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2010 2011 2015 2016 2017

Detelje in lucerna 5.548 5.451 8.507 10.498 10.158

Detelja 2.566 2.504 4.074 4.863 4.795

Detelja - glavni posevek ... 1.804 3.303 4.001 3.926

Detelja - naknadni posevek ... 700 772 862 869

Lucerna 2.982 2.948 4.432 5.635 5.364

Lucerna - glavni posevek ... 2.286 3.808 4.896 4.863

Lucerna - naknadni posevek ... 662 624 740 501

Trave, travne mešan., travno deteljne in deteljno travne mešanice 29.956 28.848 21.864 21.286 22.324

Trave in travne mešanice 10.588 8.310 6.410 7.149 8.171

Trave in travne mešanice - glavni posevek 7.632 6.668 5.016 5.245 5.910

Trave in travne mešanice - naknadni posevek 2.956 1.642 1.394 1.904 2.261

Travno deteljne in deteljno travne mešanice 19.368 20.539 15.454 14.137 14.152

Travno deteljne in deteljno travne mešanice - glavni posevek 16.675 16.586 13.633 11.947 11.891

Travno deteljne in deteljno travne mešanice - naknadni posevek 2.693 3.953 1.821 2.190 2.261



Organska snov, vezava 
dušika v tleh, D, DTM

• lucerne, črna detelja, deteljno in travno 
deteljne mešanice povečujejo vsebnost 
humusa

• izboljšujejo godnost tal
• vežejo 200 - 400 kg N iz zraka (čista 

setev detelj)
• 70 kg N iz zraka (TDM)



Problem kakovostne 
voluminozne krme za 

govedo

• Suše so tu in kako naprej s pridelavo  
voluminozne krme za govedo ?

CILJ:
• Pridelati največ krme v spomladanskem   in 

jesenskem obdobju,
• V poletnem obdobju dati prednost 

rastlinam iz rodu sirka, lucerni, pasji travi



Mnogocvetna ljuljka in 
njih mešanice

• Tradicionalno uveljavljena pridelava:
- setev po strnišču (možna košnja v jeseni)
- košnja spomladi, nato setev koruze

Ali še je ob danih podnebnih spremembah 
možen takšen tradicionalen način 

pridelave ali bomo morali razmišljati 
drugače ?



Drugačno razmišljanje
• Setev mnogocvetne ljuljke, mešanice 

v pozno poletnem obdobju ali jeseni,

Zakaj?

Problem enoletnih ozkolistnih in 
širokolistnih plevelov

• Spomladi dve košnji nato kot 
naknadna setev vrst iz rastlin 
Sorghum ali še kakšne druge vrste 
??????





Primeri mešanic in samostojnih setev 
trav in detelj

Strniščni dosevki:

- Landsberša mešanica (40 do 50 kg/ha)

- Mnogocvetna ljuljka (30 do 40 kg/ha)

- Mnogocvetna ljuljka + inkarnatka (25 kg/ha + 15 
kg/ha)

- Inkarnatka (25 do 30 kg/ha)

- Krmni grah + mnogocvetna ljuljka 

To so vrste oziroma njih mešanice, ki jih po 1. ali 
2. košnji spomladi preorjemo in posejemo drugi 
posevek.



Tehnologija 

Na slovenskem so njivske površine precej
zapleveljene, predvsem z enolotnimi ozkolistnimi in
širokolistnimi pleveli. Pleveli so prilagojeni na manjke
vode, ki pa je vedno primanjkuje po žetvi ozimnih žit.
Sejane vrste so velike porabnice vode (predvsem
ljuljke imajo TK okoli 800).

Problem:

Če takoj po obdelavi strnišča gremo v setev dosevkov,
pleveli zaradi prilagojenosti takoj vzniknejo sejane
vrste pa ob morebitnih manjkih padavin z kalitvijo
kasnijo. Pleveli so konkurenčnejši, zato posevek
sejanih vrst propade.



Tehnologija 

Reševanje problema

Na območju Pomurja problem rešujemo tako, da
odsvetujemo takojšnjo setev, ampak ral obdelamo do
drobno grudičaste strukture, primerne za setev in
posejemo strniščni dosevek šele po 10. dnevih. Na 10.
dan ponovno plitvo obdelamo njivsko površino, s tem
uničimo kaleče plevele in šele nato sejemo seme
strniščnih dosevkov.

Na ta način uničimo v dobršni meri plevelne vrste. Ta
sistem je primeren samo za uničevanje enoletnih
plevelov.



Krmni grah, mnogocvetna ljuljka

Jari krmni grah sejemo rano spomladi. Za žetev je 
primeren v času žetve ozimnih žit. Ob žetvi iz strokov 
nekaj semena spreza. Da ne gre v nič seme krmnega 
graha na območju Pomurja problem rešujemo tako, da 
dosejemo mnogocvetno ljuljko, obdelamo površino s 
krožno brano, da inkomporiramo seme v tla in nato še 
obdelamo površino  z valjarjem. Glede nato, ker spada 
krmni grah v skupino nevtralnic, v jeseni razvije 
generativno razvojno fazo. Zelinja je dobre kvalitete 
in glede nato ker mnogocvetna ljuljka vsebuje veliko 
sladkorjev, se zelinja dobro silira. Čez zimo krmni 
grah propade, prezimi pa mnogocvetna ljuljka. 
Dosejemo do 25 kg/ha mnogocvetne ljuljke. Ta sistem 
rabe je uporabljiv na razpleveljenih njivskih površinah.



Sudanska trava

Na območju Pomurja priporočamo 2. kratno košnjo 
mnogocvetne ljuljke.

Zakaj?

Ker je nesmiselno mnogocvetno ljuljko v njeni največji 
rodnosti po 1. košnji preorati.

V Pomurju svetujemo setev sudanske trave.



Sudanska trava

• Značilnosti :
- počasna začetna rast (lahko so 
problem pleveli)
- močan koreninski sistem
- manjše število listnih rež
- regulira odpiranje listnih rež
- majhna poraba vode 



Krmna vrednost
• Sudanska trava je alternativa koruzi in ne 

travi
• Je aridna vrsta
• Več vlaknatega dela (večja odpornost na 

sušo)
• Manjša prebavljivost organske snovi

“Obvezna kemična analiza krme”



Večletne mešanice

Za območje Slovenije imamo raznotero ponudbo TDM; 
DTM in TM ter samostojnih setev.

Pogosto pa se nekateri kmetje odločajo za setev črne 
detelje v mešanici s travami.

Za območje Pomurja svetujemo:

Črna detelja + mnogocvetna ljuljka (15 do 20 kg/ha 
+ 20 do 25 kg/ha)

Se po ritmu rasti in razvoja naboljše ujemata in si 
medsebojno ne konkurirata. Priporočljivo je sejati 
mešanico na težji tip tal.

Lucerna + pasja trava (15 do 20 kg/ha + 10 kg/ha)

Priporočjiva je setev na lahkih peščenih tleh.



Čas setve

Je enak in po istem postopku, kot sem opisal pri 
setvah strniščnih dosevkov. Pri tem času setve bo 
imela kmetija že eno košnjo v jeseni.

Najpoznejši čas setve  je pri obeh mešanicah za 
območje Pomurja 20. september, v zahodnem predelu 
Slovenije pa kakšen teden prej.

Tla, kjer v teksturni sestavi tal prevladujejo klastični 
sedimenti, jih je potrebno pred setvijo mešanice na 
bazi lucerne analizirati na pH vrednost.



Zaključek
• Namesto zaključka:

“Od tradicionalnih razmišljanj se 
bomo morali posloviti in vsi skupaj 

iskati rešitve”


