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Marjeta MOHORIČ
vodja trženja

Živimo v času velikih sprememb na različnih področjih in odpirajo se mno
ga vprašanja, predvsem, kako bodo te spremembe vplivale na kmetijstvo, 
njegov razvoj in obstoj.

O pridelavi hrane in samooskrbi je v zadnjem času veliko govora. Žal smo v 
Sloveniji zanemarili predelovalno industrijo in postali pridelovalci »surovi
ne«, ki se mora pred uporabo v gospodinjstvu predelati. To pa pomeni, da 
še vedno ostajamo odvisni od ponujenih odkupnih cen in le stežka sledimo 
enaki ekonomiki pridelave, kot velja v tujini.

Pa vendarle, kljub povečevanju stroškov, pogumni vztrajajo.
Zviševanje cen repromateriala in energentov, pomanjkanje delovne sile, 
enake težave, kot jih slišimo iz drugih gospodarskih panog.

"Kako zmanjšati strošek pridelave?" se sprašujejo pridelovalci. Kupiti umet
na gnojila ali poiskati drugačne načine? O tem govori večji del današnje 
izdaje SAATBAUERja. Zavedanje, da lahko z rastlinskimi in živalskimi 
ostanki precej pripomoremo k zmanjšanju uporabe mineralnih gnojil, je 
vse večje. S tem ne zmanjšujemo le stroškov pridelave, temveč pozitivno 
vplivamo na ekološke razmere.

Dotaknili smo se tudi pridelave oljne ogrščice, ki trenutno dosega zgodo
vinsko najboljšo odkupno ceno. Le ta je bila v zadnjih letih, tako v Sloveniji, 
kot v sosednjih državah, v precejšnjem upadanju pridelave, saj je rastlinska 
vrsta tehnološko bolj zahtevna od večine poljščin. Trenutne odkupne cene 
bodo marsikaterega pridelovalca zagotovo prepričale, da jo vključi v svoj 
kolobar. 70% pridelka oljne ogrščice je odvisno od pravočasne setve in 
primerne priprave tal in o tem govori članek na strani 9.

Za konec pa Vam predstavljamo kmetijo Kofler iz podravske regije, kjer več 
generacij zgledno sodeluje in razvija kmetijo.

Z Vami, od setve, do žetve!

Marjeta MOHORIČ
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Z umno uporaba vmesnih dosevkov, lahko zmanjšamo potrebo po 
nakupu mineralnih gnojil

So mešanice vmesnih  
dosevkov res  strošek?

Ko govorimo in pišemo o pozitivnem pome-
nu mešanic vmesnih dosevkov, ni odveč niti 
ena beseda. Navedli bomo nekaj razlogov 
zakaj vključiti mešanice dosevkov v kolobar. 
Z umno uporabo vmesnih dosevkov pa 
lahko tudi znatno zmanjšamo stroške, ki v 
proizvodnji nastanejo z nakupom dušičnih 
mineralnih gnojil. 

Mešanice vmesnih dosevkov zagotavljajo: 
• preprečevanje izpiranja in akumulacija 

nitratov
• zaščita tal pred erozijo
• izboljšanje kakovosti tal
• družbeno koristen pomen
• zagotavljanje osnovne krme
• manjša potreba po nakupu mineralnih gnojil 

Oskrba tal z dušikom (N) s pomočjo 
narave:
Simbioza se zelo poenostavljeno  povedano 
ustvari tako, da v tleh dokaj pogostne 
bakterije Rhizobium inficirajo korenino 
metuljnice. V korenini se prične bakterija 
razmnoževati. Celice korenine se okrog teh 
bakterij pričnejo nenormalno deliti in nas
tane gomoljček. V njem so ustvarjeni pogoji 

za življenje in razmnoževanje bakterije. Pri 
tem bakterije rastlini odvzemajo  nekatere 
hranilne snovi (predvsem energijo) za 
življenje in razmnoževanje. Metuljnica pa 
od bakterij porablja N, ki ga bakterije preko 
zapletenih biokemijskih procesov iz zraka 
(N2) pretvorijo v amonijsko (NH4) obliko. 
Korist je torej obojestranska, zato simbioza.

Postopek simbioze ima svoje zahteve
Za učinkovito simbiozo morajo imeti 
rastline v tleh dostopne vse makro in mikro 
elemente rastlinske prehrane. Posebej pa je 
potrebno opozoriti, da so Mo, Co, Ca, Fe in 
Cu tudi neposredno vključeni v zapletene 
biokemijske procese vezave N iz zraka.  
Povečana kislost tal in s tem povezana pri
sotnost večjih koncentracij rastlinam dosto
pnega Al in Mn škodljivo vplivajo tako na 
rast metuljnic, kot na samo simbiozo.Simbi
oze bo manj tudi, če bodo imele metuljnice 
na voljo veliko mineralnega N v tleh. Prav 
tako negativno pa lahko na simbiotsko veza
vo N vplivajo tudi nekateri  pesticidi. Pogoj 
za učinkovito simbiozo je tudi pravočasna 
setev metuljnic. Če metuljnice sejemo samo 
zaradi subvencij sredi jeseni in zaorjemo 

zgodaj spomladi, ne moremo računati na 
bistvene količine s simbiozo pridobljenega 
N. Jeseni namreč rastline šele pričnejo z rast
jo, pozimi nizke temperature ne dovoljujejo 
simbiotske vezave, spomladi pa za simbiozo 
ob ranem zaoravanju ni več časa, še posebej, 
če se tla pozno segrejejo (Kramberger, 2003). 
Čeprav so minimalne temperature za simbi
otsko vezavo le nekaj stopinj C, je za tvorbo 
gomoljčkov vseeno potrebna nekoliko višja 
temperatura tal. 

Optimalne temperature tal za učinkovito 
simbiotsko vezavo so približno pri 20 ̊C, 
spet odvisno od vrste metuljnice. Zato lahko 
na bistvene količine simbiotsko vezanega 
N računamo pri setvah metuljnic v drugi 
polovici avgusta. Spomladi pa bo simbi
otska vezava učinkovita, če bo metuljnica 
 zacvetela, kajti  tik pred to fenofazo je 
simbioza in akumulacija dušika največja. V 
eksperimentih, ki so jih izvedli na Fakulteti 
za kmetijstvo in biosistemske vede UM, so 
ugotavljali simbiotsko vezavo glede na vrsto 
metuljnice in čas setve. V izvedenih dveh 
serijah poskusov je bilo po setvi sredi sep
tembra jeseni pri metuljnicah zelo malo sim
biotske vezave N. Po setvah sredi avgusta pa 
je v letu, ko je bilo simbiotske vezave več, in
karnatka že jeseni simbiotsko vezala čez 100 
kg N/ha, tej vrednosti se je močno približala 
tudi črna detelja. (Gselman in Kramberger, 
2008; Kramberger in sod., 2009).

S simbiotsko pridelanim dušikom obogati
mo tla za naslednjo leto. Vmesni dosevki so 
pogosto zelo pomemben dobavitelj dušika v 
tla. Intenzivnost akumulacije dušika je zelo 
odvisna od deleža rastlin iz družine metulj
nic, ki so prisotne v mešanici  vmesnega 
dosevka. Del pridelanega dušika rastline 
porabijo v tej vegetaciji, velik del (približno 
60 %) pa ostane v tleh in je na razpolago za 
naslednjo kulturo.

Zvonko GLAŽAR

Sestava mešanice                    

vmesnih dosevkov 

Okviren pridelek  zelene 

mase (t/ha)

Povprečna količina -N

(N kg/ha)

Količina dušika za nas-

lednjo kulturo (N kg/ha)

Brez metuljnic

    Slab sklop 10 35 21

    Srednji sklop 20 70 42

    Zelo gost sklop 40 140 84
Z deležem metuljnic

    Slab sklop 10 39 23

    Srednji sklop 20 78 47

    Zelo gost sklop 40 156 94

Samo metuljnice

    Slab sklop 10 43 26

    Srednji sklop 20 86 52

    Zelo gost sklop 40 172 103

Tabela: Povprečna vsebnost dušika (N) v vmesnih dosevkih, glede na vrstno sestavo in sklop



Smo v obdobju, kot že slovensko kme-
tijstvo dolgo ni bilo. Tekstov, ki govorijo 
o vhodnih in prodajnih cenah v kmetij-
ski  ekonomiji je mnogo, so si podobni, 
volilno obarvani in povzročajo negativno 
razpoloženje. Kmetijstvo je bilo in vedno 
bo. Številke tako prodajnih, kot nabavnih 
cen bodo ostale visoke, toda z intenzivno 
in premišljeno tehnologijo  ter z normali-
zacijo razmišljanja o spoštovanju regio-
nalne pridelave bo zagotovo tudi ugodna 
razlika v ceni. 

V semenarski zadrugi saatbau, katere 
lastniki so kmetje, se zavedamo, da je med 
največjimi kapitali na kmetiji tudi rodovit
na zemlja. Vmesni dosevki so le ena skupi
na kmetijskih rastlin, za katere se nekateri 
pogosto sprašujejo ali so le strošek ali tudi 
prihodek? V najboljših kmetijskih
praksah to ni več vprašanje.

V semenarski zadrugi SAATBAU smo 
naredili korak naprej. Na podlagi pozna
vanja biologije in fiziologije rasti, velikosti 

semena posameznih rastlin in potrjenih 
dobrih primerov iz prakse smo pripravili 
raznolike mešanice vmesnih dosevkov, kot 
bi rekli vrtnarji – dobri sosedje. Rastline, ki 
so prisotne v mešanicah so skrbno izbra
ne, v primernem utežnem deležu, se med 
seboj dopolnjujejo in so zelo prilagodljive 
na različne rastne razmere. Mešanice imajo 
ugodnejši agronomski vpliv na tla kot 
samostojne vrste, občutno pa v primerja
vi s praho, ko njive po žetvi strnih žit ne 
ozelenijo. 

O pomenu dosevkov in lastnostih mešanic 
smo že in še bomo pisali (SAATBAUER, 
izvod 2/2021 in na spletni strani www.
saatbau.com/si).V nadaljevanju je preds
tavljen  vpliv  vrste dosevka na glavno 
poljedelsko kulturo, ki mu sledi. Nedvomno 
je, da so velikozrnate stročnice (grah, soja, 
bob …) odličen predposevek sicer ne le zato, 
ker pustijo v tleh atmosfersko vezan dušik, 
temveč zaradi sposobnosti akumuliranja 
talnega fosforja in preobrazbo le tega v rast
linam prijazno obliko. Na splošno imajo vse 

skupine vmesnih dosevkov (trave, križnice, 
metuljnice in mešanice) vpliv na večji pri
delek v kolikor jim sledi koruza, nato soja 
in potem tudi žita. Očitna je razlika vpliva 
na pridelek naslednje kulture, v kolikor se 
izvaja le praha, samo ene vrste vmesnega 
dosevka ali mešanice. V grafu 1: Trava pred 
koruzo je boljša kot sama praha. Trava 
nekaj slabše deluje na pridelek koruze kot 
križnice. 

Zelo dobro na pridelek koruze pa vpliva 
trajnostna uporaba mešanic. (DLG, 2019) 
Tehnološka izkušnja, ki je povezana s prej 
navedenim je v kolikor je pred koruzo trava 
v monokulturi je potrebno koruzo že pred 
setvijo izdatno pognojiti z dušikom.  Odlična 
rešitev je setev same trave (mnogocvetna, 
skrižana ali enoletna ljuljka) zamenjati 
s setvijo mešanice FUTTERPROFI EI 
(mešanica ljuljk in detelj, SAATBAUER, 
izvod 2/2021).  Zraven naštetih prednosti 
mešanic pred čistimi vmesnimi dosev

STRAN 4 saatbauer / vmesni dosevki

Graf 1: Primerjava vpliva vrste vmesnega dosevka na pridelek koruze v primerjavi s praho

Živa, kvalitetna tla, so najboljši kapital vsake 
 napredne kmetije.

Setev cenovno ugodnih  
križnic kot vmesni dosevek?
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Mešanice, ki so sestavljene iz več vrst imajo večjo sposobnost akumulacije in zadrževanja nitratov, ki jih niso 
porabile glavne kulture. TLA SO KAPITAL

FIT TLA – OSNOVA ZA USPEH 

SKUPNE LASTNOSTI MEŠANIC SO:

• akumulacijo v tleh potrebnega 
humusa dosežemo z vključevanjem 
vmesnih dosevkov

• optimalno izbrana mešanica 
vmesnih dosevkov je korak naprej. 
Raznolika uporaba glede na kolobar, 
čas setve, uporaba za živino, podor, 
čebele ali lepo krajino

• raznolike mešanice spodbujajo 
mikrobno raznolikost, hranijo talne 
organizme, zagotavljajo dragocena 
hranila in povečujejo donos nasled-
njega pridelka

• le dobro razvit koreninski sistem 
omogoča optimalen razvoj rastlin – 
osnova za vrhunske pridelke

• skrbno izbrane vrste v mešanicah s 
certificiranim semenom, 

• zaviranje razvoja plevelov – Neophy-
tov (ambrosia, kristavec, coscuta)

ki je tudi v prilagodljivosti na različne 
rastne razmere. Biotska raznovrstnost, 
ki jo vidimo v dinamiki cvetenja je tudi 
pomembna, očem nevidno pa je delovanje 
v tleh. Mešanice, ki so sestavljene iz več 
vrst imajo večjo sposobnost akumulacije 
in zadrževanja nitratov, ki jih niso pora
bile glavne kulture. Z uporabo mešanic 
tako močno zmanjšamo izpiranje dušika v 
podzemno vodo. 

S križnicami je križ
Za potrebe vmesnih posevkov se v 
poljedelstvu zelo pogosto uporabljajo 
rastline iz družine križnic Brassicaceae 
z veliko rodovi in vrstami. Neprezimne 
(bela gorjušica, oljna redkev, jara krmna 
ogrščica, jara oljna ogrščica) in prezim
ne (krmna ogrščica, krmna repica, oljna 
ogrščica). Rastline naštetih vrst zrastejo 
visoko in pridelajo zelo dosti zelene mase. 
Seme križnic je relativno poceni in zato 
je mnogo njiv posejano z rastlinami iz te 
botanične družine. Zaradi večletne mo

notone uporabe tudi v kolobarju z oljno 
ogrščico so se v zadnjem obdobju začele 
intenzivno pojavljati tako bolezni kot 
škodljivci. Izmed bolezni so pomembni 
predvsem plesen kapusnic (Peronospora 
brassicae), pesna listna pegavost kapus
nic (Alternaria brassicae) in golšavost 
kapusnic (Plasmodiophora brassiaca). 
Na posevku križnic se pojavljajo nasled
nji gospodarsko pomembni škodljivci: 
bolhači (Phyllotreta spp.), repna grizlica 
(Athalia rosae) in kapusova muha (Delia 
radicum). Stopnjujejo se primeri, ko 
morajo pridelovalci, v kolikor želijo ohra
niti vmesni dosevek iz družine križnic, 
posegati po insekticidih, kar gospodarnost 
podraži. Kar je seveda potrebno pri oljni 
ogrščici, ki jo namenjena za pridelovanje 
semena iz katerega se dela olje. Z uporabo 
primernih mešanic vmesnih dosevkov teh 
težav nimamo. Še en dodaten razlog, zakaj 
torej mešanice.

Andrej VENCELJ
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Vsako pašno rabo ruše spremlja tudi gnojenje zemljišča z izločki živali. To je dobro, saj vpliva na izboljšanje rodovitnosti zemljišča, 
povečanje pestrosti v botanični sestavi ruše in pridelovalne zmogljivosti pašnika. Od seča in iztrebkov, ki jih živali pustijo na pašniku 
ali pa jih iz hleva na travinje zapeljemo, imajo koristi tla, rastline, živali in ob ceni mineralnih gnojil tudi gospodar. 

V nadaljevanju so opisana nekatera makro hranila, njihov pomen za floro v travinju in koliko le teh se na travinje lahko vrne z dobrim 
menegmentom organskih gnojil. GVŽ = 500 kg žive mase govedi. 

Dušik (N) 
Je motor za rastline, spodbuja rast trav in njihovo beljakovinsko vrednost. Količine dušika, ki jih pašne živali pustijo v tleh pašnika, 
niso zanemarljive. V kolikor pa imamo v florni sestavi tudi metuljnice, lahko na letnem nivoju od vsakega procenta pričakujemo 3 do 
4 kg akumulacije dušika v tleh na hektar.

Organska gnojila naj se vrnejo na travinje
Organska gnojila predstavljajo najcenejši vir makro in mikro elementov.

Oblika reje in intenzivnost 

mlečne proizvodnje

Letni vnos dušika iz 

organskih gnojil pri govedu 

Letna potreba po dušiku v ruši,  ki 

ima do 40 % metuljnic

Dodatno gnojenje z 

 mineralnimi gnojili

GVŽ/ha N v kg/ha Število rab N v kg/ha N v kg/ha

Krave dojilje 1,0 36 2 90 54

Molzne krave (6.000 kg) 1,0 50 x  3 120 70

Molzne krave (7.000 kg) 1,0 55 4 160 105

Molzne krave (7.000 kg) 2,0 110 4 160 50

Molzne krave (8.000 kg) 2,0 120 4 200 136

Molzne krave (9.000 kg) 2,0 128 5 200 72

Molzne krave (>10.000 kg) 1,5 104 5 200 96

Molzne krave (>10.000 kg) 2,0 138 5 200 62

Molzne krave (>10.000 kg) 2,0 138 6 270 132

Tabela 1: Letni vnos in potreba po dušiku (N) glede na obliko reje in intenzivnost rabe travinja. 

Tabela 2: Letni vnos in potreba po fosforju (P2O5) glede na obliko reje in intenzivnost rabe travinja. 

Fosfor (P2O5)  
V interesu zagotavljanja beljakovinske krme in oskrbe tal z dušikom nam mora biti vodilo, da imamo v travni ruši prisotne tudi 
m etuljnice. Fosfor ima za obstoj metuljnic velik pomen, prav tako pa je za zelinje v ruši odgovoren za energijo in rast korenin. Neza
dostna oskrba se izraža z manjšo odpornostjo rastlin, slabšo kaljivostjo semen in nezadostno delovanje nitrofikacijskih  bakterij na 
metuljnicah.  V kolikor se uporabljajo organska gnojila, dodatno gnojenje s fosforjem skoraj ni potrebno. S tem makro elementom so 
zelo bogati iztrebki visoko proizvodnih krav (tabela). S fosforjem je zelo bogat gnoj piščancev.

Oblika reje in intenzivnost 

mlečne proizvodnje

Letni vnos  fosforja iz 

organskih gnojil pri govedu 

Letna potreba po fosforja v ruši,  ki 

ima do 40 % metuljnic

Dodatno gnojenje z 

 mineralnimi gnojili

GVŽ/ha P2O5 v kg/ha Število rab P2O5 v kg/ha P2O5 v kg/ha

Krave dojilje 1,0 19 2 50 31

Molzne krave (6.000 kg) 1,0 33 3 60 27

Molzne krave (7.000 kg) 1,0 38 4 80 42

Molzne krave (7.000 kg) 2,0 76 4 80 4

Molzne krave (8.000 kg) 2,0 84 4 80 ne

Molzne krave (9.000 kg) 2,0 94 5 90 ne

Molzne krave (>10.000 kg) 1,5 78 5 90 12

Molzne krave (>10.000 kg) 2,0 104 5 90 ne

Molzne krave (>10.000 kg) 2,0 104 6 105 1
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Kalij (K2O) 
Dobra oskrba s kalijem travam in deteljam zagotavlja oskrbo z vodo, stabilnost rastlin in dolgotrajnost. Potreba po kaliju v travin
ju je velika, z njim so bogata tudi organska gnojila. Zadostna količina kalija, tako kot fosforja, uravnava rast detelj in izkoriščanje 
dušika. Presežek kalija deluje negativno na dostopnost magnezija in natrija. Ripeča zlatica je pokazatelj, da so tla zbita in da je v 
njih presežek kalija. Metuljnice v ruši so dobre za tla, živali in zmanjševanje stroškov.  S pravilno izbiro travno deteljnih mešanic si 
omogočamo pridelavo tudi na njivah različnih talnih lastnosti. 

Oblika reje in intenzivnost 

mlečne proizvodnje

Letni vnos  kalija iz 

organskih gnojil pri govedu 

Letna potreba po kaliju v ruši,   

ki ima do 40 % metuljnic

Dodatno gnojenje z  

mineralnimi gnojili

GVŽ/ha K2O v kg/ha Število rab K2O v kg/ha K2O v kg/ha

Krave dojilje 1,0 119 2 120 1

Molzne krave (6.000 kg) 1,0 169 3 170 1

Molzne krave (7.000 kg) 1,0 179 3 170 ne

Molzne krave (7.000 kg) 2,0 358 4 205 ne

Molzne krave (8.000 kg) 2,0 388 4 205 ne

Molzne krave (9.000 kg) 2,0 418 5 230 ne

Molzne krave (>10.000 kg) 1,5 224 5 230 6

Molzne krave (>10.000 kg) 2,0 448 5 230 ne

Molzne krave (>10.000 kg) 2,0 448 6 340 ne

Tabela 3: Letni vnos in potreba po kaliju (K2O) glede na obliko reje in intenzivnost rabe travinja.

Gnojevka Pridelek suhe snovi (t/ha)

Gnojevka, nerazredčena (cca 7 % SS) 7,6

Gnojevka, razredčena (1 : 0,5) 8,6

Gnojevka, razredčena (1 : 1,0) 9,0

Gnojevka, razredčena (1 : 3,0) 9,4

Tabela 4: Vpliv razredčene gnojevke na leti pridelek krme

Metuljnice v ruši so dobre za tla, živali in zmanjševanje stroškov.  S pravilno izbiro travno deteljnih mešanic si omogočamo pridelavo 
tudi na njivah različnih talnih lastnosti. V sušnih tleh se dve do tri leta odlično počuti  Futterprofi LR, katere uspeh temelji na lucer
ni. Z dodanimi travami se odlično silira. Na težjih tleh je nenadomestljiva mešanica Futterprofi KM s črno deteljo. V mešanicah za 
večletno travinje Grünlandprofi NI in  Grünlandprofi G (za pašo) je delež metuljnic manjši. 

Gnojevko je priporočljivo razredčiti z vodo
Z razredčenjem zmanjšamo nevarnost, da se leta zaskorji na površini in tako zaduši travno rušo. Prav tako z razredčeno gnojevko dosežemo:
• boljše siliranje krme, 
• zmanjšamo možnost, da se aplicirana nerazredčena gnojevka na listih izsuši in posledično še poveča vsebnost suhe snovi v gnojevki, 

kar neugodno vpliva na vznik rastlin in nevarnost ožigov,
• zmanjša se zaviranje začetne rasti ljuljke in bele detelje, 
• stimulira rast dobrih zeli, npr.: tropotca in navadnega korenja, 
• boljše izkoriščanje N, pridelek je boljši.

Na onesnaženje krme moramo biti še posebej pozorni na travnikih za košnjo zelene krme. Gnojevka za gnojenje teh zemljišč naj bo stara 
vsaj en mesec, med gnojenjem in rabo pa naj mine vsaj 6 tednov. Pri košnji se moramo prepričati, da krma ni vidno onesnažena z ostanki 
gnojevke. 

Več u uporabi gnojevke na

Zvonko GLAŽAR
www.saatbau.com
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Kot gojena rastlina je stara že 8.000 
let. Zaradi spremembe rastnih pogojev   
(številnejša sušna obdobja) se povečuje 
interes za širitev gojenja. Veliki pridelki, 
kakovostna voluminozna in beljakovinsko 
bogata doma pridelana krma je osnova za 
doseganje boljše ekonomije govedorejske 
proizvodnje. Lucerna nam daje, ampak 
tudi zahteva. V nadaljevanju pišemo o 
nekaterih izkušnjah, vezanih izključno na 
izbiro časa setve. 

Setev lucerne lahko uspešno izvedemo tako 
v spomladanskem, kot v jesenskem roku. 

Pri spomladanski setvi in temperaturi tal 
8 °C v desetih dneh vzkali 95% posejanih 
semen, toda na voljo mora biti tudi dovolj 
vlage.  Zaradi sprememb podnebja, ki pa 
močno vpliva na kmetijsko prakso, nastopajo 
ugodne razmere za setev lucerne že 10 do 15 
dni prej, kot pred leti. Praktično v začetku 
aprila ali še celo bolj zgodaj. Največja nevarn
ost pri zgodnji spomladanski setvi je pojav 
nizkih temperatur (4 do 6 °C), pri katerih 
mlade rastlinice lucerne pomrznejo.  Pri  
poznejši pomladanski setvi pa se zagotovo 
tudi soočimo z intenzivno  rastjo termofilnih 
plevelov.  Zaradi tega je prav,  da z ukrepoma 
kot sta dobra priprava setvenega sloja in uve
dba varovalnega posevka,  setvi lucerne v tem 
letnem času posvetimo več pozornosti. 

Pri pozno poletnih setvah sicer lucerna ne 
potrebuje varovalnega posevka, toda v Slo
veniji je tudi precej površin, ki so posejane z 
lucerno ali drugo metuljnico po 15. septem
bru. Za rastline iz družine metuljnic velja 
najpomembnejša  lastnost: vezava dušika iz 
zraka, do katere pride po simbiozi bakterije 
Rhizobium in koreninskimi laski.  Za ta 
pojav je potrebna minimalna temperatura 
tal okoli 8 °C. Pri poznih setvah in nizkih 
temperaturah tal se omenjena simbioza 
ne izpelje, rastline počasneje rastejo, več je 
praznih mest in posledično slabši pridelek. 
Lucerna posejana avgusta je na nizke tem
perature odporna manj kot stara rastlina. V 
kolikor tako posejano seme do konca jeseni 
razvije od pet do osem pravih listov, prenese 
temperaturo od 10 do 15 °C brez snega in 
pod snegom do 21 °C, slabše razvita z dva 
do tri listi propade pri 8 °C. Veliko škodo 
rastlini naredi golomraznica po velikem 
nihanju temperatur. 

Med posevki tudi že lahko najdemo glivične 
bolezni lucern. Iz razreda Ascomycetes je v 
rodu  Sclerotinia poznana bolezen  deteljni 
rak ali  Sclerotinia trifoliorum Erikss. Razvoj 
te bolezni je pogojen z ozkim kolobarjem, 
z mokrimi  slabo prepustnimi  tlemi in v 
letih z obilo deževja. Vnos glive v zemljo je 
možen s predposevkom, prenosom vetra ali 
vnosom neočiščenega semena. So primeri, 

ko so nepravilno okrogla zrna črne barve  
sklerociji,  na katerih se ohranja gliva najde
na v krmilih. Lucerna posejana pozno poleti 
prehaja v mokro obdobje leta z mladimi 
rastlinami, ki pa so v takšnih pogojih bolj 
dovzetne na infekcijo te bolezni. 

V kolikor velja dobra praksa, da je najboljši 
termin za setev trav jeseni, velja, da je čas za
setev metuljnic – za večletni posevek  kljub 
temu, da je potrebno upoštevati zgoraj na
vedene ukrepe,  najboljši pomladi.  Seveda 
pri kratkotrajnih ozelenitvah zaradi kolobar
ja izvajamo pozno poletno setev.

Seme
Seme lucerne za setev mora biti zdravo, 
s sijajem zlato rumene barve, čisto (brez 
karantenskih bolezni in plevelov, predvsem 
predenice  Cosscuta spp.), visoke kaljivosti 
in čim manjšim deležem trdih semen. Lu
cerna, podobno kot druge leguminoze, ima 
lastnost trdih semen, leta pa  je odvisna od 
bioloških, edafonskih in klimatskih pogojev 
v času dozorevanja in žetve semena. Sicer 
lahko, z metodami kot so staranje semena, 
mešanjem partij, s skarifikacijo, tretiranjem 
z anorganskimi kislinami in termično obde
lavo semena zmanjšamo delež trdih semen, 
a je vendarle bolje, da se poslužujemo 
semenskega blaga s poreklom oziroma 
poznanega izvora.
 
S setvijo kakovostnega semena v odmerku 
20 do 25 kg/ha dosežemo optimalni sklop, 
ki zagotavlja idealen razvoj koreninskega 
sistema. Z inokulacijo (cepljenjem) semena 
pred setvijo, pri čemer uporabimo spe
cializirano bakterijo  Rhizobium meliloti, 
pospešimo simbiozo (pripravek NPPL 
HiStick). Posledično se izboljša vznik, vigor 
rasti, zmanjša pa delež praznih mest in 
poveča  kakovostni pridelek. 

Blaž KRANCELBINDER

Lucerna – kraljica krmnih rastlin
Razlike med pomladansko in pozno poletno setvijo.

Lucerna se kot gojena rastlina uporablja že več kot 8.000 let.

www.youtube.com
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70 odstotkov pridelka in stabilnosti sta odvisna od priprave 
zemlje pred zimo in pravočasnega termina setve. Ne glede 
na to, ali je bila njiva preorana ali minimalno obdelana, bi 
 naj optimalno razvita rastlina pred zimo tvorila:
- 10–12 listov,
- 8–12 mm premer koreninskega vratu,
- dolžina korenine približno 20–25 cm,
- da ima rastni vršiček še v zemlji.

Če je v začetku oktobra mrzlo in vlažno, raste dobro razvita 
rastlina dalje, medtem ko tista, ki je dosegla le dva lista, v rasti 
zaostane. 

Čas setve
Zmotna so mnenja, ki govorijo o poznejši setvi (septembra), z 
razlogom, da rastlina nebi šla previsoka v zimo. Eden izmed 
žlahtniteljskih ciljev sodobnih hibridov in linijskih sort je tudi 
sposobnost spomladanske regeneracije oziroma obnove. Pri 
dobri tehnologiji moramo strmeti k pravočasni setvi. Zgoraj je 
navedena fenološka faza (EC 20), ki bi jo naj imela rastlina pred 
zimo. Toda, kdaj sejati, da se bo rastlina do zime razvila do te 
stopnje? Potrebno je prisluhniti rastlini.  

Rast jeseni se bo ustavila*,  ko bo 6 zaporednih dni povprečna 
dnevna temperatura pod 5 °C, do takrat bi morala biti v fenofazi 
(EC 20), da pa bo to naredila mora od setve do mirovanja absor
birati dovolj toplote. To se imenuje: vsota efektivnih temperatur 
nad pragom 5 °C, ki pa mora biti od 650 do 680 °C.

Dobro razvit koreninski sistem je osnova za močno in z vodo 
priskrbljeno rastlino. Strmeti moramo k čim večjemu razvoju ko
renin že jeseni, kajti mesec marec (sušec) je v zadnjem obdobju 
sušen in rastline ter korenine ne rastejo. 

Na njihovo rast ne vplivajo samo dobro pripravljena in pogojena 
tla.  Razvoj korenin pozno poleti in jeseni je precej odvisen od 
temperature tal. V kolikor bo seme kalilo v tleh  s 15 ° C, se bo for
miralo za 29 % več stranskih koreninskih laskov in celo 55 % več 
jih bo, če bo kalilo pri 20 °C v primerjavi s temperaturo tal 10 °C. 

Več svetlobe-večja fotosinteza-intenzivnejša rast korenin: V 
prepričanju, da bomo  pri poznem terminu  setve pričakovani 
manjši pridelek kompenzirali tako, da bomo povečali setveni od
merek nam ne bo prineslo zadovoljivih rezultatov.   Naloga listov 
je da absorbirajo svetlobo, preko fotosinteze tvorijo sladkor in ga 
pošljejo v korenine. To se dogaja le do začetka kratkega dne (21. 
september). Pri pozni in pregosti setvi, bodo rastline premalo časa 
izpostavljene dolgemu dnevu in še med seboj si bodo konkurirale 
zaradi svetlobe.  

O  pridelku oljne ogrščice se odloča že jeseni
Pravilna priprava tal, gnojenje (Saatbauer, izvod 3/2021) in  
pravočasna setev sta zelo pomembna.  Na osnovi prej zapisanega 
bi bil optimalni čas setve  v Pomurju v tretjem tednu in v Podra
vju v četrtem tednu meseca avgusta. V tleh s presežkom talnega  
dušika (uporaba gnojevke) sejemo pozneje. Setvena norma se z 
zgodnejšo setvijo manjša. 

Zagotovo se z zgodnejšo setvijo stopnjuje možnost pojava jesen
skih bolezni in škodljivcev na križnicah. Z izbiro naravno toleran
tnih materialov na pojav bolezni kot je hibrid ARTEMIS, katerega 
seme je obdelano s pripravkom OPTIcare (fungicid z mikroele
menti fosfor, bor in molibden), insekticidom Buteo (aktivna snov 
Flupyradifurone) in izvedenimi ostalim agrotehničnimi ukrepi 
(uporaba rastnega regulatorja) bo rastlina jeseni varna.  Oljna 
ogrščica, še posebej novejši hibridi so žlahtnjeni tudi v smeri hitre 
pomladanske regeneracije. Sorte in hibridi, kot je ARTEMIS, imajo  
lastnost, da se pomladi regenerirajo  (obnova zaradi mehanske 
poškodbe rastline, ki je nastala zaradi  snega ali drugih razlogov, 
ker je bila visoka). 

Jernej PETERKOVIČ

Optimalni čas setve oljne ogrščice
Oljna ogrščica je do stadija štirih listov posebej občutljiva na stres.

Regija / Mesec November* Oktober September Avgust  

(3 dekada)

 Skupaj

Podravje 42 165 312 150 669

Pomurje 38 147 294 144 623

Tabela 1: Vsota efektivnih temperatur, prag 5 °C (Prikazano v °C)

Regija / Mesec Avgust September Oktober November

Podravje 21,4 16,9 11,2 4,9

Pomurje 21,6 16,9 11,3 4,8

Tabela 2: Temperatura tal (5 cm globoko, prikazano v °C)

Oljna ogrščica ARTEMIS v okolici Lenarta v polnem cvetenju.
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Ste dober primer družinske kmetije, kjer sodeluje več generacij. 
Oče Gvido in mati Andreja sta zagotovo lahko ponosna na 
svoja dva sinova, Marka in Danija, ki oba zagreto opravljata 
dela na domači kmetiji. Gvido je kmetijo predal po samo 
10tih letih vodenja, saj je vedel, da bo sin Marko njegovo 
delo nadaljeval in kmetijo še dodatno posodobil. Kljub temu 
vse odločitve še vedno sprejemajo skupaj, kot družina so res 
zelo povezani. Vsak je zadolžen za nekaj – oče Gvido sam 
opravi vse servise na kmetijski mehanizaciji, Marko skrbi 
za organizacijo dela in strojne usluge, Dani pa poleg službe 
(prodajni zastopnik pri podjetju Satler) skrbi predvsem za 
setve. Pri delu jim pomaga tudi pomočnik Jaka. Ženski del 
družine je sicer zaposlen drugje, a kljub temu Andreja skrbi 
za računovodstvo kmetije, snahi Karmen in Kaja z veseljem 
skuhata kakšno dobro južino. Najmlajši član, 2 mesečni 
Andraž pa prinaša dodatno veselje v hišo. 

Med prvimi v Sloveniji ste začeli s pridelavo soje. Kaj vas je 
vzpodbudilo za to odločitev? Imate kakšno posebno tehnolo-
gijo pridelave? 
Sojo smo prvič sejali leta 2011. Od takrat jo sejemo vsako leto, 
letos 5 ha kot osnovno kulturo, 10 ha pa kot vmesni dosevek 
po ječmenu. V bistvu smo iskali neko alternativno kulturo 
koruzi, saj smo morali razširiti kolobar in soja se nam je že v 
prvem letu odlično izkazala, saj smo imeli pridelek okrog 4 t/
ha. Ni pa nas navdušil le pridelek, ampak tudi to, da soja nare
di zemljo izredno prhko in za setev naslednje kulture ne rabi
mo orati. Sejemo v začetku maja, škropimo pred vznikom in 
nato delamo še korekcijo. Žanjemo v drugi polovici oktobra. 
Škoda se nam zdi, da v Sloveniji nimamo lastne znamke pod 
katerim bi se tržili slovenski proizvodi iz soje, saj verjamemo 
v njeno kvaliteto.  

Poleg soje sejete tudi ostala semena semenarske zadruge 
SAATBAU. Katere?
Tako je, že 10 let sejemo izključno semena saatbau. Z kvalite
to smo izredno zadovoljni in do sedaj še nismo imeli nobenih 
pripomb. Sejemo pšenice AMICUS in AURELIUS, ječmen  
AMBROSIA in ADALINA, sojo Es Mentor, od koruznih 

hibridov smo dolgo prisegali na hibrid ALSO, sedaj sejemo 
ANTARO, ALERO,  AMBITIO in ABSOLUTO. Za domačo porabo 
in krmljenje živini sejemo DANUBIO. Sejemo pa tudi mešanice 
vmesnih dosevkov.

Že dolga leta sejete mešanice vmesnih dosevkov in ne posa-
meznih rastlinskih vrst. Zakaj?
Vmesne dosevke sejemo, saj želimo zemlji vrniti to kar ji vza
memo. Slame ne puščamo na njivi ampak jo prodamo in tudi 
to je razlog, da moramo zemljo obogatiti z nečim drugim. Že v 
prvem letu uporabe smo opazili občutno izboljšanje kakovosti 
zemlje, zato jih bomo uporabljali tudi v bodoče. Prisegamo na 
mešanici BONI in NITROFIT. Zemljo želimo obdelati s čim manj 
prehodi, zato sledimo načelom minimalne obdelave. Z riperjem 
prezračimo tla, z žitno sejalnico posejemo in nato povaljamo, 
spomladi pa vmesne dosevke obdelamo z diskasto brano.

Imate precej podoben slogan našemu »Od setve do žetve«.
Res opravljamo strojne usluge od setve do žetve, v radiusu 
80 km. Od oranja, brananja, setve, dognojevanja, škropljenja, 
žetve vseh poljščin, baliranja itd. Imamo 2 žitna in 2 silažna 
kombajna. Pozimi opravljamo tudi zimsko službo – imamo 
4 pluge in 2 posipalca. Naša praksa je, da vedno kupujemo 
rabljene stroje, saj so občutno ugodnejši.

V kakšni smeri želite razvijati vašo kmetijo?
Menimo, da smo dosegli maksimalno kapaciteto širitve, zato 
se bomo sedaj bolj posvetili optimizaciji dela, skladiščenju 
pridelkov in njihovi predelavi. V primeru, da se  ponudi 
priložnost, bi seveda povečali tudi kmetijske površine. 
Razmišljamo pa tudi o sušilnici in pražarni soje, saj je v naši 
okolici nimamo. 

Če vas zanima še kaj več pa jih lahko spremljate tudi na FB strani 
Kmetija Kofler. 

Barbara BELŠAK

na kratko o kmetiji

Koflerjevi so se davnega leta 1930 priselili v Bistrico ob Dravi. Takrat je pradedek trenutnega nosilca kmetije (Marka)  kupil kme-
tijo z mlinom in žago in tako začel kmetovati. Osnovna dejavnosti kmetije je dolga leta bila lesarstvo in proizvodnja elektrike – 
imeli so hidroelektrarno, ki jo sedaj želijo obnoviti. 

Gvido, Markov oče, je vodenje majhne kmetije s 5 ha lastne zemlje, prevzel izjemno pozno. Pričeli so se ukvarjati s prodajo 
enodnevnih piščancev, poljedelstvom in strojnimi uslugami. Prodajo piščancev so kasneje opustili. Danes se ukvarjajo predvsem 
s poljedelstvom. Obdelujejo kar 65 ha, od tega 25 ha lastnih površin. Pomembna dejavnost na kmetiji so strojne usluge, setev, 
žetev, košnja in še marsikaj. Dodaten vir zaslužka pa predstavlja 25 kW sončna elektrarna. 

saatbauer portret



Vrhunske sorte poljščin ob strokov-
nem svetovanju od setve do žetve:

• koruza
• soja
• ozimna žita
• jara žita
• oljna ogrščica
• oljnice
• beljakovinske rastline
• travinje
• vmesni dosevki

• ekološka semena

Vaš partner 
na polju

saatbau d.o.o. 
Hajdoše 46a, 2288 Hajdina, SLO

Tel: 05/995 61 50, Fax: 02/754 00 46,  
slovenija@saatbau.com,  www.saatbau. com


