
Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme -
metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam

Vodilni partner: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
UM
Ostali člani partnerstva: Kmetijski inštitut Slovenije; KGZS,
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor; JGZ Rinka, Celje; Kmetije:
Kocuvan, K., Pernica; Lep, D., Fala; Lašič, A., Miklavž na
Dravskem polju; Kopač, J., Medno, Žnideršič, B., Brežice

Kontaktni podatki vodilnega partnerja: dr. Branko KRAMBERGER, FKBV UM; branko.kramberger@um.si
Spletna stran projekta: http://www.fkbv.um.si/index.php/raziskovalna-dejavnost-fkbv/projekti/60-vsebina/4295-izboljsane-tehnologije-pridelave-in-konzerviranja-z-beljakovinami-
bogate-krme

Tip projekta: EIP
Tematika projekta: Okolje in podnebne spremembe

Praktični problem: Zaradi prilagajanja živinoreje
podnebnim spremembam so potrebne izboljšane
tehnologije pridelave in konzerviranja krme v obdobjih
(zagotavljanje krme na zalogo), ko padavin ne
primanjkuje in izboljšave pridelave proti suši odpornih
rastlin. Obenem je potrebno čim manjše
obremenjevanje okolja.

Obdobje trajanja projekta: 14.12.2019 – 13.12.2021
Višina odobrenih sredstev: 239.934,36 EUR

Namen in cilji projekta:
- zagotavljanje visokokakovostne proteinske krme na zalogo (najučinkovitejši ukrep
prilagajanja živinoreje podnebnim spremembam) s posodobljeno pridelavo prezimnih
krmnih dosevkov,
- konzerviranju in za uporabo sveže krme izboljšane tehnologije pridelave lucerne, kot
rastline zelo odporne prosti suši,
- maksimalna vezava ogljikovega dioksida v organsko snov in zmanjševanje dušikovih emisij
v okolje,
- prenos v dosedanjem znanstvenem delu pridobljenih rezultatov preko učinkovitega
povezovanja raziskovalnih in svetovalnih institucij ter kmetov v neposredno prakso.

Pričakovani rezultati:
- nova oz. izboljšana podnebnim spremembam prilagojena tehnologija
pridelave in konzerviranja beljakovinske voluminozne krme z deteljno
travnimi mešanicami,
- pozitiven vpliv pridelave na naslednjo poljščino v njivskem kolobarju,
- okoljevarstvena trajnostna pridelava krme,
- kakovostna beljakovinska krma na zalogo kot ukrep prilagajanja živinoreje
na podnebne spremembe.

Dosedanji rezultati projekta:  (glej tudi spletno stran projekta) 

Dosedanji ključni rezultati in priporočila za prakso:

1. Lucerna in mešanice. Za pridelavo s proteini bogate voluminozne krme je zelo upravičena uporaba lucerne v čisti setvi, prav tako pa mešanica lucerne in trav z visokim deležem
lucerne. Taka mešanica daje po količini pridelka zelo zanesljive pridelke, je prilagodljiva na različnih rastne razmere in kot smo dokazali v našem projektu, se tudi odlično silira.

2. Dosevki. Pri dosevkih lahko z deteljami in predvsem z mešanicami detelj in trav z visokim deležem detelje brez gnojenja z N pridelamo količino pridelka, ki je primerljiva s čisto
setvijo z N gnojene mnogocvetne ljuljke. Tudi tu se v primerjavi s čisto setvijo detelj, mešanice detelj in ljuljke z visokim deležem detelje dobro silirajo. V projektu smo ob visokih
vsebnostih sušine zelo kakovostne silaže pridelali tudi s čisto setvijo detelj (inkarnatka in črna detelja).

3. Mineralni N v tleh. V obravnavanjih z lucerno in njenimi mešanicami je bilo pred zimo največ mineralnega N pod čisto lucerno. V obravnavanju mešanice lucerne in trav je
količina N-min jeseni v tleh podobno nizka, kot pri čisti setvi trav, ki so bile za razliko od prvih dveh obravnavanj, med rastno dobo pognojene z N. Podobno je pri dosevkih, kjer se
vsebnost mineralnega N v tleh od poznopoletne setve do zime zmanjša pri vseh obravnavanjih, vendar najmanj pri metuljnicah, najbolj pa v čisti setvi mnogocvetne ljuljke, čeprav
je bila jeseni pognojena z N. Spomladi se lahko vsebnost mineralnega N v tleh do prve košnje zmanjšuje tudi pod čistimi setvami metuljnic predvsem, če je v dosevku veliko ne-
sejanih rastlin (ne-metuljnic) in v primeru hladne pomladi, kot je bila letošnja, ko je bila simbiotska vezava N manj izrazita.

Lucerna (100 %) Lucerna (50 %)
Trave (50 %)

Trave (100 %)

Kmetija 1 22.079 22.725 21.913

Kmetija 2 28.140 29.296 23.738

Kmetija 3 30.387 29.185 19.657

Povprečno 26.868 27.068 21.769

Detelji (100 %) Detelji (50 %)
Mnogocv. ljuljka  (50 %)

Mnogocv. ljuljka (100 %)

Kmetija 1 8.577 9.198 9.743

Kmetija 2 7.411 9.773 9.449

Kmetija 3 9.491 10.923 10.036

Povprečno 8.493 9.965 9.742

Rastline v projektu Lucerna; Trave: mačji rep, travniška bilnica, trpežna ljuljka v tretjinskih deležih.
Gnojenje 

v letu setve
60 kg N, 110 kg P2O5 in 220 kg K2O spomladi, kasneje vsaki košnji le travam v čisti setvi po
40 kg N na ha.

Gnojenje 
v drugem letu

110 kg P2O5 in 220 kg K2O spomladi, le travam v čisti setvi spomladi 60 kg, kasneje vsaki
košnji po 40 kg N na ha.

Setev Začetek aprila 2019.
Košnje V leto 2019 štiri košnje, v letu 2020 5 košenj, v letu 2021 košnja v maju, sledi setev

koruze. Po vsaki košnji lucerne in mešanic je sledilo venenje in siliranje v bale.

Rastline v projektu Inkarnatka in črna detelja sejani skupaj v polovičnih deležih kot detelja, italijanska
mnogocvetna ljuljka.

Gnojenje 
v letu setve

V drugi polovici avgusta smo njive pognojili s 40 kg N, 70 kg P2O5 in 120 kg K2O na ha.

Gnojenje spomladi Spomladi smo gnojili samo mnogocvetno ljuljko v čisti setvi s 70 kg N na ha.
Setev Druga polovica avgusta 2019 – prva izvedba; druga polovica avgusta 2020 – druga

izvedba.
Košnje Spomladi v začetku maja, siliranje v bale, potem sledi setev koruze.

Skupni povprečni pridelki sušine  dosevkov v kg na ha (leto 2020 + 2021)   

Skupni povprečni pridelki sušine  lucerne in mešanic (leto 2019 + 2020 + 1. košnja 2021) 
(kg na ha) 

Opis dela


