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Da bi povečali donosnost travinja, ga je potrebno pravilno in, kar je še pomembneje, dosledno 
vzdrževati. Vsakoletno vzdrževanje oziroma obnova pašnikov in travnikov povečuje kakovost krme in 
s tem tudi proizvodnjo mleka.

Že več kot 25 let zagotavljamo pravo tehnologijo za nego travinja in sodelujemo z našimi mednarodnimi 
strankami, da bi nadaljevali nadaljnji razvoj naših strojev in jih prilagodili potrebam uporabnikov. Z 
dolgoletnim testiranjem smo si lahko pridobili tudi veliko izkušenj, ki jih sedaj želimo deliti z vami.

S pomočjo  dolgoletnih praktičnih izkušenj želimo izboljšati strukturo kmetijstva, da bodo lahko 
prihodnje generacije
uživale v raznolikih dobrotah, ki jih ponuja narava.

PREDGOVOR

Družina Einböck
Upravljanje v rokah 3. In 4. generacije
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Ta priročnik je vodilo, ne zagotovilo za uspeh. 
Kmetje bi morali beležiti svoje praktične izkušnje, da bi dosegli najboljše rezultate, glede 

na posebne pogoje na njihovi kmetiji.

Imate kakšne praktične nasvete in izkušnje? 
Pošljite nam e-pošto na info@einboeck.at, da si lahko izmenjamo ideje.
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1. TEŽAVE

1.1 Dejavniki stresa za travinje

 »  Vrzeli: Za vsako ceno se je treba izogniti vrzelim v travinju, saj so to prva območja, ki jih plevel osvoji.  
(Slika 1, 2 , 3, 4)

 » Krtine: Krtine je mogoče učinkovito izravnati s sprednjo izravnalno ploščo. (Slika 5 ,6 ,7)
 » Mah: Mah, ki raste na travniku ali pašniku, kaže na pomanjkanje hranil v tleh in potencialno tudi zadrževanje 

vode (Slika 8, 9)
 » Miši

1.2 Poškodbe poleti/jeseni

 » Neenakomerno gnojenje 
 » Prepozno košenje
 » Nepravilna paša (Slika 10)
 » Poškodbe travinja
 » Suša (Slika 11)

1.3 Nepravilno gojenje

 » Pregloboko rezano (npr. pod 7 cm) ali zgrabljano: Takemu delu se je potrebno izogibati za vsako ceno. (Slika 12)
 » Gnojenje in uporaba ne gresta skupaj: intenzivna raba zahteva intenzivno gnojenje, sicer lahko manj vredne 

rastline izpodrinejo travo.
 » Kompresija tal: Kompresija z vožnjo po vlažnih tleh zavira rast dragocenih krmnih trav. V drugi rasti se pogosto 

še vedno vidijo sledi vozil. (Slika 13)
 » Tekoči gnoj je bil nanesen v preveč koncentrirani obliki ali ob neugodnih vremenskih razmerah.
 » Trava je bila pozimi prekratka ali predolga (Slika 14): To poveča tveganje za nastanek snežne plesni in spodbuja 

rast populacij miši in krtov.

Slika 1: Vrzel

W Ravnovesje trav in zelišč je izgubljeno!

Slika 2: Vrzeli  



5P R I R O Č N I K  Z A 
N E G O  T R A V I N J A 

Slika 6: KrtineSlika 5: Krtine

Slika 8: MahSlika 7: Krtine je mogoče učinkovito zravnati s sprednjo izravnalno ploščo

Slika 3 Slika 4
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Slika 9: Mah

Slika 13: Kompresija tal

Slika 11: Suša Slika 12: Izogibati se je treba 

Slika 10: Nepravilna paša

Slika 14: Predolga trava pozimi
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1.4 Posebna težava pri grobi travi:

Količino grobe trave je običajno treba ločiti od pridelka za krmo. Pri prvi košnji ne opazite bistvenega padca pridelka. 
Pri drugi in tretji košnji pa se krmni pridelek grobe trave zmanjša tudi do 100 %. Druga velika težava: hranilna 
vrednost grobe trave je zelo nizka.

Triletni začasni travnik, v katerem se je zarasla groba trava in the gaps left 
after the populations of red clover, lucerne and some other species of grass 
have died. The yield loss of these areas is around 50 %.

Groba trava hitro zapolni vrzeli v travinju, če niso dosejane

W

Groba trava: 
Agresivno polnilo 
vrzeli, ki ga je 
enostavno izpuliti!

1.5 Odstranitev grobe trave

Reševanje težav z grobo travo je ključ do uspešnega 
kmetovanja. Če grobo travo nadomestimo s krmnimi 
rastlinami, je mogoče v celoti izkoristiti potencial 
pridelka in beljakovin, nič več ne bo oviralo travinja z 
visokim donosom. S pravilnim nadaljnim upravljanjem 
lahko grobo travo ohranjamo na nizki ravni.

Grobo travo je enostavno izpuliti
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2. RAZLIČNE REŠITVE

W Travinje MORA biti ustrezno vzdrževano na letni

Dobro in slabo urejeno travinje: Levo: dejansko travinje, desno: cilj

Uspešno in dolgotrajno travinje zahteva popolno upravljanje. V praksi pa vse ne gre vedno vse tako kot mora, 
pogosto je treba delati popravke. Večino časa je edina alternativa dosajevanje z visokokakovostnimi travami!

Razlika od travinj izpred 20 let?
 » Frekvenca košenja se je močno povečala.
 » Trave, ki so se lahko sejale prej, se danes ne morejo več. 

Težava je v tem, da nezaželene vrste trave vedno dobijo več svetlobe in zraka, kar jim omogoča, da se zakoreninijo. 
To skupaj z nerednimi padavinami in vse pogostejšimi sušami v poletnih mesecih, še poslabša situacijo. Nepravilna 
paša in širjenje grobe trave, ki agresivno zapolnjuje vrzeli, sta tudi eden od razlogov za to. Med decimatorji pridelka 
na traviščih so tudi krtine, teptanje in bele ličinke.

2.1 Rešitve za ozboljšanje vašega travnika:

1. Ponovno sejanje z 

2. Obnova travinja brez oranja – s česalom z debelimi žbicami

3. Dosejevanje – s česalom z debelimi 
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Vir: Josef Galler, Grünlandnachsaat, LWK Österreich

Pri rastlinskih populacijah, ki že več let niso bile ustrezno vzdrževane, je skoraj vedno potrebno obnoviti rastlinsko 
populacijo tako, da jo večkrat preletimo s česalom z debelimi žbicami. Le v zelo redkih primerih je treba rastlinsko 
populacijo orati.

Prag škode – katere ukrepe naj izvedem? 

Neželene vrste je treba najprej identificirati in ovrednotiti:
Neželene trave:
 » Groba trava (agresivna zapolnitev vrzeli)
 » Enoletna trava
 » Mehka trava
 » Plazeča pirnica

Neželena zelišča:
 » Regrat
 » Rebrasti trpotec
 » Večji trpotec
 » Kislica

Prag škode Ukrepi

> 50 % neželenih vrst Ponovno sejaje z oranjem

20-50 % neželenih zelišč in trav Obnova rastlinske populacije

< 20 % neželenih zelišč in trav Dosejevanje

10-15 % poškodbe travinja Dosejevanje

30 % grobe trave Obnova rastlinske populacije

20-30 belih ličink /m² Ponovno sejanje z oranjem

Škoda, ki jo povzročijo miši Ponovno sejanje ali obnova

Ti ukrepi so še posebej učinkoviti pri zatiranju naslednjih plevelov
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Izogibanje poškodbam travinja W W W W W W

Intenzivna paša W W W W W W

Izogibanje kompresiji prsti W W

Česanje in dosejevanje W

Drenaža W W W

Izogibanje prekomernemu gnojenju W W W W

Povečanje frekvence košenja W W W W W

Zgodnejše košenje W W W W W W W W W W W

Globlji rezi W W

Druga košnja na pašnikih W W W W W

2.2 Identifikacija in vrednotenje:
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2.3 Cilji za uspešno travinje

Morali bi si prizadevati doseči naslednje:

 » Visok donos suhe mase
 » Visoka vsebnost energije in beljakovin
 » Stabilno travinje, odporno na sušo

Za dosego teh ciljev je treba travinje vzdrževati trajno in dosledno!

2.4 Prilagojeno upravljanje travnikov

Za doseganje zgoraj naštetih ciljev mora biti celotno upravljanje travnikov vaše kmetije prilagojeno vašim osebnim 
razmeram. Splošno pravilo: visoki pridelki zahtevajo visoke količine gnojil (zlasti dušika). Vendar pa priporočila za 
to pogosto presegajo zakonsko mejo 210 kg/ha (v Avstriji – razlike v posameznih državah).

Želeni pridelek z naslednjim gnojenjem:

Donos in kakovost krme na leto

Tone DM / ha MJ NEL / kg MJ NEL / ha

Enkrat košeni travniki 2 - 4 4,0 - 5,0 8 000 - 20 000

Travniki košeni dvakrat 4,5 - 7 4,5 - 5,5 20 000 - 40 000

Trikrat košeni travniki 6,5 - 8,5 4,5 - 6,5 35 000 - 50 000

Travniki košeni štirikrat 8 - 11 5,7 - 6,5 45 000 - 70 000

Travniki košeni petkrat 9 - 13 5,8 - 6,7 55 000 - 80 000

Poljska krma 10 - 13,5 6,0 - 6,7 60 000 - 90 000

Pripravljena silaža iz koruze 12 - 18 6,5 - 7,0 80 000 - 125 000

Donos travnikov:
Ciljni pridelek: 10t TM/ha
Energetska gostota: 6,0-6,4 MJ NEL/kg TM
Vsebnost beljakovin: 14% - 18% = 140 - 180 g/kg TM

N-gnojenje na travnikih:
220 kg N/ha für 10t TM
70 kg kg skozi rdečo deteljo in belo deteljo v obratu
prebivalstvo
3-4,5 kg N na % delež detelje
150 kg N/ha (približno 30 do 35 kg N na rez)

W
Uspešne mlečne kmetije lahko znatno 
povečajo donos mleka z vsakoletnim 
izboljšanjem kakovosti svoje krme. 
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3. PONOVNO SEJANJE PO ORANJU

Če neželene vrste trav in zelišč predstavljajo več kot 50 % rastlinske populacije, jih je treba orati s plugom ali 
krožnim česalom. Rastline bo morda treba orati tudi, če so jih močno poškodovale bele ličinke. Tudi pri plevelih, ki 
se razmnožujejo s koreninami, je treba kot način odstranjevanja plevela izbrati ponovno setev z oranjem.

Zabeležiti:
 » Oranje se lahko izvaja le na območjih, kjer je to mogoče. 

Veliko površin ni mogoče orati, ker razmere tal na tem območju to onemogočajo.
 » Delovna globina do 25 cm (če je mogoče) 

To pomeni, da plevelov ne samo posekamo, ampak jih tudi zakopljemo.

Tveganje pri oranju je, da lahko plevel ponovno zraste. Zaradi tega mora oranju slediti ponovna setev z visoko 
semensko količino vsaj 30 kg/ha.

Ponovno Včesavanje novega semena v prst

Naknadno valjanje potrebn le pri ponovnem sejanju
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4. OBNOVA TRAVINJA BREZ ORANJA

4.1 Obnova

Če krožno česalo ali plug nista potrebna, je boljša možnost česalo z debelimi žbicami. Z debelimi žbicami Ø 8 ali 
Ø 10 mm je mogoče zemljo idealno očistiti pleveov in tako ustvariti dobre pogoje za kalitev semen. Ta proces se 
pogosto imenuje obnova travnikov.

V idealnem primeru bi bilo treba obnovo opraviti s česalom z debelimi žbicami in z večkratnimi prehodi po tleh. Med 
prvim prehodom morate dvakrat ali trikrat navzkrižno iti čez plevele. Kakovostne trave so globlje, bolje ukoreninjene 
in bolje prenašajo velike obremenitve. Nižje kakovostne trave, predvsem grobo travo, je mogoče zlahka odstraniti iz 
rastlinske populacije po večkratnem navzkrižnem plevenju, ker niso tako močno ukoreninjene.
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W
Dvakrat do trikrat navzkrižno prečkajte travinje, nato 
odstranite plevel in ponovno posejajte!
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Praktičen primer: Obilje plevela na tem območju! Po trikratnem prehodu čez območje je večina neželene trave in 
zelišč odstranjena

Praktičen primer: Odstranjene trave in zelišča je potrebno zbrati v okna, da se ustvarijo optimalni pogoji za kalitev 
za nadaljno setev

1. Večkratno prečkanje s česalom z debelimi žbicami, da odstranite neželene vrste iz rastlinske populacije

2. Grabljenje materiala v okna
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Praktični primer: Nastale vrzeli so idealne, saj ustvarjajo dobre pogoje za kalitev semen, ki se posadijo naknadno. Ne 
sme biti mahu ali slame. Po prvem prehodu je odstranjeno že veliko materiala, ki miruje na površini in se sčasoma 
odstrani z nakladalnikom.

Praktični primer: Ponovno sejanje se nato izvede med dodatnim setvenim prehodom. Na območjih z majhnimi 
količinami detelje je treba ponovno sejanje opraviti z 20/25 kg semena. Na območjih z velikimi količinami detelje 
je treba ponovno sejanje opraviti s 30-35 kg semena.

4. Ponovno sejanje s česalom z debelimi žbicami (med 20 in 35 kg/ha, odvisno od rastlinske populacije)

3. Odstranitev materiala iz območja



1 6 W W W . E I N B O E C K . E U

4.2 Letno vzdrževanje po obnovi

Po obnovi na novo posejane rastline pustite nekaj časa. To daje travam čas, da se ukoreninijo in razvijejo zadosten 
koreninski sistem. V drugem letu po ponovni setvi bi morali na svojih njivah začeti izvajati letno dosejevanje, 
imenovano tudi periodično.

Namen tega občasnega dosejevanja je takoj zapolniti vse vrzeli na vašem travniku, preden lahko začne rasti plevel. 
To letno vzdrževanje je treba dosledno izvajati od drugega leta po ponovni setvi. Če tega ne storite, boste morda 
morali po nekaj letih ponovno obnoviti populacijo rastlin.

Dobro urejeno travinje z majhno količino grobe trave. Med prehodom, ki se izvaja v okviru spomladanskega vzdrževanja, se travinje zrači, krtine se izravnajo, semena 
pa so posejana.

W Obnovite, potem vzdržujte vsakoletno! 
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W
Eden najpomembnejših dejavnikov pri povečanju 
donosa mleka je kakovost krme! 

5. VZDRŽEVANJE IN DOSEJEVANJE TRAVINJA

Dosejevanje z visokokakovostnimi travami je nujno, če želite ustvariti in vzdrževati travinje z visokim donosom. Z 
intenzivno uporabo se izgublja vedno več zaželenih vrst trave. Večinoma se trave ne »sejejo« več kot nekoč, ampak 
je treba ohraniti želeno vrsto trave. To je mogoče doseči le s pravilnim dosejevanjem visokokakovostnih trav.

V praksi se uporablja klasična metoda dosejevanja, pri kateri se uporablja česalo z debelimi žbicami, v nasprotju z 
oranjem tal z vrtljivo motiko ali plugom, se je izkazala za najučinkovitejšo – in prav zato, ker:

 » Ta metoda v veliki meri ohranja visokokakovostne trave.
 » Travinja pogosto ni mogoče orati zaradi njihove lege.
 » Povečana zmogljivost površine (in s tem nižji stroški)
 » Območja ostajajo stabilna
 » Ustvarja se čistejša rastlinska populacija, saj plevel nima možnosti rasti skozi stare vrzeli

Zakaj vzdrževati?

 » Odprava škode, ki nastane pozimi 
Enostavno izravnavanje ni dovolj za zagotovitev visokega pridelka travinja. Poleg izravnavanja krtin in 
glodalcev ter odpravljanja škode na bregovih ali teptanju (npr. s pašo) je pomembno tudi, da se znebimo 
odmrlih, plitko ukoreninjenih trav. Snežno plesen, ki se pojavi v travi, ki je predolgo rasla v toplih, deževnih 
zimah, je treba odstraniti.

 » Spodbujajnje rasti 
Žbice česala rahlo odrežejo travo, kar spodbuja rast. Trava zraste bolj gosto in proizvede več biomase.

 » Zaprite vrzeli 
Vrzeli v grmovju je treba posejati z dragoceno krmno travo, sicer se lahko širi plevel, kot je groba trava. Da 
bi se temu izognili, lahko izvedete preventivno letno dosejevanje. Tveganje, da se površina tal prekrije s 
krtinami ali drugimi odprtimi režami, je zelo velika.

 » Gnojeje 
Dvoriščni gnoj in tekoči gnoj je treba zmanjšati na majhne koščke in vnesti v zemljo. Če gnoj ostane na 
rastlinah, jih lahko opeče in povzroči gnitje.

 » Zmanjšanje kontaminacije krme 
Če krtine niso izravnane in razporejene po grmičevju ali če gnojilo ni pravilno vneseno, bo med košnjo ali 
spravilom trave končala v krmi, kar bo povečalo vsebnost pepelike in jo naredilo neprebavljivo
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5.1 Izravnavanje splomladi

Spomladansko izravnavanje z navadno pašno brano ima eno veliko pomanjkljivost: ne deluje moteče na že 
odrgnjenih brananih površinah. Čeprav ta metoda izravnava krtine, ne odstrani slamnatih ali nezaželenih vrst trave, 
kot je groba trava.

5.2 Vzdrževanje s česalom z debelimi žbicami

Le česalo z debelimi žbicami lahko izravna tla in hkrati odstrani vse neželene vrste trave. Tla se lahko zelo agresivno 
obdelujejo z debelimi žbicami česala. Grobo travo s poganjki nad tlemi lahko učinkovito odstranimo z agresivno 
nastavljenim česalom. Poleg tega lahko s to metodo odstranimo tudi slamnate rastline, kot je mah, ali druge 
nezaželene vrste. Navadne trave, kot sta ljuljka in pasja trava, lahko bolje prenesejo plevel in jih ne odstranimo. 
Poravnava s česalom samo izravnava tla, ne odstrani rastlin.

Česalo z debelimi žbicami v kombinaciji z močno trikotno sprednjo izravnalno ploščo in sejalnikom delujejo 
kot naprava za vzdrževanje, dosejevanje in podsejanje obenem.

Vzdrževanje spomladi ("izravnavanje"):
 » Izravnane so krtine in vnesena organska gnojila
 » Neravnine in plevele odstranimo naenkrat
 » Izravnavanje travnikov po zimi
 » Spodbuja se rast
 » Potrebni so suhi pogoji

Vzdrževanje pozno poleti:
 » Pogosteje za pašnike
 » Čiščenje, kjer je potrebno

W
Mehansko zatiranje plevelov s česanjem nima 
učinka regulacije plevela! 
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W
Zadostna vlažnost tal ali padavine so pomembne za 
uspešno dosejevanje.

5.3 Kombinacija vzdrževanja in dosejevanja

V praksi je priporočljivo, da vzdrževanje in dosejevanje združite v en delovni proces, saj lahko prihranite čas in 
denar. Zato priporočamo kombinacijo obeh ukrepov.

5.4 Dosejevanje spomladi

Prednosti dosejevanja spomladi pred prvo košnjo
 » Letno dosejevanje je idealno za vzdrževanje 

dobrega upravljanja rastlinske populacije
 » Zapira vrzeli, ki nastanejo zaradi krtin in zimskih 

poškodb
 » Izravnavanje, odstranjevanje plevelov in ponovno 

setev so združeni v enem delovnem procesu
 » Običajno je dovolj vlage za to zgodaj spomladi

Slabosti
 » Prvo košnjo je treba opraviti pravočasno, da imajo 

posejane trave dovolj svetlobe in zraka
 » Odprtine za prvo košnjo  ni mogoče zagotoviti na 

območjih z visokim tveganjem pozne zmrzali
 » Območja s sušo spomladi lahko predstavljajo tudi 

problem

Dosejevanje pozno poleti

Prednosti dosejevanja po predzadnji košnji
(od sredine avgusta do sredine septembra)
 » Idealen čas za obnovo travnikov in znebitev 

odstranjenega materiala
 » Dober čas za vzdrževanje rastlinske populacije, ki 

so bile slabše vodene
 » Večinoma suhe razmere so najboljše za 

odstranjevanje grobe trave in drugih nezaželenih 
vrst iz rastlinske populacije

 » Ker so dnevi vse krajši in je pogosto veliko 
nastajanja rose, običajno je dovolj vlage

 » Zaradi upočasnitve rasti vegetacije je konkurenca 
starega travinja manjša

Slabosti
 » Obvezna dvakrat na leto (enkrat spomladi za 

izravnavo tal in nato enkrat v poznem poletju)
 » V posebej sušnih letih ni vedno možnosti
 » Nadaljnje vzdrževanje v naslednji pomladi je zato 

treba opraviti zelo previdno, saj se sicer lahko 
mlade rastline izpulijo ali poškodujejo

5.4 Urnik vzdrževanja travinja

URNIK VZDRŽEVANJA TRAVINJA

Januar Februar Marec April Mai Junij

Ni dela

Prezračevanje, izravnava Košnja

dosejevanje Ponovno sejanje/oranje

Apnenje, gnojenje

Julij Avgust September Oktober November December

Košnja

Ni delaDosejevanje, spopadanje z grobo travo

Apnenje, gnojenje  C
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6. TEHNOLOGIJA VZDRŽEVANJA TRAVINJA

2. Stabillni, premični okvirji za optimalno prilagajanje tlom 
Ausweichen der Klappgelenke sowohl nach oben als auch nach unten - ideale Bodenanpassung.

4. P-BOX za optimalno setev, možnost računalniškega krmiljenja

1. Težka trikotna sprednja izravnalna plošča za izravnavo kupov zemlje 
Ne poševno, ampak trikotno 
Tok zemlje je usmerjen navzgor in se ne razprostira po tleh

3. Paralelogramno vodeni, hidravlično regulirani in fiksni deli z žbicamiS hidravličnimi cilindri lahko enostavno 
nastavite pritisk na tla. S povezovanjem vseh cilindrov med seboj se neenakomerna tla porazdelijo po 
celotni delovni širini. To pomeni, da se po celotni delovni širini uporablja enak pritisk na žbice.

5. Razdelilna plošča z varovalom za škropljenje na sredini za idealno porazdelitev semena. Prve tri žbice 
odprejo rušo, zadnji trije pa razporedijo semena, kar zagotavlja stik s tlemi.

6. 8 ali 10 mm neposredno vzmetene žbice z 2,5 cm (1") razdalje med vrsticami = 40 žbic na meter delovne 
razdalje in 6-redni odsek žbic za najboljši možni prehod!

7. Stopničke za polnjenje za enostavno in varno polnjenje sejalne naprave.

8. Brez valjev (glej poglavje "Valjanje travinja")

Serija PNEUMATICSTAR je odraz naših dolgoletnih izkušenj in razvoja vzdrževanja travnikov.

6.1 PNEUMATICSTAR-PRO: "Profesionalni stroj za profesionalce"
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6.2 Razdalja med vrsticami za mehansko zatiranje plevelov s česanjem

Razdalja med vrsticami v kombinaciji z agresivno nastavljivimi žbicami je glavni razlog za uspešno dosejevanje 
travnikov.

Za uspešno odstranjevanje neželenih zelišč in trav, mora biti razdalja med žbicami majhna. Le tako lahko obdelujemo 
celotno območje in zemljo osvobodimo grobe trave.

W
Najboljše rezultate dajejo debele žbice  
(8-10 mm) z razmikom med vrsticami 2,5 cm.
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7.1 Zakaj ne bi smeli kombinirati česanja in valjanja

 » Idealna delovna hitrost žbic je 8-10 km/h 8-10 km/h
 » Idealna delovna hitrost valjev je max. 4-5 km/h
 » Valji ne morejo učinkovito delovati pri visokih hitrostih
 » Valjci zaradi naravnih neravnin v tleh ne morejo pritisniti po celotni delovni širini
 » Ruša je tako ali tako trda zaradi uporabljene težke opreme za spravilo; če ga pritisnete navzdol, ne prinaša 

nobene 
 » V mokrih razmerah obstaja nevarnost, da se valji zataknejo
 » S pritiskom na zemljo, plevelov, ki so bili prej izruvani, olajša ponovno rast
 » Valji so potrebni samo za ponovno setev (in NE za vzdrževanje)

7.2 Različne zahteve za česanje z ali brez valjev

7. VALJANJE TRAVINJA

 3 m

 max. 8 - 10 km/h

PS-HP  60 PS = 20 PS/m

 < 3 ha/h

 3 m

 max. 4 - 5 km/h

PS-HP  90 PS = 30 PS/m

 < 1,5 ha/h

 6 m

 max. 8 - 10 km/h

PS-HP  80 PS = 13,3 PS/m

 < 6 ha/h
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W
Noben valjar ne more pritisniti semen čez celotno 
površino!

Valj je idealen za obnovo travnikov, kjer je veliko rahle zemlje (delno z oranjem in ponovno setvijo). Če pa je delo 
opravljeno pravilno, valji ne dodajajo posebnih prednosti. Pri večini dejavnosti je pravzaprav kontraproduktivno, na 
primer pri zatiranju grobe trave, saj se želimo znebiti te rastline in je ne potisniti nazaj v tla z valjarjem.
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Valji lahko pritisnejo samo posamezne vrste na tleh, ki lahko prenesejo obremenitev. Semena niso vtisnjena v zemljo. 
Najboljša možnost bi bila, da za setev semena uporabite žbice česala. Najboljša utrjevanje so kasnejše padavine, saj 
to omogoča varno kalitev semen.

W Pri vzdrževanju travinje valjanje ni potrebno!

Primer: Kmetija s 30 ha travinja

Ukrepi Stroj Območje Valj

Spomladansko vzdrževanje 
brez dosejevanja

PNEUMATICSTAR ali
PNEUMATICSTAR-PRO 15 ha

Spomladansko vzdrževanje z 
dosejevanjem

PNEUMATICSTAR ali
PNEUMATICSTAR-PRO 15 ha

Dosejevanje poleti PNEUMATICSTAR ali
PNEUMATICSTAR-PRO 10 ha

Obnova poleti z več prehodi PNEUMATICSTAR ali
PNEUMATICSTAR-PRO 5 ha Ne

V določenih okoliščinah: Ja

Skupaj 55 ha 5 ha

Pri 90% prehodov je priporočljivo vzdrževanje s česalom z debelimi žbicami brez vlečnih valjev.
Pri 10% prehodov bo morda potrebno naknadno valjanje.
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8. TOP 10 ZA BRAZDANJE TRAVNIKOV

2. Najprej obnovite, nato sledite letnemu vzdrževanju

7. Pri obnavljanju travinja naj bosta valjar in česalo ločena

3. Vzdrževanje spomladi in obnova pozno poleti

8. Ne nalagajte/stiskajte kupov zemlje in krtin

4. Konvencionalno izravnavanje tukaj ni uporabno

9. Uporabite travno mešanico ki je primerna za vaše okolje

5. Če se česalo zamaši, ga je potrebno očistiti in ponovno speljati čez polje

10. Ne pozabite na apnenje

1. Na težave se odzovete s pravimi rešitvami

6. Brez valjev za vzdrževanje tranvikov
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9. PRIMERI IZ PRAKSE

Praktičen primer vpliva plevelov na vaš pridelek

Ciljni donos travnikov
 » Ciljni donos:  10000 kg TM/ha
 » Energetska gostota: 6,0 MJ NEL/kg TM
 » Vsebnost beljakovin: 160 g/kg TM

Izguba beljakovin – nadomeščeno s sojo
 » 240 kg : 40 x 100 = 600 kg soje (na ha GL) 

 » 600 kg soje x 0,65 € = € 390,00 (na ha GL)

Dejansko stanje
 » 15 % vrzeli in plevelov (1 plant/m²), oziroma 

drugih neuporabnih vrst rastlin 

 » Brez izračuna dodatne škode je primanjkljaj: 
- 9000 MJ NEL na ha 
- 240 kg beljakovin na ha

Izguba energije – nadomeščeno s pšenico
 » 9000 MJ/ha - 4400 MJ/ha (iz soje) = 4600 MJ/ha 

 » 4600 MJ : 7 MJ/1 kg Weizen = pribl. 600 kg pšenice 

 » 650 kg Weizen x € 0,36 = € 234,00 (na ha GL)

Celotna izguba energije in beljakovin  
S kislico /m² (ali 15% vrzeli)
 » 600 kg soje x € 0,65 =  € 390,00
 » 650 kg pšenice x € 0,36 = € 234,00
 » Na hektar travinja  € 624,00 

S 0.5 kislice/m² (prag škode) =  
€ 312.00 izgube na ha travinja

Travinja imajo povprečno 30% vrzeli, oziroma druge 
manj kakovostnih trav

Približno € 1250.00 izgube na hektar travinja

Vzdrževanje travnikov z Einböck PNEUMATICSTAR
 » Delovna hitrost 8-10 km/h    =   do 6 ha/h
 » Minus čas obračanja, polnjenja, zagona  =   4 ha/h
 » PNEUMATICSTAR česalo s sejalnikom   =   € 15,00/ha
 » Traktor in voznik     =   € 15,00/ha
 » Semena 8 kg - 10 kg na leto    =   € 50,00/ha 

 » Stroški vzdrževanja na leto    =  € 80,00/ha

 C
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Ta izračun je praktični primer in zahteva izrecno prilagoditev ali individualni izračun za posamezno kmetijo. Einböck ne prevzema odgovornosti za pravilnost in 
popolnost posameznega izračuna. Tržne cene spomladi 2022.
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10. APNENJE/GNOJENJE

10.1 Apnenje

Za uspešno dosejevanje priporočamo apnenje tik pred ali po dosejevanju. Za travinje je dobra izbira ogljikovo apno.

Oslabi plevele - krepi trave:
Prednost apna je, da zatira tudi nezaželene rastline, kot je kislica. Ker potrebujejo kislo zemljo za
kalitev, z dodajanjem apna preprečite prvo priložnost za kalitev.

Tako apno podpira rast posejanih trav in zelišč ter se bori proti nezaželenim vrstam. Številne visokokakovostne 
trave, kot so angleški ljulj, mačji rep, travniška latovka itd., zahtevajo višje vrednosti pH, da se dobro ukoreninijo.

Če je med dosejevanjem veliko stročnic, je apnenje obvezno. Zlasti lucerna zahteva raven pH nad 6,5.

Nivo pH pa ni edini odločilni dejavnik pri dosejevanu, pomembna je tudi raven kalcija v tleh.
Če imajo vaša tla nižje pH vrednosti, je dobro, da po apnenju prekomerno posejete lucerno ali rdečo deteljo. Apnjenje 
je lahko koristno tudi v tleh z višjimi pH vrednostmi, da se poveča »prost kalcij« v tleh.

Najbolje je, da se apnenje opravi tik pred ali po dosejevanju. Zaželeni je fino mlet apnenec, saj ga bolj
učinkovit zaradi svoje večje površine. Običajno je izbira metode trošenja s polžnim trosilnikom.

Vzdrževanje ali začetno apnenje: 
Če tla niso bila apnena več let, je priporočljivo začeti z večjo količino apna kot običajno. Vendar pa je pri travnikih 
priporočljivo, da nanesete povprečno količino apna vsaki dve leti namesto velikih količin apna na 3-4 leta.
Ker se apno zlahka izpere, zlasti v obdobjih močnih padavin, ima razpršitev velike količine
apna vsakih nekaj let, ima bistveno nižjo uspešnost.

Vzdrževanje z apnenjem:  ca. 1000-1500 kg/ha ogljikovega apna vsaki 2 leti v času dosejevanja
Začetno apnenje:  pribl. 1500-2500 kg/ha ogljikovega apna za prvo posipanje, šele nato vzdrževalno

Vrste apnjenja:
Obstajajo različne vrste apna. Apnenec v prahu, sestavljen predvsem iz kalcijevega karbonata (CaCO3), se večinoma 
uporablja za občasno apnenje, da se ohrani ali poveča raven pH v tleh.
Dolomitni prah je v glavnem sestavljen iz magnezijevega karbonata (MgCO3). To apno priporočamo, če v tleh 
primanjkuje magnezija.
Po drugi strani pa se naravni mavčni prah uporablja predvsem za gnojenje s kalcijem (Ca) in žveplom (S). V naravnem 
apnu ni alkalnega apna, kar pomeni, da ne vpliva na raven pH tal. Kalcij je prisoten v obliki CaSO4 in pomaga 
predvsem pri izgradnji strukture tal. Podrobnejše informacije o tem najdete pod 10.4 Žveplovo gnojenje.

W Priporočamo: Pribl. 1000-2000kr/ha ogljikovega apna

Vir: cf. www.bodenkalk.at
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10.2 Študije tal lahko pomagajo pri iskanju rešitev

Da ne izvajate nepotrebnega apnenja in gnojenja, vam lahko študija tal pomaga najti primerne rešitve. Opozoriti je 
treba, da je treba preučiti vitalne osnovne hranilne snovi, kot so kalcij, fosfor, dušik, kalij in magnezij, pa tudi raven 
pH tal.
Ugotovitve teh študij prinašajo informacije, s katerimi hranili bi morali gnojiti.

Samo pravilno ravnovesje osnovnih hranil in elementov v sledovih lahko zagotovi uspešno dosejevanje.

10.3 Gnojenje

Travinje je treba pognojiti s potrebnimi osnovnimi hranili in elementi v sledovih. Uporabite lahko predhodno 
opravljeno študijo tal, da vidite, katera hranila in elemente vaša tla potrebujejo.
Dosejevanje je uspešno le, če v tleh ni večjega pomanjkanja hranil.

Gnojenje, usmerjeno v umik (dušik).
Odlok o gnojenju predvideva največ 170 kg/ha dušika na travniku (odlok o gnojenju AT & DE).
Te meje so včasih dosežene po odvzemnem gnojenju le 5-6 pokošenih travnikov. Zato je treba razpoložljivi dušik 
razpršiti ciljno in učinkovito.
Potrebna količina dušika za 10 t DM/ha je okoli 220 kg. Vsak % detelje lahko zagotovi pribl. 3-4,5 kg dušika. Zato 
bi za rastlinsko populacijo s 15 % detelje potrebovali pribl. 160 kg N/ha. Vendar se lahko odvzem močno razlikuje 
glede na lokacijo, sestavo mešanice in intenzivnost uporabe.

Mineralno gnojenje:
Še posebej koristno je gnojiti z mineralnimi gnojili, ko rastline začnejo rasti. Hitro dostopni dušik se zlahka absorbira.
Pri uporabi mineralnih gnojil morate upoštevati tudi vsebnost elementov v sledovih v tleh. Če uporabljate mineralno 
gnojilo, boste morda morali spomladi uporabiti tudi žveplovo gnojilo.
Organsko gnojilo je priporočljivo zlasti za trajna travinja.
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W

Dosejevanje je uspešno le, če je v tleh ustrezno 
ravnovesje osnovnih hranil in elementov 
v sledovih, in če ti skupaj s pH vrednostjo 
ustvarjajo ugodno strukturo tal.

Organsko gnojenje:
Organsko gnojenje vam lahko pomaga uravnotežiti kakršnakoli neravnovesja v osnovnih hranilih.
Ne samo, da so v tekočem in trdnem gnoju prisotna hranila, kot so dušik (N), fosfor (P) in kalij (K),
pa tudi številna druga vitalna hranila, ki igrajo ključno vlogo pri prehrani rastlin.

Gnojilo v obliki dvoriščnega gnoja je še posebej priporočljivo za uporabo jeseni po zadnji košnji ali zgodaj spomladi. 
Pomembno je, da uporabite dobro zgnil gnoj, da v krmi živali pozneje ne bodo ostale organske snovi.
Bistvenega pomena je, da po vsaki koššnji nanesete tekoči gnoj, tako da ima travnik po rasti hitro na voljo dovolj 
dušika. Paziti je treba, da uporabljate redek tekoči gnoj. Pregost gnoj se prav tako ne izpira v zemljo in lahko 
poškoduje površje, če je po tem vroče vreme.

Kombinacija organskega gnojila in apna:
Da bi prihranili prehode čez travnike, bi lahko namesto tega v hlev posipali apno.
Te tako imenovane "žimnice iz apnene slame" imajo dve glavni prednosti. Prvič, izboljšajo kakovost zraka v hlevu in
drugič, omogočajo, da se apno širi skupaj s tekočim ali trdnim gnojem. Odlična možnost je tudi gnojno apno, ki ga 
vpihujemo neposredno v gnojevko.
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10.4 Žveplo – pomembno hranilo

Pri negi travinj pogosto pozabljamo na kalcij in žveplo. Marsikdo ne ve, da je njun učinek kot minerala v krmi zelo 
pomemben, saj je pomanjkanje kalcija oziroma mlečna mrzlica ena najpogostejših presnovnih bolezni pri kravah 
v obdobju telitve. Poleg tega visoka vsebnost kalcija v tleh zagotovi, da vaše živali ne zaužijejo preveč kalija. 
Prekomerna količina kalija lahko povzroči neugodne vrednosti DCAB ali težave s plodnostjo.

Večina tal ima tudi nezadostne ravni žvepla.
Pri tem je najpomembnejši način vnosa žvepla v tla. Eden najboljših načinov za to je uporaba kalcijevega sulfata 
(CaSO4). Poleg tega sta detelja in lucerna znani po visokih letnih potrebah po žvepla.

Kakšni so znaki pomanjkanja žvepla?
1. Nizek pridelek krmnih poljščin stročnic
2. Osvetlitev rastlinske populacije (nizka raven klorofila)

Pravi odgovor v praksi
Eden najboljših načinov gnojenja z žveplom za travinje je gnojenje z naravno sadro. Ta metoda zagotavlja zadostno 
količino žvepla skozi celotno sezono. (Nasvet: pazite, da je žveplo brez magnezija!) Za to je še posebej primerna 
naravna mavčna kamnina, saj ima visoko vsebnost kalcijevega sulfata (CaSO4).
Pri mavcu lahko hkrati nanesete želeno količino kalcija in sulfata. Naravna sadra vsebuje žveplo v obliki sulfata. 
Sulfat je topen v vodi, zato se neprekinjeno raztopi skozi celotno sezono in zagotavlja redno gnojenje.

Žveplovo apnenje je najbolje opraviti, preden rastline začnejo rasti. Ker pretvorba žvepla v tleh napreduje hitreje
pri višjih temperaturah priporočamo gnojenje z žveplom zgodaj spomladi.

Primer:
Travinje, ki se intenzivno uporablja, ima letne potrebe po žvepla 40-60 kg/ha. Tla pogosto ne dobijo dovolj žvepla 
samo z organskim gnojenjem. Pretvorba traja predolgo, če je vreme premrzlo, zato je gnojenje z žveplom najbolje 
izvesti spomladi.

Ravnovesje žvepla

Potreba po žveplu kg/ha/leto

Tvroba surovih beljakovin Pribl. 22 kg

Rast rastlin Pribl. 13 kg

Izpiranje Pribl. 10 kg

Skupna količina Pribl. 45 kg

Vir: cf. www.bodenkalk.at
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11. TRAVNE MEŠANICE

Po članku Michaela Traxla, vodje Grassland & Field Forage Product Management, Saatbau Linz

V zadnjih letih sta se govedoreja in prireja mleka v mnogih regijah močno intenzivirala.

Progresivno globalno segrevanje, naraščajoče število živali na kmetijah, pa tudi povpraševanje po boljši kakovosti 
krme, so vsi dejavniki, ki so v zadnjih nekaj letih povzročili povečano pogostost košenj travinja. Na mnogih območjih, 
kjer je bilo nekoč normalno narediti 3 košnje na leto, je novo povprečje 4 ali 5 košenj, na travnikih, ki so bili pred tem 
košeni le 4-krat na leto, pa je zdaj normalno narediti 5 ali 6.

Zaradi zgodnjih časov košenj se je koncentracija sestavin povečala, v veliki meri na račun strukture, kar je za 
prežvekovalce še posebej pomembno za ohranjanje stabilnega okolja v vampu. Ta izgubljena struktura pogosto ni 
dovolj uravnotežena ali pa je uravnotežena napačno, včasih s smrtnimi posledicami za živali.

11.1 Dobra osnovna krma prihrani koncentrat

Za večjo proizvodnjo mleka iz osnovne krme potrebujete visoko kakovost krme. V praksi se mlečnost iz osnovne 
krme razlikuje in ni enaka pri vsaki košnji. Edini način za prihranek koncentrata je najboljša možna osnovna krma.

Mlečnost do 6000 kg mleka/kravo lahko dosežemo z doboe osnovno krmo z okoli 16-17 % surovih beljakovin, 6,3 – 
6,6 MJ NEL, 3,5 g P/kg suhe mase (DM). Ta lahko naraste celo na 8000 kg mleka, če se dodajo porcije osnovne njivske 
krme (trolistna trava, koruza). Kratkotravni pašniki kažejo najvišjo osnovno krmno učinkovitost na travnikih.

Boljša kot je kakovost osnovne krme, večji je vnos krme in večji so pridelki. Da bi to dosegli, je treba s travinjem 
in krmo optimalno upravljati in ju vzdrževati. Eden najpomembnejših dejavnikov za uspešnost osnovne krme je 
rastlinska populacija in njena sestava.

11.2 Travnik – simfonija različnih rastlin

Stalno travinje je rastlinska združba. Ta skupnost deluje le, če so vse posamezne rastline in vsi drugi dejavniki 
(gnojenje, dosejevanje, spravilo itd.) med seboj usklajeni. Če nekaj naredimo napačno, lahko to negativno vpliva na 
celotno rastlinsko združbo, kar se bo odrazilo na pridelkih in njihovi kakovosti.

Pregloboka košnja upočasni rast rastlin in s tem tudi naslednjo košnjo. Neželene rastlinske vrste se lahko uveljavijo 
v kakršnih koli vrzeli, ki se razvijejo, in jih je treba pozneje urediti. Z vsakim sprejetim ukrepom kmetje posegajo v 
rastlinske združbe, zato je pomembno, da se zavedamo, kakšne učinke lahko ima vsak ukrep.

Osnovna kakovost krme je v resnici odvisna od rastlinske populacije, časa uporabe in gnojenja.

W
Optimalna populacija travniških rastlin: 60-80% 
visokokakovostnih trav, 10-20% detelje, 10-20% 
zelišč 
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Na voljo je vrsta visokokakovostnih semenskih mešanic 
za različne lege in vremenske razmere, vrste uporabe in 
intenzivnosti, ki jih lahko uporabimo za ponovno setev 
ali dosejevanje krmnih površin. Glede na namen uporabe 
so potrebne različne sestave mešanice, bodisi za trajne 
pašnike, trajne travnike, začasne pašnike ali za pridelavo 
poljske krme.

Če želite trajno travinje učinkoviteje zaščititi pred 
sušnim stresom, priporočamo mešanico z visokim 
deležem pasjega repa ali rdeče detelje. Če stročnice in 
zelišča hitro uidejo izpod nadzora, potem so prava izbira 
mešanice na osnovi trav.

Najuspešnejša metoda je obvladovanje populacije z 
rednimi/periodičnimi dosejevanji. Obnova travinja po poškodbah bele ličinke, stresu zaradi suše ali zaradi visoke 
ravni plevelov (groba trava) je bistveno dražja in zamudnejša. Periodično dosejevanje ali obnovo je najbolje opraviti 
po tretji ali četrti košnji okoli sredine ali konca avgusta. Če so  v tleh velike vrzeli ali veliko krtin, lahko to storite tudi 
v povezavi z vzdrževanjem travnika spomladi pred prvo košnjo.

11.3 Trave zagotavljajo pridelek

Trave predstavljajo največji del rastlinskih združb na travnikih. Predvsem pa so največji pridelovalci na trajnih 
travinjah in s tem zagotavljajo pridelek ob optimalnem gospodarjenju. V vsakem primeru mora travniška mešanica 
vedno vsebovati angleško ljuljko (znana tudi kot trajnica). Kot pravi vsestranski talent lahko prenese pogoste košnje, 
je čvrsta, zelo hitro zraste, dobro pokriva tla, ob pravočasni uporabi ima visoke vrednosti ogljikovih hidratov in 
surovih beljakovin, zelo dobro se odziva na gnojenje, in še veliko več.

Travniška bilnica in mačji rep sta vrhunski travi, ki dajeta mešanici večjo zimsko trdnost, ki je pogosto potrebna na 
hladnejših ali ostrejših legah. Poleg tega sta zelo primerni za krmo, saj imata hranilno vrednost 8 (najvišja možna 
vrednost).

Večino tal pokriva travniška latovka. Kot spodnja trava zgodaj prekrije prosto površino tal in preprečuje kalitev 
nezaželenih vrst. Zaradi svojih dobrih lastnosti tvorbe nasadov in sposobnosti ponovne rasti je bistvenega pomena 
za pašnike in odličen partner za travinje. Travniško latovko se težko ukorenini, saj ima zelo počasno zgodnjo rast in 
je konkurenčno šibka. Zato mešanice običajno vsebujejo velike količine te posebne trave.

Suše na trajnem travinju imajo pogosto resne posledice, saj trave potrebujejo velike količine vode. Navadna pasja 
trava deluje nekoliko drugače, vendar kljub temu dosega dokaj dobre donose. Ta trava potrebuje manj vode in je 
zato bolj primerna za sušnejše lege in daljša sušna obdobja. Obstajajo tudi druge trave (rdeča ovsenica, ovsena trava 
itd.), ki ne smejo manjkati v mešanici, še posebej, če se travinje intenzivno uporablja.
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11.4 Stročnice so ključni dobavitelji surovih beljakovin

Stročnice bi morale biti druga najpogostejša rastlina na 
travinju. So pomemben vir surovih beljakovin in živali jih 
radi jedo. Ena najpomembnejših stročnic je bela detelja. 
Ima najvišjo hranilno vrednost med vsemi stročnicami, 
nase veže veliko dušika, prenaša veliko košenj (ki se jim 
na pašnikih ni mogoče izogniti), zelo težko ga je izriniti iz 
tal, saj je poleg ostalih lastnosti zelo robusten.
Rdeča detelja in lucerna sta značilni poljščini ki sta 
v sušnih letih našli pot na trajno travinje. Z močnim 
koreninskim sistemom se lahko ukoreninita v globljih 
plasteh zemlje in tako bolje preneseta sušna obdobja. 
Pomanjkljivost teh rastlin je, da jih je zelo težko 
nadzorovati in se lahko v zelo sušnih letih zelo razširijo 
(to še posebej velja za lucerno).
Alsike detelja in navadna nokota nista prednostni za 
krmo, saj imata nizko hranilno vrednost. Sta nezahtevni, najdemo ju predvsem na izredno suhih in neplodnih legah 
ali na pobočjih.

11.5 Zelišča naredijo krmo okusnejšo

Zelišča povečajo elastičnost izrabe krme in vsebnost mineralov v rasti. Zaradi svoje vsebnosti pomembno prispevajo 
k okusnosti krme in zato povečajo vnos.

Najpomembnejše vrste zelišč so:
 » Ozkolistni trpotec
 » Rman
 » Regrat
 » Kumina
 » Kravji pastinak

Strupenim in potencialno strupenim rastlinam se je 
treba izogibati in po potrebi uničiti. Lahko negativno 
vplivajo na zdravje živali.

11.6 Izbira sorte pomeni prilagodljivost

Poleg vseh rastlin, ki jih potrebujete, je ključna tudi izbira sorte. Sorte z različnimi časi zorenja imajo večjo 
prilagodljivost pri uporabi in zato omogočajo večje časovno okno žetve. Pri intenzivno gospodarjenih travnikih z 
večkratnimi košnjami je priporočljiva uporaba hitro rastočih, zgodnje do srednje zrelih sort. Pri tipičnih 3-košnih 
travnikih je bolje uporabiti srednje do pozno zrele sorte.
Komercialno dostopne mešanice so običajno optimalno prilagojene zahtevam glede izbire sorte. Vendar je treba 
biti pozoren na natančno sestavo mešanice, saj je jasno ena stvar; sorte v intenzivni dosejevalni mešanici za ugodne 
lege vsekakor niso primerne za uporabo na kmetiji na 800 m nadmorske višine s 3 košnjami.
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Priporočene trave in načini

Vrsta Način
Količina 

čistih vrst

Stalni pašniki Stalni travniki /za košnjo

suhi sveži vlažni grobi
Blagi/
srednji

grobi

Intenzivna

Bela detelja S 20 } W W W W W

Navadna pasja trava TF 20 W W } W W W

Lisičji rep S 30 - } W - - -

Mačji rep TF 20 } W W W W W

Angleška ljuljka TF(S) 25 - W - - W -

Travniška latovka S 30 W W W W W W

Srednja

Schwedenklee T 20 - } W } - }

Glatthafer TF 40 W W } } } }

Goldhafer TF 20 W W } W } }

Wiesenschwingel TF 30 } W W W W W

Ekstenzivna

Hornklee T 30 W W } W } }

Gelbklee T 30 } - - - } -

Wehrlose Trespe S - W - - - - -

Rotschwingel S, TF 30 W W } W W W

Fioringras S 20 - - W } } }

Rotstraußgras S 20 - - - } - }

Kammgras TF 30 - - - } - }

W = primerno

} = primerno v omejenem obsegu

\ = ni primerno

R = tvori urejeno travinje

H = tvori rušo

P = glavna korenina

Vir:
cf. "Grünlandnachsaat"

(druga izdaja 2010)
Urednik:

Provincial Chamber of Agriculture of Austria

W
Travne mešanice naj bodo prilagojene 
podnebju, regiji ter inzenzivnosti rabe
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12. IZBOLJŠANJE POPULACIJE RASTLIN

12.1 Težave

 » Izrazite poletne suše - manj kakovostne trave
 » Padavine se vse leto zmanjšujejo
 » Temperature se v zadnjih dveh letih dvigajo – +2°C
 » Bele ličinke – večinoma posledica travnikov, poškodovanih zaradi suše

12.2 Rešitve za boj proti belim ličinkam

 » Uravnotežena rastlinska populacija
 » Obsežna pokritost tal povzroči nižje temperature tal in s tem manjše tveganje za nastanek belih ličink
 » Visokokakovostne trave z boljšo rastjo korenin lahko bolje prenesejo ekstremne razmere

Bele ličinke

Idealne rastlinske populacije so manj dovzetne za bele ličinke ali sušo

Škoda zaradi 
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12.3 Ustvarite travinje, odporno na sušo

 » Prilagodite paleto sort
 » Zagotovite zadostno višino košnje
 » Dosejevanje in vzdrževanje postajata vse bolj 

pomembna

Navadna pasja trava – stebelna trava, odporna na sušo
Navadna pasja trava bi morala imeti določeno mesto v 
mešanicah, odpornih na sušo, saj je ena redkih trav, ki 
dobro prenaša sušo.
Njena hranilna vrednost ni tako visoka kot pri trajni ljuljki, 
zato je še posebej pomembna sestava trav v mešanici.
Približno 20 % rastlinske populacije na suhih legah
mora biti navadna pasja trava

Rdeča detelja – stročnica, odporna na sušo
Na splošno je najbolj primerna stročnica za travinje 
bela detelja. Najbolje pa sušo prenaša rdeča detelja, 
poskusite jo vključiti v rastlinsko populacijo do določene 
mere. Težava pri rdeči detelji je, da se slabo odziva na 
košnjo, zato jo je potrebno dosejati vsako leto. Prinaša 
tudi surove beljakovine, zato bi njen delež na travinju 
moral znašati od 10-15%.

12.4 Nadaljne ugotovitve

Prihodnost travnikov, odpornih na sušo, bo v smislu 
pridelka vmesna pot. Cilj v prihodnosti bo zagotoviti 
manj nihanj pridelkov; največji donos ne bo več 
nadzorovan. Cilj odpornosti na sušo je zagotoviti 
zanesljivost pridelka. Poleg tega smo v zadnjih 10 letih 
videli, da sta se navadna pasja trava in rdeča detelja v sušnem obdobju razmeroma dobro razvili.

W
Optimalna populacija rastlin = 
konstano visoki donosi 
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13. OBMOČNO SAJENJE

13.1 Razlogi za uporabo senzorskega sistema ISARIA na travniku

Gnojenje z dušikom (N)
Glavni argument za uporabo senzorskega sistema ISARIA je zagotavljanje učinkovite uporabe gnojil. S pomočjo 
senzorske analize je mogoče oceniti populacijo rastlin in natančno določiti, koliko dušika je treba uporabiti. Travinje 
potrebuje različne količine dušika ob različnih časih košnje, od prve košnje spomladi do zadnje košnje jeseni. Razlog 
za to je, da se pridelek od prve do zadnje košnje nenehno zmanjšuje, zato je treba količino gnojila prilagajati košnji.

 » Ciljno oskrbite območja donosa z N
 » Ciljna uporaba mineralnih gnojil
 » Natančna analiza izrabe tekočega gnoja in natančno merjenje vnosa mineralnih gnojil.
 » Omejitev gnojenja N z Odlokom o gnojenju, s ciljno distribucijo N povečati pridelek in večjo učinkovitost N

Dosejevanje travnikov
Zahvaljujoč senzorski podprti oceni biomase je mogoče spektralno določiti stopnjo pokritosti tal. Zaradi priporočenih 
povečanj se površine z nizko pokritostjo dosejajo z večjimi količinami semena. Hkrati senzorji zaznavajo površine z 
višjo talno pokritostjo in jih prekomerno posejajo z manjšo količino semena.

 » Optimizirane količine semena  nižje ravni pritiska plevela
 » Brez izgube semen (možnost prihranka)
 » Večji osnovni pridelek krme (literatura in mnenja strokovnjakov za travinje)
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13.2 Kako deluje senzor rastlin ISARIA

Senzor rastlin Isaria iz Fritzmeierja meri intenzivnost svetlobe, ki se odbija od tal in rastlin, potem ko jih osvetli z 
rdečo in skoraj infrardečo svetlobo. Poleg tega štiri LED diode v vsaki senzorski glavi pošiljajo svetlobo s štirimi 
različnimi valovnimi dolžinami v kratkih intervalih. Različne rastline in tla odsevajo to svetlobo v različnih stopnjah. 
Detektor svetlobe meri intenzivnost odboja v štirih ustreznih valovnih dolžinah.

Fritzmeier uporablja zbrane odbojne vrednosti za izračun lastnih dveh indeksov, indeksa merjenja odbojnosti Isaria 
(IRMI) za oskrbo rastline z dušikom in indeksa biomase Isaria (IBI), ki meri talno pokritost in rast pridelka. Natančne 
valovne dolžine, ki jih je Fritzmeier uporabil za izračun indeksov, so skrivnost podjetja.

Vir: cf. ISARIA; Fritzmeier Umwelttechnik GmbH & Co.KG

Dobro je vedeti ...

 » Senzor rastlin prepozna dobro in slabo razvita območja
 » Funkcija senzorja “smart4grass” omogoča samodejno prilagajanje količine semena za dosejevanje trave
 » Senzor Isaria prenaša ciljne vrednosti v računalnik sejalne naprave
 » Računalnik nato prilagodi hitrost sejalne gredi
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14. POROČILO O PREIZKUSU

Povzetek poročila o preizkusu: "Izboljšanje odpornosti na sušo in raznovrstnosti vrst na travnikih z visokim donosom"
Poročilo 2018-2020 dipl. inž. Peter Frühwirth | Deželna kmetijska zbornica Zgornje Avstrije

14.1 Dejstva in številke o preizkusu

Pilotna kmetija: Zgornja Avstrija, 4572 St. Pankraz
Trajanje testa: 2018-2021
Tehnologija dosejevanja: Česalo s sejalnikom PNEUMATICSTAR-PRO, 6 m delovna širina, Ø 10 mm žbice
Rastlinska populacija: 
Za rast rastlin na testnem območju je bil značilen zelo visok odstotek angleške ljuljke, z dobrim deležem bele 
detelje in nizkim, a dobro razporejenim odstotkom zlate ovsene trave. Delež navadne pasje trave je bil nizek in je bil 
posledica dosejevanja v letu 2016. Poleg tega je bil visok odstotek grobe trave.

Pokošeno: 5x na leto
Zaloga hranil:
Brez tekočega gnoja (približno 20 m³/ha, 6x na leto). Največ 25 % redčenja iz nanosa drugega tekočega gnoja.

Mešanice za dosejevanje:
Razpršene so bile tri različne dosejevalne mešanice. Te mešanice so vsebovale naslednje sestavine:
Mešanica 1: 50% navadna pasja trava, 21% mačji rep, 29% rdeča detelja
Mešanica 2: 44% navadna pasja trava, 12% mačji rep, 44% rdeča detelja
Mešanica 3: 50% navadna pasja trava, 50% rdeča detelja

Variante dosejevanja
Celotno testno območje je bilo razdeljeno na "obnovitveno dosejevanje" in "periodično dosejevanje". Količina 
raztrosa med obnovitvenim dosejevanjem (v nadaljevanju skrajšano OD): 30 kg/ha Količinska razpršitev med 
periodičnim dosejevanjem (v nadaljevanju skrajšano PD): 15 kg/ha

Cilji "obnovitvenega dosejevanja"
Cilji »obnovitvenega dosejevanja« se bistveno razlikujejo od ciljev »periodičnega dosejevanja«. Glavni cilj obnove 
je odstraniti grobo travo in hitro preoblikovati rastlinsko populacijo. Obnovitveno dosejevanje je enkraten ukrep in 
mora pripraviti tla za kasnejšo naknadno periodično dosejevanje.

Cilji "periodičnega dosejevanja"
"Periodično dosejevanje" je še posebej uporabno na območjih, kjer ni veliko grobe trave in kjer so vrzeli ali nepokrita 
tla. To je predpogoj, da lahko nove trave brez večjih težav vzklijejo. Vendar pa je za uspeh odločilno dosledno in 
predvsem dolgoročno izvajanje. Pri uporabi s štirimi košnjami je najbolje, da zemljo dosejemo vsaki 2 leti. Če se 
travinje pokosi 5-krat letno, je treba v upravljanje s travinjem kot standardni ukrep vključiti periodično dosejevanje.

W
Odstranite manj kakovostne trave – naj prevladujejo 
visokokakovostne.
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14.2 Obnovitveno dosejevanje

Zgrabljanje
Česalo s sejalnikom PNEUMATICSTAR-PRO (delovna širina 6 metrov) je z dvojnim križnim načinom dela odstranilo 
grobe trave, kolikor je bilo možno. Žbice so bili nastavljene najbolj agresivno (navpično). Med prvim in drugim 
navzkrižnim delom ter po drugem prehodu, je bil odstranjeni material zavit in odpeljan z območja z nakladalnim 
vagonom. Na koncu smo semena posejali s sploščenimi žbicami.
Količina semena: 30 kg/ha
Optimalni čas: avgust

Rezultat
Rastlinska populacija je bila zaradi takratnega vremena zelo suha. Grobo travo bi lahko skoraj 100-odstotno odstranili 
iz rastlinske populacije s »plevenjem«. Naj vas videz po uspešni obnovi ne skrbi. Odprti prostori in rjava tla samo 
kažejo, kako močno je groba trava že prizadela travniško populacijo.
Žal je bilo zaradi agresivnega načina dela z navpičnimi zobci odstranjeno tudi veliko angleške ljuljke in bele detelje. 
Ker pa je bilo angleške ljuljke veliko in ker bela detelja običajno raste in se dobro širi, to ni predstavljalo težav. Konec 
koncev je glavni cilj obnove popolnoma odstraniti vso grobo travo iz rastlinske populacije. Takrat je ostalo dovolj 
prostora za uveljavitev dosejevalne mešanice, tla pa so bila idealna podlaga za uspešno preoblikovanje rastlinske 
populacije z visokokakovostnimi vrstami krmnih trav. Valjanje ni bilo potrebno.

Prej Pote
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14.3 Periodično dosejevanje

Zgrabljanje
Česala z debelimi žbicami, kot je PNEUMATICSTAR- 
PRO, so se izkazala za učinkovita tudi pri periodičnem 
dosejevanju. Žbice so nastavljene agresivno (rahlo 
nagnjeno) ali naravnost glede na rastlinsko populacijo, 
odvisno od tega, ali je grobe trave veliko ali malo. Na 
testno površino "periodičnega dosejevanja" so bile 
testne mešanice nanesene tako, da je sejalnik prešel 
površnino s ploščato nastavljenimi žbicami žbicami 
(predzadnja luknja).
Količina semena: 10-15 kg/ha
Optimalni čas: avgusta

Rezultat
Rdeča detelja in navadna pasja trava sta vključeni v 
dosejevalne mešanice in sta se jasno ukoreninili že od 
drugega leta dosejevanja. Na srečo je tudi angleška ljulja 
na splošno ostala nedotaknjena in je zaradi optimalnih 
vremenskih razmer leta 2020, lahko je dosegla svoj 
polni potencial pridelka. Zato je bil izkoristek suhe snovi 
le nekoliko nižji kot pri obnovi (glej Donosi – rezultati 
testov).

Apo 2 tednih Po 6 tednov
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Donos suhe mase (okr. DM) drugo leto po obnovi
Obnovitveno dosejevanje:
Mešanica 1: 11.08 t DM/ha
Mešanica 2: 12.09 t DM/ha
Mešanica 3: 12.69 t DM/ha
Ničelna varianta: 10.99 t DM/ha

Periodično dosejevanje:
Mešanica 1: 11.95 t DM/ha
Mešanica 2: 10.82 t DM/ha
Mešanica 3: 12.35 t DM/ha
Ničelna varianta: 10.42 t DM/ha 

Donos surovih beljakovin (okr. XP)
Obnovitveno dosejevanje:
Mešanica 1: 1,70 t XP/ha
Mešanica 2: 1,98 t XP/ha
Mešanica 3: 2,11 t XP/ha
Ničelna varianta: 1,64 t XP/ha

Periodično dosejevanje:
Mešanica 1: 1,81 t XP/ha
Mešanica 2: 1,71 t XP/ha
Mešanica 3: 1,87 t XP/ha 
Ničelna varianta: 1,64 t XP/ha 

Vsebnost beljakovin (okr. XP)
Obnovitveno dosejevanje:
Mešanica 1: 15.6% XP
Mešanica 2: 16.6% XP
Mešanica 3: 16.9% XP
Ničelna varianta: 15.4% XP

Periodično dosejevanje:
Mešanica 1: 15.9% XP
Mešanica 2: 16.5% XP
Mešanica 3: 15.7% XP
Nična varianta: 16.3% XP

14.4 Donosi – rezultati testov

Naslednji donosi izhajajo iz košnje v drugem letu po obnovi (leta 2020). Izgube pridelka in konzerviranja se ne 
upoštevajo. Preizkusi so bili opravljeni s tremi različnimi dosejevalnimi mešanicami in nato primerjani z ničelno 
varianto, kjer ni bilo dosejevanja.

Rezultati testa:
Obnova izvedena z mešanico 3, je imela najvišji izkoristek XP in DM. Pri periodičnem dosejevanju je bila vsebnost 
XP v povprečju boljša pri ničelni varianti. Kljub temu je bila skupna vsebnost XP pri dosejevanju bistveno boljša.
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14.5 2019: Sušno leto

Zaradi izredne suše v letu 2019, v tem letu niso bile opravljene analize krme in pridelka. Predvsem zato, ker je 
moralo obnovitveno dosejevanje v prvi rasti ustvariti zalogo, ki ustvarja donose. Dosejane trave in rdeča detelja so 
se že dodruge rasti popolnoma razvile.
Obstajale so drastične razlike med obnovitvenim dosejevanjem, periodičnim dosejevanjem in ničelno varianto 
glede na vizualni izgled in izmerjeno višino rastlinske populacije. Od prve do četrte rasti je obnovitvena dosaditev v 
primerjavi z vsemi drugimi variantami jasno in pozitivno izstopala. Predvsem navadna pasja trava in rdeča detelja sta 
prevladovali v populaciji rastlin po obnovitvenem dosejevanju. Angleška ljulja je do druge rasti še vedno ustvarjala 
pridelek, čeprav je očitno upadala. V poletnih mesecih je takrat le v manjši meri sodelovala pri tvorbi mase.

Obnovitveno dosejevanje pri drugi rasti 17. Junija, višina pribl. 45 cm. Pasja 
trava, mačji rep in rdeča detelja so se dobro razvile. Zaradi angleške ljuljke kot 
spodnje trave, populacija rastlin postane gostejša.

Periodično dosejevanje pri tretji rasli 23. julija 2019. Višina rastlinske 
populacije pribl. 25 cm. Bistveno manj nastajanja mase, kot pri obnovitvenem 
ponovnem sejanju zaradi suše. 

Začetna populacija (ničelna varianta) pri drugi rasti 17. Junija 2019. Pribl. Višina 
rasti je 20 cm. Pomanjkanje padavin ima tu že velik vpliv.

Obnovitveno dosejevanje tretje rasti 23. julija 2019. Rdeča detelja je med 
dolgotrajno sušo ustvarila zelo dobro maso. Višina rastlinske populacije pribl. 
40 cm.
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14.7 Povzetek stroškov in prihodkov

Kot kaže ta praktični preizkus, je periodično dosejevanje finančno bolj uporabna naložba kot obnova. Zaradi 
povečanega pridelka in posledično večjega pridelka mleka je mogoče stroške variante dosejevanja pokriti hitro, 
včasih v manj kot enem letu. Poleg tega je ta test pokazal, da obstaja tudi zelo velik potencial za pridelek beljakovin 
na travnikih.

14.6 Izračun stroškov

Stroški obnove  Trajanje na ha (ure) Stroški v € na ha

Navzkrižno česanje (2 prehoda) 1,50 108,00

Zgrabljanje 22,00

Odvoz 0,75 75,00

Navzkrižno česanje (2 prehoda) 1,50 108,00

Zgrabljanje 22,00

Odvoz 0,75 75,00

Sejanje s sejalnikom (5. prehod) 0,75 54,00

Skupaj za obnovo 464,00

Cena semen (Mešanica 3 ÖAG kakovostna semena) 5,73 €/kg, 30 kg/ha 172,00

Skupni stroški obnovitvenega ukrepa 636,00

Stroški periodičnega dosejevanja Trajanje na ha (ure) Stroški v € na ha

Sejanje s sejalnikom 0,75 54,00

Skupaj za periodično dosejevanje (prekinjeni sistem) 54,00

Cena semen (Mešanica 3 ÖAG kakovostna semena) 5,73 €/kg, 15 kg/ha 86,00

Skupni stroški periodičnega ukrepa 140,00

Razpon krme za krave v %
Prihodek mleka na ha  

(na podlagi NEL) do (v €)
Prihodek mleka na ha  

(na podlagi nXP) do (v €)

Mešanica za obnovitev 3 115 % € 5491,00 € 6400,00

Ničelna varianta 100 % € 4842,00 € 5450,00

Dodatni napredek v primerjavi 
z ničelno varianto € 650,00 € 951,00

Razpon krme za krave v %
Prihodek mleka na ha 

(na podlagi NEL) do (v €)
Prihodek mleka na ha 

(na podlagi nXP) do (v €)

Mešanica za periodično dosejevanje 3 121 % € 5313,00 € 6076,00

Ničelna varianta 100 % € 4447,00 € 5166,00

Dodatni napredek v primerjavi 
z ničelno varianto € 866,00 € 910,00



4 6 W W W . E I N B O E C K . E U

15. POVZETEK

Za ustvarjanje in uspešno vzdrževanje travinja je potrebno narediti več pomembnih korakov:

Zakaj izbrati PNEUMATICSTAR-PRO?

2. Določiti ustrezne ukrepe

3. Ukrepati zgodaj s pravim vzdrževanjem in dosejevanjem

4. Pri večji škodi travinje obnoviti s ponovnim sejanjem

5. Uspeh pri žetvi

1. Ugotoviti 

2. Idealna naprava za ponovno setev, dosejevanje travniške populacije

3. Travinje je zračeno, spodbujanje rasti

4. Regulacija plevelov, ukoreninjenih na 

5. Vrzeli so zapolnjene z letnimi dosejevanji

1. Idealna naprava za vzdrževanje travinja spomladi

6. Visoka zmogljivost z nižjimi stroški
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OPOMBE



Dodatne brošure o vzdrževanju travinja in ekološkem kmetijstvu:
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NEGA TRAVINJA

 » Travniško česalo 
GRASS-MANAGER(-PRO)

 » Česalo s sejalnikom 
PNEUMATICSTAR(-PRO)

 » Športno česalo 
SPORTSTAR

SAJENJE IN GNOJENJE

 » Pnevmatska sejalna naprava 
P-BOX-STI | P-BOX-MD

 » Pnevmatska sprednja naprava 
JUMBO-SEED

 » Mehanska sejalna naprava 
DRILLBOX | MECHANICBOX

 » Sejalnik 
CHOPSTAR-SEEDER

SEZNAM PRODUKTOV

 » Nega pridelka

 » Izravnavanje

 » Nega travinja

 » Sajenje in gnojenje

EINBÖCK  
Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at

EKOLOŠKO 
KMETOVANJE

 » Vodnik za mehansko 
zatiranje plevelov

 » Nasveti in zanimiva dejstva 
o tehnologiji mehanskega 
zatiranja plevela in 
okopavanja

 » Z ZDRUŽENIM 
KMETOVANJEM do uspeha

Tehnične spremembe in napake se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila!

Da bi predstavili prednosti našega nenehnega razvoja izdelkov, si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila. Tiskarske in tipkarske napake ali kakršne koli spremembe ne dajejo 
naročniku nobenih reklamacij. Posamezne specifikacije opreme, ki so prikazane ali opisane tukaj, so na voljo samo kot opcije.

V primeru nasprotij med posameznimi dokumenti glede obsega dobave veljajo podatki iz našega aktualnega cenika.
Vse slike so slike simbolov in lahko vsebujejo možnosti, ki so na voljo za doplačilo. Za dodatne informacije se obrnite na našo prodajno ekipo.

Fotografije in grafike: © Einböck GmbH; Fotografije in grafika so brezplačni, brez licence, vendar se lahko uporabljajo samo nespremenjeni | Besedilo in vsebina: © Einböck GmbH; se lahko uporablja 
nespremenjeno, če je naveden vir | Različica: 05/2022


