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Spoštovani !
Pred vami je Veliki kmetijski katalog podjetja

na lastnosti tal in namena pridelave. Na siromašnih

Semenarna Ljubljana. V katalogu vam želimo

in zakisanih tleh bo pridelava ječmena in pšenice

predstaviti kakovosten izbor semen trav, detelj

otežena, zato bosta na takih tleh primernejše mesto

in

pridelovanje

našli rž in tritikale. Med ozimnimi pšenicami tako

voluminozne krme. Predstavljene so mešanice

lahko izbirate med visoko produktivnimi sortami kot

za različne namene rabe, od mešanice TRAVNIK

so Falado in Illico, med slovensko avtohtono sorto

z deteljo in brez detelje, TDM 1, TDM 2, TDM 3,

Gorolka, med vrhunsko izboljševalko in zgodnjo ter

zmagovalne mešanice NJIVA 2 ter mešanici z

presevno sorto Valbona in zelo prilagodljivo sorto

obloženim semenom LOLIMIX in RUŠA. Izpostavili

Vulkan. Med dvovrstnimi ječmeni je z visokim

bi tudi lastni sorti lucerne SOČA in KRIMA, ki sta

pridelkom in debelim zrnjem znana sorta Concordia.

našli pomembno mesto v pridelavi na slovenskih

Svoje mesto na slovenskih njivah ima tudi pira, v

njivah. Opise posameznih vrst in sort ter semenskih

katalogu je opisana sorta Murska bela. Setev ozimin

mešanic dopolnjujejo tehnološka priporočila in

je zaradi poznega spravila jesenskega pridelka ali

posamezni nasveti, ki popestrijo že tako zanimivo

slabih razmer v času setve otežena, zato se v takih

vsebino.

primerih lahko odločimo za setev jarin. Med jarinami

travno

deteljnih

mešanic

za

sta poleg jarega ječmena in jare pšenice, v zadnjih
Omenjenemu poglavju sledi vsebina o ostalih

letih pogosta tudi jara tritikale in jari ter goli oves. Jara

poljščinah,

zrnatih

žita dopolnjuje tudi zgodnja setev krmnega graha in

stročnic, dosevkov za podor in strniščno setev,

kasnejša setev soje, kot pomembne beljakovinske

sudanske trave, prosa, krmnih korenovk, sončnice

krme za domače živali.

kjer

so

opisi

posameznih

in krmnega ohrovta. Med drugim so poudarjene tudi
sorte, ki so sad lastnega dela in znanja, kot so oljna

Semenarna

buča Slovenska golica, krmna ogrščica Daniela in

zadrugami in kmetijskimi trgovinami, kjer lahko

ajda Darja.

kupite naša semena, velik izbor pa najdete tudi v

Ljubljana

sodeluje

s

kmetijskimi

vrtnih centrih Kalia.
Naslednje poglavje zaznamuje vsebina o semenskem
krompirju.

področju

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na naše

semenskega krompirja nadaljuje dolgoletno tradicijo

zastopnike na terenu in kmetijske svetovalce. V

zanesljivega

ter

upanju, da vam bo Veliki kmetijski katalog služil kot

ponudnika sort semenskega krompirja. V opisih

pripomoček pri vašem plemenitem delu na slovenski

boste našli sorte za vsak okus in vsako pridelovalno

zemlji, vam želimo dobro setev in obilno žetev.

območje.

Semenarna
in

Ljubljana

kakovostnega

Izpostavili

bi

že

na

sogovornika

uveljavljeno

sorto

kifeljčarja Celtiane, okusno sorto Natascha ter novo

NAŠE SEME – VAŠ USPEH!

sorto z belim mesom Divaa.

Semenarna Ljubljana d.o.o.

Mnoge slovenske njive so zasejane s koruzo, ki
predstavlja vir energije v prehrani domačih živali.
Z zastopstvom francoske semenarske hiše RAGT
vam želimo ponuditi visoko kakovostne in v svetu
priznane hibride semenske koruze, od najbolj ranih
do zelo poznih hibridov.
Katalog zaključujemo s poglavji o ozimnih in jarih
žitih. Visokemu pomenu žit v kolobarju naj bi sledila
tudi pravilna izbira posamezne vrste in sorte glede
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Krmne trave

Za pridelovanje krmnih rastlin in poljščin smo v
podjetju Semenarna Ljubljana pripravili široko
ponudbo posameznih vrst, sort in mešanic. V
ponudbi so posamezne vrste trav, kot so trpežna
ljuljka, mnogocvetna ljuljka in pasja trava. Izbor
metuljnic dopolnjujejo sorti lucerne SOČA in
KRIMA, sorte črne detelje, bele detelje, nokote,
aleksandrijske in hibridne detelje.

Norma setve (kg/ha): 30 (2n) 30-35 (4n)

Travne in travno deteljne mešanice odlikuje
večletno preizkušanje in uporaba v pridelovanju.
Poleg trav in detelj boste našli še veliko informacij
o ostalih krmnih poljščinah in dosevkih: krmni
grah, soja, oljna buča, oljna ogrščica, krmna pesa,
krmno korenje, repa, koleraba, proso, sončnice,
ajda, sirek, sudanska trava, grašica, facelija, oljna
redkev, bela gorjušica, krmna ogrščica in krmni
ohrovt. Ob koncu boste našli pregledno tabelo,
z osnovnimi podatki, ki jih potrebujete za setev
krmnih rastlin in poljščin.

Srednje zgodnja sorta
Sorta MATHILDE je srednje zgodnja, tetraploidna sorta trpežne
ljuljke. Rastline so trpežne, dobro prezimne; ustvarjajo gosto travno
rušo in zapolnijo prazna mesta. Običajno so rastline tetraploidnih
sort redkejše, medtem ko nova sorta MATHILDE ustvarja gosto
rušo, ki je primerljiva z diploidnimi sortami. Tako v mešanicah lahko
zmanjšamo delež diploidnih sort ter pridobimo na kakovosti krme.

CALIBRA

Srednje pozna sorta
Srednje pozna, tetraploidna sorta. Košno-pašnega tipa. Ima hitro
rast v mladostnem obdobju in je primerna za dosejavanje. Sorta
ima visoko krmno vrednost, je primerna za intenzivno živinorejo in
samostojno setev. Sorta se vključuje v travno mešanico – LOLIMIX.

MATHILDE 4n,

Sorta je zelo primerna za pašne mešanice in intenzivno
pridelavo na njivskih površinah. Prav tako je zelo primerna
tudi za trajno travinje, kjer so tla manj primerna za
pridelavo trpežne ljuljke.

POLIM 4n,

Pozna sorta
Sorta POLIM je pozna sorta tetraploidne sorte trpežne ljuljke. Sorto
odlikuje visok pridelek zelinja, z odlično hranilno vrednostjo. Rastline
so dobro odporne na rjo.

Trpežnost
		

TRPEŽNA LJULJKA

Odpornost
proti rji

Pokrivnost
tal

Pridelek

• Srednje zgodnja • Odlična prezimitev • Dobra trpežnost

Lolium perenne L.

• Tetraploidna sorta • Gosta ruša

Trpežna ljuljka je tri do štiriletna nizka vrsta trave hitre
rasti in zgodnjega razvoja – spomladi med prvimi ozeleni
in jeseni zadnja konča rast. Odlično prenaša gaženje in
pogosto košnjo. Najbolj uspeva na težkih, svežih in vlažnih
tleh, ki so dobro preskrbljena s hranili. Občutljiva je na nizke
temperature in dolgotrajno snežno odejo.

Pridelek suhe snovi t/ha v
primerjavi s standardom
(Vir: žlahtnitelj)
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Po hranilni vrednosti je najpomembnejša vrsta trave. Za
zelo intenzivno govedorejsko proizvodnjo jo sejemo kot
čisti posevek. V pašne mešanice je zaželeno uvrstiti sorte
zgodnjih in poznih tipov. Tako se ne podaljša le trajanje paše,
temveč se izravnava tudi sezonsko priraščanje travne ruše.

14
12
10
8
6
4
2
0
1. leto
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Skupni pridelek t/ha na treh
lokacijah v primerjavi
s standardom
(Vir: žlahtnitelj)
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2. leto

3. leto

1. leto

2. leto

3. leto

PASJA TRAVA

in globljih tleh. Dolgotrajne snežne odeje in nizkih zimskih
temperatur ne prenaša najbolje. Mnogocvetno ljuljko
sejemo večinoma v čisti setvi ali v enostavnih mešanicah s
hitrorastočimi metuljnicami (inkarnatka) kot kratkotrajni
krmni dosevek v njivskem kolobarju – pridelovanje v času
med dvema glavnima posevkoma.

Dactylis glomerata L.

Pasja trava je visoka in izredno kakovostna vrsta trave.
S svojim močnim šopastim koreninskim sistemom
dobro uspeva v različnih rastnih pogojih in je med vsemi
gospodarsko pomembnimi vrstami trav najbolj odporna
na sušo. Je zelo zgodnja v razvoju, prenaša večkratno rabo
in se po vsaki rabi zelo hitro regenerira, zato hitro ostari,
njena hranilna vrednost pa se hitro in močno zmanjša.

V praksi je zelo razširjena setev mnogocvetne (italijanske)
ljuljke na strnišče. V ugodnih rastnih razmerah že jeseni
pridelamo vsaj en odkos kakovostne krme. Spomladi v
začetku maja pa pridelamo obilen odkos krme (tudi do 30
ton in več zelinja na hektar), ki ga ponavadi siliramo. Po
spravilu ljuljke je v nižinah še čas za setev koruze.

Norma setve (kg/ha): 20-25 (4n)
Pasja trava je tudi ena izmed najbolj prodornih vrst trav,
zato močno izpodriva druge trave v ruši.

Norma setve (kg/ha): 45 (2n) 50 (4n)

V mešanicah SEMENARNE Ljubljana sta delež, predvsem
pa ustrezna sorta pasje trave tako izbrana, da ni oviran
razvoj ostalih trav in da so zagotovljeni optimalna višina,
kakovost in prebavljivost pridelka. Za sušna tla in košno
rabo je optimalna mešanica pasje trave in lucerne.

JEANNE

ATHOS

KPC LAŠKA

Sorta z visoko pridelovalno zmogljivostjo in zelo visokimi pridelki
NEL. Kot tetraploidna sorta ustvarja tudi veliko podzemne organske
mase in tako tla obogati s humusom. Odlikuje jo tudi dobra
prezimitev. Visok pridelek zelene mase je predvsem pri prvi košnji.

Novejša slovenska tetraploidna sorta
Rastline so srednje visoke, z velikimi, širokimi zelenimi listi. Zelo
dobro je odporna proti boleznim in dobro odporna na poleganje.
Pridelki so veliki, z veliko vsebnostjo surovih beljakovin. Primerna je
za svežo krmo ali za siliranje.

Sorta ATHOS je kasnejša sorta pasje trave, dobro odporna proti
paši, gaženju in obtrgavanju živali.
• Poznejša sorta
• Visok potencial za pridelek
• Dobra odpornost na bolezni
• Dobra prezimitev

KIS DRAGA

TREPOSNO

Slovenska avtohtona sorta z izvorom iz
predalpskega klimatskega območja Slovenije
Diploidna sorta je nižje polpokončne rasti, s srednje
dolgimi, ozkimi svetlo zelenimi listi. Dobro prezimi,
je srednje odporna proti poleganju in boleznim.
Primerna je za košno-pašno rabo. Pridelki so veliki.
Lahko jo sejemo tudi v dvo- do triletnih mešanicah.

Je srednje pozna sorta pasje trave. Je zelo odporna sorta na rjo.
Dobro prenaša gaženje in nizko košnjo.
Sorta
% pridelek
Odpornost
Odpornost
			
na rjo
na pegavost
				
na listih

TREPOSNO
HUSAR
LIDAGLO

102
99
101

4,5
5,6
5,3

3,6
3,8
4,3

Ocena: 1-zelo odporna, 9-neodporna

MNOGOCVETNA LJULJKA
Lolium multiflorum Lam.
Je eno- do dveletna srednje visoka vrsta trave, zelo
zgodnje rasti in razvoja. Spomladi prva ozeleni. Se šopasto
razrašča, je zelo listnata s širokimi, dolgimi in velikimi
listi. Če je v tleh dovolj hranil, predvsem dušika, odlikujeta
mnogocvetno ljuljko hitra rast in dobra regeneracija po
košnji. Najbolje uspeva na zmerno vlažnih, srednje težkih
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Čista setev: 40–45 kg semena/ha, od spomladi do jeseni.
Kot podsevek v žita: 20–25 kg/ha, v marcu in aprilu.
Globina setve: 1–2 cm.

MELQUATRO

Najkakovostnejša mnogocvetna ljuljka
Nova tetraploidna sorta mnogocvetne ljuljke z
o!
visokim in stabilnim pridelkom. Sorta izstopa po
Priporočam
visoki vsebnosti sladkorjev v zelinju in izjemni
prebavljivosti. Zato je krma zelo okusna. Pridelek
je primeren za siliranje, za krmljenje sveže mase in pridelavo
sena. Sorta se odlično obnese v čisti setvi ter v travno- deteljnih
mešanicah za njivsko rabo.

Sorta

Pridelek

Prodornost

Bolezni

				

MELQUATRO
standard

3,1
4,5

Prebavljivost

lista

4,3
4,7

3,0
3,5

4,3
5,3

Ocena: 1-zelo dobro, 9-zelo slabo, vir: Agrarforschung Schweiz
Preglednica: Agronomske lastnosti sort mnogocvetnih ljuljk
Sorta
Plodnost
Zgodnjost
				

višina
rastline na
začetku
				 vegetacije

MELQUATRO
JEANNE
TETRAFLORUM

4n
4n
4n

6
5
5

Nagnjenost
k zimski
pozebi

Dovzetnost
za bolezni

Dovzetnost
za bakterijsko
ovenelost

Pridelek
1. košnje

Pridelek
skupaj

4
4
4

3
6
6

4
7
6

6
7
6

7
6
6

5
5
5

Legenda za preglednice o lastnostih posameznih sort
Ploidnost:
2n – diploidna sorta
4n – tetraploidna sorta
Zgodnjost:
1 – zelo zgodnja
9 – zelo pozna
Dovzetnost za bolezni:
1 – nepomembna (odporna)
9 – zelo močna (neodporna)

Dovzetnost za bakterijsko ovenelost:
1 – nepomembna (odporna)
9 – zelo močna (neodporna)
Višina rastlin na začetku vegetacije:
1 – kratki poganjki
9 – dolgi poganjki
Nagnjenost k zimski pozebi:
1 – nepomembna (odporna)
9 – zelo močna (neodporna)
Pridelek suhe snovi:
1 – zelo nizek
9 – zelo visok

globok in šopast koreninski sistem, zato je zelo odporna na sušo
in visoke temperature. Zelo dobro prenaša ostre zimske razmere
in se prilagaja stresnim razmeram. Odporna je na gaženje, zato je
primerna tudi za pašne mešanice.
Kot vrsta ni prodorna, zato jo v mešanicah ljuljka in pasja
trava izpodriva. Starejše sorte imajo slabšo krmno vrednost in
prebavljivost. Novejše sorte so bile požlahtnjene v smeri boljše
prebavljivosti, manjše vsebnosti težko prebavljivih snovi in
nežnejših listov.
Sorte: KORA, QUANTUM

Vrste trav v posameznih
mešanicah

FESTULOLIUM
Krmna trava vrste festulolium je križanec med naslednjimi
vrstami:
• Trstikasta bilnica x mnogocvetna ljuljka
• Trstikasta bilnica x trpežna ljuljka
• Travniška bilnica x mnogocvetna ljuljka
• Travniška bilnica x trpežna ljuljka

TRAVNIŠKA BILNICA
Festuca pratensis Huds.

Travniška bilnica je visoka in večletna vrsta trave. Vrsta dobro
prenaša sušo in je prilagojena na ostre zimske razmere. Kot vrsta je v
mešanicah slabo prodorna. Dosega dobro krmno vrednost. Dobro
prenaša tudi pašo.

Krma iz sorte Festulolium-a, ki imajo višji delež trpežne ljuljke
vsebujejo več sladkorjev in je lažje prebavljiva. Križanci z
mnogocvetno ljuljko dosegajo visoke pridelke, a so trpežnejši od
mnogocvetne ljuljke. Sorte, ki so skrižane s trstikasto bilnico, so
zelo odporne na sušo, hkrati pa zaradi ljuljke ohranijo dobro krmno
vrednost.

Sorte: LAURA, SENU, PAJBJERG, PARDUS

TRSTIKASTA BILNICA

Sorte: FELINA, MAHULENA

Festuca arundinacea Schreber

Trstikasta bilnica je večletna in visoka vrsta trave. Vrsta ima zelo
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na lažjih in srednje težkih tleh. Po setvi se razvija zelo počasi in svoj
polni razvoj praviloma doseže šele četrto leto, nato pa zdrži zelo
dolgo. Spomladi je zelo zgodnja. Uporabljamo le tiste sorte, ki so se
v slovenskih rastnih razmerah že uveljavile.

SKRIŽANA LJULJKA
Lolium x boucheanum Kunth

Skrižana ljuljka je vrsta, ki je nastala s križanjem med mnogocvetno
in trpežno ljuljko. S setvijo skrižane ljuljke se pridelek v primerjavi s
trpežno ljuljko poveča, trpežnost pa se v primerjavi z mnogocvetno
ljuljko izboljša. Priporočamo jo tudi kot nadomestilo za mnogocvetno
ljuljko pri manj intenzivni in optimalni tehnologiji pridelave.
Sorta: RUSA, MERLIN, TETRAGRAZE

MAČJI REP
Phleum pratense L.

RDEČA BILNICA

Mačji rep je večletna in visoka vrsta trave, ki raste v velikih, redkih
šopih. Najbolj uspeva na težkih do srednje težkih vlažnih tleh. Je
značilna pozna vrsta trave, ki po setvi počasi raste in se razvija, tako
da poln pridelek krme daje šele po drugem letu. Dobro prenaša
dolgotrajno snežno odejo in nizke zimske temperature, zato dobro
uspeva v hribovitih krajih na najvišjih nadmorskih višinah. V naših
humidnih rastnih razmerah je travniški mačji rep nepogrešljiv pri
sestavi travnih mešanic za intenzivno pašno oziroma pašno-košno
rabo.

Festuca rubra L.

Rdeča bilnica je trpežna, nizka vrsta trave, ki se blazinasto razrašča.
Uspeva predvsem na manj zahtevnih tleh. Za krmo ni posebej
kakovostna, toda zaradi gostega razraščanja ustvarja kompaktno
in gosto rušo. Pri obnovi travne ruše je potrebno biti pozoren na
globino setve. Globina setve naj bo med 0,5 – 1,0 cm.
V tabeli so navedene posamezne vrste in njihova kalivost glede
na globino setve. Seme metuljnice je zelo drobno in gladko, zato
setveni sloj zahteva fino in natančno pripravo. Pred setvijo naj se tla
uležejo.

Sorta: DOLINA, RASANT, WINETOU, ANJO

TRAVNIŠKA LATOVKA

Nasvet: hranjenje semena
Na splošno velja, da je hladno, suho in temno skladišče
najbolj ustrezno za skladiščenje semena. Svetel prostor
spodbuja kalivost. Vlaga skladišča pod 30 % in pod 5 °C
je najbolj primerno za skladiščenje (temperatura
in vlažnost naj ne niha).

Poa pratensis L.

Travniška latovka je trajna, nizka vrsta trave s številnimi kratkimi
bočnimi podzemnimi poganjki - rizomi. Tako se bujno razrašča in
zgoščuje rušo. Dobro se prilagaja na različne rastne razmere in je
zato zelo razširjena na pašnikih in tudi travnikih. Najbolje uspeva

LASTNOSTI POSAMEZNIH VRST TRAV (vir: DLF)
Pri izbiri travne ali travno deteljne mešanice se izražajo posamezne lastnosti trav, ki se potem odrazijo tudi v samem pridelku.
Vrsta

Mnogocvetna ljuljka
Trpežna ljuljka
Hibridna ljuljka
Festulolium tip trpežne ljuljke
Festulolium tip trstikaste bilnice
Trstikasta bilnica
Mačji rep
Travniška bilnica
Rdeča bilnica
Pasja trava
Travniška latovka

Pridelek

Krmna vrednost

Spomladanska rast

Trpežnost

++++
+++
++++
++++
++++
++++
++
++
++
++++
+

++++
++++
++++
+++
++
+(+)
+++
++
+
++
++

++++
++++
++++
++++
+++
+++
+++
++
++
++++
++

+
+++
++
+++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++

+
majhen pridelek, nizka krmna vrednost, počasna spomladanska rast, nizka trpežnost
++++ visok pridelek, visoka krmna vrednost, hitra spomladanska rast, visoka trpežnost
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Metuljnice

KRIMA

Je srednje zgodnja sorta, prilagojena
na naše rastne razmere, dobro odporna
proti boleznim in nizkim temperaturam
ter slabše odporna proti poleganju. Sorta
KRIMA se je izkazala za odlično sorto
za pridelovanje krme v manj ugodnih
rastnih razmerah za pridelovanje lucerne,
saj daje visoke in stabilne pridelke tudi v
neugodnih razmerah.
Priporočamo jo zlasti za setev na
slabših, težjih tleh. Zaradi močno
razvitega koreninskega sistema je
zelo odporna proti suši.
Čas setve: Marec–sredina septembra.
Sadilna razdalja: Strnjena setev.
Setvena norma: 25-30kg/ha.
Gnojenje: Lucerna nujno ne potrebuje hlevskega gnoja,
če pa ga imamo dovolj na razpolago, lahko gnojimo pred
setvijo.
Čas pobiranja pridelka: Košnja večkrat letno.
Pakiranje: 1 kg, 10 kg.

LUCERNA
Medicago sativa L.

Lucerna kot krmna rastlina zagotavlja pri pridelavi
voluminozne krme za prehrano živali visok pridelek
kakovostne beljakovinske krme. S pridelkom sena do 14 t/
ha letno je največji pridelovalec beljakovin na hektar (2000
do 2400 kg). Beljakovine so visoke biološke vrednosti in po
aminokislinski sestavi podobne beljakovinam živalskega
izvora. Lucerno kot krmno rastlino odlikuje zelo dobra
ješčnost (konzumacija suhe snovi), je hitro prebavljiva,
zato gre hitro skozi prebavni trakt prežvekovalca, kar ima
za posledico povečanje ješčnosti. Primerna je za zeleno
krmljenje kot tudi za siliranje ali sušenje za seno.

SOČA

Sorta lucerne SOČA ima hitro začetno rast
spomladi, po košnji pa se prav tako hitro
regenerira. Je zgodnja do srednje zgodnja
sorta, primerna za pridelavo sveže krme,
silaže in sena. Intenzivna sorta, ki na
dobrih tleh daje velik pridelek zelo visoke
kakovosti.
o!
Priporočam

Prenaša pogosto košnjo: lahko jo
kosimo 4–5 krat na leto. Rastline
so pokončnega tipa (erectum) in se
dobro razraščajo.

Tehnologija pridelovanja
lucerne

Čas setve: Marec–sredina septembra.
Sadilna razdalja: Strnjena setev.
Setvena norma: 25-30kg/ha.
Gnojenje: Lucerna nujno ne potrebuje
hlevskega gnoja, če pa ga imamo
dovolj na razpolago, lahko gnojimo
pred setvijo.
Čas pobiranja pridelka: Košnja
večkrat letno.
Pakiranje: 1 kg, 10 kg.

Strokovni viri navajajo, da je najboljši prejšnji posevek
okopavina, ki pusti njivo čisto in nezapleveljeno ter
primerne strukture. Po spravilu koruze z njiv jeseni njivo
lahko pognojimo z organskimi gnojili, preorjemo ter njivo
pustimo v prahi. Spomladi, ko so tla primerno ogreta
(marca, aprila) obdelamo s predsetvenikom, izjemoma z
vrtavkasto brano. Vse pogosteje se opaža, da se pri uporabi
vrtavkaste brane tla preveč zaskorjijo, kar ovira rast mladih
rastlinic lucerne.

(vir: KGZ Kranj)

Agronomske lastnosti slovenskih lucern
Lastnost / sorta

Prilagojenost rastnim razmeram v Sloveniji
		
Višina rastline (cm)
Primerno za setev
Steblo 		
Količina pridelka
Kakovost pridelka

Soča

Krima

Standard

Zelo dobra slovenska
avtohtona sorta
Srednje visoka (85)
Zelo dobra tla
Tanko, nežno
Velika
Zelo visoka

Zelo dobra slovenska
avtohtona sorta
Visoka (90)
Slabša, težja tla
Močnejše
Zelo velika, prva košnja
Srednja do velika

Dobra
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Srednje visoka (83)
Zelo dobra tla
Močno, grobo
Srednja do velika
Srednja

Ob setvi naj bodo tla ogreta vsaj na 8 °C
Setev opravimo plitvo, na globino približno 0,5 cm. Pred setvijo naj
se tla usedejo. Ker je seme lucerne gladko, lahko v primeru večjih
talnih razpok ali neusedenih tal, seme pada pregloboko v tla. V tem
primeru je vznik onemogočen.
Lucerni ustrezajo globlja in za vodo propustna tla, s pH
vrednostjo med 6,0 do 7,0
V času vznika ali takoj po vzniku naj lucerna ne bo izpostavljena
dalj časa temp. nižjim od 5 °C, sicer lahko lucerna premine. Na
lažjih tleh, kljub ustrezni strukturi in kislosti, kjer je koreninski sistem
lucerne plitvejši se radi razvijejo trdovratni pleveli, še posebej če so
že prisotni na njivi.
Tabela: Vsebnost NEL v vzorcih lucerne in trpežne ljuljke (MJ na kg sušine)

ČRNA DETELJA

SKUPAJ (povprečje pet košenj)

Lucerna - negnojeno
Lucerna - 2 x 30 kg N
Lucerna - 2 x 60 kg N
Trpežna ljuljka

Trifolium pratense L.
5,49
5,52
5,55
5,92

Črna detelja je dve do triletna
in v Sloveniji najbolj razširjena
vrsta detelje. Uspeva v humidnem
podnebju na srednje težkih in
rahlo kislih tleh. Sejemo jo kot čisti
posevek ali v mešanicah s travami.
Čeprav lahko črno deteljo tudi
pasemo, je primerna zlasti za košno
rabo. Uporabljamo jo kot presno
zeleno krmo.
Če jo sejemo v mešanicah s
travami, jo tudi siliramo ali celo sušimo, je metuljnica, ki
ima v primerjavi z lucerno večjo prebavljivost. Zaradi
usklajenega ritma rasti in razvoja s črno deteljo je
predvsem mnogocvetna ljuljka primerna trava za tako
setev v mešanici.
Daje zelo kakovostno krmo, bogato zlasti z beljakovinami,
rudninskimi snovmi in vitamini. V polnem letu rasti lahko
pridelamo štiri košnje.
Norma setve (kg/ha): 25-30

GLOBAL

Sorta GLOBAL je diploidna sorta za večletno rabo. Odlikuje
jo odlično zdravstveno stanje in visoka vsebnost beljakovin.
Priporočena sorta tudi v Avstriji in Švici.

ROZETA

Diploidna sorta črne detelje, ki daje izjemno visoke pridelke suhe
snovi in beljakovin. Sorta je primerna za setev v monokulturi črne
detelje, odlično pa se obnese tudi v kombinaciji s travami, kjer
poskrbi za visok pridelek kakovostne krme. ROZETA ima hitro
začetno rast in se po košnji zelo hitro regenerira. Je izjemno dobro
odporna na Sclerotinia trifoliorum.

Lucerna v kolobarju
V kolobarju, kjer je prisotna lucerna, je primerno vključiti tudi žita. Še
posebej je primeren ječmen, ki je prav tako občutljiv na kisla tla. V
tem primeru je dober pokazatelj stanja tal na njivi. V primeru pozno
poletne setve, npr.po žetvi ječmena, sejemo najkasneje do 10.
septembra. Zadnji odkos opravimo najkasneje do konca oktobra,
da se lucerna pred prezimitvijo lahko še obraste.

DAJANA

Je srednje zgodnja sorta črne detelje. Ima hiter mladostni razvoj, z
dobro obnovo in razraščanjem po košnji. Rastline dobro prezimijo,
imajo visoko prebavljivost in visok skupen pridelek. Sorta DAJANA
je namenjena za čisto setev ali setev v mešanicah s travami.

Tabela: Vsebnost surovih beljakovin v vzorcih lucerne in trpežne ljuljke (g
na kg sušine)
SKUPAJ (povprečje pet košenj)

Lucerna - negnojeno
Lucerna - 2 x 30 kg N
Lucerna - 2 x 60 kg N
Trpežna ljuljka

NIKE

Sorta NIKE je srednje zgodnja sorta črne detelje. Je zelo odporna
na ostre zimske razmere in glivične bolezni. Se dobro obrašča po
košnji ter dosega visoke pridelke suhe snovi in surovih beljakovin.

186
187
188
106
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INKARNATKA

OPOLSKA

Sorta OPOLSKA je sorta s pokončno rastjo, z močno olistanostjo
in dobro prezimitvijo. Rastline zrastejo v višino do 80 cm. Sorta je
dobro odporna proti boleznim in ima manjše zahteve po vodi
kot črna detelja. Košnja se priporoča pred cvetenjem oz. ko cveti
največ 10–20% rastlin, saj se kasneje poveča delež surove vlaknine,
zmanjša delež beljakovin in zniža prebavljivost krme.

Trifolium incarnatum L.

Zelo priporočljivo jo je sejati v
mešanicah z mnogocvetno ljuljko,
ozimno grašico, ogrščico, repico ... Je
medovita rastlina.
Enoletna prezimna rastlina, po
prezimitvi zraste v višino do 70
cm. Inkarnatka je rastlina toplih
zemljišč. Čeprav dobro prenese mraz,
v hladnejše kraje ne sodi. Dobro
uspeva predvsem na prepustnih tleh zmerno kisle,
nevtralne ali zmerno bazične reakcije. Če jo posejemo
spomladi ali pa še zgodaj poleti, do jeseni večinoma razvije
listno rozeto in je že primerna za odkos.
Za ozelenitev jo sejemo konec avgusta in v začetku
septembra, spomladi hitro razvije stebla in zacveti. Za
spravilo krme je primerna meseca maja.
Norma setve (kg/ha): 25-30

CONTEA

Hitro rastoča sorta, ki jo uspešno pridelujemo v kombinaciji s še
nekaterimi vrstami trav in detelj, kot je landsberška mešanica
(grašljinka). Toda tudi v čisti setvi lahko s CONTEO dobimo izjemne
pridelke okusne presne krme. S svojimi do 90 cm globokimi
koreninami je odlična rastlina za zeleno gnojenje, obogati tla z
dušikom in je ugoden predposevek za naslednje kulture.

BELA DETELJA
Trifolium repens L.

Je večletna metuljnica z visoko
krmno vrednostjo, ki se ne zmanjša
tudi po cvetenju. Belo deteljo lahko
sejemo v čisti setvi, največ pa jo
uporabljamo v večletnih mešanicah
za pašno in pašno-košno rabo. S
svojo prisotnostjo v ruši obogati
tla z atmosferskim dušikom, mrvi
pa
povečuje
vsebnost
visoko
prebavljivih beljakovin in ješčnost.
Norma setve (kg/ha): 12-14

APOLO

Srednjelistna sorta detelje, ki je preizkušena na večjih rastnih
območjih. Dobro se vključuje v mešanice s travami tudi pri slabših
rastnih razmerah. Globok koreninski sistem kot lastnost te sorte zelo
dobro pripravi tla za naslednji posevek.

RIVENDEL

Je sorta drobnolistne bele detelje, zelo primerna za pašno rabo.
Graf: Pridelki bele detelje RIVENDEL v primerjavi s standardom
(Vir: žlahtnitelj)
102
101

INKARA

100

Avtohtona sorta iz predalpskega območja Slovenije.
INKARA je enoletna prezimna detelja, srednje visoka
do visoka rastlina z velikimi temno zelenimi listi, ki
so brez svetlejših lis. Cveti v drugi polovici aprila
in v prvi polovici maja. Dobro je odporna na nizke
temperature, poleganje in bolezni. Pridelki so zelo veliki, s srednjo
do veliko vsebnostjo surovih beljakovin. Uporablja se predvsem
za svežo krmo, primerna je tudi za pridelovanje v mešanicah z
mnogocvetno ljuljko in v drugih enoletnih prezimnih dosevkih.

99
98
97
96
95
1. leto

RIVENDEL

2. leto

STANDARD

100=98 dt/ha v 1. letu, 100 v 2. letu in 101 v 3. letu
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3. leto

ALEKSANDRIJSKA
DETELJA
Trifolium alexandrinum L.

V tleh razvije za metuljnico srednje globok koreninski
sistem. Njena pokončna stebla (nekoliko višja od perzijske
detelje) so nežna in lomljiva ter rada poležejo. Listi so
veliki, na vrhu stebel v podolgovatih socvetjih cveti z belorumenkastimi venčnimi listi.
Aleksandrijska detelja dobro uspeva le, če je dovolj vlage,
toplote in hranil. S trikratno košnjo po spomladanski setvi
lahko ob ugodnih rastnih razmerah pridelamo čez 50 ton
pridelka zelene mase na hektar.

HIBRIDNA ali
ŠVEDSKA DETELJA

Boljša kot v čisti setvi je v mešanicah z enoletno ali
mnogocvetno ljuljko. Je enoletna, neprezimna, medovita
rastlina, ki jo oprašujejo zlasti čebele.

Trifolium hybridum L.

Norma setve (kg/ha): 25-30

Švedska detelja je rastlina hladnega in vlažnega podnebja.
V primerjavi s črno in belo deteljo ima nekoliko slabšo
pridelovalno zmogljivost, hranilno vrednost in počasen
ritem rasti. Posebnost pa je v tem, da kot krma ne ostari
(ohrani kakovost pridelka tudi po cvetenju).

Sorta: WINNER

Dobro prenaša nizke temperature, zato je primerna za setev
na višjih legah. V čisti setvi je običajno ne pridelujemo,
temveč jo vključujemo v mešanice s travami za setev na
težkih in vlažnih tleh. Je zelo medovita rastlina.
Norma setve (kg/ha): 15-18

AURORA

Je srednje pozna do pozna sorta, srednje visoke rasti. Odlično
uspeva na težkih, slabo odcednih in kislih tleh. Dobro prenaša nizke
temperature in spomladanske poplave.

DAWN

Je srednje pozna do pozna sorta z rožnatimi cvetovi. Daje
kakovostne pridelke krme s srednjo vsebnostjo beljakovin v slabših
rastnih razmerah.

PODZEMNA DETELJA

NOKOTA

Trifolium subterraneum L.

Lotus corniculatus L
Je enoletna, prezimna, hitro
rastoča vrsta detelje. Posebnost te
vrste je geokarpija, kar pomeni, da
detelja sama zaseje seme. Zaradi
svojega samozasejavanja se lahko
podzemna detelja uporablja kot
večletna rastlina. Glede rastnih
razmer je nezahtevna, saj raste
do 2000 m nadmorske višine.
Primerna je za pridelovanje
krme, zlasti za jesensko pašo.
Ker ustvarja gosto rušo in ima
široko razvejan koreninski sistem,
nudi tlom stalen izvor organske
snovi. Priporočamo jo zlasti za
setev v mešanicah za podor in v
mešanicah, kjer želimo preprečiti
erozijo s čim manj pogosto košnjo
(vinogradi, sadovnjaki).

Za podnebje in tla je nezahtevna in
dobro raste v sušnih, pa tudi v vlažnih
razmerah. Rastline uspevajo tako na
kislih (do pH 4) kot na bazičnih (do
pH 9) tleh. Starejše rastline ostanejo
žive še pri temperaturi do -25 °C. Bolj
kot za pridelavo nokote v čisti setvi
jo vključujemo v mešanice s travami
za zmerno intenzivno rabo.
Zaradi izredno globokega koreninskega sistema ter trpežnosti
na s hranili in vlago skromnih rastiščih je navadna nokota
ena najprimernejših rastlin za ozelenitve strmih pobočij –
zaščita pred erozijo.
Norma setve (kg/ha): 15-20
Sorti: ROCCO, LEO
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Travne in
travno deteljne
mešanice

izo
b

ium

Travno-deteljne mešanice predstavljajo
pridelovalcem krme vsestransko bogat in
celovit izbor hranil. Detelje in trave imajo
različne zahteve glede tal in podnebja.
o!
Priporočam
V setvi mešanic pridejo do izraza vse
lastnosti, saj se medsebojno dopolnjujejo.
Detelje imajo globok koreninski sistem in črpajo hranila iz
globokih plasti tal ter obogatijo tla z dušikom. Nasprotno
pa imajo trave plitvejše korenine in črpajo hranila iz
zgornjih plasti ter izkoriščajo dušik. V silaži za krmljenje
molznic je primeren delež metuljnic 15 do 25 %. V manj
ugodnih rastnih razmerah dajo travno-deteljne mešanice
bolj zanesljiv
in večji pridelek.
h

rij
s si
mbiotsko bakte

oR

ium

LOLIMIX

ED

ED

izo
b

z obloženim semenom
Rh
rijo
s si
mbiotsko bakte
Mešanica diploidne, tetraploidne trpežne
E
in skrižane ljuljke za obnovo najbolj
DS
intenzivnega travnatega sveta. TravCOATE
na mešanica LOLIMIX – z obloženim
semenom je primerna za dosejavanje travnikov na površinah, ki so
E
namenjene za košnjo v najintenzivnejših govedorejskih proizvoDS
COATE
dnjah. Trave v mešanici LOLIMIX – z obloženim semenom zelo hitro
kalijo in tako izboljšajo kakovost in povečajo pridelek obstoječe ruše.

Mešanici LOLIMIX – z obloženim semenom lahko po želji
primešamo še 2 kg bele detelje na hektar.

Skupina
najkakovostnejših
mešanic

Več o mešanicah LOMIX in RUŠA na strani 20 in 21.

(vir. KIS,
poskus Jablje
l. 2014 - 2017)

z obloženim semenom
Mešanica RUŠA je kompleksna travnodeteljna mešanica za obnovo in
dosejavanje travnikov in pašnikov. Lahko
jo uporabimo tudi za novo setev.

Priporočila za setev:
• Za dosejavanje uporabimo 15-20 kg/ha semena. Mešanico
RUŠA lahko uporabimo tudi za novo setev.
• Za novo setev je setveni odmerek 35 kg/ha.

Priporočila za setev:
• Dosejavanje, travnik: 20–25 kg/ha.
• Dosejavanje povprek, travnik: 2- do 3-krat na leto po 10 kg/ha.

Skupina
najkakovostnejših
mešanic

RUŠA

TRAVNIK BREZ DETELJE

Kompleksna travna mešanica za košno rabo
Travna mešanica TRAVNIK BREZ DETELJE
je namenjena za zatravitev kmetijskih površin
za večletno košno rabo. Ta mešanica je zelo
uveljavljena na travinju z intenzivno rabo in
organskim gnojenjem (gnojevka, gnojnica).
Primerna je za vse vrste tal.

(vir. KIS,
poskus Jablje
l. 2014 - 2017)

TRAVNIK S ČRNO DETELJO

Kompleksna travno-deteljna mešanica za
košno rabo
TRAVNIK Z DETELJO je intenzivna, košna in
večletna travno-deteljna mešanica. Sestavljena je iz
najbolj gospodarsko pomembnih vrst trav in detelj.
Dober pridelek lahko zaradi prisotnosti metuljnic
pričakujemo na vseh vrstah tal. Pri pomladanski
setvi ni treba dodajati varovalnega posevka, kajti
to nalogo opravita v mešanici mnogocvetna in
skrižana ljuljka.
Norma setve (kg/ha): 30-35

Norma setve (kg/ha): 30-35
TRAVNIK S ČRNO DETELJO
TRAVNIK BREZ DETELJE

Dactylis glomerata (pasja trava)
Festuca pratensis (travniška bilnica)
Festuca arundinaceae (trstikasta bilnica)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Phleum pratense (mačji rep)
Lolium hybridum (skrižana ljuljka)
Lolium multiflorum (mnogocvetna ljuljka)
Festu lolium
		

Utežni %

Trifolium pratense (črna detelja)
Trifolium repens (bela detelja)
Dactylis glomerata (pasja trava)
Festuca pratensis (travniška bilnica)
Festuca arundinaceae (trstikasta bilnica)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Phleum pratense (mačji rep)
Lolium hybridum (skrižana ljuljka)
Lolium multiflorum (mnogocvetna ljuljka)
Festu lolium
		

10
10
10
15
15
15
5
10
10
100
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Utežni %

3
1
6
10
10
10
20
15
5
10
10
100

Skupina
najkakovostnejših
mešanic

(vir. KIS,
poskus Jablje
l. 2014 - 2017)

TDM 1

TDM 3

Za intenzivno košno-pašno rabo na lahkih
tleh
Večji delež pasje trave v TDM 1 zagotavlja visok
pridelek na območjih, kjer med rastno dobo
primanjkuje padavin – suša. Pravočasna košnja
ali paša (pred cvetenjem pasje trave) zagotavlja
dobro kakovost in prebavljivost krme.

Trifolium pratense (črna detelja)
Trifolium hybridum (švedska detelja)
Festu lolium
Festuca rubra rubra (rdča bilnica)
Festuca arundinacea (trstikasta bilnica)
Phleum pratense (mačji rep)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
		

Norma setve (kg/ha): 30-35
TDM 1

Utežni %

3
7
10
10
20
10
20
20
100

Utežni %

Trifolium repens (bela detelja)
Festu lolium
Poa pratensis (travniška latovka)
Festuca rubra rubra (rdeča bilnica)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Dactylis glomerata (pasja trava)
		

2
8
5
9
25
31
20
100

Višina Surove
Pridelek Vsebnost Pridelek Pridelek Rodnost
rastlin beljakovine surovih NEL
NEL
zelinja na
beljakovin
v tisoč
skupina

55 cm 118
			
g/kg SS

1488
kg/ha

5,57
70,5
MJ/kg SS MJ/ha

12,65
t/ha SS

1

Vir: KIS, Jablje l. 2014 - 2017

Skupina
najkakovostnejših
mešanic

(vir. KIS,
poskus Jablje
l. 2014 - 2017)

TDM 2

Za intenzivno košno-pašno rabo na srednje
težkih tleh
TDM 2 je zelo aktualna mešanica, primerna za
košnjo in pašo na povprečnih do težkih tleh.
Zgodnja sorta mačjega repa je po fazi latenja
usklajena s preostalimi v mešanici prisotnimi
vrstami, zato zamujena košnja ne pomeni izgube
glede kakovosti pridelka.
Norma setve (kg/ha): 30-35

TDM 2

Trifolium repens (bela detelja)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Festuca pratensis (travniška bilnica)
Festu lolium
Dactylis glomerata (pasja trava)
Festuca rubra rubra (rdeča bilnica)
Phleum pratense (mačji rep)
		

Utežni %

VRANEC

2
21
26
5
10
15
10
11
100

Mešanica za konje
Je večletna travno-deteljna mešanica, primerna za pašno rabo in
vadbo konj. V kolikor želimo povečati pridelek za košnjo, pri setvi
mešanici VRANEC dodamo travno-deteljno mešanico za košnjo.
Norma setve (kg/ha): 35-40
VRANEC

TDM 3

Lotus cornicolatus (nokota)
Festuca rubra rubra (rdeča bilnica)
Festuca ovina (ovčja bilnica)
Dactylis glomerata (pasja trava)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Poa pratensis (travniška latovka)
Festuca arundinacea (trstikasta bilnica)
Phleum pratense (mačji rep)
		

Za intenzivno košno-pašno rabo na težkih tleh, tudi za
hribovita območja
Mešanica TDM 3 je pripravljena za košnjo in pašo na težkih tleh,
na tleh, kjer se zadržuje meteorna voda in ki imajo nižji pH (kisla
tla). Pridelek je zelo visok in bogat z beljakovinami. Travna ruša je
obstojna čez zimo in je primerna za travinje na višjih nadmorskih
legah.
Norma setve (kg/ha): 30-35
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Utežni %

5
20
10
10
10
20
10
10
5
100

obliko razraščanja zelo kompaktno, strnjeno in za gaženje in pašo
primerno travno rušo. Zvrst trav v ruši mešanice PAŠNIK daje zaradi
različnih sort ene vrste enakomeren pridelek vse leto.
Norma setve (kg/ha): 30-35

PAŠNIK

Utežni %

Trifolium repens (bela detelja)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Phleum pratense (mačji rep)
		

GORCA

1.

Mešanica za zatravitev vinogradov, sadovnjakov in
pohodnih površin

MESTO

Preizkušanje
mešanic v
Sloveniji

Norma setve (kg/ha): 45-55
GORCA

Trifolium subterranneum (podzemna detelja)
Festuca rubra rubra (rdeča bilnica)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Festuca ovina (ovčja bilnica)
		

Utežni %

(vir. KIS,
poskus
Jablje l.
2014 - 2017)

8
41
10
36
5
100

Večletna kompleksna deteljno-travna
mešanica
• V botanični sestavi preko 50% metuljnic.
• Zelo primerna za 2-3 letno košnjo na njivi.
• Nezahtevna mešanica glede gnojenja z dušikom.
• Zaradi velikega deleža metuljnic in pasje trave
primerna mešanica za setev na lažjih tleh.
• Dobro prenaša sušna obdobja.
• Daje visoke pridelke in odlično beljakovinsko 		
bogato krmo.

NJIVA 2

Enoletna deteljno-travna mešanica za ozelenitev
• V botanični sestavi preko 50% metuljnic.
• Dve sorti mnogocvetne ljuljke (diploidna in tetraploidna)
omogočata večjo prilagodljivost v rasti.
• Omogoča 4 obilne košnje visoko kakovostne krme.
• Po spomladanski košnji se lahko posadi koruzo.

Trifolium pratense (črna detelja)
Medicago sativa (Lucerna)
Festu lolium 1
Lolium multiflorum (mnogocvetna ljuljka)
Dactylis glomerata (pasja trava)
Lolium hybridum (skrižana ljuljka)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
		

Norma setve (kg/ha): 35-40

Trifolium incarnatum (inkarnatka)
Lolium multiflorum (mnogocvetna ljuljka)
Lolium multiflorum (mnogocvetna ljuljka)
		

NJIVA 2

Norma setve (kg/ha): 30-35

NJIVA 1

NJIVA 1

5
39
40
16
100

Utežni %

25
5
0
15
15
10
20
100

Utežni %
Pridelek zelinja*

33
50
17
100

Rodnostna skupina

15,67 ton

I

*povprečje v letu 2015, Vir: KIS

SKOP 1

Enoletna deteljno-travna mešanica
Deteljno-travna mešanica SKOP 1 je namenjena intenzivni pridelavi
krme za košnjo ali siliranje na njivskih površinah. Kombinacija
metuljnice z dobro prebavljivimi beljakovinami in lahkotopnimi
ogljikovimi hidrati in bogate trave je idealna za dobro fermentirano
in bogato silažo. Mešanica je enoletna in enkrat prezimna, tako da
po prezimitvi da še en odkos krme, bogate z beljakovinami.
Norma setve (kg/ha): 35-40
SKOP 1

Trifolium inkarnatum (inkarnatka)
Lolium multiflorum (mnogocvetna ljuljka)
Lolium multiflorum (mnogocvetna ljuljka)
		

PAŠNIK

Travno-deteljna mešanica za pašno rabo
Travno-deteljna mešanica PAŠNIK je sestavljena iz travnih vrst,
ki so primerna za pašo. Izbrana sorta trpežne ljuljke tvori s svojo
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Utežni %

51
18
31
100

GRAŠLJINKA

Mešanica za strniščno setev za zgodnje
spomladansko visoko beljakovinsko krmo
Poznana landsberška mešanica oziroma GRAŠLJINKA je
deteljno-travna mešanica, ki je primerna kot strniščni dosevek za
eno pomladansko košnjo. Zelo velik pridelek zelene mase lahko
uspešno posušimo le z uporabo gnetilnika na kosilnici. Posevku
GRAŠLJINKE v mesecu aprilu/maju sledi setev jare poljščine.
Norma setve (kg/ha): 60
GRAŠLJINKA

Utežni %

Trifolium inkarnatum (inkarnatka)
Vicia vilosa (ozimna grašica)
Lolium multiflorum (mnogocvetna ljuljka)
		

SKOP 2

18
61
21
100

Večletna deteljno-travna mešanica
Deteljno-travna mešanica SKOP 2 je zaradi prisotnosti trpežne
ljuljke trajnejša - do tri leta. Hibridna ljuljka zagotavlja visok
pridelek kakovostne trave, več kot polovični delež črne detelje
pa se v drugem in tretjem letu še povečuje. Mešanica je primerna
za intenzivno rabo na z vodo zadostno preskrbljenih njivskih
površinah. Silažna krma je visoko kakovostna.
Norma setve (kg/ha): 30-35
Pridelek zelinja*

14,85 ton

Rodnostna skupina

I

*povprečje v letu 2015
Vir: KIS

Pri setvi deteljno-travnih mešanic priporočamo postopno
polnjenje nasipnice sejalnice in večkratno mešanje
semena med setvijo.

Nasvet:
Setev lucerne v mešanicah s travami
Kombinacija dveh rastlin, lucerne in pasje trave, nam
zagotavlja pridelek mase za siliranje na sušnih območjih.
S pravočasno košnjo se zelena masa odlično silira, je
odlično ješčna in prebavljiva. Mešanica s pasjo travo
je večletna (3–4 leta), primerna za intenzivno rabo na
njivskih površinah. Primerna je tudi za območja, ki so
manj primerna za lucerno.

Vrsta
Latinsko ime
Utežna
sestava %			

Lucerna,
sorta za slabše
rastne razmere
Pasja trava,
pozna sorta
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Botanična
sestava %

Medicago
sativa L.

70

70

Dactylis
glomerata L.

30

30

Obnova travne ruše, dosejavanje in
obloženo seme
OBNOVA TRAVNE RUŠE
Poglavitni vzroki za slabšo rušo so predvsem neustrezen način njenega izkoriščanja, neugodne rastne razmere (suša,
pozebe, škodljivci), neusklajeni agrotehnični ukrepi (gnojenje, apnenje in oskrba travinja) in slaba trpežnost rodovitnejših
sort trav. Za povečanje deleža rodovitnejših sort trav v ruši bo treba večkrat poseči po neposrednem dosejavanju v rušo.
Ker je dosejavanje, vsaj po vloženem delu, poceni ukrep za izboljšanje ruše, ga lahko večkrat ponovimo in smo ob tem brez
bojazni, da bomo izgubili tisto rušo, ki jo na travinju že imamo. Ob koncu zime je najbolj primeren čas, da ocenimo, kakšno
rušo imamo na travinju. Spomladi in proti koncu poletja pašniki lepo zelenijo, ruša je gosta in povsod je veliko zelinja
za pašo ali košnjo. Takrat kar pozabimo, da z rušo nismo bili zadovoljni, ker je redka, občutljiva na gaženje ali prepočasi
prirašča. Da se to ne bo ponavljalo iz leta v leto, je treba pred vsako sezono ugotoviti, v kakšnem stanju je ruša in kaj bi lahko
storili za njeno izboljšanje.
Za oceno stanja ruše lahko uporabimo naslednjo metodo:
1. Na travni površini si določimo več kontrolnih parcel, te naj bodo velike 40 x 40 cm.
S pomočjo dlani presodimo delež praznih mest znotraj ene parcele. Orientacija: 1 dlan je 15 % površine parcele. Ta postopek ponovimo na
več lokacijah travinja. Sočasno pregledamo florno sestavo ruše in presodimo, kolikšen je delež gospodarsko pomembnih trav in detelj, zeli
in različnih vrst plevelov.
METODA DOLOČANJA DELEŽA PRAZNIH MEST V RUŠI

40 cm

približno 30 %
praznih mest

40 cm

> 15 % > 30 % > 50 %

2. Na podlagi ugotovitve, da je praznih mest več kot 20–30%, se odločimo za naslednje ukrepe
UGOTOVITEV STANJA
V TRAVNI RUŠI

UKREP v primeru, da je prisotnih vsaj
40–50% gospodarsko pomembnih trav

Praznih mest med 20–30%
Menjava rabe, dosejavanje
20–50% plevelov ali praznih mest,
Menjava rabe, dosejavanje
od tega 20% koreninskih plevelov		
Več kot 50% plevelov ali praznih
Selektivni herbicid, menjava rabe
mest in brez trdoživih plevelov
+ dosejavanje
Več kot 50% plevelov ali praznih mest
Selektivni herbicid, menjava rabe
in prisotnost trdoživih plevelov
+ dosejavanje
Pojav drugih rastlin, kot so enoletna
Dosejavanje + menjava rabe
in/ali navadna latovka ali druge
manjvredne trave do 30%
Pojav drugih rastlin, kot so enoletna
Dosejavanje + menjava rabe
in/ali navadna latovka ali druge
manjvredne trave od 30–50%
Pojav drugih rastlin, kot so enoletna
Nova setev
in/ali navadna latovka ali druge
manjvredne trave več kot 50%
Pojav pirnice več kot 30%
Totalni herbicid + nova setev

UKREP v primeru, da je prisotnih manj kot
40–50% gospodarsko pomembnih vrst trav

Menjava rabe, dosejavanje
Selektivni herbicid, menjava rabe
+ dosejavanje
Nova setev
Totalni herbicid + nova setev
Dosejavanje + menjava rabe
Nova setev
Nova setev
Totalni herbicid + nova setev

3. Izbira časa za dosejavanje
Izboljšanje ruše z dosejavanjem bo uspelo, če bodo tla takrat dovolj vlažna za vznik posevka, zemlja dovolj topla za rast nove setve in
tekmovalnost rastlin obstoječe ruše za svetlobo učinkovito zmanjšana. Če bo vse to doseženo, se bodo rastline hitro razvijale in dobro
ukoreninile. Spomladi je vlage in toplote dovolj in izboljšanje ruše bo uspelo v primeru, če z rabo travinja učinkovito zadržujemo rast stare ruše
v višino in tako zmanjšamo njeno tekmovalno sposobnost. Zelo primerna meseca sta marec in april, dosejavanje izvedemo sočasno z oskrbo
travinja v pomladanskih mesecih (valjanje, brananje). Poleti je toplote dovolj, rast ruše je počasna, zato je njena tekmovalna sposobnost za
svetlobo nizka. Izboljšanje ruše z dosejavanjem bo uspešno le, če bo dovolj padavin. Najprimernejši čas je prva polovica meseca septembra.
Oktober je manj primeren za izboljšanje ruše travinja, še posebej če dodajamo deteljo. Če se do zime nove rastlinice ne ukoreninijo dovolj, jih
lahko mraz in suša izčrpata in ne dočakajo pomladi.
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4. Izbira primerne travne mešanice
Z dosejavanjem lahko dosežemo večji in kakovostnejši pridelek z manjšimi vlaganji v proizvodnjo. Uporaba travne mešanice LOLIMIX in
RUŠA z visoko kvalitetnim OBLOŽENIM semenom lahko le potrdi naša pričakovanja.
5. Tehnika dosejavanja
Dosejavanje: s specialno sejalnico, ki omogoča dober stik semena s tlemi, še zlasti v območjih, kjer primanjkuje vlage.
6. Gnojenje po dosejavanju
Posebej na sušnih tleh neposredno po dosejavanju pognojimo s 30 kg dušika ali s 15 m3 goveje gnojevke/ha. Po vsaki košnji je treba pognojiti
z do 40 kg N/ha. Pomembno je, da po prvi košnji po izvedenem dosejavanju ne uporabljamo goveje gnojevke, temveč le mineralna gnojila
s potrebnimi makro in mikro elementi.
Uspeh dosejavanja glede na letni čas
Optimalen čas za dosejavanje določimo glede na trenutne vremenske razmere in lego travinja.
Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Optimalen čas za dosejavanje

Jun.

Jul.

Avg.

Možen čas za dosejavanje

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Dosejavanje ni priporočljivo

Kaj je obloženo seme?

tal, z nadzorovanim gnojenjem in kontrolirano uporabo sredstev za
varstvo rastlin.

Vsako seme je odeto v posebno maso, ki tvori zaščitni plašč.
Plašč je sestavljen iz naravnih, ekološko sprejemljivih snovi. Seme
po obdelavi pridobi absolutno maso in kljub temu obdrži prvotno
obliko.

3. Ovoj s hranili
• sloj makro in mikro hranilnih elementov v dveh oblogah okoli
semena zagotavlja prehrano rastline v mladostnem obdobju,
• enakomeren in hitrejši mladostni razvoj spodbudi večjo
konkurenčno sposobnost rastlin.

SESTAVA IN LASTNOSTI OBLOGE NA SEMENU MEŠANICE
LOLIMIX IN RUŠA SO:
1. Zunanji zaščitni sloj
• setev je zaradi povečane absolutne mase kakovostnejša in
veter ter voda semena ne odnašata,
• obloženo seme ptičem ne tekne,
• vzklije tudi seme, ki ni dovolj prekrito z zemljo,
• seme je z dvema ovojema zaščiteno pred biotsko okužbo in
mehansko poškodbo,
• vsa semena so enaka (uniformna).

4. Kalcijevo vezivo
• glineni minerali v plašču iz okolice vežejo makro in mikro
elemente iz mineralnih gnojil, s katerimi gnojimo v času rasti,
• kalcij uravnava pH-vrednost.
5. Huminska kislina
Intenzivna rastlinska pridelava v monokulturi in enostransko
vnašanje mineralnih gnojil dolgotrajno pomenita zmanjševanje
proizvodne sposobnosti tal. Huminska kislina, snov, ki se dodaja
materialu za oblaganje semena, dodatno izboljšuje mikrobiološke
in prehranske lastnosti tal.

2. Absorpcijska snov
Prisotnost absorpcijske snovi v plašču je nadaljevanje zgodbe
o uspehu pri obloženem semenu. Kalitev semena se začne pri
ustrezni temperaturi, zadostni količini kisika in ko je seme sprejelo
iz okolice zadostne količine vlage. Voda torej pomeni življenje
zlasti v razmerah, ki so neugodne za rast in razvoj rastlin. Obloženo
seme z absorpcijsko snovjo pomeni stopnjevanje možnosti setve
na površinah s slabimi rastnimi razmerami, z minimalno obdelavo

Super absorpcijska snov v obloženem semenu:
• masa v plašču ima lastnost, da absorbira vlago iz okolice,
• zagotavlja zanesljivo in hitro kalitev,
• aktivira rast rastline,
• raztaplja hranila v za rastline dostopno obliko,
• prenaša strese pri rasti in razvoju mladih rastlin.
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Zgradba obloženega semena

izo
b

ium

OBLOŽENO SEME
ZAGOTOVI HITREJŠI VZNIK

rijo
s si
mbiotsko bakte

Rh

LOLIMIX

izo
b

Priporočila za setev:
• dosejavanje, travnik:
20–25 kg/ha
• dosejavanje povprek, travnik:
2- do 3-krat na leto po 10 kg/ha

ium

ED

z obloženim semenom
Mešanica diploidne, tetraploidne trpežne
in skrižane ljuljke za obnovo najbolj
E
DS
intenzivnega travnatega sveta. Travna
COATE
mešanica LOLIMIX – z obloženim
semenom je primerna za dosejavanje travnikov na
površinah, ki so namenjene za košnjo v najintenzivnejših
govedorejskih proizvodnjah. Trave v mešanici LOLIMIX
– z obloženim semenom zelo hitro kalijo in tako
izboljšajo kakovost in povečajo pridelek obstoječe ruše.

rij
s si
mbiotsko bakte

oR

h

RUŠA
ED

Mešanici LOLIMIX – z obloženim
semenom lahko po želji primešamo
še 2 kg bele detelje na hektar.

COATE

DS

E

z obloženim semenom
Mešanica RUŠA je kompleksna travnodeteljna mešanica za obnovo in
dosejavanje travnikov in pašnikov. Lahko
jo uporabimo tudi za novo setev.

Priporočila za setev:
• Za dosejavanje uporabimo 15-20 kg/ha semena. Mešanico
RUŠA lahko uporabimo tudi za novo setev.
• Za novo setev je setveni odmerek 35 kg/ha.

Vrsta

Latinsko ime

Trpežna ljuljka, diploidna
srednje zgodnja sorta
Trpežna ljuljka, tetraploidna
srednje pozna sorta
Trpežna ljuljka, tetraploidna
pozna sorta
Skrižana ljuljka, tetraploidna
pozna sorta

Lolium perenne L.

7

Lolium perenne L.

23

Lolium perenne L.

40

Lolium x boucheanum
Kunth

30

Vrsta

Utežni %

Bela detelja
Trpežna ljuljka, tetraploidna sorta
Trpežna ljuljka, diploidna sorta
Pasja trava
Mačji rep
Travniška bilnica
Mnogocvetna ljuljka
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Latinsko ime

Trifolium repens
Lolium perenne
Lolium perenne
Dactylis glomerata
Phleum pratense
Festuca pratensis
Lolium multiflorum
var.italicum

Utežni %

2
35
13
20
15
10
5

Dosejavanje povprek z
mešanico LOLIMIX in RUŠA
2- do 3-krat na leto po 10 kg/ha, dosejavanje med pašo s trosilnikom
za mineralno gnojilo s specialno sejalnico in med oskrbo travinja v
pomladanskem času. Dober stik med semenom in tlemi dosežemo
z valjanjem ali pašo po setvi.
Nasvet:
Podsevek v žitih
Kot podsevek v žitih so primerne vse vrste trav in metuljnic ter njihove mešanice. V kolobarju imajo podsevki vrsto pozitivnih
lastnosti: varovanje pred erozijo, povečanje nosilnosti tal, izboljšanje strukture tal in povišanje količine humusa v tleh. S
setvijo podsevka je možno doseči en odkos več na leto.
Čas setve podsevka
Vrsta/mešanica
Setveni odmerek
Ozimni ječmen
Ozimna rž
Ozimna pšenica
		
kg/ha			 /tritikala

Jara žita

Mešanica:

· trpežna ljuljka 50%
15 - 20 kg
Začetek marec
Začetek marec
Začetek marec
· mnogocvetne ljuljke 50%
· 20% westerwoldska ljuljka
20 kg
Začetek marec
Začetek marec
Začetek marec
· 20% skrižana ljuljka					
· 30% mnogocvetna ljuljka
· 30% črna detelja
Trpežna ljuljka
10 - 15 kg*
Februar/marec
Februar/marec		
Mnogocvetna ljuljka
14 - 16 kg*
Marec/april
Marec/april
Marec/april
Skrižana ljuljka
14 - 16 kg*
Marec/april
Marec/april
Marec/april
Čas vsejavanja
Vrsta trave
			

Ob setvi koruze
Koruza v razvojni
fazi 3. do 6.lista
		
		
		
		
Koruza višine 30 cm

rdeča bilnica
trpežna ljuljka
-obloženo seme
trpežna ljuljka
mešanica trpežne ljuljke
50% in mnogocvetne
ljuljke 50%
mnogocvetna ljuljka

Setveni odmerek
kg/ha

4 do 5 kg
20 kg
5 kg
15 do 20 kg
15 do 30 kg

Nasvet:
Podsevek v koruzi
Setev podsevka v koruzi je dober ukrep za varstvo tal
pred erozijo, za boljšo strukturo tal in pridelavo krme.
Kot podsevek se lahko seje: rdeča bilnica, trpežna in
mnogocvetna ljuljka ter pasja trava. Podsevek v koruzi
vpliva pozitivno na bilanco humusa v tleh.
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žito pri 3.listu
takoj, ko je
možno
takoj, ko je možno
žito pri 3.listu
žito pri 3.listu

Tehnologija pridelovanja
krme
AGROTEHNIKA NA
TRAVINJU
6. Dosejavanje
Če je posevek poškodovan ali razredčen, ga lahko obnovimo z
dosejavanjem s specialno sejalnico ali ročno. Za dosejavanje s
specialno sejalnico v obstoječo rušo uporabimo 2/3 normalne
količine semena trav in metuljnic na hektar (poglavje o izboljšanju
travne ruše, stran 18).

1. Priprava tal
Tla pripravimo do drobno grudičaste strukture, tako da semenu
zagotovimo primerne razmere za kalitev, mladim rastlinicam pa hiter
vznik, začetno rast in razvoj. Zaradi drobnega semena potrebujejo
rastline iz skupine metuljnic posebej dobro pripravljen setveni sloj.
2. Čas setve
Primeren čas za setev trav in detelj je od spomladi do jeseni. Pogoj
za uspešno kalitev, vznik in začetni razvoj je poleg temperature
predvsem dovolj vlage. V poletnih mesecih pogosto primanjkuje
vlage, zato sejemo spomladi ali jeseni.

7. Gnojenje
Okvirni gnojilni načrt travinja glede na intenzivnost rabe.
8. Način rabe
Po načinu rabe razlikujemo košno, pašno in pašnokošno rabo ter
konzerviranje (siliranje).

Spomladanska setev: optimalen čas je od srede aprila do konca
maja. V letu setve pričakujemo pri travah okrog 60 % pridelka
normalnega leta rabe. Pri počasi rastočih travah (latovka, mačji rep,
pasja trava) je ta odstotek nižji; pri hitro rastočih (ljuljke) pa višji. Pri
metuljnicah doseže pridelek v letu spomladanske setve tudi do 80
% pridelka normalnega leta polne rabe.

Kalivost v % glede na globino setve
Globina setve
Vrsta

Bela detelja
Črna detelja
Lucerna
Mnogocvetna ljuljka 4n
Mnogocvetna ljuljka 2n
Trpežna ljuljka
Travniška bilnica
Rdeča bilnica
Pasja trava
Mačji rep
Travniška latovka

Jesenska setev: pri pomladanski ali poletni setvi se skoraj
zagotovo soočimo s težavami zaradi pojava različnih plevelov, ki
imajo nekaj skupnih lastnosti: genska banka semena plevelov se
ohranja v zemlji (njiva ali travinje) kar nekaj deset let, med pripravo
sloja tal za setev bodo deležni idealnih rastnih razmer in njihova
konkurenčna sposobnost (izredna hitrost rasti) bo zavirala razvoj
trav. Pogosti pleveli v novo zasejanem travinju: krvava srakonja
(Digitaria sanguinalis), navadna kostreba (Echinochloa crus-galli),
sivozeleni muhvič (Setaria glauca), divji sirek (Sorghum halepense),
topolistna kislica (Rumex obtusifolius) in drugi so termofilne rastline,
kar pomeni, da v vročem rastnem okolju uspevajo zelo dobro,
skratka bolje kot posejana trava. To je kar nekaj dejavnikov, ki so
pri jesenski setvi manj izraziti. Pozno poleti posejana trava se bo
ukoreninila in razvila, dober mesec po setvi lahko pričakujemo prvi
odkos.
3. Setev
Sejemo strojno z žitnimi sejalnicami ali s posebnimi sejalnicami za
trave. Pred setvijo potrosimo setveno količino gnojil: 50 kg N/ha,
80–120 kg P2O5/ha in 120–160 kg K2O/ha. Predsetveno gnojenje
je odvisno od založenosti tal s hranili in od predhodnega posevka.
Globina setve je 1 do 2 cm. Po setvi posevek povaljamo, da pride
seme v boljši stik s tlemi.
4. Količina semena
Za vse mešanice priporočamo setev 30–35 kg semena/ ha, razen
pri mešanici LOLIMIX z obloženim semenom, kjer je norma setve
zaradi dosejavanja v obstoječo rušo 15–25 kg/ha. V neugodnih
podnebnih in talnih razmerah ali pri poznejši setvi količino semena
lahko povečamo za 20 do 30 %.
5. Varovalni posevek
Varovalni posevek pride v poštev pri spomladanski setvi.
Uporabljamo predvsem oves (50–60 kg/ha), jari ječmen (90 kg/
ha) in mnogocvetno ljuljko (5–10 kg/ ha). V primeru, da sejemo
samo metuljnice, damo varovalnega posevka (oves in jari ječmen)
polovico manj. Varovalni posevek pokosimo pred začetkom latenja,
da preveč ne zavre rasti mladega posevka. Po košnji varovalnega
posevka mladi posevek, travno-deteljne mešanice, dognojimo vsaj
s 50 kg N/ha. Tako lahko zelo povečamo nekoliko manjši pridelek v
letu spomladanske setve.

22

Veliki kmetijski katalog Semenarne Ljubljana

1 cm

2 cm

4 cm

6 cm

40
42
8
76
75
62
48
64
47
34
30

34
39
35
73
68
63
40
53
35
10
12

8
17
11
57
43
45
8
12
11
0
0

0
0
0
32
13
11
2
1
2
0
0

kg N/ha za košnjo
Stopnja
intenzivnosti rabe

I

1 x košnja
2 x košnja
3 x košnja
4 x košnja
5 x košnja
Pašno-košna raba

0 - 40
0 - 40
40 +
40 - 50
40 - 50
60

II

III

40
40 - 50
50
60

IV

20 - 40
60
60

40 - 50
60

Napotki za pašo:
• paša naj poteka v fazi razraščanja in bilčenja,
• najprimernejša višina za pašo goveda povprek je 6 do 10 cm,
odvisno od ruše, letnega časa in kategorije živali,
• za intenzivno rabo travinja s pašo je treba uvesti nadzorovano
pašo, kjer živalim omejimo prostor in čas paše – čredenje;
pasemo, ko je višina ruše 12 do 20 cm,
• naj velja pravilo profesorja Vidriha: “Naj pomladi krava čaka
travo in ne trava krave”.

V

kg P2O5 /ha

kg K2O /ha

Okvirni pridelek
SS (dt/ha)

60

25 - 40
50 - 70
50 - 70
60 - 80
80 - 100
100 - 130

40 - 70
100 - 160
100 - 160
120 - 200
140 - 240
200 - 300

do 40
70
90
100
110
130

9. Apnenje tal
Na močno zakisani zemlji gospodarsko pomembne vrste trav ne
uspevajo dobro. Pri tem moramo upoštevati, da večini dobrih trav
godi le delno kisla oziroma slabo kisla reakcija tal (pH 5,00 do 6,00).
Zlasti trave bolje uspevajo na nekoliko bolj kislih kot na popolnoma
nevtralnih tleh.
Če pade pH vrednost travniških tal pod 4,5, izginejo iz travne ruše
dobre, gospodarsko pomembne – sladke trave. Preden se lotimo
razkisovanja tal, moramo odstraniti vzrok zakisanosti.

Napotki za sušenje:
• košnja popoldne, če so noči hladne,
• košnja dopoldne, če je zelo toplo vreme,
• uporaba gnetilnika,
• trosenje (obračanje) trave kmalu po košnji,
•
jutranje obračanje osušene trave (< 40 % vlage).

Na primer: zaradi čezmerne vlage, moramo kisla tla najprej
primerno osušiti. V primeru, da je pH tal pod 5, je treba tla ustrezno
razkisati tako, da bo pH vsaj 5,00 do 6,00. Pri tem skušamo pH
vrednost izboljšati predvsem s fiziološko bazično učinkujočimi
gnojili. Za apnenje pašnikov velja pravilo »malo, ampak večkrat«.
Najprimernejši čas za apnenje zakisanih travniških tal je, ko ruša
počiva, od pozne jeseni do zgodnje pomladi. Razen žganega apna
smemo vsa sredstva trositi tudi med letom, na primer po košnji ali
paši.

Napotki za siliranje:
Energetska vrednost silaže je odvisna od številnih dejavnikov,
najpomembnejša je starost trave ob košnji.
Čas košnje:
Naravni travniki zmerne intenzivnosti.
Travnike kosimo ob začetku latenja oziroma klasenja trav. To je
takrat, ko lati oziroma klasi približno 15 % odstotkov trav. Ravnamo
se glede na vodilne trave, ki jih je največ v ruši.
Intenzivni sejani travniki.
Kosimo jih, še preden se pojavi prvo latje. Primer: Pozna sorta pasje
trave lati okoli 10. maja.
• S povečanjem vsebnosti suhe snovi v zelinju, ki ga siliramo,
ugodno vplivamo na sestavo silaže. Pri travah naj bo vsebnost
suhe snovi vsaj 35–45 % (ko pri zavijanju krme roke postanejo le
malo vlažne).
• Pomembni so tudi pravilni postopki pri siliranju (primerna
velikost silosa, velikost rezi mase pri siliranju glede na vsebnost
sušine, silirajmo samo čisto krmo, dobro tlačenje, hitro polnjenje
silosa).
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Dosevki in ostale
poljščine

Ozimna sorta:

ENDURO

Ozimno sorto graha sejemo v oktobru in novembru.
Optimalna višina rastline za najboljšo prezimitev je 5 cm. Rastline
se ukoreninijo in začnejo z rastjo že jeseni, zato je spomladanska
rast hitrejša. S tem se zmanjša tudi vpliv spomladanskih suš. Sejemo
na globino 3-4 cm. Priporočena gostota setve je 80-95 semen na
kvadratni meter oziroma približno 160 do 190 kg/ha. Absolutna
masa (masa 1000 semen) semena je 150 g do 200 g. Zrnje vsebuje
v povprečju 22,7 % beljakovin. Optimalna vlaga za žetev znaša 14%.
Norma setve (kg/ha): 160-190
Čas setve: oktober
Nasvet:
1. primer:
Oves 60 kg/ha + Krmni grah 90 kg/ha
2. primer:
Oves 70 kg/ha + Jara grašica 40 kg/ha + Krmni grah 40 kg/ha
3. primer:
Krmni grah 80 kg/ha + Westerwoldska ljuljka 40 kg/ha

ZRNATE STROČNICE
KRMNI GRAH
Pisum sativum L.

Je metuljnica z bogato hranilno vrednostjo in odličnimi
agronomskimi lastnostmi.
Po času setve delimo krmni grah v:
• jari krmni grah (setev pomladi)
• ozimni krmni grah (setev jeseni).
Pridelovanje
krmnega
graha
beljakovinsko močno krmo

zagotavlja

lastno

V prehrani živali se lahko krmni grah uporabi brez predhodne
toplotne ali kemične obdelave. Ugodno vpliva tudi na strukturo tal
in poveča vsebnost dušika v tleh. S setvijo mnogocvetne ljuljke v
strnišče krmnega graha lahko odlično izkoristimo žetvene izgube,
ki so nastale pri kombajniranju le-tega.
Jara sorta:

ESO

SOJA
Pridelava zrnatih stročnic ugodno vpliva na tla, zato sojo lahko dobro
vključimo v kolobar koruza-žita. Sojo lahko sejemo tudi po prvem
zgodnjem spomladanskem odkosu. S pridelavo soje pridelamo
bogato beljakovinsko krmo. Ker je svetovno gledano gensko
spremenjene soje veliko, je pridelava gensko nespremenjene
soje zanimiva tudi za Slovenijo. Sojo sejemo od konca aprila do
začetka maja. Setvena norma je 60 zrn/m2. Ob setvi gnojimo s
60–70 fosforja/ ha in 80–100 kg kalija/ha. Spravilo soje opravimo v
septembru. Pridelki znašajo od 2,5 do 5 ton/ha.

Zagotovite si lastno beljakovinsko krmo.
Sorta ESO je intenzivna sorta jarega krmnega graha. Je vitičar z
rumenim zrnjem in visoko vsebnostjo folne kisline (vitamin B9).
Kot zrnata stročnica odlično dopolnjuje in izboljšuje kolobar strna
žita-koruza. Za dodatno zmanjšanje izgub priporočamo žetev
pri nekoliko višji vsebnosti vlage (15–16%). Setev opravimo čim
bolj zgodaj spomladi. Setveni odmerek znaša 100 do 120 zrn/m2
oziroma 200 do 250 kg semena/ha.
Norma setve (kg/ha): 200-250
Čas setve: Februar-marec
Število dni do zrelosti: 113 dni
Dolžina stebel: 110 cm
Višina posevka: 51 cm
Masa 1000 zrn: 256 g
Vsebnost beljakovin: 23,6 %
Barva zrna: Rumena
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SINARA

Setev buč

Srednje zgodnja sorta (00, 000)
Sorta SINARA je zelo produktivna sorta, primerna za produktivne
lege. Povprečna višina rastline, ob upoštevanju normalnih rastnih
pogojev za sojo, znaša 83 cm, višina do prvega stroka pa 15 cm.
Rastlina je kompaktnega videza (kratki internodiji) z enakomerno
razporejenimi stroki. Sorta izstopa tudi po visoki vsebnosti
beljakovin. Vsebnost surovih beljakovin v povprečju znaša več
kot 400 g na kilogram suhe snovi. Sorta SINARA v primerjavi s
standardnimi sortami dosega do 30% višje pridelke. Priporočena
gostota setve znaša 70 semen na kvadratni meter.

Poleg kvalitetne priprave tal je zelo pomemben dejavnik tudi čas
sajenja buč. Buče potrebujejo toplo zemljo. Dobro uspevajo v
globoki ter srednje težki humusni zemlji, ki naj bo dobro preskrbljena
z vodo in hranili. Najbolje je, če tla zorjemo že jeseni, da izboljšamo
delovanje vode in mraza. V aprilu njivo grobo pripravimo in jo po
vzniku plevelov čez tri tedne prebranamo. Seme ne sme čakati
na njivi, ampak mora za setev pripravljena njiva čakati na setev.
Optimalni čas za sajenje buč je med 5. in 15. majem. Prevelika želja
po čimprej opravljenem delu, nam velikokrat lahko škoduje. Bučno
seme mora biti posajeno na 3-5 cm globine. Optimalna kislost tal
je (pH) je med 5,5 in 7,5. Buče imajo globok koreninski sistem, zato
so tudi dober pokazatelj ostankov fitofarmacevtskih sredstev v tleh.

Norma setve (kg/ha): 600.000 zrn/ha
Čas setve: April-maj

(vir: KGZS-Zavod Murska Sobota)

OLJNICE
OLJNA BUČA

OLJNA OGRŠČICA

SLOVENSKA GOLICA

o!
Priporočam

Od poznega poletja do jeseni
dozorevajo srednje veliki, ploščato
okrogli plodovi. Dozorele buče so
rumene barve z zelenimi progami in
vsebujejo veliko semen. Lepo uspeva
v dobro pognojenih tleh. Slovenska
golica je buča, ki jo pridelujemo zaradi
semena, ne zaradi plodov. Seme je
golo, nima suhe lupine, zato ga pred
predelavo v olje ni potrebno luščiti.

V kolobarju naj bo razmik med križnicami vsaj 4 leta.
Oljna ogrščica v kolobarju večinoma sledi strnim žitom.
Ogrščica zahteva natančno predsetveno pripravo tal.
Setvena norma za linijske sorte pri zelo zgodnji setvi je do
50 kalivih zrn/m2, pri optimalni setvi pa 50–65 kalivih zrn/
m2. Za hibride je norma setve pri optimalnem času setve
40–55 kalivih zrn/m2, pri poznih setvah pa do 60 kalivih
zrn/m2.

Značilnost:
Olje iz semena buč je grenkasto, izrazitega, posebnega okusa, ki v
grlu rahlo zapeče. Zanimivost: Bučno olje je značilno za pokrajine
severovzhodne Slovenije in južne Avstrije. Uporablja se za vse
solate, v zadnjih letih pa celo za pripravo sladic in sladoleda.

V fazi kalitve je pomembna zaščita pred škodljivci, ki povzročajo
največ škode. Optimalno stanje rastlin je, da imajo pred prezimitvijo
10–12 listov, dolžina ravne glavne korenine je 20–25 cm, premer
koreninskega vratu 10 mm ter položaj rastnega vršička nad tlemi.

RGT TREZZOR

Čas vegetacije: 120 dni.
Čas setve: Maj–junij (na prosto).
Setvena norma: Ročna setev 3–4 kg/ha, strojna setev 6–7
kg/ha.
Sadilna razdalja: 50 x 100 cm.
Čas pobiranja pridelka: Julij–september.
Pakiranje: Mala vrečka, 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg.

•
•
•
•
•
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Srednje zgodnji hibrid.
Povprečna višina rastlin 110 cm.
Visoka vsebnost olja (45,7%).
Dobra odpornost na najpogostejše bolezni oljne ogrščice.
Odlična odpornost na poleganje in dobra prezimitev.
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KORENOVKE
KRMNA PESA

Beta vulgaris L. spp. vulgaris var. popacae Koch.
Je izredno pomembna krmna rastlina, saj krmljenje z njo
izboljšuje prebavo in zdravstveno stanje živali, ker vsebuje
veliko vitaminov (karoten) in prebavljivih beljakovin. V
kolobarju jo sejemo za katero koli poljščino, zlasti ji ugaja
setev za stročnicami. Pesa je tudi odličen predposevek
za žita. Krmna pesa je primerna za spravilo pozno jeseni
v fazi fiziološke zrelosti. Pridelki se gibljejo med 40–60 t
korenov/ha.
Norma setve (kg/ha): 10-30
Čas setve: Marec-april

LJUBLJANSKO RUMENO

Pri nas najbolj razširjena slovenska sorta
krmnega korenja.
Velik (do 30 cm), svetlo rumen koren. Je pozna sorta,
ki se odlično in dolgo skladišči. Primerna je za svežo
rabo in za krmo živali. Pri nas je najbolj
razširjena slovenska sorta rumenega
krmnega korenja. Ima veliko hranilno
in krmno vrednost. Ni pa samo krmno
korenje, saj vsaka dobra gospodinja ve, da
je odlična domača juha ravno tista, v kateri
je Ljubljansko rumeno korenje.
Čas vegetacije: 100 dni.
Čas setve: Maj–julij (na prosto).
Sadilna razdalja: 50–60 cm med
vrsto.
Čas pobiranja pridelka: September–
december.

BRIGADIER

Ima koren oranžne barve, ki ga je le 1/3 v
tleh, ima pa veliko listne mase in ostane
zdrava vse do izkopa. Odlično se skladišči.

REPA

KRMNO KORENJE

Brassica rapa L.

Daucus carota L.

Seme repe kali 5-7 dni. Sorta KRANJSKA OKROGLA ima
ploščato okrogle korene z rahlo rdeče vijoličasto glavo,
sorta KRANJSKA PODOLGOVATA pa podolgovate korene.
Sta zgodnji sorti, hitre rasti, uporabni sveži, za kisanje in
krmo. Odlični sta za kisanje. Če ima dovolj vlage, dobro
uspevata v vsakih tleh.

Korenje je rastlina zmernega podnebja. Uspeva tudi do
višine 1600 m. Zahteva milo, sončno in vlažno jesen, ker
najbolje raste pozno jeseni. Jesenski pridelki se gibljejo
med 35 do 50 t korenov/ha. Poleg krmne pese je korenje
najpomembnejša krmna okopavina. Krma te korenovke
je bogata z beljakovinami in vitamini (zlasti karoten,
provitamin A ter vitamina B in C).

Norma setve (kg/ha): 2-3
Čas vegetacije: 60-70 dni
Čas setve: Maj-julij
Čas pobiranja: Junij-november

Norma setve (kg/ha): 4-5
Čas setve: Marec-april
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KRANJSKA
OKROGLA

OSTALE POLJŠČINE

KRANJSKA
PODOLGOVATA

PROSO

Panicum miliaceum
Proso lahko sejemo kot glavni ali strniščni posevek. Dobro
prenaša poletne suše in visoko temperaturo. Kot glavni
posevek je pridelek zrnja med 3 do 5 t/ha, kot strniščni
posevek pa 2-3 tone zrnja/ha.
Norma setve (kg/ha): 18-25
Setev: od sredine do konca maja kot glavni posevek
(žetev konec avgusta) od konca junija do začetka julija kot
strnišni posevek (žetev konec septembra)
Setveni odmerek: 18 do 25 kg/ha (300 kalivih semen/m2)
Medvrstna razdalja: 12,5 do 15 cm
Globina setve: 2-5 cm

KOLERABA

SONČEK

Brassica napus L. var. napobrassica

Je slovenska avtohtona vrsta prosa, z izvorom z
Gorenjske. Rastlina je svetlejše zelene barve, srednje
visoka, odporna na poleganje, lat je dolg in upognjen.
Zrnje je svetlorjavo do rumenorjavo, srednje debeline
in dozoreva neenakomerno. Sorta je primerna za
kašo, lahko tudi za prehrano živali. Proso Sonček
pridelujemo kot glavni posevek ali kot strniščni
dosevek. Zelo dobro prenaša suha poletja.

Podzemna koleraba je odličen naknadni posevek, saj brez
nje ni dobre zimske juhe. Znana je po mehkem, okusnem
gomolju. Za prehrano ljudi jo pulimo, ko doseže premer 1520 cm.
Norma setve (kg/ha): 3-5
Čas vegetacije: 60-90 dni
Čas setve: Februar-marec (zavarovani prostori), april-julij
(na prosto)
Čas pobiranja pridelka: Maj-junij, september-november.

RUMENA MASLENA

Je rumeno zelena koleraba z rumenim, maslenim
mesom, ki vsebuje veliko suhe snovi in ima prijeten
vonj. Primerna je za takojšnjo porabo in skladiščenje
v primernih kleteh ali zasipnicah, lahko pa jo tudi
zamrznemo.
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SUSU in GARDAVAN

Sorghum bicolor x S. bicolor var. Sudanese
Sta križanec sirka in sudanske trave. Pozna zrelost omogoča
širše časovno okno za spravilo visokokakovostnega zelinja pred
cvetenjem. Križanec ima boljšo pravo prebavljivost (in vitro true
diggestability) in višjo vsebnost surovih beljakovin.
Prednosti:
• Izjemna odpornost proti suši.
• Uporabnost za košnjo, pašo, siliranje, sušenje in za bioplin.
• Dolgo obdobje izkoriščanja.
• Višja vsebnost beljakovin in višja prebavljivost kot pri standardnih
križancih.
• Odlično razraščanje in regeneracija po košnji, hitra rast po
košnji.
Lastnosti rastline:
Višina rastline: 2–2,5 m
Tekstura rastline: Sočna
Barva zrnja: Rdečkasta
Število dni do cvetenja 50% rastlin: 90–100
Odpornost na poleganje: Odlična (5)
Razraščanje in regeneracija po košnji: Odlična (5)
Navodila za setev:
Priporočamo setev v topla tla ob suhem vremenu. Temperatura tal
ob setvi naj ne bo nižja od 12 °C. Setev v hladna, mokra in težka
tla odsvetujemo. Najprimernejši čas setve je od sredine do konca
maja. Setvena norma za pridelavo krme se giblje od 18 do 20 kg/
ha, pri medvrstni razdalji 30 cm.
Gnojenje:
Priporočamo gnojenje glede na rezultate analize tal. V povprečju je
poraba hranil na srednje založenih tleh 120 kg N/ha, 50 kg P2O5/ha
in 250 kg K2O/ha.

SONČNICA
Helianthus annuus

RGT VOLLUTO

Hibrid z visoko vsebnostjo linolne
kisline
RGT VOLLUTO je hibrid srednje zgodnje zrelosti, z visokim
izkoristkom olja (49 % vsebnost olja pri 91 % suhe snovi zrnja).
Rastline so srednje visoke in z zelo dobro stabilnostjo.
Gostota setve na lahkih tleh naj bo 60.000 rastlin/ha, na težjih tleh
pa 70.000 rastlin/ha.

SIREK ZA ZRNJE,
SILAŽO in BIOPLIN

SUDANSKA TRAVA
Sorghum sudannense P.

Sudanska trava je uporabna za pašo, prirast, siliranje in
sušenje. Ker je to pri nas enoletna rastlina (če jo sejemo v
maju), jo za krmo izkoriščamo svežo v začetku poletja pa
vse do jesenskih slan, ki rastlino uničijo (je večkostna rastlina). Sudansko travo popasemo, ko doseže višino 60–80
cm, pokosimo za svežo krmo, ko doseže višino 80–100 cm,
in siliramo pri višini 120–140 cm. Sudansko travo sejemo
na sušnih in toplih rastiščih.

Na lahkih tleh in sušnih območjih, kjer je pridelava koruze
otežena, se lahko odločimo za pridelovanje sirka. Sirek je
uporaben tudi v kolobarju, kjer je onemogočena pridelava
koruze zaradi koruznega hrošča ali zahtev kolobarja.

Norma setve (kg/ha): 25-30
Čas setve: Maj-avgust

Norma setve: 220.000-350.000 zrn/ha
Čas setve: Maj

Sorghum bicolor L.
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Zgodnost

RGT
HUGGO
AMIGGO
VEGGA

Srednje
pozna
Srednje
zgodnja
Srednje
pozna

Namen pridelave

Setveni odmerek
(semen/ha)

Zrnje

280.000 - 340.000

Silaža

220.000 - 250.000

Silaža, bioplin

220.000 - 250.000

KRMNI OHROVT

Brassica oleracea L., convar.: acephala var. medullosa Thell.
Je pomembna krmna rastlina, ki daje poznojesenske, z
beljakovinami in energijo bogate pridelke zelene krme.
Krmni ohrovt prenese zelo nizke temperature, tudi od –10
do –15°C. Delež surove vlaknine v krmi je zelo majhen, zato
ga krmimo ne le prežvekovalcem, pač pa tudi perutnini in
prašičem. Je rastlina, ki v tleh razvije zelo sočen vretenast
koreninski sistem, navzgor pa 1 do 1,5 m in 2 do 6 cm debelo steblo, ki ga izpolnjuje mehak stržen in poraščajo številni listi.

GRAŠICA

Sorta: INKA
Norma setve (kg/ha): 4-5
Čas setve: April-avgust

Vicia spp.

Spada med enoletne metuljnice, zato ima glede pridelovanja, hranilne vrednosti in vpliva na rodovitnost tal praktično
enake značilnosti kot vse metuljnice. Največ jo uporabljamo v različnih kratkotrajnih mešanicah, kot sta zelena
krma ali silaža. Ker ima steblo, ki rado poleže, jo sejemo
v mešanici s kakšno drugo poljščino, predvsem s strnimi
žiti.
Norma setve (kg/ha): 120-160
Nasvet:
Setev grašice v mešanicah
Ržiga: rž 50 kg/ha + kuštrava grašica 90 kg/ha
Ječmiga: ječmen 50 kg/ha + kuštrava grašica 90 kg/ha
Ovsiga: oves 60 kg/ha + jara grašica 90 kg/ha.
Od številnih vrst grašic so za pridelovanje krme v naših
rastnih razmerah pomembne tri:
Navadna grašica (Vicia sativa L.), jara forma

EBENA, JOSE

Kuštrava grašica (Vicia villosa Roth.), ozimna forma

HUNGVILLOSA, LATIGO
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FACELIJA

Phacelia tanacetifolia Benth.

KRMNA OGRŠČICA

Je enoletnica s šopastim koreninskim sistemom. Ima hitro začetno
rast, zato hitro prekrije tla in zavre
rast plevelov. Ker ne prenaša nizkih
temperatur, se spomladi ne pojavlja
kot nadležen plevel. Na ogorčice deluje nevtralno (ne spodbuja razvoja
ličink), zato je odličen predposevek
vrtninam v pokritih prostorih, krompirju, koruzi ter gomoljnicam in
korenovkam. Facelija je tudi odlična
medovita vrsta. Prvi vijolični cvetovi
se pojavljajo že po šestih tednih. Poleg akacije in lipe je
facelija ena najbolj medovitih rastlin.

Brassica napus L. var. napus f. biennis

Ogrščica tvori razmeroma globoke korenine, ki ugodno
vplivajo na tla. Z izrazito voščeno prevleko obdani listi so
neznatno dlakavi ali pa goli. Njeni cvetovi so izrazito rumeni in privabljajo žuželke. Sejemo jo lahko kot strniščni
dosevek v juliju ali pa kot prezimni dosevek konec avgusta.
Ker je kot vse križnice precej odporna proti nizkim temperaturam, je mraz ne uniči. Za krmo je primerna predvsem
sveža.
Norma setve (kg/ha): 8-12 za krmo in 12-18 za podor
Čas setve: Julij-september

Sorte: BALO, LILLA, STALA
Norma setve (kg/ha): 10-16
Čas setve: April-avgust

DANIELA

Sorta Semenarne Ljubljana DANIELA je nastala
z individualno odbiro iz avtohtonega materiala.
Odlikuje se po dobri olistanosti, dobri odpornosti
proti nizkim temperaturam, odpornosti proti boleznim
in škodljivcem. Primerna je za strniščni ali prezimni
dosevek, za krmo ali podor. V primerjavi s standardno
sorto (AKELA) je za približno 10 dni zgodnejša, okoli
10 cm višja, bolje olistana in bolje prezimi.

BELA GORJUŠICA
Sinapis alba L.

Enoletna, rumeno cvetoča vrsta z močnim koreninskim
sistemom. Ohranja trajno rodovitnost, mikrobiološko
aktivnost in visoko vsebnost humusa v tleh.
Omogoča hitro pokrivnost tal s čimer zavaruje tla pred erozijo, ki ga povzročata veter in voda. Visoka proizvodnost
in posledično povečanje organske mase v tleh omogoča
izboljšanje tal. Dušik se zbira v rastlinski masi, zato ne
pride do njegovega izpiranja. Zaradi tega bo dušik lahko
dostopen rastlinam v prihodnjem letu, s čimer bo potrebno
manjše dognojevanje.

o!
Priporočam

Barva listov: Svetlo do srednje zelena
Olistanost: Visoka
Prehod v cvetenje: Pozno
Odpornost na glivične bolezni: Zelo odporna
Odpornost na škodljivce: Zelo odporna
Odpornost na nizke zimske temperature: Zelo odporna
Setveni odmerek: 8-12 kg/ha za
pridelavo krme, 15-20 kg/ha za podor
Čas setve: Julij-september
Globina setve: 2-3 cm
Medvrstna razdalja: 12,5 cm

Sorte: PIRAT, ZLATA, ACTION
Norma setve (kg/ha): 20-25
Čas setve: Marec-avgust

OLJNA REDKEV
Raphanus sativus L.

Oljna redkev je enoletna neprezimna vrsta. Tla obogati z
organsko snovjo in prepreči rast plevelov. Rastlina ima
globok koreninski sistem, ki dobro zrahlja tla. Cvetoča rastlina privablja čebele in koristne žuželke.
Sorte: APOLL, TORO, FINAL
Norma setve (kg/ha): 25-30
Čas setve: April-avgust
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DARJA
Slovenska avtohtona sorta, prilagojena
slovenskim rastnim razmeram. Izstopa po
visoki rodnosti in odpornosti proti suši in
poletni vročini. Ajda DARJA je mednarodno
zaslovela zaradi svoje ugodne hranilne
vrednosti.
o!
Priporočam

AJDA

Fagopyrum esculentum Moench.
Ajda sodi med rastline, ki imajo na Slovenskem že dolgo
tradicijo pridelovanja. Poznavanje ajde v prehrani in njene
široke možnosti kulinarične priprave so razlogi, da se je zanimanje za to poljščino v zadnjih letih povečalo. Je odlična
paša za čebele. Če je v tleh dovolj hranil, gnojenje sploh ni
potrebno. Na tleh slabo založenih s hranili so zadovoljivi
rezultati, če gnojimo z največ 50 kg dušika, 50 kg fosforja
in 50 kg kalija na hektar. Ajda zahteva čisto njivo, če je le
možno brez plevelov korenincev in dresni. Če je posevek
dovolj gost, pusti ajda tudi za seboj čisto njivo s primerno
strukturo prsti.
Ajdo sejemo v globino 1–3 cm, če je suša, pa nekoliko globlje, do
globine 3–4 cm. Če je v tleh dovolj hranil, gnojenje sploh ni potrebno. Na tleh, ki so slabo založena s hranili, so rezultati zadovoljivi, če
gnojimo znajveč 50 kg dušika, 50 kg fosforja in 50 kg kalija na hektar.
Norma setve (kg/ha): 60-90 (400 kalivih zrn/m2)
Čas setve: Maj-julij
Graf: pridelek sort ajde (vir: diplomska naloga, BF oddelek za agronomijo
2014)
Pridelek s 14 % vlažnostjo zrnja (kg/ha)
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Setev: Maj-julij.
Izvor sorte: domače slovenske
populacije.
Splošni izgled rastline:
nedeterminantna rast, močna rastlina,
visok vigor za tvorbo stranskih poganjkov.
Višina rastline med 60-100 cm, kar je
odvisno od klimatskih in talnih pogojev.
Steblo: močno in stabilno, odporno na
poleganje. Pod vplivom sončne svetlobe
steblo lahko pordeči.
Listi: srednje zelen do temno zelene
barve.
Cvetovi: srednje zgodnje cvetenje, bela
do rožnata barva cvetov.
Seme: veliko, svetleče, temno rajve barve
Zrelost: približno 90 dni.
Gospodarske lastnosti: zelo dobro
odporna na sušo in visoke temperature. Ta
odpornost je izrazita tudi v času cvetenja.
V optimalnih pogojih dosega tudi 3 tone
pridelka na hektar, kot strniščni dosevek
pa med 1 - 1.5 ton/ha.

Oskrba tal v
trajnih nasadih
TRAJNA OZELENITEV

Ozelenitev tal je najprimernejši način oskrbe tal v integrirani pridelavi grozdja. Je najcenejša alternativa ustaljeni
oskrbi tal (obdelavi). V sušnih letih lahko povzroči zmanjšanje pridelka, vendar lahko s pravočasnim mulčenjem
travne ruše konkurenco za vodo v veliki meri zmanjšamo.
Ozelenitev tal trajnih nasadov (trajna ali kratkotrajna ozelenitev) je v
bistvu spremenjen način zatiranja plevelov in gnojenja z organskimi gnojili. Pri trajni ozelenitvi gre za košnjo travne ruše, pri čemer
vso zeleno maso pustimo v vinogradu.
Pogoji za uvajanje trajne ozelenitve so:
• globoka tla z majhnim deležem grobih delcev (velik kapaciteta
tal za vodo),
• vsebnost organske mase mora biti najmanj 1,5 %,
• primerna bujnost trt,
• enakomerna razporeditev padavin v dobi rasti,
• povprečna količina padavin v dobi rasti mora biti najmanj 250300 mm (maj-oktober).
Ti pogoji niso vedno zagotovljeni, zato je izvedbo trajne ozelenitve
potrebno prilagoditi pogojem posameznih okolij. Želene pogoje
običajno dosežemo s 4-6 kratno kratkotrajno ozelenitvijo.

Kratkotrajno ozelenitev izvajamo:
• ko je oskrba tal z vodo nezadostna,
• v mladih vinogradih kot priprava za trajno ozelenitev ali
• v kombinaciji s trajno ozelenitvijo ali obdelavo ali pokrivanjem
tal v vsaki drugi vrsti.

GORCA

Mešanica za zatravitev vinogradov, sadovnjakov in
pohodnih površin
Latinsko ime

Glede na agroklimatske razmere pridelovalnega okoliša so možni
roki za setev čez leto in zgodaj jeseni.

Utežni %

Trifolium subterranneum (podzemna detelja)
Festuca rubra rubra (rdeča bilnica)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Lolium perenne (trpežna ljuljka)
Festuca ovina (ovčja bilnica)

8
41
10
36
5
100

Rastline primerne za kratkotrajno ozelenitev

BREŽINA

Mešanica za zatravitev vinogradov, sadovnjakov in
pohodnih površin
Latinsko ime

Utežni %

Festuca ovina ssp. duriuscula (ovčja bilnica)
Festuca rubra (rubrrdeča bilnica)
Dactylis glomerata (pasja trava)
Lolium perene (trpežna ljuljka)
Lotus cornicolatus (nokota)
Poa pratensis (travniška latovka)

10
30
10
39
3
8
100

Rastlinska vrsta

Čas
setve

Jara
grašica

čez leto

Facelija

čez leto

Lupina

čez leto

Oljna
redkev
Bela gorjušica
Ozimna
ogrščica
Ječmen,
pšenica

čez leto
čez leto
zgodaj
jeseni
jeseni

Opomba

Veže dušik, dosti organske mase, ne
prezimi
Prenaša senco, hitra rast, prenaša sušo,
privablja čebele, ne prezimi
Globoke korenine, dobra za tla z manj
apna, veže dušik, ne prezimi
Globoke korenine, močna razrast, zavira
nematode, ne prezimi
Dosti organske mase, zavira nematode,
ne prezimi
Hitra in močna rast, privablja divjad,
prezimi
Dober podsevek, možno večkratno
mulčenje

BIOVRT

Mešanica BIOVRT je sestavljena iz
različnih vrst rastlin, ki jih odlikujeta
hitra rast ter globok in razvejan
koreninski sistem. Razvit koreninski
sistem tla zrači in rahlja ter preprečuje
spiranje hranil. Korenine oljne
redkve in gorjušice izločajo snovi, ki
odvračajo škodljivce, metuljnice pa
bogatijo tla z dušikom.
Mešanica ni odporna na mraz,
obilno zeleno maso pa vdelamo v tla
jeseni ali spomladi. Tako povečamo
vsebnost humusa in hranil v tleh.

Nasvet za kratkotrajno
ozelenitev
Kratkotrajno ozelenitev lahko
izvajamo v kombinaciji s trajno
ozelenitvijo ali obdelavo ali
pokrivanjem tal v vsaki drugi
vrsti. Za kratkotrajno ozelenitev
je značilno menjavanje obdelave
tal in setve rastlin, ki hitro rastejo
in dajejo veliko zelene mase.
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Tehnološki podatki
TRAVE
Vrsta

Trpežna ljuljka
Pasja trava
Mnogocvetna ljuljka
Travniška bilnica
Skrižana ljuljka

Mačji rep
Travniška latovka
Rdeča bilnica

Norma
setve (kg/
ha)

Sorta

Namen
rabe

Čas setve

Vrsta pakiranja (kg)

30 (2n)
30–35 (4n) krma

marec–oktober

1; 10

CALIBRA 4n,
MATHILDE
POLIM
TREPOSNO - pozna sorta,
ATHOS - pozna sorta
MELQUATRO 4n,
JEANNE 4n, KPC LAŠKA
KIS DRAGA 2n

20–25

krma

marec–oktober

0,5; 5

45 (2n) 50
(4n)

krma

marec–oktober

1; 5; 10

COSMOLIT, LAURA, SENU PAJBJERG, PARDUS

50–60

krma

marec–oktober

40–45

krma

marec–oktober

18–20

krma

marec–oktober

25–30

krma

marec–oktober

30–35

krma

marec–oktober

RUSA,
MAHULENA,
MERLIN
RASANT,
WINETOU,
DOLINA
ANJO
BALIN
GONDOLIN,
REVERENT

METULJNICE
Norma
setve (kg/
ha)

Namen rabe

Čas setve

Vrsta pakiranja (kg)

25–30

krma

marec–sredina
septembra

1; 10

25–30

krma

marec–sredina
septembra

1; 10

25–30

krma, podor,
čebelja paša

konec julija–
začetek
septembra

1; 10

12–14

krma

marec–sredina
septembra

0,1 1

15–18

krma

15–20

krma

marec–sredina
septembra
marec–sredina
septembra

1

Nokota

SOČA,
KRIMA
GLOBAL,
NIKE,
ROZETA,
DAJANA
CONTEA, ,
OPOLSKA,
INKARA
JURA,
APOLO,
RIVEDEL
AURORA,
DAWN
ROCCO,
LEO

Aleksandrijska detelja

WINNER

25–30

krma, podor,
čebelja paša

april–konec julija

5

Podzemna detelja

DELKEITH

25–30

krma, zatravljanje

marec–sredina
septembra

Vrsta

Lucerna
Črna detelja

Inkarnatka
Bela detelja
Hibridna (Švedska detelja)

Sorta

2n = diploidna sorta
4n = tetraploidna sorta
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1

TRAVNE IN DETELJNE MEŠANICE
Mešanica

Čas setve

Norma setve (kg/
ha)

Vrsta pakiranja (kg)

marec–oktober

20–25

10

marec–oktober
marec–oktober
marec–oktober
marec–oktober
marec–oktober

30–35
30–35
30–35
30–35
30–35
15-20kg dosejavanje
35kg nova setev
35–40
45–55

1; 5; 10
1; 5; 10
10
10
10

35– 40

10

30–35

5

30–35

10

35– 40

10

30–35

10

60

10

Namen rabe

TRAVNIK brez detelje
TRAVNIK z deteljo
TDM 1
TDM 2
TDM 3

košnja, intenzivna raba, obnova
travinja - dosejavanje, na intenzivnih
površinah
košnja, srednje težka tla
košnja, srednje težka tla
košno-pašna, lahka tla
košno-pašna, srednje težka tla
košno-pašna, težka tla

RUŠA z obloženim semenom

Košnja, paša, obnova travinjadosejavanje, nova setev

marec–oktober

VRANEC
GORCA

za pašo in vadbene površine konj
zatravitev vinogradov in sadovnjakov
košnja, enoletna deteljno-travna
mešanica
paša
košnja, kompleksna večletna
deteljno-travna mešanica
košnja, enoletna deteljno-travna
mešanica
košnja, kompleksna večletna
deteljno-travna mešanica
deteljno-travna mešanica, košnja,
podor

marec–oktober
marec–oktober
marec–sredina
septembra
marec–oktober
marec–sredina
septembra
marec–sredina
septembra
marec–sredina
septembra
avgust–začetek
septembra

LOLIMIX z obloženim semenom

NJIVA 1
PAŠNIK
NJIVA 2
SKOP 1
SKOP 2
GRAŠLJINKA
Travne
mešanice

Travnodeteljne
mešanice

10
5
1; 5

Deteljnotravne
mešanice

KRMNE POLJŠČINE
Pakiranja
(kg)

Vrsta

Sorta

Norma setve (kg/ha)

Namen rabe

Čas setve

Krmni grah, ozimni

ENDURO

160-190

krma

Krmni grah, jari

ESO

180–220

krma

Soja

SINARA

Oljna buča

SLOVENSKA GOLICA

3–4 (ročna setev)
6–7 (strojna setev)

olje, hrana

Krmna pesa

BRIGADIER

10–30

krma

Krmno korenje

4–5

krma

Repa

LJUBLJANSKO RUMENO
KRANJSKA OKROGLA,
KRANJSKA PODOLGOVATA

oktober november
sredina februarja– konec
marca
april-maj
druga polovica aprila,
maj
sredina marca– sredina
aprila
marec

2–3

krma, hrana

julij

Koleraba

RUMENA MASLENA

3–5

krma, hrana

Proso
Sudanska trava

SONČEK
SUSU, KARIM, GARDAVAN

konec julija– začetek
0,05; 0,25
avgusta
konec maja– konec julija 1; 5
maj–začetek avgusta
5; 10

Ajda
Sirek za zrnje /silaža
Facelija
Bela gorjušica
Krmna ogrščica
Krmni ohrovt
Jara grašica
Ozimna Grašica
Oljna redkev
Neprezimne
vrste

18-25
25–30
60–90 (400 kalivih
DARJA
zrn/m2)
RGT HUGGO, AMIGGO, VEGGA 9–11
BALO, LILLA, STALA
10–16
ZLATA, SEVERKA, ASTA, PIRAT, 20–25
ACTION, BRACO
8–12 za krmo, 12–18
DANIELA
za podor
INKA
4–5
EBENA, RADA, JOSE
120–160
HUNGVILLOSA, LATIGO
120-160
FINAL, APOLL, TORO
25–30

krma
krma, paša, podor

25
0,25; 0,5; 5
0,25; 0,5
0,1
0,05; 0,25

hrana, čebelja paša maj–začetek junija, julij

5; 10

zrnje/silaža
maj–začetek avgusta
podor, čebelja paša april–konec avgusta

1
0,5; 5

podor, čebelja paša marec–konec avgusta

1; 25

krma, podor

julij–začetek septembra 1; 10

krma, podor
krma, podor
krma, podor
podor, čebelja paša

junij, julij
marec–konec julija
oktober - november
april–konec avgusta

Prezimne
vrste
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0,1
1
1
1; 5; 25

Semenski
krompir
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Semenski krompir

Pridelava krompirja tipa
kifeljčar sorte CELTIANE

Slovenci smo krompirjev narod, kar poleg vsesplošne
uporabe v kulinariki, potrjuje tudi star slovenski pregovor:
»Brez krompirja ni kosila.«

V pridelavi krompirja so tržne niše, ki lahko pridelovalcu prinesejo
dodatni prihodek in zadovoljstvo pri delu. Ena izmed tržnih niš je
lahko pridelava krompirja tipa kifeljčar. Nekateri pridelovalci se s tem
že ukvarjajo in so pri tem verjetno tudi uspešni. V nekaterih trgovskih
sistemih lahko opazimo lično zapakiran krompir v 1kg embalažo, ki
dosega ceno na polici tudi čez 1,5 eur/kg. Na slovenskem trgu je
na voljo novejša sorta tipa kifeljčar CELTIANE. Žlahtnitelj sorte je tudi
pridelovalec krompirja, zato je vzgojil sorto, ki daje okusne gomolje
in je sprejemljiva tudi za pridelavo.

Dandanes zaseda krompir pomembno mesto v prehrani ljudi.
Sadijo ga tako večji kot tudi manjši pridelovalci na njivah, vrtovih in v
zadnjem času celo v loncih na svojih balkonih. Krompir vedno znova
očara pridelovalce s svojimi podzemnimi kot tudi nadzemnimi deli.
Slednji nam v času cvetenja pričarajo prelepo barvno kuliso.
Semenarna Ljubljana vam že vrsto let zagotavlja kakovosten in
širok izbor sort semenskega krompirja.
Zato vam tudi v letošnji sezoni ponujamo izvrsten izbor sort po
barvi kože in mesa, zgodnosti, po namenu pridelave in kulinaričnih
lastnostih. Nudimo vam izbrane sorte krompirja za vsak okus!
Zgodnost

Značilnosti sorte CELTIANE
Je zelo zgodnja do zgodnja sorta, s svetlo rumeno barvo kože, koža
je gladka z zelo plitvimi očesi. Ima krem do svetlo rumeno meso.
Rastlina je srednje visoka, s temno zelenimi listi, srednje odporna na
plesen na listih in gomoljih. Gomolji se zelo dobro skladiščijo.

Število dni
od sajenja do izkopa

zelo zgodnje sorte
zgodnje sorte
srednje zgodnje sorte
srednje pozne do pozne sorte

60 – 80 dni
80 – 100 dni
100 – 110 dni
110 – 140 dni

Posebnosti v tehnologiji pridelave sorte CELTIANE
Ker se gomolji zelo dobro skladiščijo, se za zgodnje sajenje
priporoča nakaljevanje. Kaliči naj bodo dolgi 2-4 mm. Tudi tla naj
bodo pred sajenjem dovolj ogreta. Sajenje v preveč hladna tla
lahko povzroči velike razlike v velikosti pridelanih gomoljev: nekaj
zelo debelih, nekaj pa bolj drobnih. Ob koncu rastne dobe gomolji
rastejo zelo hitro, zato se priporoča redno spremljanje rasti. S tem si
zagotovimo željeno velikost in debelino gomoljev. Sajenje naj ne bo
pregloboko, saj začetna rast sorte ni tako hitra.

Sadilne razdalje

Razdalja v vrsti
Razdalja med vrstami

od 25 do 35 cm
ali 1 čevelj
od 60 do 75 cm

Za zagotovitev lepih gomoljev se priporoča nekoliko višji odmerek
kalija in kalcija. Kalij omogoča dobro rast gomoljev, kalcij pa
omogoči lepo in močno kožo gomoljev.

LEGENDA ZA TIP KUHANJA:
Tip A
- gomolji se ne razkuhajo, za solate in pečenje
Tip AB
- precej trdni gomolji po kuhanju, za solate, pečenje in
		praženje
Tip B
- srednje trdni gomolji po kuhanju, za praženje in pire
Tip BC
- po kuhanju gomolji lahko deloma razpadejo,
		 za praženje, pire, krompirjevo testo in cvrtje

Za pridelek gomoljev velikosti 30/55mm se priporoča sajenje 65.000
do 68.000 rastlin/ha pri debelini semenskih gomoljev 30/40mm. Pri
tem je poraba semena 3,5 do 3,75 ton/ha. V primeru, da sadimo
semenske gomolje debeline 40/45mm je potrebno približno 5t
gomoljev/ha. Če se odločimo za pridelavo t.i. ,,baby,, krompirja v
debelini 25/42mm se gostota sajenja poveča za približno 20 %.
Sajenje se lahko opravi strojno.

OPTIMALNI POGOJI ZA SKLADIŠČENJE SEMENSKEGA
KROMPIRJA:
Semenski krompir je potrebno vse do kalitve skladiščiti v temnem,
zračnem prostoru in pri primerni konstantni temperaturi ter visoki
zračni vlažnosti. S tem preprečimo pojav skladiščnih bolezni,
uvelost in kalitev. Semenski krompir se shranjuje pri najnižji
temperaturi 3-4 °C in pri 50-80 % relativni zračni vlažnosti.

Kulinarične lastnosti sorte CELTIANE
Gomolji sorte CELTIANE so zelo okusni. So vsestransko uporabni
in se skladiščijo dobro in dolgo. Spada v jedilni tip A do AB. Vsebuje
malo suhe snovi, se hitro speče in ohranja konsistenco. V letu 2015
je sorta v Franciji prejela tudi nagrado za okus leta.
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ZELO ZGODNJA SORTA

CELTIANE

KROMPIR V TIPU KIFELJČARJA
•
•
•
•
•
•
•

o!
riporočam

P
Podolgovati gomolji tipa kifeljčar.
Možno tudi strojno sajenje in strojni izkop ter spravilo.
Primerna sorta za svežo porabo, skladiščenje, pripravo solat,
mlad pečen krompir in pakiranje.
Nagrada za okus leta 2015 v Franciji - IZVRSTEN OKUS!
Odporen na nematode Ro 1-4.
Zelo plitva do plitva očesa.
Dobro ohranja kakovost.

Višina pridelka

Zelo visok

Odpornost na krompirjevo plesen
Odpornost na navadno krastavost

zmerno do dobro
dobro

SORTA

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

CELTIANE

rumena

svetlo rumena

podolgovata

Tip kuhanja

Skladiščenje

A

dobro

ZELO ZGODNJA SORTA

PRADA

VISOK PRIDELEK
•
•
•
•
•
•
•

Zelo gladka koža.
Visoki pridelki.
Odporna na nematode Ro1, 4.
Primerno za domačo pripravo pomfrija.
Primerna sorta za svežo porabo in krajše skladiščenje.
Zelo dobro odporna na virus Y.
Se ne razbarva.
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Višina pridelka

Visok

Odpornost na krompirjevo plesen
Odpornost na navadno krastavost

zmerno
dobro

SORTA

Barva kože

Oblika gomoljev

PRADA

svetlo rumena svetlo rumena

Tip kuhanja

Skladiščenje

B

dobro
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Barva mesa

ovalna

ZELO ZGODNJA SORTA

ROSARA
ODLIČEN OKUS
•
•
•
•
•

Zelo atraktivni podolgovato ovalni gomolji z gladko kožo.
Visoka odpornost na sušo in udarce.
Primeren za svežo porabo in skladiščenje kljub zgodnosti.
Dobro do zelo dobro odporna na virus Y.
Delež prevelikih gomoljev je srednje do visok, delež premajhnih
pa nizek.

Višina pridelka

Visok

Odpornost na krompirjevo plesen
Odpornost na navadno krastavost

zmerno do dobro
dobro do zelo dobro

SORTA

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

ROSARA

rdeča

rumena

ovalna

Tip kuhanja

Skladiščenje

B

dobro

ZGODNJA SORTA

DAIFLA

SORTA Z ZELO VISOKIMI PRIDELKI IN BELIM MESOM
•
•
•
•

Rastlina ostane dolgo zdrava in zelena, zato ima zelo dolgo
obdobje pridelovanja.
Prilagodljiva in široko uporabna sorta.
Zelo dobro odporna na sušo, na pojav votlega srca, udarce,
drugotno rast gomoljev.
Ima zelo izenačene in velike gomolje.

Višina pridelka

Zelo visok

Odpornost na krompirjevo plesen
Odpornost na navadno krastavost

zelo dobro
dobro

SORTA

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

DAIFLA

svetlo rumena

bela

okroglo ovalna

Tip kuhanja

Skladiščenje

BC

dobro
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ZGODNJA DO SREDNJE ZGODNJA SORTA

NATASCHA
»ZLATO IZ ZEMLJE«
•
•
•
•
•
•
•
•

o!
Priporočam

Močno rumeno meso posebej primerno
za praženje krompirja.
Odličnega okusa.
Plitva očesa in izenačeni gomolji.
Primerno tudi za pakiranje.
Visok delež tržno zanimivih gomoljev.
Nizek do srednje velik delež prevelikih gomoljev in nizek delež
premajhnih gomoljev.
Obdobje trženja se lahko začne neposredno z njive in traja vse
do konca januarja.
Zelo nizka verjetnost razbarvanja gomoljev pred in po kuhanju.

Višina pridelka

Visok

Odpornost na krompirjevo plesen
Odpornost na navadno krastavost

dobro
zmerno

SORTA

Barva mesa

Oblika gomoljev

močno rumena

ovalna

Barva kože

NATASCHA rumena
Tip kuhanja

Skladiščenje

B

dobro

ZGODNJA DO SREDNJE ZGODNJA SORTA

QUEEN ANNE

KRALJEVSKO LEPI GOMOLJI

NOVO

-

Zelo gladka in lepa koža.
Izenačeni in okusni gomolji, z visokim tržnim deležem.
Visoka odpornost na viruse.
Rastlina ima večji nastavek gomoljev, zato se priporoča redkejše
sajenje in sajenje na srednje težka tla z boljšo preskrbljenostjo z
vodo.
- Zelo dobro skladiščenje.

Višina pridelka

Visok

Odpornost na krompirjevo plesen
Odpornost na navadno krastavost

srednja
dobro

SORTA

Barva mesa

Oblika gomoljev

rumena

rumena

Barva kože

QUEEN ANNE
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Tip kuhanja

Skladiščenje

B

zelo dobro
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ovalni

ZGODNJA DO SREDNJE ZGODNJA SORTA

DIVAA

»DIVA« MED BELIMI SORTAMI
•
•
•
•
•
•

NOVO

Izenačeni gomolji, s plitvimi očesi.
Dobro uspeva tudi na lažjih tleh in v sušnih rastnih razmerah.
Za zelo zgodnjo pridelovanje priporočamo nakaljevanje, ker
ima sorta zelo dolgo dormanco (ne kali v skladišču). V primeru
nakaljevanja se sorta lahko primerja z zelo zgodnjimi sortami.
Sorta z belim mesom.
Gomolji zelo primerni tudi za domači ocvrti krompir.
Gomolji se zelo dobro skladiščijo.

Višina pridelka

Visok

Odpornost na krompirjevo plesen
Odpornost na navadna krastavost

srednja do dobra
zelo dobra

SORTA

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

DIVAA

svetla

bela

ovalna

Tip kuhanja

Skladiščenje

B

zelo dobro

SREDNJE ZGODNJA SORTA

RED LADY

ZELO KAKOVOSTEN KROMPIR
•
•
•
•
•

Kakovosten jedilni krompir.
Plitva očesa.
Dobro odporna na udarce, krompirjevo plesen.
Srednje do visok delež velikih in nizek delež majhnih gomoljev.
Nizka verjetnost razbarvanja gomoljev pred in po kuhanju..

Višina pridelka

Zelo visok

Odpornost na krompirjevo plesen
Odpornost na navadno krastavost

zelo dobro
zelo dobro

SORTA

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

RED LADY

rdeča

rumena

ovalna

Tip kuhanja

Skladiščenje

B

zelo dobro

Imenovan tudi »BOŽIČNI KROMPIR«, ker je ob morju
možna setev tudi konec julija v začetku avgusta in izkop
v novembru/decembru. Seveda odvisno od vremena.
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SREDNJE ZGODNJA SORTA

BIO

BELMONDA
ODLIČNA ZA SUŠO
•
•
•
•

Zelo odporna na sušo, udarce in na sekundarno rast gomoljev.
Zelo visok delež tržno zanimivih gomoljev.
Gomolji so izenačeni.
Nizka verjetnost razbarvanja surovih gomoljev in gomoljev po
kuhanju.

Višina pridelka

Zelo visok

Odpornost na krompirjevo plesen
Odpornost na navadno krastavost

zelo dobro
zelo dobro

SORTA

Barva mesa

Oblika gomoljev

rumena

okroglo ovalna

Barva kože

BELMONDA svetlo rumena
Tip kuhanja

Skladiščenje

B

odlično

SREDNJE ZGODNJA SORTA

BIO

CAMMEO

ODPORNA in ZDRAVA
-

Gladka koža gomoljev.
Izenačeni gomolji.
Primerna za pridelava na vseh tipih tal.
Visoka odpornost na krompirjevo plesen.

NOVO

Višina pridelka

Zelo visok

Odpornost na krompirjevo plesen
Odpornost na navadno krastavost

Zelo dobra
Dobra

SORTA

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

CAMMEO

svetla

Svetlo rumena

Ovalno okrogli

Tip kuhanja

Skladiščenje

AB

Dobro
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SREDNJE ZGODNJA DO SREDNJE POZNA SORTA

ROMANO

VSESTRANSKO UPORABNA SORTA
•
•
•
•
•
•

Vsestransko uporabna in dobra jedilna sorta.
Primerna za ozimnico, saj se dobro skladišči.
Zmerno globoka očesa.
Srednje do veliko število gomoljev na rastlino.
Srednje do veliki gomolji.
Srednje do visok pridelek.

Višina pridelka

Visok

Odpornost na krompirjevo plesen
Odpornost na navadno krastavost

zmerno
zmerno

SORTA

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

ROMANO

rdeča

krem bela

okroglo ovalna

Tip kuhanja

Skladiščenje

B

dobro

SREDNJE ZGODNJA DO SREDNJE POZNA SORTA

7 FOUR 7

Višina pridelka

Visok

ZELO PERSPEKTIVNA IN OKUSNA
BELA SORTA

Odpornost na krompirjevo plesen
Odpornost na navadno krastavost

dobro
dobro

•
•
•
•
•
•

SORTA

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

7 FOUR 7

svetlo rumena

bela

ovalna

Tip kuhanja

Skladiščenje

AB

dobro

Izenačeni gomolji in plitva očesa.
Primerna za pridelovanje na vseh tipih tal.
Zelo odporna na udarce.
Odporna na nematodi Ro 1 in 4, pojav votlega srca.
Visok delež velikih in zelo nizek delež majhnih gomoljev.
Gomolji se pred in po kuhanju ne razbarvajo.
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SREDNJE POZNA SORTA

AGRIA

OKUS »STAROMODNEGA KROMPIRJA«
•
•
•
•

Primerna za svežo porabo in dolgo skladiščenje.
Odporna na nematodo Ro1,4, virusne bolezni in deformacije
gomoljev.
Vsestransko uporabna in okusna sorta.
Primerna za prodajo na tržnici in v supermarketih.

Višina pridelka

Visok

Odpornost na krompirjevo plesen
Odpornost na navadno krastavost

dobro
zmerno

SORTA

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

AGRIA

rumena

rumena

ovalni

Tip kuhanja

Skladiščenje

BC

dobro

SREDNJE POZNA SORTA

DESIREE

SPLOŠNO RAZŠIRJENA SORTA
•
•
•
•
•

Razširjena in preizkušena sorta, ki je vsestransko uporabna in se
dobro skladišči.
Primerna za pridelavo na vseh tipih tal.
Primerna za svežo porabo in skladiščenje.
Zelo odporna na sušo.
Okusna sorta.
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Višina pridelka

Visok

Odpornost na krompirjevo plesen
Odpornost na navadno krastavost

zmerno
zmerno

SORTA

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

DESIREE

rdeča

svetlo rumena

ovalna

Tip kuhanja

Skladiščenje

B

dobro
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SREDNJE POZNA SORTA

KENNEBEC

STAREJŠA BELA SORTA
• Starejša razširjena sorta z belim mesom.
• Primerna za svežo porabo in skladiščenje.
• Odporna na sušo.
• Veliki do zelo veliki gomolji.

Višina pridelka

Visok

Odpornost na krompirjevo plesen
Odpornost na navadno krastavost

dobro
zmerno

SORTA

Barva mesa

Oblika gomoljev

bela

okroglo ovalni

Barva kože

KENNEBEC svetlo rumena
Tip kuhanja

Skladiščenje

BC

dobro

SREDNJE POZNA SORTA

FLEUR BLEUE

POSEBNA DEKORATIVNA SORTA
•
•
•
•
•

Nepogrešljiva sorta za kuharske gurmane.
Po kuhanju ohrani enakomerno vijolično barvo.
Zelo dobro odporna na PVYntn.
Srednje veliki gomolji.
Plitva očesa.

Višina pridelka

Visok

Odpornost na krompirjevo plesen
Odpornost na navadno krastavost

dobro
dobro

SORTA

Barva mesa

Oblika gomoljev

vijolična lisasta

podolgovata

Barva kože

FLEUR BLEUE temno
		
vijolična
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Tip kuhanja

Skladiščenje

AB

dobro
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TEHNOLOŠKA PREGLEDNICA SORT SEMENSKEGA
KROMPIRJA V NAŠI PONUDBI
SORTE

Barva kože

Barva mesa

Oblika gomoljev

Tip kuhanja

Skladiščenje

rumena

svetlo rumena

podolgovata

A

dobro

svetlo rumena

svetlo rumena

ovalna

B

dobro

ROSARA

rdeča

rumena

ovalna

B

dobro

DAIFLA

svetlo rumena

bela

okroglo ovalna

BC

zelo dobro

zelo zgodnje do zgodnje sorte
CELTIANE
PRADA

zgodnje do srednje zgodnje sorte
NATASCHA

rumena

rumena

ovalna

B

dobro

QUEEN ANNE

rumena

rumena

ovalna

B

zelo dobro

NOVO

svetla

bela

ovalna

B

zelo dobro

NOVO

rdeča

rumena

ovalna

B

zelo dobro

svetlo rumena

rumena

okroglo ovalna

B

zelo dobro

svetla

svetlo rumena

okroglo ovalni

AB

dobro

DIVAA

srednje zgodnje sorte
RED LADY
BELMONDA
CAMMEO

srednje zgodnje do srednje pozne sorte
ROMANO

rdeča

krem bela

okroglo ovalna

B

dobro

7 FOUR 7

svetlo rumena

bela

ovalna

AB

dobro

rumena

rumena

ovalna

BC

dobro

rdeča

svetlo rumena

ovalna

B

dobro

KENNEBEC

svetlo rumena

bela

okroglo ovalna

BC

dobro

FLEUR BLEUE

temno vijolična

vijolična lisasta

podolgovata

AB

dobro

srednje pozne do pozne sorte
AGRIA
DESIREE
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NOVO

SPOŠTOVANI KMETOVALCI
Za uspešno pridelavo in rekordne pridelke priporočamo gnojila.

Okolju prijazna mineralna gnojila:
-

Ne vsebujejo dušika v nitratni obliki, N GOOO linija-počasi sproščujoč dušik deluje do 90 dni.

-

Ne povzročajo ožiga rastlin, lahko jih apliciramo po rastlini počez, odlična topnost - za delovanje
potrebuje zelo malo vlage.

-

Vsebujejo žveplo.

-

Ugodna cena.

Navadna in BIO foliarna in vodotopna gnojila
BIO gnojila za ekološko pridelavo
Za posamezne kulture priporočamo:
KORUZA:

NPK 7-20-30 ali 8-24-24 ali 7-20-14+6 SO³ in dušična N GOO40 ali Energiko 33N
ŽITA:

NPK 6-12-24+8 SO3 ali 8-16-20+11 SO³ ali 8-24-24 in dušična N GOO26 ali Uniko 26N
KROMPIR:

NPK 6-12-22S+21SO³ ali 6-12-24+8 SO³ in dušična N GOO26 ali Uniko 26N
TRAVINJE:

NPK 3x15 ali DAP NP 18-46 + KCl 60% in dušična N GOO26 ali Uniko 26N
Kontakti:
031 526 122 Fekonja Štefan, 031 732 091 Golob Marjo, 041 810 251 Golob Mitja, 031 649 275 Silva Ljubenko
Ivana Suliča 23, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija www.agrochem.si, agro_chem@siol.net
Naročila in strokovno svetovanje Semenarna Ljubljana:
Janko Mencigar, 041 837 785, janko.mencigar@semenarna.si
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SIREK ZA ZRNJE, SILAŽO in BIOPLIN, Sorghum bicolor L. 58
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Semenska koruza

Koruza je v Sloveniji po obsegu pridelave najbolj
razširjena poljščina. Večina pridelka se porabi
v živinoreji v obliki silaž in krmil, čedalje bolj
pomembna pa je tudi pridelava koruze za
energetske namene.

Skupina R.A.G.T.

Zaradi izjemnega gospodarskega pomena te poljščine imamo
v Semenarni Ljubljana že vrsto let uveden sistem internega
preizkušanja že uveljavljenih hibridov (npr. Sixxtus, Fisixx, Ferarixx)
in novih kandidatov. Poleg internega preizkušanja, najnovejše
hibride vključujemo tudi v demonstracijske poskuse, ki so locirani
po celotni državi. Z namenom, da bi lahko pridelovalcu zagotovili
čim več tehnološko uporabnih podatkov, hibride vključujemo tudi v
posebno preizkušanje, ki ga izvaja Kmetijski inštitut Slovenije.

(kratica za Rouergue Auvergne
Gevaudan Tarnais)
je žlahtniteljska in semenarska
hiša iz Francije, ki je bila
ustanovljena leta 1919. Sedež
podjetja se nahaja v vasi Bourran
blizu mesta Rodez. V evropskem
kmetijskem prostoru je podjetje
poznano predvsem po razvoju
sodobnih hibridov koruze in
oljnic ter sort žit in proteinskih
poljščin. V domači poljedelski
praksi je izjemna produktivnost
R.A.G.T. sort in hibridov vsako leto
dokazana v številnih primerjalnih
poskusih zastavljenih širom
celotne države.

Z namenom uspešne pridelave koruze v letu 2019 vas zato vabimo,
da prelistate katalog, ki je pred vami in se o hibridih, za katere menite,
da je pravi za vašo kmetijo, še dodatno posvetujete s terenskim
svetovalcem Semenarne Ljubljana.
Semenarna Ljubljana sodeluje s kmetijskimi zadrugami in
kmetijskimi trgovinami, kjer lahko kupite hibride semenske koruze,
velik izbor pa najdete tudi v vrtnih centrih Kalia.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na naše zastopnike na
terenu in kmetijske svetovalce.
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TRETIRANJE
SEMENA KORUZE
RAGT
STANDARD TRETIRANJE
Tretiranje s fungicidom, ki preprečuje napad glivičnih bolezni.

FUNGICID
Fungicid preprečuje napad glivičnih bolezni. S
tem okrepi rast kalečih rastlin in pospeši mladostni
razvoj.

SUPER TRETIRANJE S FORCE
Tretiranje s fungicidom in insekticidom. Fungicid preprečuje napad
glivičnih bolezni, insekticid pa preprečuje napad talnih škodljivcev.
Pri visoki prisotnosti talnih škodljivcev v tleh je potrebna še dodatna
uporaba insekticidov za varstvo pred škodljivci.

+

INSEKTICID
Aktivna snov teflutrin tvori v območju koreninic
plinasti ovoj, ki preprečuje napad talnih škodljivcev,
kot so strune, ličinke koruznega hrošča.

FORTIFY FORCE TRETIRANJE
FORTIFY FORCE tretiranje je razvilo podjetje RAGT kot kombinacija
biostimulanta in sredstva za varstvo rastlin. Seme koruze je obdano
s plastjo huminskih in fulvo kislin, ki delujejo kot BIOSTIMULANT.

+

Agronomske prednosti tretiranja Force Fortify:
- Učinkovito varstvo pred talnimi okužbamiin škodljivci.
- Hitra kalitev, pospešena začetna rast ter okrepljen razvoj rastlin.
- Izboljšan sprejem hranil in vode v zgodnjem stadiju rasti in
razvoja.
- Večja prilagodljivost stresnim situacijam pri zgodnjih setvah in v
začetnih fazah razvoja koruzne rastline.

BIOSTIMULANT
Biostimulant na osnovi huminskih in fulvo kislin
poveča celično aktivnost in rast korenin preko
stimulacije rastlinskih hormonov. S tvorbo kelatnih
kompleksov z glavnimi rastlinskimi hranili kot so
železo, baker, magnezij, mangan, kalcij in cink,
huminske in fulvo kisline izboljšajo razpoložljivost in
sprejem rastlinskih hranil v koruzno rastlino.

LEGENDA ZA IKONE:
Hibrid je zelo prilagojen za lahka tla, sušo in pomanjkanje
padavin
Hibrid odlikuje visoka vsebnost beljakovin v zrnju

FORCE

Hibrid odlikuje zelo dobro izkoriščanje dušika iz tal
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RGT CHAVOXX

•
•
•

Zelo zgodnja poltrdinka z odlično
prebavljivostjo silaže
• RGT CHAVOXX je kombiniran hibrid (zrnje + silaža),
ki za rast in razvoj potrebuje majhno temperaturno
vsoto (od setve do žetve 1370–1390 °C), kar
pomeni, da ga lahko sejemo do konca junija.
Rastlina je nižje rasti, vendar po celotni višini zelo dobro olistana.
Storži so srednje veliki, vendar z zrnjem do konca izpopolnjeni.
Izredno visoke vrednosti za neto energijo laktacije.
Tip zrnja

FAO

Število vrst

MTZ (g)

Število zrn na vrsto

TZ

200

12–14

300–330

24–26

Priporočena gostota
setve (zrn/ha)

Suha
rastišča

Mokra
rastišča

Pridelava suhega zrnja in
silaže iz koruznih storžev
Pridelava silaže
iz cele rastline

90.000

95.–100.000

90.–95.000

95.–105.000

Primernost za setev glede na tip rastišča
Težka, vlažna tla

Srednja

Suha, peščena tla

RGT MULTIPLEXX

•
•
•

Stabilen multitalent
NOVO
• RGT MULTIPLEXX je
kombiniran hibrid za pridelavo
silaže in zrnja.
Dober mladostni razvoj, z odpornostjo na hladne pomladi.
Dobro prenaša setev v hladna in težja tla.
Hibrid odlikuje enakomerno zorenje zrnja z velikim storži.
Dober silažni izgled rastline.

Tip zrnja

FAO

Število vrst

MTZ (g)

Število zrn na vrsto

ZT

290

16-18

300-310

26-28

Priporočena gostota
setve (zrn/ha)

Pridelava suhega zrnja in
silaže iz zrnja
Pridelava silaže iz cele rastline

Suha
rastišča

Mokra
rastišča

do 85.000

do 90.000

do 90.000

do 95.000

Primernost za setev glede na tip rastišča
Težka, vlažna tla
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Srednja

Suha, peščena tla

RGT MAXXATAC

Izvrsten hibrid v svojem
NOVO
zrelostnem razredu
• Hibrid RGT MAXXATAC je hibrid
namenjen pridelavi suhega zrnja in
silaže iz zrnja.
• Visoki in stabilni pridelki zrnja.
• Primeren za vse tipe tal.
• Hibrid primeren tudi za zgodnje spomladanske setve, saj ima
hiter mladostni razvoj, z odpornostjo na nizke spomladanske
temperature.
Tip zrnja

FAO

Število vrst

MTZ (g)

Število zrn na vrsto

ZT

310

14-16

310-330

26-28

Priporočena gostota
setve (zrn/ha)

Suha
rastišča

Mokra
rastišča

Pridelava suhega zrnja in silaže do 85.000
iz zrnja

do 95.000

Primernost za setev glede na tip rastišča
Težka, vlažna tla

Srednja

Suha, peščena tla

RGT SIXXTUS

Dolgoletna zanesljivost pri pridelavi suhega
zrnja in silaže
• Hibrid RGT SIXXTUS je kombiniran hibrid, primeren
za pridelavo silaže in suhega zrnja na vseh tipih tal.
• Oznaka Fertiless azote pomeni, da hibrid zelo
dobro izkorišča dodani mineralni dušik.
• Rastlina je odlično prilagojena na stresne razmere in izraža
izredno dobro zdravstveno stanje skozi celotno vegetacijsko
obdobje.
• Svojo zanesljivost in stabilnost je dokazal tako v sušnih kakor tudi
v mokrih letih.
• Primeren tudi za zgodnejše termine setve.
Tip zrnja

FAO

Število vrst

MTZ (g)

Število zrn na vrsto

Z

320

14–16

330–350

26–30

Priporočena gostota
setve (zrn/ha)

Pridelava suhega zrnja in
silaže iz koruznih storžev
Pridelava silaže iz cele rastline

Suha
rastišča

Mokra
rastišča

do 85.000

do 90.000

do 90.000

do 95.000

Primernost za setev glede na tip rastišča
Težka, vlažna tla

Srednja

Suha, peščena tla
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RGT KARLAXX

Velikan med silažnimi hibridi
• RGT KARLAXX je v prvi vrsti namenjen pridelavi
silaže iz koruznih storžev in silaži iz cele rastline.
Rastlina velikih gabaritov, v primerjavi s hibridom RGT VOLUMIXX
je rastlina v povprečju višja za 25 cm.
Odličnen stay-green.
Izjemno visoke vrednosti za neto energijo laktacije in metabolne
energije.
Priporočamo ga za setev na produktivnejših legah.

•
•
•
•

Tip zrnja

FAO

Število vrst

MTZ (g)

Število zrn na vrsto

TZ

320

16

310–320

26–28

Priporočena gostota
setve (zrn/ha)

Pridelava silaže
iz koruznih storžev
Pridelava silaže iz cele rastline

Suha
rastišča

Mokra
rastišča

do 85.000

do 90.000

do 90.000

do 95.000

Primernost za setev glede na tip rastišča
Težka, vlažna tla

Srednja

Suha, peščena tla

RGT FISIXX

Izredno dobra prilagodljivost na sušne
razmere
• Hibrid RGT FISIXX je zaradi svojih morfoloških
in fizioloških lastnosti (nizka baza storža, hitro
sproščanje vlage iz zrnja …) primarno namenjen
ekonomični pridelavi suhega zrnja.
RGT FISIXX temelji na najsodobnejših metodah žlahtnjenja,
ki inducirajo dodatno odpornost na pomanjkanje padavin in
visoke temperature.
Priporočamo ga za setev na vseh tipih tal.
Na lahkih tleh priporočamo dovolj zgodnjo setev.

•
•
•

Tip zrnja

FAO

Število vrst

MTZ (g)

Število zrn na vrsto

Z

340

16–18

320–340

26–28

Priporočena gostota
setve (zrn/ha)

Pridelava suhega zrnja

Suha
rastišča

Mokra
rastišča

85.–90.000

90.–95.000

Primernost za setev glede na tip rastišča
Težka, vlažna tla
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Srednja

Suha, peščena tla

RGT INEDIXX

Široka uporabnost
NOVO
• RGT INEDIXX je namenjen pridelavi
suhega zrnja, silaže iz zrnja in silaže
iz cele rastline.
• Hibrid odlikuje zelo dobro zdravstveno stanje
rastline in storža.
• Prinaša svežino v srednji zrelostni razred predvsem
s svojo stabilnostjo, široko uporabnostjo, s hitrim
mladostnim razvojem ter ob zorenju s hitrim
spuščanjem vlage iz zrnja.
• Dobro zamenjuje starejša hibrida RGT EXXCLUSIV
in RGT FISIXX.
• Primeren za pridelavo na vseh tipih tal.

Tip zrnja

FAO

Število vrst

MTZ (g)

Število zrn na vrsto

Z

350

14-16

330-340

30-32

Priporočena gostota
setve (zrn/ha)

Pridelava suhega zrnja in
silaže iz zrnja
Pridelava silaže iz
cele rastline

Suha
rastišča

Mokra
rastišča

do 75.000

do 80.000

do 80.000

do 85.000

Primernost za setev glede na tip rastišča
Težka, vlažna tla

Srednja

Suha, peščena tla

RGT FERARIXX

Rekordna produktivnost in
dokazana zanesljivost
o!
• Rekordni pridelki suhega zrnja
Priporočam
in silaže so pri hibridu RGT
FERARIXX stalnica.
• Rastlina je srednje visoke rasti, dobro odporna
proti poleganju in lomu.
• Izredno zdravi in do konca ozrnjeni storži (nizka
vsebnost mikotoksinov).
• Hibrid RGT FERARIXX odlikuje visoka vsebnost
beljakovin in visok delež meljaka (oznaka Protein+)
kar omogoča pripravo kakovostne silaže.
• Zaradi izredno dobre prilagodljivosti na
pomanjkanje padavin in močnega koreninskega
sistema ga priporočamo za setev na vseh tipih tal.
Tip zrnja

FAO

Število vrst

MTZ (g)

Število zrn na vrsto

Zt

390

16–18

330–350

28–32

Priporočena gostota
setve (zrn/ha)

Suha
rastišča

Mokra
rastišča

Pridelava suhega zrnja in
70–75.000
silaže iz koruznih storžev
Pridelava silaže iz cele rastline 80–85.000

80–85.000
85–90.000

Primernost za setev glede na tip rastišča
Težka, vlažna tla

Srednja

Suha, peščena tla
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RGT DRAGSTER

Odličen tudi v suši
NOVO
• RGT DRAGSTER je hibrid
namenjen pridelavi zrnja, silaže
iz zrnja in silaže iz cele rastline.
• Hibrid odlikuje kompaktna rastlina, odlična
stabilnost, veliki in do konca izpolnjeni storži.
• Zaradi svoje fiziologije daje hibrid visoke pridelke
tudi v stresnih pogojih.
• Kompaktna in močna rastlina, z dobro stabilnostjo.
• Hibrid zamenjuje starejša hibrida RGT FERARIXX
in RGT FUXXTER.
Tip zrnja

FAO

Število vrst

MTZ (g)

Število zrn na vrsto

Z

390

16-18

330-340

30-32

Priporočena gostota
setve (zrn/ha)

Pridelava suhega zrnja in
silaže iz zrnja
Pridelava silaže iz cele rastline

Suha
rastišča

Mokra
rastišča

do 70.000

do 80.000

do 80.000

do 90.000

Primernost za setev glede na tip rastišča
Težka, vlažna tla

Srednja

Suha, peščena tla

RGT SIRENIXX

•
•
•
•

Za živinorejske kmetije
NOVO
• RGT SIRENIXX je namenjen
pridelavi silaže iz cele rastline.
Hibrid je prepoznaven po visoki in bujni rastlini, s poudarjenim
,,stay green,, učinkom (dolgo zelenost).
Dober vigor pri zgodnje spomladanski setvi.
Višja vsebnost beljakovin, z dobra prebavljivostjo in okusnostjo
silaže.
Hibrid nadomešča starejša hibrida RGT MEMOXX in RGT
MILOXXAN.

Tip zrnja

ZT

FAO

Število vrst

MTZ (g)

Število zrn na vrsto

420 - 430

Priporočena gostota
setve (zrn/ha)

Pridelava silaže iz cele rastline

Suha
rastišča

Mokra
rastišča

do 80.000

do 85.000

Primernost za setev glede na tip rastišča
Težka, vlažna tla
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Srednja

Suha, peščena tla

RGT FARAONIXX

Najvišji pridelki zelo kakovostne
silaže
• Primarni namen hibrida RGT
FARAONIXX je doseganje najvišjih
pridelkov biomase v zrelostnem razredu FAO 440.
Pridelek biomase odlikuje velik delež koruznega storža v
celokupni masi silaže in kakovostna vlaknina, ki ugodno vpliva
na vrednosti NEL in ME.
Dolgozelenost zadrži rastlina tudi v stresnih razmerah kar
omogoča dolg razpon, ko je hibrid primeren za siliranje.
Kljub temu, da gre pri hibridu RGT FARAONIXX za nekoliko
poznejšo genetiko, znaša temperaturna vsota do faze, ko
začne rastlina z metličenjem 1040 – 1060 °C. To pomeni,
da faza metličenja sledi z zamikom tri do štiri dni pozneje od
standardnega hibrida RGT FERARIXX.
Hibrid priporočamo za setev na toplejše lege z dobro
sposobnostjo zadrževanja vode.

•
•
•

•

Tip zrnja

FAO

Število vrst

MTZ (g)

Število zrn na vrsto

Z

440

16–18

340–350

33–35

Priporočena gostota
setve (zrn/ha)

Pridelava suhega zrnja in
silaže iz koruznih storžev
Pridelava silaže iz cele rastline

Suha
rastišča

Mokra
rastišča

do 75.000

do 80.000

do 80.000

do 85.000

Primernost za setev glede na tip rastišča
Težka, vlažna tla

Srednja

Suha, peščena tla

SIREK ZA ZRNJE,
SILAŽO in BIOPLIN
Sorghum bicolor L.

Na lahkih tleh in sušnih območjih, kjer je pridelava koruze
otežena, se lahko odločimo za pridelovanje sirka. Sirek je
uporaben tudi v kolobarju, kjer je onemogočena pridelava
koruze zaradi koruznega hrošča ali zahtev kolobarja.
Norma setve: 220.000-350.000 zrn/ha
Čas setve: Maj
Zgodnost

RGT
HUGGO
AMIGGO
VEGGA

Srednje
pozna
Srednje
zgodnja
Srednje
pozna

Namen pridelave

Setveni odmerek
(semen/ha)

Zrnje

280.000 - 340.000

Silaža

220.000 - 250.000

Silaža, bioplin

220.000 - 250.000
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Rezultati preizkušanj RAGT hibridov koruze 2019 - zrnje
Hibrid

MULTIPLEXX
Meja Šentjur
KIS Jablje
Komenda
VOLUMIXX
BŠ Rakičan
KGZS Murska Sobota Goričko
KGZS Murska Sobota Cankova
Marjan Prša Velika Polana
KIS Jablje
MAXXALIA
BŠ Rakičan
KGZS Murska Sobota Goričko
KGZS Murska Sobota Cankova
Marjan Prša Velika Polana
MAXXATAC
BŠ Rakičan
PANVITA
KGZS Murska Sobota Goričko
KGZS Maribor
SAT Ormož
Meja Šentjur
Marjan Prša Velika Polana
Matej Šuman Gor.Radgona
KARLAXX
BŠ Rakičan
KGZS Murska Sobota Goričko
KGZS Murska Sobota Cankova
KGZS Ptuj
Marjan Prša Velika Polana
KIS Jablje
SIXXTUS
BŠ Rakičan
KGZS Maribor
SAT Ormož
Meja Šentjur
Marjan Prša Velika Polana
FISIXX
BŠ Rakičan
PANVITA
KGZS Murska Sobota Goričko
KGZS Maribor
SAT Ormož
Meja Šentjur
Marjan Prša Velika Polana
Matej Šuman Gor.Radgona
EXXCLUSIV
BŠ Rakičan
KGZS Murska Sobota Goričko
KGZS Ptuj
Marjan Prša Velika Polana
Matej Šuman Gor.Radgona
Komenda
INEDIXX
BŠ Rakičan
KGZS Ptuj
SAT Ormož
Meja Šentjur
Marjan Prša Velika Polana
KIS Jablje

Pridelek
zrnja 14%
vlaga (kg)

Vlaga ob
žetvi %

14.127
10.062
13.150

20,8
24,1

10,069
15.319
14.662
10.273
11.315

22,3
17,3
17,8
21,8
25

11.159
14.044
14.167
13.183

19,3
19,1
18,5
21,3

10.035
13.477
14.805
10.852
13.595
10.213
14.342
13.483

20,7
21,2
19,5
21,6
22,9
20,3
20,2
18,9

10.172
14.316
14.175
14.268
14.714
10.842

19,8
18,1
19,9
27,7
20,8
25,7

9.774
11.814
13.649
13.520
15.161

19,5
20
23,1
20,5
20,6

10.960
14.343
15.070
10.502
13.551
15.581
15.757
13.235

19,3
22,2
18,1
20,6
22,6
19,6
22,4
19

10.433
14.980
13.958
16.516
12.205
14.660

19,1
17,7
27,1
22,7
19,3

12.840
15.260
14.069
13.483
17.240
12.659

19,6
27,4
21,1
19,6
21,9
24,9

Hibrid

Komenda
FERARIXX
BŠ Rakičan
PANVITA
KGZS Murska Sobota Goričko
KGZS Maribor
SAT Ormož
Marjan Prša Velika Polana
Matej Šuman Gor.Radgona
DRAGSTER
BŠ Rakičan
KGZS Maribor
KGZS Ptuj
Marjan Prša Velika Polana
Matej Šuman Gor.Radgona
KIS Jablje
Komenda
FUXXTER
BŠ Rakičan
PANVITA
KGZS Murska Sobota Goričko
KGZS Maribor
KGZS Ptuj
SAT Ormož
Meja Šentjur
Marjan Prša Velika Polana
Matej Šuman Gor.Radgona

OPOMBA:
BŠ Rakičan, Matej Šuman,
Panvita - toča v začetku julija

59

Veliki kmetijski katalog Semenarne Ljubljana

Pridelek
zrnja 14%
vlaga (kg)

Vlaga ob
žetvi %

16.175
12.812
14.513
14.998
12.758
14.916
17.612
12.262

21,2
21,8
23,9
21
21,9
21,6
20,6

13.516
13.308
14.597
18.432
13.371
16.404
16.870

21,5
21,6
29,4
22,6
20,5
29

12.880
13.457
14.680
12.100
12.199
13.481
15.019
18.342
13.792

22
24,1
22,9
22,3
29,4
23,7
22,5
24,3
21

Rezultati preizkušanja RAGT hibridov 2019 - silaža iz cele
rastline			
Hibrid

Pridelek silaže (kg)

NEL  MJ/kg

suha snov %

49.200
92.400

7,77

45,8
32,4

7,26

39,1
38,2

7,61

40
41,7
38,2

7,64

40,6
35,4

RGT VOLUMIXX
Koroška Primož Krevh
MS Dejan Kočiš
RGT MULTIPLEXX
Martin Križnar Kranj
RGT KARLAXX
Koroška Primož Krevh
MS Dejan Kočiš
Martin Križnar Kranj
RGT EXXCLUSIV
Koroška Primož Krevh
Goričko Damjan Kuzma
MS Dejan Kočiš
Franc Žagar NM
Martin Križnar Kranj
RGT INEDIXX
Koroška Primož Krevh
MS Dejan Kočiš
Martin Križnar Kranj
Aleš Volčič Reteče
RGT FERARIXX
Koroška Primož Krevh
Goričko Damjan Kuzma
MS Dejan Kočiš
Franc Žagar NM
Martin Križnar Kranj
Aleš Volčič Reteče
RGT DRAGSTER
Goričko Damjan Kuzma
MS Dejan Kočiš
Martin Križnar Kranj
Aleš Volčič Reteče
RGT MEMOXX
Koroška Primož Krevh
Goričko Damjan Kuzma
MS Dejan Kočiš
Franc Žagar NM
Martin Križnar Kranj
RGT SIRENIXX
Goričko Damjan Kuzma
Franc Žagar NM
RGT MILOXXAN
Goričko Damjan Kuzma
MS Dejan Kočiš
Franc Žagar NM
Martin Križnar Kranj
Aleš Volčič Reteče
RGT FARAONIXX
Goričko Damjan Kuzma
MS Dejan Kočiš
Franc Žagar NM
Martin Križnar Kranj

47.800
58.300
101.400
51.130
54.150
60.133
89.000
55.000
50.310
47.250
80.800
55.099
62.320
58.800
57.416
107.800
60.100
50.410
65.588
67.692
97.200
61.300
71.985
63.420
52.410
97.400
62.300
62.150

41,7
7,06

43,4

7,79

42,1
30,4

7,53

35,7
47,7
34,4

7,75

43,7
27,4

7,61

27,5

67.692
75.200
55.503
104.200
83.400
73.900
81.546
65.929
102.900
72.500
70.820

60

Veliki kmetijski katalog Semenarne Ljubljana

TEHNOLOŠKA
PREGLEDNICA HIBRIDOV
SEMENSKE KORUZE
RAGT HIBRIDI
FAO TIP ZRNJA
NAMEN
				

Setveni odmerek v tisoč zrn/ha
Zrnje, CCM
Silaža iz cele rastline

RGT CHAVOXX

200

TZ		

90 - 100

90 – 105

RGT GEOXX

280

TZ		

80 - 90

80 - 95

290

Zt		

85-90

90-95

310

Zt		

85 – 95

RGT SIXXTUS

320

Z

V

85 - 90

90 – 95

RGT KARLAXX

320

TZ		

85 - 90

90 – 95

RGT FISIXX

340

Z		

85 – 95

350

Z		

75 - 80

80 – 85

390

Zt		

70 - 85

80 – 90

390

Z		

70-85

80 - 90

BIO
NOVO

RGT MULTIPLEXX
RGT MAXXATAC

RGT INEDIXX

NOVO

NOVO

RGT FERARIXX
NOVO

RGT DRAGSTER
RGT SIRENIXX

NOVO

RGT FARAONIXX

430
440

ZT			
Z		

LEGENDA
T
TZ
TZ
ZT
Zt
Z

75-80

80 - 85
80 - 85

LEGENDA ZA SIMBOLE

trdinka,
trdinka z majhnim izrazom zobatosti,
mešani tip s poudarjeno klenostjo
mešani tip s poudarjeno zobatostjo,
zobanka z zelo majhnim izrazom klenosti,
zobanka

Fertiless azote: Izboljšani izkoristek dodanega
mineralnega dušika (višja agronomska
učinkovitost)
Protein plus: Višja vsebnost surovih beljakovin
glede na standarden hibrid

LEGENDA ZA SIMBOLE
Primeren za pridelavo suhega zrnja

H2O: Hibrid s povečano odpornostjo na
pomanjkanje vode

Primeren za pridelavo silaže iz koruznega storža (CCM)
Primerne za pridelavo silaže iz cele rastline
Primeren za pridelavo za proizvodnjo BIO plina
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Jara žita in
zrnate stročnice
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Jara žita

Zgodnje spomladanski čas je primeren za setev
jarin. V kolikor je bilo jeseni spravilo koruze pozno
in setev ozimin otežena, je možna izbira jarih žit
in krmnega graha. V nadaljevanju so predstavljene
sorte jare in presevne pšenice, jarega ječmena,
jare tritikale, ovsa in krmnega graha. Za pozno
spomladansko setev se lahko odločimo tudi za
setev soje.

Jara pšenica

VALBONA

Presevna (fakultativna) sorta pšenice

Jara pšenica

LEGUAN

Najrodnejša sorta resnica v Sloveniji
LEGUAN je najbolj poznana sorta jare pšenice na slovenskem
tržišču. Zaradi večletne stabilnosti pri pridelku zrnja in zelo visoke
kakovosti je sorta med slovenskimi pridelovalci žit zelo priljubljena
(kakovostni razred A).
Morfološki opis: Srednje nizka resnica (65–70 cm).
Priporočena gostota setve: 400–450 zrn/m2 oziroma 200–230
kg semena na hektar.
Prednost sorte: Dobra odzivnost na dodani mineralni dušik in
izrazito dobra toleranca na aprilske suše.

Poleg tega, da je za sorto VALBONA značilno, da dosega visoke
kakovostne parametre in da je prilagojena za suha rastišča, je
za sorto značilno tudi, da ne rabi nizkih temperatur za proces
jarovizacije. Torej, gre za presevno (fakultativno) sorto pšenice, ki jo
lahko sejemo od začetka oktobra do konca marca. V primeru, da se
odločimo za jaro setev, bo rastlina dosegla višino od 70 do 75 cm in
dva do tri produktivne poganjke. Za doseganje zadovoljive gostote
klasov priporočamo porabo od 250 do 270 kilogramov semena
na hektar in zgodnje prvo dognojevanje z dušikom (v fazi tretjega
lista). Pri oskrbi posevka je zaželena uporaba fungicidov na osnovi
strobilurina v času kolenčenja in fungicida na osnovi azolov v času
klasenja. Pri zatiranju plevelov odsvetujemo uporabo herbicidov na
osnovi klortolurona.
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prehrane živali, govori v prid ovsa KOROK njegova visoka vsebnost
beljakovin in maščob (zrno dosega tudi visoko absolutno maso).
Morfološki opis: Srednje visoka rastlina (~ 90 cm).
Priporočena gostota setve: 180–220 kg semena na hektar.
Prednost sorte: Sorta odlično prenaša sušo takoj po vzniku, kot
tudi pomanjkanje vode na splošno.
Nasvet: V primeru izredno bujnega posevka priporočamo
uporabo fungicida v začetku latenja.

Jari ječmen

DELPHI
REJCI, POZOR!

Dvoredni jari ječmen DELPHI je sorta, ki je bila selekcionirana na
visoko vsebnost lizina, pomembno aminokislino pri pitanju prašičev.
Sorta dosega izredno visoke pridelke zrnja na hektar. V povprečju
sorta dosega 6–8% boljše pridelke od sorte TOCADA.
Morfološki opis: Srednje visoka sorta (~ 70 cm).
Priporočena gostota setve: Sorta je primerna za setev na
srednje težkih do težkih tleh pri porabi (~ 350 zrn/m2) od 190 do
210 kg semena na hektar.
Prednost sorte: Se dobro razrašča in izkazuje dobro odpornost
proti vsem pomembnejšim boleznim ječmena. Odlikujeta jo tudi
odlična frakcioniranost zrnja in enostavno ločevanje zrnja od res.
Jara tritikala

DUBLET

Jari goli oves

KAMIL

KO OSTALI ODPOVEDO

PRODUKTIVNOST IN ZANESLJIVOST

DUBLET je srednje zgodnja jara tritikala, namenjena setvi na manj
ugodnih rastiščih s pogostimi težavami zaradi stoječe vode. Gre za
srednje visoko rastlino (okrog 85 cm), zelo dobro odporno na vse
pogostejše bolezni listja in klasa. Jaro tritikalo DUBLET odlikuje tudi
dobra frakcioniranost zrnja, ki praviloma dosega visoko absolutno
maso (43–45 gramov).

KAMIL je sorta golega ovsa, ki izhaja iz križanja Izak x (10029Cn x
KR 9478). Od setve do latenja sorta rabi približno 70 dni kar pomeni,
da gre za srednje zgodnjo sorto. Kljub nekoliko višji rasti (povprečna
višina rasti znaša 104 cm) je rastlina dobro odporna na poleganje.
Glede zdravstvenega stanja je sorta zelo dobro odporna na vse
pomembnejše bolezni ovsa kot so žitna pepelovka (Blumeria
graminis), ovsena rja (Puccinia coronata), ovsena pegavost
(Pyrenophora avenae), ovsena pokrita snet (Ustilago levis) in
ovsena prašnata snet (Ustilago avenae). Sorto odlikuje tudi nizek
odstotek plevnatih zrn in visoka vsebnost maščob (7,5 % glede na
suho snov). Sorto KAMIL priporočamo za setev na srednje težkih
do težkih tleh pri porabi semena 150 – 170 kg na hektar.

Od ostalih sort jare tritikale odstopa tudi po višji vsebnosti surovih
proteinov in visoki odpornosti na kalivost v klasu. Setev opravite
takoj, ko je mogoče (do zadnje dekade v mesecu marcu), količina
semena pa naj znaša od 180 do 220 kg na hektar.

MAMUT

VISOKI PRIDELKI ZRNJA
MAMUT je srednje zgodnja tritikala, s stabilnim in visokim
pridelkom. Rastline dosegajo višino do 100 cm. Odlikuje jih visoka
odpornost na poleganje, listno pegavost, pepelasto plesen, listni
ožig in fuzarioze klasa. Dobro uspeva tudi na kislejših tleh. Setveni
odmerek znaša 400 – 450 kalivih zrn/m² oziroma 170 do 210 kg/ha.
Jari oves

KOROK

Jari oves

VISOK PRIDELEK, ZDRAVA RASTLINA

NONI

Jari oves KOROK je bil v letu 2013 novost na slovenskih poljih.
Žlahtnitelj sorte KOROK je češko podjetje Selgen, ki ima zelo dolgo
tradicijo žlahtnjenja jarega ovsa. KOROK dosega kakovost, ki jo
zahteva živilskopredelovalna industrija (ovseni kosmiči). Kar se tiče

SLOVENSKA SORTA
NONI je slovenska sorta ovsa. Dozoreva srednje pozno. Sorta je
odporna na bolezni in poleganje. Vsebnost surovih beljakovin je
visoka, pridelki so dobri.
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Morfološki opis: Srednje visoka rastlina (~ 90 cm), zrnje je svetlo
oker barve, absolutna masa semena 25 do 32 g.
Priporočena gostota setve: 450 do 500 zrn/m2 (150 do 200 kg
semena na hektar).

Prednost sorte: Sorta je primerna za pridelavo na manj ugodnih
rastiščih.
Nasvet: Priporočamo uporabo fungicida v začetku latenja. Ob
pojavu rdečega žitnega strgača je priporočljivo zatiranje.

Zrnate stročnice
V spomladanskem času setve jarin je tudi čas za
setev jarega krmnega graha. Na voljo je krmni
grah ESO, o katerem lahko dobite več informacij
na strani 24.
Za pridelavo zrnatih stročnic je primerna tudi soja.
V ponudbi je sorta SINARA. Več informacij o sorti
SINARA lahko dobite na strani 24-25.

PREDNOSTI OKRASNIH TRAVNIH
MEŠANIC SEMENARNE LJUBLJANA
1.

5. ŠIROKA IZBIRA RAZLIČNIH

LAŽJA SETEV
1 kg embalaža ima vgrajen sejanček,
ki nam omogoča lažjo setev iz škatle.

PAKIRANJ
Poleg široke izbire mešanic
za različne rastne razmere in
namene uporabe, lahko ljubitelji
trat izbiramo tudi med različnimi
velikostmi pakiranj, od malega
pakiranja 250 g, 500 g in 1 kg, do
pakiranja 5 kg in 10 kg. Za posebne
namene in večje naročnike
pripravimo lahko tudi mešanice po
naročilu.

2.

CERTIFICIRANO SEME
Uradno potrjeno ali certificirano seme
je pridelano in dodelano po predpisanih
postopkih in pod uradnim nadzorom
pooblaščenih certifikacijskih organov.

SE

ME

OBLO

DE

VO

R

•

LO ENO SE
OB

ENO SEME

VODE
Mešanica PIKA PLUS vsebuje plast okoli
semena, ki nase veže vodo iz okolice.
Vlažno seme hitreje kali. Obloženo seme z
absorpcijsko snovjo povečuje možnost setve
na površinah s slabimi rastnimi razmerami in
ob minimalni obdelavi.

LO E NO

E
M

4. OBLOŽENO SEME Z ABSORBERJEM

OB

LO

V ponudbi so tudi mešanice z obloženim
semenom. Semena so odeta v posebno maso,
ki ščiti seme pred zunanjimi vplivi. Obloženo
seme zagotavlja hitro in zanesljivo kalitev
tudi v manj ugodnih razmerah.

O SEME
EN

OB

3. OBLOŽENO SEME

+ ABSO RB

E

Več o nasvetih »Kako do lepe, zelene in goste trate« na www.semenarna.si
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Ozimna žita
in oljna ogrščica
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Ozimna žita

V poglavju, ki je pred vami so pri vsaki posamezni
sorti podane njene morfološke, fiziološke in
agronomske lastnosti. S tem se pridelovalcu želi
olajšati delo pri izbiri za njega najprimernejše
sorte. V kolikor so potrebne še natančnejše
informacije pa se lahko vedno obrnete na naše
strokovne sodelavce na terenu, ki vam bodo na
osnovi doseženih rezultatov pomagali pri izbiri.

•
•
•
•

Parametri kakovosti:
• Hektolitrska masa (kg/hl): 80 – 85
• Absolutna masa zrnja (g): 37 – 40
• Hagbergovo padno število (s): 340 – 400
• Sedimentacijska vrednost (ml): 45 – 70
• Vsebnost surovih beljakovin (%): 14,0 – 16,5

SEMENARNA Ljubljana sodeluje s kmetijskimi
zadrugami in kmetijskimi trgovinami, kjer lahko
kupite sorte ozimnih žit, velik izbor pa najdete
tudi v vrtnih centrih Kalia Semenarne Ljubljana.
V katalogu vam predstavljamo izbrane sorte
ozimnih žit. Za dodatno ponudbo se obrnite na
našo prodajno službo na terenu, na strokovne
svetovalce ali obiščite spletno stran www.
semenarna.si.

A
KAKOVOST

V primeru pozne setve priporočamo, da se prvi odmerek dušika
razdeli na dva dela.
Za doseganje visokih pridelkov priporočamo dvakratno
uporabo fungicida.
Priporočena gostota setve je 450 – 500 kalivih semen na
kvadrati meter.
Optimalni čas setve je med 5. in 25. oktobrom.

Ozimna pšenica

OS OLIMPIJA

SINONIM ZA VISOKO KAKOVOST
Morfološki in fiziološki opis sorte:
•
Resnica povprečne višine 85 – 90 cm.
•
Srednje zgodnja sorta.
• Poudarjena sedimentacijska vrednost
in visok odstotek surovih beljakovin.
• Tudi v primeru zelo poznih žetev
sorta OLIMPIJA še vedno praviloma
dosega kakovostni razred A.
• Dobra kompenzacijska sposobnost
po dolgotrajni zimi.
• Sorto OLIMPIJA odlikujeta tudi hiter
mladostni razvoj in dobra odzivnost
na dodani mineralni dušik.
Agronomske lastnosti:
• Sorta je namenjena pridelovalcem, ki
želijo doseči najvišjo kakovost.
• Za setev na srednje težkih in težkih
tleh.
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A
KAKOVOST

Ozimna pšenica

VALBONA

KOMBINACIJA VISOKE KAKOVOSTI IN
ODPORNOSTI NA VROČINSKI STRES

Morfološki in fiziološki opis sorte:
• Zelo zgodnja resnica, ki izstopa po izjemno visoki vsebnosti
surovih beljakovin.
• Povprečna višina rasti znaša 70 – 80 cm.
• Zaradi zelo kratke dolžine rasti je še posebej primerna za suha
rastišča.
• Pri sorti VALBONA gre za fakultativno (presevno) sorto pšenice,
ki jo lahko sejemo od začetka oktobra do konca marca.
Agronomske lastnosti:
• Za pridelovalce, ki želijo doseči premium kakovost.
• Sorta je primerna za pridelavo na vseh tipih tal.
• Za doseganje optimalnih rezultatov kar se tiče višine pridelka in
kakovosti priporočamo zelo zgodnje prvo dognojevanje.
• Priporočena gostota setve znaša 550 kalivih semen na
kvadratni meter kar predstavlja 230 – 250 kg semenskega
materiala na hektar.
• Optimalni čas setve je med 5. in 25. oktobrom.

Agronomske lastnosti:
• VULKAN je sorta, ki izraža izrazito dobro prilagodljivost glede na
tip rastišča.
• Za doseganje najvišjih pridelkov priporočamo zgodnje 1.
dognojevanje, da izkoristimo potencial za razraščanje, ki ga
ponuja sorta VULKAN.
• Priporočena gostota setve je 450 – 500 kalivih semen na
kvadratni meter.
Parametri kakovosti:
• Hektolitrska masa (kg/hl): 80 – 85
• Absolutna masa zrnja (g): 40 – 45
• Hagbergovo padno število (s): 320 – 380
• Sedimentacijska vrednost (ml): 45 – 55
• Vsebnost surovih beljakovin (%): 13,0 – 14,5

Parametri kakovosti:
• Hektolitrska masa (kg/hl): 80 – 85
• Absolutna masa zrnja (g): 38 – 42
• Hagbergovo padno število (s): 340 – 400
• Sedimentacijska vrednost (ml): 35 – 65
• Vsebnost surovih beljakovin (%): 14,0 – 17,0

A/B1

Ozimna pšenica

VULKAN

ZANESLJIVOST V VSEH POGOJIH PRIDELAVE

B1/B2

KAKOVOST

•
•
•
•
•

Morfološki in fiziološki opis sorte:
Srednje zgodnja resnica.
Povprečna višina rasti znaša 87 cm.
Sorta je zelo dobro odporna na poleganje.
Odlična odpornost na vse pomembnejše bolezni pšenice.
Gre za krušno sorto s stabilno vsebnostjo surovih beljakovin in
odličnimi pekarskimi lastnostmi.

KAKOVOST

Ozimna pšenica

FALADO

USPEŠNA KOMBINACIJA
ODPORNOSTI NA BOLEZNI,
KAKOVOSTI IN PRODUKTIVNOSTI

Morfološki in fiziološki opis sorte:
• Srednje zgodnja resnica.
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•
•
•
•
•

Povprečna višina rasti znaša 76 cm.
Sorta je zelo dobro odporna na poleganje.
Odlična odpornost na vse pomembnejše bolezni, še posebej
na bolezni klasa kot so fuzarioze.
Odlična odpornost na bolezni klasa ima pozitiven vpliv na nizko
vsebnost mikotoksinov v vseh pogojih pridelave.
Stabilna krušna kakovost (praviloma B1/B2 kakovostni razred).

•

Priporočena gostota setve je 350 – 450 kalivih semen na
kvadratni meter.

Parametri kakovosti:
• Hektolitrska masa (kg/hl): 76 – 84
• Absolutna masa zrnja (g): 40 – 45
• Hagbergovo padno število (s): 300 – 380
• Sedimentacijska vrednost (ml): 35 – 50
• Vsebnost surovih beljakovin (%): 12,0 – 14,0

Agronomske lastnosti:
• Sorta FALADO je namenjena pridelovalcem, ki iščejo vrhunske
pridelke in stabilno krušno kakovost.
• Za setev na vseh tipih tal, tudi lahkih.
• Priporočena gostota setve je 400 – 450 kalivih semen na
kvadratni meter oziroma 210 – 230 kg/ha.
Parametri kakovosti:
• Hektolitrska masa (kg/hl): 78 – 82
• Absolutna masa zrnja (g): 44 – 48
• Hagbergovo padno število (s): 330 – 400
• Sedimentacijska vrednost (ml): 35 – 45
• Vsebnost surovih beljakovin (%): 12,5 – 14,0

A

Ozimna pšenica

GOROLKA

AVTOHTONA SORTA PŠENICE

KAKOVOST

B1/B2

Ozimna pšenica

ILLICO

IZREDNO DOBRA ODPORNOST NA FUZARIOZE

•

KAKOVOST

•
•
•
•
•

Morfološki in fiziološki opis sorte:
Srednje pozna golica.
Odlična odpornost na vse bolezni klasa.
Sorta je bila selekcionirana za odpornost na fuzarioze.
V povprečju znaša višina rasti 80 – 85 cm.
Ob intenzivni oskrbi z dušikom in pravočasnim terminom žetve
gre praviloma za krušno pšenico.

•
•
•

Opis sorte:
• Sorta GOROLKA izhaja iz križanja nemške
linije WW 1963 z linijo, ki je nastala s križanjem
jugoslovanskih sort pšenice Marinka in Mačvanka.
• Klas sorte GOROLKA je po tipu bela golica, s
kratkimi 1-2 cm dolgimi resami na ogrinjalni plevi.
• Povprečna višina rasti znaša 90 – 105 cm.
• Po avtorjevih opažanjih dozori GOROLKA v
vzhodni Sloveniji v začetku druge dekade julija, v
osrednji Sloveniji pa 3-4 dni kasneje.
Sorta je dobro odporna na vse pomembnejše bolezni pšenice
zato je primerna tudi za ekološko pridelavo.
Sorta se izredno dobro razrašča.
Priporočena gostota setve je 380 – 400 kalivih semen na
kvadratni meter (200 – 220 kg/ha).
Sorta je primerna tudi za pozne setve (sredina oktobra do
sredine novembra).

Parametri kakovosti:
• Hektolitrska masa (kg/hl): 78 – 85
• Absolutna masa zrnja (g): 42 – 44
• Hagbergovo padno število (s): 220 – 300
• Sedimentacijska vrednost (ml): 44 – 65
• Vsebnost surovih beljakovin (%): 13,0 – 15,0

Agronomske lastnosti:
• Prednosti sorte ILLICO pridejo do izraza v kolobarjih z večjimi
deleži koruze.
• Optimalen rok setve je med 10. in 25. 10. Dobro prenaša tudi
poznejše setve.
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•
•
•
•

zelo dobri izenačenosti zrnja (visoka hektolitrska masa).
Srednje pozna sorta izredno velikega genetskega potenciala.
Rekorder po pridelku zrnja!
Rastlina v povprečju dosega višino 80 cm, steblo je zelo
elastično in dobro odporno na poleganje.
Izredno zdrava rastlina z izrazitim voščenim poprhom (močan
»greening«).

Agronomske lastnosti:
• Sorto CONCORDIA priporočamo za setev na vseh tipih tal.
• Gostota setve naj znaša 400 – 450 kalivih semen na kvadratni
meter.
• Optimalni rok setve je med 1. in 20.10.
Tehnološki parametri:
• Hektolitrska masa (kg/hl): 68 – 72
• Absolutna masa zrnja (g): 55 – 58
Dvovrstni ozimni ječmen

MAXIM

DOLGOLETNA ZANESLJIVOST IN VISOKA
PRODUKTIVNOST
Morfološki in fiziološki opis sorte:
•
Potencial rodnosti večji od 11 t/ha.
•
Srednje zgodnja sorta s povprečno višino rasti 80 cm.
•
MAXIM odlikuje dolg klas z 32 do 34 fertilnimi klaski.
•
V času žetve se zrnje dobro loči od res.
Agronomske lastnosti:
•
Sorta MAXIM dosega najboljše rezultate na srednje težkih tipih
tal.
•
Priporočena gostota setve znaša 400 – 450 kalivih semen na
kvadratni meter.
•
Optimalni rok setve je med 1. in 20.10.
Tehnološki parametri:
•
Hektolitrska masa (kg/hl): 66 – 72
•
Absolutna masa zrnja (g): 48 – 50

Šestvrstni ozimni ječmen

OS TITAN

VISOKI PRIDELKI IN ODPORNOST NA
POLEGANJE

NOVO

Morfološki in fiziološki opis sorte:
Srednje zgodnja sorta šestvrstnega ječmena.
Povprečna višina rastline je 80 cm.
Dobra odpornost na poleganje in nizke zimske temperature.
Absolutna masa zrnja 41 g, hektoliterska masa 65-68 kg.

Dvovrstni ozimni ječmen

CONCORDIA

Agronomske lastnosti:
Sorta je primerna predvsem za intenzivnejšo pridelavo na
rodovitnih tleh.
Priporočeni setveni odmerek 400 kalivih zrn/m2 oziroma 180220 kg semena/ha.

BREZ KONKURENCE

Morfološki in fiziološki opis sorte:
•
Sorta ječmena CONCORDIA izstopa po zelo velikem klasu in
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•
•
•
•

Povprečna višina rasti znaša 94 cm.
Kompaktna rastlina zelo dobro odporna na poleganje.
Zelo priljubljena sorta tritikale na širšem območju Evropske
unije.
GRENADO je sorta z zelo dobro odpornostjo na fuzarioze,
pepelovko in vse vrste rje.

Agronomske lastnosti:
• Sorta GRENADO je primerna za setev na vseh tipih tal, tudi za
setev na “siromašnih” in kislih tleh.
• Zaradi odlične odpornosti na nizke temperature primerna tudi
za pozne setve.
• Priporočena gostota setve znaša 300 – 400 kalivih semen na
kvadratni meter.
Tehnološki parametri:
• Hektolitrska masa (kg/hl): 72 – 76
• Absolutna masa zrnja (g): 42 – 45
Šestvrstni ozimni ječmen

Hyvido ZOO F1 HIBRID

NEPREMAGLJIV V STRESNIH RAZMERAH
Morfološki in fiziološki opis sorte:
• Srednje zgodnji hibridni ječmen.
• Zrnje dosega veliko absolutno maso.
• Visok potencial pridelka. Nad 11 ton na hektar.
• Izredno dobra toleranca na ječmenov listni ožig, rje in
pepelovke.
• V primerjavi s standardnimi sortami do 70 % bolje razviti
koreninski sistem.
• Močnejše rastline in stabilen pridelek v različnih rastnih
razmerah.
Agronomske lastnosti:
• Hibrid ZOO je namenjen intenzivnim pridelovalcem ječmena.
• Prednosti hibridnega ječmena ZOO pridejo do izraza predvsem
v stresnih razmerah.
• Priporočena setvena norma znaša 200 zrn/m2 (4 setvene
enote/ha).

Tehnološki parametri:
• Hektolitrska masa (kg/hl): 66 – 71
• Absolutna masa zrnja (g): 47 – 55

Ozimna rž

DANKOWSKIE AMBER

IZJEMNA KAKOVOST IN ZANESLJIVOST V PRIDELAVI
RŽI
Morfološki in fiziološki opis sorte:
• Srednje zgodnja populacijska sorta rži.
• Povprečna višina rasti znaša 123 cm.
• Zaradi odličnih pekarskih lastnosti zelo zaželena sorta rži v
mlinsko-predelovalni industriji.
• Odlična odpornost na vse vrste rje.
• Zanesljiva oprašitev in oplodnja tudi v neugodnih vremenskih
razmerah.
Agronomske lastnosti:
• DANKOWSKIE AMBER priporočamo za setev na vseh tipi tal.
• Priporočena gostota setve je 300 – 350 kalivih semen na
kvadratni meter (100 – 140 kg/ha).
• Optimalni rok setve je med 20.9. in 20.10.

Ozimni tritikale

GRENADO

Tehnološki parametri:
• Hektolitrska masa (kg/hl): 72 – 76
• Absolutna masa zrnja (g): 33 – 36
• Hagbergovo padno število (s): 280 – 390
• Vsebnost surovih beljakovin (%): 11,0 – 12,5

KOMPAKTNA RASTINA Z IZREDNIM POTENCIALOM ZA
PRODUKTIVNOST
Morfološki in fiziološki opis sorte:
• Srednje zgodnji tritikale.
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Hibrid ozimne oljne ogrščice

Pira

MURSKA BELA

RGT TREZZOR

Morfološki in fiziološki opis sorte:
• Prabil je svetlo zelene barve.
• Tip razraščanja je na pol ležeč (semi prostratum).
• Končna višina rastline je 110 – 130 cm, kolenca so bolj dolga kot
široka, zadnji internodij je lahko rdečkasto obarvan, zastavičar
je na pol povešen, klas praviloma tvori od 15 do 19 fertilnih
klaskov in 3 do 5 sterilnih klaskov na bazalnem delu.
• Zrno je daljše, izrazito koničasto na svojem terminalnem delu
(pri bradici).

Morfološki in fiziološki opis sorte:
• RGT TREZZOR je srednje zgodnji hibrid z začetkom cvetenja v
začetku druge dekade aprila.
• Povprečna višina rastline znaša 110 cm.
• Zelo dobra prezimitev tudi po dolgotrajnejši snežni odeji.
• Absolutna masa zrnja znaša v povprečju 4,96 g.
• Hibrid RGT TREZZOR odlikuje visoka vsebnost olja.
• Zelo dobro zdravstveno stanje od začetka do konca vegetacije.

NAJVIŠJI PRIDELKI ZRNJA IN OLJA

Agronomske lastnosti:
• Optimalni rok setve je med 20.8 in 15.9. V primerih, ko je
medvrstna razdalja manjša od 30 cm naj gostota populacije
po prezimitvi znaša od 25 do 35 rastlin na kvadratni meter, v
primerih, ko je MVR med 40 in 50 cm pa naj gostota populacije
po prezimitvi znaša od 20 do 30 rastlin na kvadratni meter.
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Tehnološki podatki
PŠENICA
Sorta / Lastnost

Tip klasa

Zrelost

Višina
rastline

Stabilnost

Splošno
zdravstveno stanje

Pridelek
zrnja

Kakovostni
razred

Gostota
setve
2
zrn/m

Poraba
semena
kg/ha

OS OLIMPIJA
VALBONA
VULKAN
FALADO
ILLICO
GOROLKA

R
R
R
R
G
G

2
1
2
3
5
5

4
3–4
4
3–4
4
4

2
2
2–3
2
2
4

2–4
2–3
2–3
2–3
1–2
4

4
3–4
2–3
2–3
2–3
4

A
A
A/B1
B1/B2
B1/B2
A

450 – 500
550
450 – 500
400 – 450
350 – 450
380 – 400

220 – 250
230 – 250
220 – 250
210 – 230
180 – 230
200 – 220

Tip klasa

Zrelost

Višina
rastline

Stabilnost

Splošno
zdravstveno stanje

Pridelek
zrnja

Kakovostni
razred

Gostota
setve
2
zrn/m

Poraba
semena
kg/ha

2n
2n
6n
6n

3
5
3
3

3–4
3–4
4 -5
4–5

2–3
1
1
1

2
2
2
2

2
1–2
1-2
1–2

-

Tip klasa

Zrelost

Višina
rastline

Stabilnost

Splošno
zdravstveno stanje

Pridelek
zrnja

Kakovostni
razred

Gostota
setve
2
zrn/m

Poraba
semena
kg/ha

-

4

2–3

1–2

2

2 - 300

–

400

170 – 190

Tip klasa

Zrelost

Višina
rastline

Stabilnost

Splošno
zdravstveno stanje

Pridelek
zrnja

Kakovostni
razred

Gostota
setve
2
zrn/m

Poraba
semen
kg/ha

-

5

4–5

4–5

1

3

8–9

JEČMEN
Sorta / Lastnost

NOVO

MAXIM
CONCORDIA
OS TITAN
Hyvido ZOO F1

400 – 450 200 – 240
400 – 450 200 – 240
400
180 - 220
200
4 enote/ha

TRITIKALE
Sorta / Lastnost

GRENADO

RŽ
Sorta / Lastnost

DANKOWSKIE AMBER

Legenda za kakovost pšenice:
A – sorte izboljševalke
B1 in B2 – krušne sorte
C – krmne sorte

Legenda lastnosti:
Tip klasa
G golica R resnica
2n dvovrstni
6n večvrstni
Zrelost
1 zelo zgodnja
9 zelo pozna
Višina rastline
1 zelo nizka
9 zelo visoka
Stabilnost
1 visoka
9 nizka
Splošno zdravstveno stanje
1 nizka občutljivost
9 visoka občutljivost
Pridelek zrnja
1 zelo velik
9 majhen
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300 – 350 100 – 140

Kakovostni razred
1 nizka kakovost
9 visoka kakovost
Gostota setve
število
zrn/m2
Poraba semena
kg/ha

Iskane sorte vrtnin zaradi
vsestranske uporabnosti v
kulinariki.

KOLERABA
RUMENA
MASLENA

REPA KRANJSKA
OKROGLA
Brassica rapa var. rapa

Brassica napus ssp. Rapifera

Repa je ploščato okrogla z rahlo rdeče vijoličasto glavo.
Odlična za kisanje. Primerna za svežo uporabo, za kisanje
in krmo. Če ima dovolj vlage, dobro uspeva v vsakih tleh.
Slovenska avtohtona sorta. Setvena norma: 2 - 3 kg/ha.
Setvena razdalja 40 - 50 x 30 cm. Teža 1.000 semen: 2,5 3,5 g.

Je rumeno zelene barve s finim rumenim mesom. Vsebuje
precej suhe snovi in ima prijeten vonj. Da velik pridelek.
Primerna za takojšnjo uporabo in skladiščenje. Slovenska
avtohtona sorta. Setvena norma: 2 - 3 kg/ha. Sadilna
razdalja: 40 - 50 x 35 cm. Teža 1.000 semen: 2,5 - 3,8 g.

ZELJE
VARAŽDINSKO

REPA KRANJSKA
PODOLGOVATA

Brassica oleracea var.
Capitata L.

Brassica rapa var. rapa

Repa je podolgovata z rahlo rdeče-vijoličasto glavo. Je
zgodnja sorta hitre rasti, uporabna sveža, za kisanje in
krmo. Če ima dovolj vlage, dobro uspeva v vsakih tleh.
Rastna doba je 60 - 70 dni. Slovenska avtohtona sorta.
Setvena norma: 2 - 3 kg/ha. Setvena razdalja 40-50 x 30
cm. Teža 1.000 semen: 2,5 - 3,5 g.

Je srednje pozna udomačena sorta. Okroglo ploščate,
zbite, rumeno zelene glave s tankimi listi so odlične za
kisanje in skladiščenje. Čas vegetacije: 105 – 115 dni. Čas
setve: marec–april (zavarovani prostori, rastlinjak), maj–
junij (na prosto). Setvena norma: 0,40 - 0,80 kg/ha. Sadilna
razdalja: 70 x 60 cm. Teža 1.000 semen 2 - 3 g.
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KORENJE
LJUBLJANSKO
RUMENO

FIŽOL
SEMENARNA 22
Phaseolus vulgaris L.

Visok fižol za zrnje. Zrnje je sivo in okroglo. Je avtohtona
slovenska sorta, ki jo vzdržujemo v Sloveniji. Setvena
norma: 50 - 70 kg/ha. Setvena razdalja: 80 - 100 cm x 60 80 cm. Teža 1.000 semen: 0,2 - 0,9 kg.

Daucus carota L.

Zelo pozno korenje, primerno za skladiščenje, svežo
uporabo in krmo domačih živali. Koren je velik 30 cm,
svetlorumene barve. Slovenska avtohtona sorta. Setvena
norma: 5 - 12 kg/ha. Setvena razdalja 25 - 45 cm x 2 - 3 cm.
Teža 1.000 semen: 0,8 - 2,2 g.

SOLATA MIMA
Lactuca sativa L.

FIŽOL
BARIANEC

Sorta Semenarne Ljubljana. Rozetasta, krhkolistna solata,
ki dobro prenaša sušo. Tolerantna na bolezni. Setvena
norma: 2 - 3 kg/ha (direktna setev). Setvena razdalja: 30 x
25 - 30 cm. Teža 1.000 semen: 0,8 - 1,2 kg.

Phaseolus vulgaris L.

Visok fižol za stročje. Stroki so rumeni, masleni, dolgi
20 cm. Zrnje je temno modre barve. Sorto vzdržujemo v
Sloveniji.  Setvena norma: 50 - 70 kg/ha. Teža 1.000 semen:
0,2 - 0,9 kg.
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MOTOVILEC
LJUBLJANSKI

FIŽOL
ČEŠNJEVEC

Zgodnja avtohtona slovenska sorta. Listi so svetleče
zeleni, podolgovati, srednje veliki, ozki in gladki. Setvena
razdalja: 40 - 50 x 35 cm. Setvena norma: 10 - 12 kg/ha.
Setvena razdalja: 15 - 20 cm (medvrstna) x 2 cm (v vrsti).
Teža 1.000 semen 1 - 2 g.

Srednje pozen nizki fižol za pisano zrnje. Stroki so ravni
in zeleni. Je zelo rodna sorta, primerna za pridelavo zrnja.
Zrnje je rumeno s svetlo vijoličnimi in rdečimi lisami.
Sejemo ga v vrstice, ne v kupčke. Slovenska avtohtona
sorta. Setvena norma: 120 - 180 kg/ha. Setvena razdalja: 40 50 cm x 4 - 6 cm. Teža 1.000 semen: 0,2 - 0,9 kg.

SOLATA LEDA

FIŽOL ANTEA

Slovenska avtohtona sorta glavnate, krhkolistne solate.
Dobro prenaša vročino in ima dobro odpornost na uhajanje
v cvet. Čas vegetacije je 60 dni. Setvena norma: 2 - 3 kg/ha
(direktna setev). Setvena razdalja: 30 x 25 - 30 cm. Teža
1.000 semen: 0,8 - 1,2 kg.

Zgodnja sorta nizkega fižola   je primerna za strojno
obiranje. Brez nitk. Zgoden in zelo roden. Setvena norma:
120 - 180 kg/ha. Setvena razdalja: 40 - 50 cm x 4 - 6 cm.  
Teža 1.000 semen: 0,2 - 0,9 kg.

Valerianella locusta L.

Phaseolus vulgaris L.

Lactuca sativa L.

Phaseolus vulgaris L.
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Naročila, informacije in
strokovno svetovanje na
terenu
Trgovski zastopniki
Adriana Krajnc • 041 768 287
Anže Stanjko • 031 547 348
Boštjan Gerbec • 040 211 544
Maja Vidic • 031 885 027
Nataša Gartnar • 031 784 820
Simona Teršek • 041 656 471
Stanislav Hajdinjak • 031 848 965

Adriana Krajnc

Simona Teršek
Anže Stanjko
Nataša Gartnar

Stanislav Hajdinjak

Maja Vidic

Boštjan Gerbec

Strokovno svetovanje
na terenu
Pomurje:
Dušan Ozvatič, 031 804 975
Gorenjska, Primorska, Osrednja Slovenija:
Aleš Volčič, 031 472 809
Štajerska in Dolenjska:
Boris Tičer, 041 974 597
SV del Štajerske in Koroška:
Darja Vernik, 040 536 759
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foto: arhiv Semenarne Ljubljana, iStock, Adobe Stock

Semenarna Ljubljana,
proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Kolodvorska ulica 9
1000 Ljubljana
E: info@semenarna.si
T: 01 4759 200
W: www.semenarna.si

Naklada: 7.000 kos
Leto: 2020
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