
saatbauer

IZVOD 3/2022 Poštnina plačana pri
2288 HAJDINATISKOVINE

Strokovna revija od setve do žetve

Kmetijstvo in spremembe klime?

Tehnologija pridelave ozimnega ječmena

Ozimna žita in jesensko dognojevanje

***strokovno,praktično***napredna pridelavaod setve do žetve***
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STRAN 2 saatbauer / predgovor

Marjeta MOHORIČ
vodja trženja

saatbau eGen je več kot 70 let stara zadruga in tudi saatbau Slovenija ni 
več v povojih. Na slovenskem tržišču smo prisotni že 10 let in v ponos nam 
je, da lahko znanje in izkušnje, ki jih dobimo od svojih avstrijskih kolegov, 
delimo z Vami.

Odkupne cene kmetijskih pridelkov so privlačnejše kot kdaj koli prej. Pa 
vendar to ne pomeni, da bi pridelovalci lahko brezskrbno zrli v prihodnost. 
Zviševanje cen repromateriala in energentov, pomanjkanje delovne sile, 
enake težave, kot jih slišimo iz drugih gospodarskih panog. Dodatno pa so 
tukaj tudi očitne klimatske spremembe, pesti nas suša, kot že dolgo ne.

V takih ekonomskih in ekoloških razmerah je še kako pomembno nabira-
ti nova znanja, saj tehnologije, ki so še včeraj veljale za optimalne, danes 
zagotovo to niso več.

Spremembe so naša stalnica. Če je bilo »včeraj« najboljše globoko oranje, 
je »danes« minimalna obdelava tal tista, ki ohranja tla živa. Če je bila setev 
jarih žit »včeraj« nekaj čisto normalnega, »danes« zaradi sušnih pomladi žit 
v pomladanskih mesecih skoraj ne sejemo. Če smo še »včeraj« poljedelskim 
kulturam hrano dodali z mineralnimi gnojili, »danes« iščemo ustreznejše in 
ekonomsko bolj učinkovite metode. Še bi lahko naštevali …

Redka stalnica v času sprememb je zagotovo sledenje novim znanjem, 
novim tehnologijam, saj se tudi v kmetijstvu, tako kot v drugih panogah, 
razvoj bliskovito širi. Pridobivanje novih znanj tako postaja naša vsakdanja 
stalnica.

V današnjem izvodu strokovne revije SAATBAUER so strokovni sodelavci 
posvetili precej pozornosti izzivom, s katerimi se srečujemo v jesenskem 
času. Marsikateri prispevek pravzaprav predstavlja »odgovor na vprašanje«, 
s katerimi se srečujemo pri našem vsakodnevnem svetovanju. 

Z Vami, od setve, do žetve!

Marjeta MOHORIČ

Stalnica v času sprememb so 
nova znanja

Vodja svetovanja Slovenija:
Zvonko GLAŽAR, Mobi: 051/340-250
zvonko.glazar@saatbau.com

Pomurje, Podravje, Koroška:
Barbara BELŠAK, Mobi: 051/660 573 
barbara.belsak@saatbau.com

Blaž KRANCELBINDER, Mobi: 051/241 446
blaz.krancelbinder@saatbau.com

Dolenjska, osrednja Slovenija, 
Notranjska, Primorska: 
Andrej VENCELJ, Mobi: 051/663 757 
andrej.vencelj@saatbau.com 

Posavska, Celjska: 
Jernej PETERKOVIČ, Mobi: 041/467 667 
jernej.peterkovic@saatbau.com

Gorenjska:
Janez VREČEK, Mobi: 041/533 693 
janez.vrecek@saatbau.com

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

STROKOVNO 
SVETOVANJE
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Med organsko snov tal štejemo žive talne organizme, rastlinske in živalske ostanke in stabilizirane kompleksne organske spojine 
(humus). Organska snov  prispeva k ohranjanju proizvodne funkcije tal, ima velik pomen pri shranjevanju snovi in energije ter vodni in 
zračni regulaciji. Gnojenje z N (dušikom) pri zaoravanju slame ima velik pomen. 
Organska snov služi kot prehrana mikroorganizmom (vir energije) sprošča snovi, ki so pomembne v rastlinski prehrani (NH3 – amonifi-
kacija in NO3 – nitrifikacija, fosforna kislina, mikroelementi, rastni stimulansi), oddaja toploto in snovi (polisaharidi, poliuronoidi, itd.), 
ki lepijo talne delce v talne agregate. Odmrla organska snov (odmrle korenine, nadzemni deli, organizmi v tleh) se kopiči na površinskem 
delu tal, ki se hitro spreminja (humificira) v trdnejšo, obstojnejšo snov, imenovano humus. Stopnja humifikacije (preoblikovanje organske 
snovi v kompleksne huminske molekule) je odvisna od številnih dejavnikov (toplota, voda, obdelava tal, količina žetvenih ostankov, itd. ). 
Potek humifikacije spremlja mineralizacija, kjer se del  popolnoma razkroji na sestavne dele (CO2, HOH, NH3, H2S, itd.). Vsako leto se do 
končnih proizvodov razgradi 70–90 odstotkov organskih ostankov, iz ostalih 10–30 odstotkov pa se tvori humus. 

Razmerje C/N
Za hitro in učinkovito razgradnjo je potrebno rastlinske ostanke vnesti v tla. Bolj kot je obdelava intenzivna, hitrejše je razkrajanje 
organske snovi.  Delovanje strojev omogoča trganje in drobljenje rastlinskih ostankov in njihovo zadelavo v tla, kar omogoča hitrejšo
razgradnjo talnih mikroorganizmov. Hitrost razgradnje je odvisna od mikrobiološke aktivnosti, temperature, zraka, vlage in od 
razmerja C/N v odmrli organski snovi. Mikroorganizmi za nemoten potek humifikacije organske snovi potrebujejo zadostno količino 
dušika. Ob previsokih vrednostih C (ogljika)/N (dušika) razmerja pride do premajhnega sproščanja dušika iz humificirane organske 
mase (imobilizacije). Mikroorganizmi, ki potrebujejo dušik za svoje preživetje bodo začeli uporabljati dušik, ki je prisoten v talni 
raztopini, s čimer se zmanjša količina dostopnega dušika za rastline.  Previsoko C/N razmerje povzroči konkurenčnost med mikroorga-
nizmi in rastlinami za dušik, kar se lahko privede do hudega pomanjkanja dušika tako za rastline kot za mikrobe. Ob prenizkem C/N 
razmerju,  (7,9 - 9,3) pa lahko pride do povečane razgradnje organske snovi v tleh, kar poveča sproščanje dušika v tleh. Zato je nujno 
potrebno obdržati C/N razmerje v optimalnem razponu (10-12:1) To dosežemo tako, da ob zaoravanju slame dodamo dušik v organski 
ali mineralni obliki. Priporočljiva je UREA (do 60 kg N/ha).

Blaž KRANCELBINDER

Zaoravanje žetvenih ostankov
Besed o pomenu organske mase v tleh ni nikoli preveč.

Razmerje C/N Stopnja sproščanja 

do 10 prekomerno sproščanje dušika                                           

10 – 12 optimalno

12 – 15 omejeno sproščanje dušika

nad 15 močno omejeno sproščanje dušika – imobilizacija dušika

Zaorana organska masa Razmerje C/N 

Goveja gnojevka 9:1

Detelje 10:1

Hlevski gnoj 15-30:1

Zreli kompost 10-25:1

Konjski gnoj 30-40:1

Koruznica 60:1

Slama strnih žit 100:1

Tabela 4: Razmerje C/N pri različnih organskih gnijilih. Živa, kvalitetna tla, so najboljši kapital vsake 
 napredne kmetije.

Tabela 5: Intenzivnost sproščanja dušika glede na C/N razmerje.
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Klima direktno in indirektno vpliva na  hi-
drosfero (voda), litosfero (tla), kriosfero 
(led) in na biosfero (rastline in živali). Vse 
našteto se v zadnjem obdobju spreminja 
in kmetijstvo  je tisto, ki se mora na to 
tudi prilagajati. 

Med hitro prepoznavnimi dejavniki v 
okolju sta ekstremne  temperature in 
neprimerno porazdeljene padavine. Vege-
tacijsko obdobje rastlin se podaljšuje, toda  
zaradi prehitrega  vrstenja fenofaz je razvoj 
prehiter in so pridelki manjši. Primer, ki 
ga srečujemo v zadnjih letih, je prepozno 
posejan ječmen, ki se jeseni ne razraste 
dovolj, zamujeno razraščanje bi lahko 
nadaljeval spomladi, toda suša v mesecu 
marcu, visoke temperature in začetek 
dolgega dne so razlogi, da rastlina obdobje 
razraščanja zaključi prehitro, kar se odraža  
z manj klasi na rastlino in še ti so v zelo 
različnih višinah. Tako kot na rastline, 
visoka temperatura vpliva tudi na tla. Talni 
organizmi se aktivirajo v toplejših tleh prej, 
dušik se začne iz organske mase minera-

lizirati in se ob obilnejšem deževju izpira  v 
podzemne vode. Z vključevanjem vmes-
nih dosevkov v obliki mešanic, možnost 
izpiranja močno zmanjšamo; kajti dušik ki 
ga pridela ena  rastlina akumulira druga, 
ki ima koren globje in to v okolju nižjih 
temperatur.

Žlahtnjenje v službi tolerantnosti na sušo
Izumiteljem novih rastlin - žlahtniteljem je 
izziv in žlahtniteljski cilj vzgojiti rastlino, ki 
bi se na sušne strese odzvala s čim manjšim 
vplivom na pridelek. 

Ječmen
Jari ječmen, ki je veljal za najbolj primer-
nega za uporabo v pivovarstvu, je še pred 
20 leti bil zraven ozimne pšenice zelo zas-
topana poljedelska kultura v panon skem 
območju. Ravno zaradi sušnih period v 
času njegove vegetacije so se površine 
začele močno zmanjševati. Žlahtnitelji so 
naredili korak naprej, sorti jarega ječmena 
Leandra so s klasično žlahtniteljsko meto-
do okrepili  gen za večjo tolerantnost na nizke temperature ter s tem dosegli, da 

se lahko jara sorta seje že pozno jeseni. 
Primer: s setvijo jare  sorte ječmena Lean-
dra v mesecu marcu  2021 je bil dosežen 
pridelek 3.104 kg/ha. S setvijo iste sorte že 
15.11.2020 je bil pridelek 6.520 kg/ha. 
Površine z ozimnim ječmenom v primer-
javi z jarim  ječmenom, kakor tudi z ostali-
mi strnimi žiti močno povečujejo, zasluge 
za to imajo novejše sorte. Njihova lastnost 
je, da klasijo do dva tedna pred ozimno 
pšenico in tri tedne pred jarim ječmenom 
in da polnijo zrnje v zmernih temperatu-
rah, ki so do 28 ⁰C. Sorta takšnega profila 
je večvrstni ječmen  Adalina. 

Proizvodni potencial sorte pšenice in še 
bolj njena prilagodljivost je močno odvisna 
od njenih staršev. S tem namenom kreatorji 
novih sort posegajo po baznih materialih, 
ki izhajajo iz sušnih predelov, podobnih  
agroklimatskih območij kot so Hrvaška, Ro-

STRAN 4 saatbauer / vmesni dosevki

Graf 1: Razpon med optimalno in za rastlino pogubno temperaturo

Dobro zadrževanje vode v sušnih razmerah ali 
dobro odvodnjavanje v mokrih razmerah so last-
nosti kvalitetnih tal.
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spremembe klime?
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Mešanice, ki so sestavljene iz več rastlinskih vrst imajo večjo sposobnost akumulacije in zadrževanja nitratov, 
ki jih niso porabile glavne kulture.

munija, Madžarska in z dolgoletno načrtno 
selekcijo in načrtnim križanjem ustvarijo 
sorto, ki je praviloma nižja in zgodnja v 
tipu resnice. 

Med študijem gospodarsko pomembnih 
vrst rastlin se je soja izkazala kot vrsta z 
zelo visokim pragom odpornosti na visoke 
temperature. V primerjavi z našimi najbolj 
aktualnimi poljedelskimi kulturami  kot 
so strna žita, koruza in ogrščica je tista, 
ki ima optimalno temperaturno okno za 
potenciranje pridelka nekaj pod 30 ⁰C in v 
kolikor je vlaga v tleh, ni večjega odklona 
od željenega pridelka vse do 40 ⁰C. Soja, 
ki izhaja  iz botanične vrste stročnic, ima 
v obdobju zelo dragih mineralnih gnojil, 
dobre prodajne cene na svetovnih trgih, ne-
popisnih agronomskih lastnosti je trenutno 
kultura z največjo dodano vrednostjo. Tudi 
na tem segmentu so kreatorji novih sort 
naredili korak naprej. V kolikor smo pri 
izbiri sort pri poljedelskih kulturah primer-
nega zrelostnega razreda  pogosto pavšalni, 
si resni pridelovalci soje tega ne smejo 
privoščiti. Štirinajst zrelostnih razredov, ki 
so klasificirani  na podlagi vsote absolut-
nih temperatur, ki jo mora sorta  znotraj 
posameznega zrelostnega razreda absor-
birati, da doseže maksimalen pridelek ob 
naravni fiziološki zrelosti. Pripravljenost 
na klimatske spremembe je nova sorta 
soje z najkrajšo vegetacijo, ki je označena 
z oznako (0000) in nosi ime AMBELLA. V 
primerjavi s standardno sorto v zrelostnem 
razredu (00) ALTONA, ki mora za optima-

len pridelek akumulirati približno 2.500 ⁰C  
je pri soji Ambella dovolj že okoli 1.950 ⁰C 
vsote absolutnih temperatur. Ta prednost 
sorti Ambella omogoča, da jo lahko v naših 
pridelovalnih območjih sejemo kot drugi 
posevek in sicer po žetvi oljne ogrščice ali 
ozimnega ječmena.

Klimafit
je ime projekta, ki poteka na nivoju 
najvišjih avstrijskih nevtralnih inštitucij, ki 
se znanstveno ukvarjajo z raziskovanjem 
rastlin. V času preizkušanja nove sorte 
najpomembnejših kmetijskih vrst izpostav-
ljajo sušnemu in tudi drugim negativnim 
dejavnikom okolja, ki jih spoznavamo s 
spremembo klime v poljedelstvu, kot so:  
nove bolezni, škodljivci, zasoljena tla, močni 
vetrovi in še mnogi drugi med katerimi je pa 
največji poudarek na suši. Za rastline nepri-
jetno rastno okolje je pogosto tudi umetno 
»zaigrano«. Lokacije preizkušanj so razpore-
jene po poljedelskih območjih širom države 
in trajajo več let. Rezultati izpostavijo na sušo 
in druge neugodne dejavnike okolja  najbolj 
tolerantne sorte, ki upravičeno pridobijo 
označbo KLIMAFIT. KLIMAFIT je strokovno 
pridobljena titula, ki pomeni, da je ta sorta 
nekaj več, da je to sorta, ki se priporoča za 
setev v vseh rastnih pogojih in za razliko od 
ostalih tudi na sušnih območij, ki pa jih bo 
s spremembo klime vedno več. KLIMAFIT 
sorte so tudi izhodiščni genski material za 
ustvarjanje novih sort.

Zvonko GLAŽAR

KLIMAFIT® JE ODGOVOR NA 

KLIMATSKE SPREMEMBE

V zadnjih letih se soočamo z raznoterimi 
vremenskimi razmerami, vročina in suša 
na eni strani, ter obilne in močne padavi-
ne na drugi strani. Podnebne spremem-
be so nepredvidljive, zato se povečuje 
povpraševanje po robustnih, stabilnih 
sortah, tolerantnih na stres.

„KLIMAFIT“ označujemo le tiste sor-
te/hibride, ki v nekaj letih dosegajo 
nadpovprečno uspešnost v raznolikih 
rastnih razmerah.

pšenice TIBERIUS [4], ACTIVUS [7], 
AURELIUS [7]

ječmena ADALINA, HANNELORE

tritikala CLAUDIUS

oljna ogrščica ARTEMIS

Oznako KLIMAFIT® sorta/hibrid prido-
bi na osnovi: 

• široke genetske raznolikosti 

• nadpovprečnih pridelkov uradnega in 
mednarodnega preizkušanja v različnih 
pridelovalnih območjih

• sorta se neglede na različne stresne 
pogoje vedno uvršča v sam vrh med 
preizkušanimi sortami

• preizkušanje se izvaja več let in na 
različnih lokacijah



STRAN 6 saatbauer / travinje

Razlika v pridelavi 

Sor te  in  tehnologi ja  pr idelave 
ozimnega ječmena

Medtem ko pridelek pri dvovrstnih sortah 
temelji na  zmernem  številu zrn na klas (18 
do 22) in več rastlinskih vrst zrnja (48 do  
52 g) je pri večvrstnih sortah podlaga za do-
bro žetev sklop s 550-650 klasi/m² z večjim  
številom zrn na klas (35-40) in srednjo abso-
lutno maso (40-45 g). 

Dvovrstne sorte (Lentia, Hannelore, 
SU Laubela)
Setveni odmerek je odvisen od časa setve 
in kakovosti pripravljenega setvenega sloja 
tal. Približno 310-360 zrn/m² (+/- 50 zrn/
m²). Sorte tega tipa klasa so manj primerne 
za sušna območja. Rastline  so bolj stabilne, 
lom stebla je manjši, zrnje je večje in z večjo  
hektolitrsko maso z izjemno visoko ener-
getsko in beljakovinsko vrednostjo.

Večvrstne sorte (Adalina)
Setveni odmerek je manjši, približno 280-
320 zrn/m², ki se glede na setvene pogoje 
in čas setve korigira (+/- 50 zrn/m²). Sorta 
Adalina je v primerjavi z dvovrstnimi sor-

tami primernejša za sušna območja, klas je 
težji, možnost poleganja je večja. Gnojenje z 
dušikom naj bo manjše.

Setev ječmena zadnji teden septembra do 
prve polovice oktobra 
Ječmen se mora v obdobju kratkega dne po-
polnoma razrasti. V začetku aprila bo svetel 
del dneva daljši od 13 ur, začne se obdobje 
dolgega dne in rastline kot je ječmen, preide-
jo v obdobje generativne faze. Razraščanje se 
takrat konča in zato mora rastlina do takrat 
absorbirati zadostno količino toplote. 

Natančne empirične izkušnje navajajo, da 
je optimalni čas setve ječmena v Sloveniji 
od 25. septembra do 5. oktobra. Setveni 
odmerek je v tem primeru manjši (310 
zrn/m²). Morebitne vzroke za pojav virusa 
BYDV lahko manjšamo s tolerantnimi sor-
tami (sorta Sensation, sorta ki je tolerantna 
na virusa BaYMV, Typ 1,2) ali insekticidi. 
Prepozne setve pa tvorijo slabo razraščene 
rastline, ki se kljub obilnemu spomladanske-

mu dognojevanju ne razrastejo. Posledično 
je nižji tudi pridelek. Temu se lahko delno 
izognemo s povečanjem setvene norme, kar 
pa ne zagotavlja enakovrednega pridelka. 

V nadaljevanju so predstavljeni podatki 
praktičnega poskusa (vir:  Saatbau Avstrija, 
dežela Štajerska), ki se ujemajo z rezultati 
mnogih znanstvenih raziskav. 

Pridelek zrnja dvovrstnega  ječmenu SUEZ, 
glede na čas setve in setveni odmerek
Datum setve Število zrn/m² Pridelek (kg/ha)
15. 9. 2020 300 7.314
8. 10. 2020 330 6.925
13.11. 2020 360 5.651

Pridelek zrnja večvrstnega ječmenu
SENSATION, glede na čas setve in setveni 
odmerek
Datum setve Število zrn/m² Pridelek (kg/ha)
15. 9. 2020 270 8.264
8. 10. 2020 300 7.459
13.11. 2020 330 6.108

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



Dejavniki pridelka / tip ječmena                                    Dvovrstni  ječmen                                         Večvrstni ječmen

Parametri višine pridelka

Setev (število zrn/m2) 310-360 280-320

Število močnih stebel s tremi listi  pred začetkom 
vegetacije

1.000-1.200 600-800

Število klasov/m² 850-1.000 550-600
Prehrana z dušikom (N)

Potrebna količina N za 1 tono pridelka (kg/ha) 17-20 16-19

Jesenki odmerek N, ki mu dodamo tudi fosfor, (kg/ha) 30 30

Začetek vegetacije (EC 21-29), (kg/ha) 60-80 50-60

Začetek kolenčenja (EC 31-32), (kg/ha) 35-40 20-30

Vidne prve rese (EC 49), (kg/ha) 35-40 35-40

Zelo gost sklop 40 172

Tabela: Morfološke in agrotehnične razlike med dvema tipoma ječmenov

Z rastnimi regulatorji do sigurnega 
pridelka 
Pri stabilnih sortah zadošča že en poseg z 
rastnim regulatorjem. Pri pričakovanem 
velikem  pridelku in sortah, ki so podvržene 
poleganju je gospodarsko opravičena dvo-
kratna uporaba.  Zgodnje tretiranje v fazi 
(EC 31-32) začetek kolenčenja. Uporabi se 
aktivna snov Trinexapac-ethyl (0,4-0,6 l/ha) 
pri dvovrstnih  in pri večvrstnih  (0,6 l/ha).

V kolikor se s prvim ukrepom skrajša 
rastlina v spodnjem predelu, se razdalje 
med internodiji  naslednjih delov običajno 
podaljšajo in celotna dolžina rastline se 
skoraj ne spremeni. Vendar pa se stabilnost 
stebla opazno izboljša.  Šele po  drugi apli-
kaciji (EC 37-49) od pojava zastavičarja do 
pojava prvih res, se zmanjša celotna rastlina 
in okrepi klasno vrteno.  Uporabi se aktivna 
snov Ethephon (0,25-0,4 l/ha) pri dvovrstnih 
in pri večvrstnih sortah (0,3-0,6 l/ha). 

Pri močnem sončnem obsevanju in pomanj-
kanju vlage je potrebno količino rastnega 
regulatorja zmanjšati za 20-30 %.  Rastni 
regulator lahko mešamo s fungicidi, če 
uporabljamo fungicide iz skupine Azol, 
zmanjšamo količino regulatorja za 25 %. 
V primeru vročine in sušnega stresa se 
priporočajo ločene aplikacije.

Zvonko GLAŽAR

let
»Dobra setev, dobra žetev«

SOUSTVARJAMO  KMETIJSTVO

SAATBAU Linz je svoj sortiment slovenskim pridelovalcem preds-
tavil leta 2012, 2013 pa ustanovil hčerinsko podjetje SAATBAU 
d.o.o., Slovenija, zato bomo v tem času pripravili nekaj dogodkov 
in akcij.

Med kupci ozimnega ječmena, ki nam bodo do 30.9.2022 na 
naslov SAATBAU d.o.o., Hajdoše 46a, 2288  
HAJDINA ali slovenija@saatbau.com poslali račun bomo 
izžrebali 10 nagrajencev, ki jim bomo vrnili 10% kupljenega 
semena.

Med kupci ozimne pšenice, ki nam bodo do 30.11.2022 na 
naslov SAATBAU d.o.o., Hajdoše 46a, 2288  
HAJDINA ali slovenija@saat-
bau.com poslali račun bomo 
izžrebali 10 nagrajencev, ki jim 
bomo vrnili 10% kupljenega 
semena.

Več o nagradnem žrebanju na 
www.saatbau.com/si ali na naši 
FB strani.
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Gnojenje z dušikom pred setvijo ozimne 
pšenice ima zraven vrste predposevka, mi-
neralizacije dušika v tleh in drugih dejavni-
kov, pomemben vpliv na pridelek. Gnojenje 
z dušikom že jeseni ni generalno povsod 
potrebno. Odločitev naj bo premišljena. 

Rast ozimnih žit zaradi blagih temperatur 
pozno jeseni in preko zime skoraj ni ustavl-
jena. Pri poznih setvenih terminih so blage 
zime celo dobrodošle. Zgodaj in pregosto 
posejane površine jeseni začnejo rumeneti, 
za kar pa zagotovo ni razlog, da smo sejali 
prehitro. V primeru milega vremena  lahko 
to rumenenje pričakujemo tudi na redko 
posejanih in jeseni negnojenih površinah. 
Razlog za to rumenenje je v dejstvu, da 
rastlina raste le nad zemljo, tla so hladna 
in se dušik ne more mineralizirati. Rastlina 
reagira po svoje in sicer tako, da razgradi  
klorofil, s tem porumeni toda doseže cilj,  
da svoje mlajše poganjke oskrbi s hranili. 
Gnojenje z dušikom jeseni je v zadnjih letih 
pokazalo prednosti. Zelo priporočljiva je 
uporaba mineralnega gnojila  DAP NP 18-46  

(Diamonijev fosfat), največ 150 kg/ha. Dušik v 
tem gnojilu zagotavlja  rastlini hrano v milih 
zimah in s tem  zmanjša zimski stres v obliki 
rumenenja. Fosfor  izboljša razvoj korenin, 
globino prodiranja in  površino absorbcijskih 
laskov. S takšnim gnojenjem jeseni (dušik in 
fosfor) izzovemo hitrejši razvoj podzemnega, 
v primerjavi z nadzemnim delom rastline. 
Posledica je vidna v stabilnejši rastlini, ki 
je tolerantnejša na sušne strese. V primeru 
presežka fosforja v tleh je primerna uporaba 
gnojila  AS 20,5 N  + 58 SO3      (Amonsulfat),  
največ 130 kg/ha. Ta oblika sicer v primerjavi 
z Diamonijevim  fosfatom nekoliko slabše 
vpliva na intenzivnost razraščanja, izboljša 
pa vitalnost rastline v hladnejših rastnih 
razmerah. 

Pri ozimnih žitih je ječmen vrsta, ki se mora 
jeseni razviti najbolj in sicer do te mere, da 
bi vsaka rastlina razvila glavno steblo in dve 
do tri stranski stebli. Za razvoj do te mere 
ječmen jeseni potrebuje 30 do 40 kg N/ha, 
medtem ko ostale vrste strnih žit, v kolikor 
sledijo  zelo ugodnemu predposeveku,  gnoji-

mo z 20 do 30 kg N/ha. V kolikor je pred-
posevek koruza za zrnje pred zaoravanjem  
pognojimo z 60 kg N/ha. Z zgodnejšo setvijo 
zmanjšujemo količino jesenskega gnojenja. 
Vir jeseni potrebnega dušika je lahko iz or-
ganskih ali mineralnih gnojil ali vmesnih do-
sevkov,  o pomenu teh smo pisali v strokovni 
reviji Saatbauer, izvod 2/2022. V nadaljevanju 
je tabela, ki prikazuje koliko dušika v tleh za 
naslednjo kulturo, v tem primeru strno žito, 
zapustijo različni vmesni dosevki. Ta dušik je 
vezan v organsko maso, ki se lahko minera-
lizira, ko bo temperatura tal nad 5⁰ C. Zaradi 
pojavov (mile zime, hladna tla, vegetiranje  
nadzemnega  dela rastline) in pri poznejših 
setvah je smiselno jeseni gnojiti tudi z 
mineralnim dušikom.  Pri zgodnejši setvi in 
gnojenju z dušikom že jeseni korigiramo – 
zmanjšamo setveni odmerek. Dokazano je, da 
pri takšni tehnologiji manjši sklop pomladi 
ni povezan z manjšim pridelkom, temveč 
ravno obratno. Rastlina bo stabilna in zdrava, 
dobro oskrbljena z vodo, zrnje bo večje in pri-
delek boljši. Osnova za vrhunsko tehnologijo 
je uporaba certificiranega semena.

Jernej PETERKOVIČ

Je jesensko gnojenje ozimnih žit z 
dušikom potrebno?
Odločitev naj bo premišljena

Sestava mešanice 

 vmesnih dosevkov 

Okviren pridelek  

zelene mase (t/ha)

Povprečna količina -N

(N kg/ha)
Količina dušika za naslednjo 

kulturo (N kg/ha)

Brez metuljnic

Slab sklop 10 35 21

Srednji sklop 20 70 42

Zelo gost sklop 40 140 84

Z delno metuljnicami

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 2: Povprečna vsebnost dušika (N) v vmesnih dosevkih, glede na vrstno sestavo in sklop Metuljnice so lahko pomemben vir dušika
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Pogled na trajno travinje v teh dneh je sila neprijeten, kajti 
razredčeno  in suho travniško rastlinje nam ne bo zagotovilo 
pričakovanega pridelka. Prazna mesta bodo slej kot prej 
zapolnili nezaželeni  pleveli, ki se bodo še letos osemenili in 
povečali banko njihovih semen v zgornjem setvenem  sloju.

Od začetka leta 2012 do konca julija tega leta je bilo po podat-
kih Agencije republike  Slovenije za okolje za okoli 25 % manj 
padavin in za  3 °C višja temperatura  kot v dolgoletnem povprečju 
in da je dnevna evapotranspiracija vode do 5 mm/ m². Danes, čez 
deset let (leto 2022) je prva polovica letošnjega leta  številnim 
krajem prinesla rekordno število sončnih ur. V Ljubljani, kjer so 
bili nadpovprečno osenčeni prav vsi meseci, je sonce sijalo 1.284 
ur, kar je 300 ur več od dolgoletnega povprečja. Prejšnji rekord 
iz leta 2012 je bil presežen za 12 ur. Podobno je bilo tudi v ostalih 
delih Slovenije.

Kaj si želijo rastline v travni ruši?
V kolikor bi vprašali travo kaj si želi, bi povedala, da glede tem-
peratur  le od 19 do 21 °C in da je dnevna potreba za nemoteno 
rast in razvoj  po vodi 3 litre / m². Pri natančnem pregledu travne 
ruše v tem obdobju in pri večletnem spremljanju dinamike rasti 
rastlinja lahko ugotovimo, da nekatere vrste vendarle rastejo in da 
so nekatere, ki stalno izginjajo tako v poletnih vročih mesecih in v 
zimskem obdobju z nizkimi temperaturami. V kolikor pa še damo 
pod drobnogled sestavo večletnih travno deteljnih  mešanic, ki se 
tržijo in sejejo v Sloveniji ugotovimo, da so sestave preveč monoto-
ne in da le te temeljijo na travnih  vrstah, ki so sicer odlične, toda 
le v severnih območjih evropskih travnatih dežel. Ti dejstvi bi nas 
morali naučiti, da je prav, da takrat ko izbiramo semena travnih 
mešanic za večletno rabo izberemo mešanice s pestro sestavo. 
Kajti travno deteljne mešanice, ki imajo v svoji utežni sestavi 
(delež semen v vreči) in v nadaljevanju florni sestavi (delež rastlin 
v travni ruši) zelo raznolike, tvorijo travno rušo, ki nam zagotavlja:
• globina korenin je med travnimi in deteljnimi vrstami v ruši 
različna, to jim omogoča črpanje hranil in vode iz različnih talnih 
slojev, kajti globok koreninski sistem je ključnega pomena za 
preživetje vrste v sušnih delih leta,
• različne posejane vrste trav in detelj imajo tudi zelo specifične 
zahteve glede potrebe po vodi, temperaturah in možnosti uporabe. 
Z raznoliko sestavo bo v travni ruši vedno kakšna vrsta krmne 
rastline, ki bo lažje prenašala vremenske (suša, mraz, bolezni), 

talne (kisla, zbita, prodnata, slabo založena) ali tehnološke (višina 
košnje, uporaba gnojevke, nepravilna raba,) nevšečnosti, 
• raznolikost v travni ruši pomeni tudi raznolikost v krmi. Rastline 
v skupini metuljnic nam izboljšujejo obrok z vidika beljakovinske 
vrednosti sena, silaže ali paše. Metuljnice povečajo ješčnost, pre-
bavljivost, količino zaužite krme in ohranijo energetsko vrednost 
pri poznejših terminih rabe travinja. Prav tako ni zanemarljiva 
vloga nitrifikacijskih bakterij, katere lahko z vsakim odstotkom v 
travni ruši tla letno oskrbijo z okoli 4 kg dušika.

Najboljša oblika rabe 
Iz vidika ohranjanja travne ruše in zagotavljanja najbolj kako-
vostne krme je košno – pašna raba travinja najboljša tehnološka 
metoda izkoriščanja krme iz travinja. Travnate površine na katerih 
se izvaja paša so tudi tolerantnejše na sušo, kajti:
• na pašnih površinah je več organske mase, ki se razkraja in 
producira  za rastline potreben ogljikov dioksid – CO2, ki se zbira 
čisto pri tleh. Vsakokrat, ko se reža na travi odpre, da bi zajela 
nov grižljaj ogljika se iz lista izgubi (izpari) nekaj vode. Kadar 
rušo rastline obdaja zrak v katerem je dosti  ogljikovega dioksida, 
potem so lahko  listne reže odprte le kratek čas in rastlina izgubi 
(iz nje izpari) malo vode. 
• menjava košno – pašne rabe nam ohranja kakovostne trave in 
zeli in s tem visoko pridelovalno zmogljivost travne ruše,
• s košno – pašno rabo povečujemo življenje v edafonu in struktur-
no teksturne lastnosti tal: Seveda pa košno-pašne rabe na večini 
travnatega sveta v Sloveniji ne moremo zagotoviti. Lahko pa si 
izberemo:
• primeren čas setve: Praktične izkušnje v zadnjih letih so pokaza-
le, da je zgodnja jesenska zasnova travinja bolj uspešna. Ta termin 
setve ni povezan z fiziologijo razvoja trave, temveč je primernejši 
zaradi manjšega pritiska rasti plevelov.
• Izberemo pravo mešanico: Pri odločitvi za posamezno mešanico 
moramo biti pozorni na dejavnike, kot so vrsta tal (težja ali lažja 
tla), količina padavin, intenziteta tehnologije oskrbe ruše, namen 
rabe (košnja, paša, košno-pašna raba) in  čas rabe izbrane mešanice 
(eno leto ali več let). Mešanice SAATBAU so sestavljene zelo 
premišljeno in strokovno. Pomembna je uravnotežena sestava rast-
linskih vrst v mešanici in izbira primernih sort glede na namen 
rabe. Več o sortimentu mešanica pa na 

Andrej VENCELJ

Suša nas je izučila kako izbrati  
primerno travno mešanico
Pestro v in nad tlemi

sortiment travinja
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Ker vemo, da je v vinogradništvu ogromno ročnega dela, me zani-
ma, koliko zaposlenih je na vaši kmetiji?  

Na kmetiji smo štirje zaposleni: oče Zvonko, mama Jožefa, žena 
Jasna in jaz (Sandi). Na srečo večino del opravimo strojno; od 
škropljenja, mulčenja, vršičkanja, ročno opravljamo zgolj pletev in 
trgatev. Pri delu nam še vedno z veseljem svetujeta in pomagata 
tudi babica in predvsem dedek, ki zraven očeta, še vedno aktivno 
sodeluje pri kletarjenju. Tudi najmlajša člana družine, hči Neža in 
sin Matevž, že kažeta interes za delo na kmetiji. Upam, da se bo 
čez leta eden izmed njiju odločil in prevzel delo na kmetiji.

Vinogradništvo je vaša glavna panoga. S čim si ustvarjate dobro 
ime in prepoznavnost?

Z vinogradništvom smo najprej začeli čisto ljubiteljsko. Potem 
pa so nepričakovano prišli uspehi, ki so nam dali novega elana 
in poguma, da resneje primemo za to delo. Največ prodamo vina 
zvrst Ivan, pridelujemo pa tudi sortna vina kot so sivi pinot, renski 
rizling, sauvignon, rumeni muškat, traminec ipd. Izdelujemo tudi 
peneča vina. Svojo prepoznavnost povečujemo tudi z udeležbo 
na vinskih ocenjevanjih in festivalih tako doma kot v tujini.  Leta 
2015 smo bili povabljeni k sodelovanju na Salon štajerskih mladih 
vin. Blagovna znamka Pubec – Štajersko mlado vino že sedem 
let združuje štajerske vinarje v edinstven projekt, v katerem s 
promocijo mladih vin povečuje prepoznavnost štajerskih vinarjev 
ter Štajerske kot vinorodnega okoliša.  

Zraven vinogradništva pa se ukvarjate tudi z poljedelstvom?

Na njivah pridelujemo koruzo, pšenico, ječmen, občasno buče, 
letos pa tudi sojo. Iz buč pridelujemo domače bučno olje, nekaj 

žit in koruze pokrmimo prašičem in damjakom, ostali pridelek 
pa prodamo. Tudi čez leto njiv ne pustimo praznih, zato sejemo 
vmesne dosevke – predvsem WASSERGÜTE FRÜH, ki njivo zares 
obogati z ogromno zelene mase. Že nekaj let sejemo tudi poskuse 
koruze in žit SAATBAU. Opravljamo tudi strojne usluge – žetev in 
v zimskem času zimsko službo.

Obiskovalcem ponujate odlično domačo kapljico, lokalno hrano 
in pravo podeželsko vzdušje.

Ja res je. Ukvarjamo se tudi s turizmom na kmetiji, imamo vinski 
hram, ki je namenjen degustacijam in sprejemu skupin. V tem 
prostoru vam poleg domače kapljice postrežemo tudi odlično 
gobovo juho, meso iz tünke, domače klobase, kruh iz krušne peči, 
zaseko, gibanico ter druge dobrote štajerske. Za poletne zabave, 
poroke in druženja smo uredili tudi piknik prostor, kjer lahko 
pogostimo preko 100 ljudi. Na naši kmetiji si lahko ogledate oboro 
z damjaki, redimo pa tudi svinje. Večino hrane, ki je pripravimo, 
je domača.

Vemo da na kmetijah ni ravno veliko prostega časa. Kaj pa 
počnete takrat ko si vzamete prosto? 

V prostem času smo vsi prostovoljni gasilci. Že dedek je bil povelj-
nik lokalnega PGD Sp. Ivanjci, ki šteje okrog 100 članov, prav tako 
oče, sedaj sem to funkcijo prevzel jaz. 

Barbara BELŠAK

na kratko o kmetiji

Ščavniška dolina nam s številnimi gospodarskimi poslopji razkriva, da se prebivalstvo še vedno v veliki meri ukvarja s kmetijst-
vom. Tokrat vam predstavljamo kmetijo, ki ima že dolgoletno tradicijo, bogato kulinarično ponudbo in odlična vina. 

Zgodovina kmetije Fleisinger sega v leto 1924, ko sta Kristina in Alojz Fleisinger pričela s kmetovanjem – govedorejo, poljedelst-
vom in kovaštvom. Z delom na kmetiji je nadaljeval sin Zvonko z ženo Jožefo. Pred šestimi leti pa je mladi prevzemnik postal 
Sandi. Obdelujejo 25 ha njivskih površin in 14 ha vinograda. Vino, ki ga pridelajo, se prodaja v več kot 70 lokalih po Sloveniji, 
nekaj pa se ga proda tudi v turistične kraje sosednje Avstrije. 

saatbauer portret
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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


