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Setev lucerne, detelje in DTM
Od sredine marca dalje nastopi čas priporočene setve lucerne, detelje in deteljnotravnih mešanic (DTM). Za vse te rastline velja, da so nujne v vsakem poljskem
kolobarju, če želimo, da bo kmetovanje trajnostno in da se bo godnost tal
izboljševala. V izrednih razmerah, ko je poudarek na večji samooskrbi s krmo,
postane pridelava lucerne in detelj tudi nujna, če si želimo zagotoviti oz. povečati
lastno beljakovinsko krmo. Kljub temu, da so za setev omenjenih rastlin bolj
priporočeni jesenski setveni roki, je lahko tudi spomladanska setev uspešna, če
imamo srečo z dovolj vlage v tleh in uspemo zmanjšati zapleveljenost mladega
posevka, z dodajanjem varovalnega dosevka (npr.: 40kg/ha ovsa).
Kdaj izbrati lucerno in kdaj dati prednost DTM je pogosto vprašanje. V sušnih tleh, ki
niso zakisana in imajo pH med 6 in 7 ter prostor za 2-3 letno pridelavo na njivi, je
smiselno sejati lucerno, saj bomo tako pridelali največjo količino beljakovinske krme.
V primeru, ko so tla zakisana, težja in slabše strukture ter potrebujemo krmo za
košnjo ali pašo pa ima prednost ustrezna DTM.
V semenarskih hišah ponujajo veliko že pripravljenih mešanic, med katerimi izberimo
najbolj primerno za naš način in intenzivnost rabe ter rastne pogoje. Pri mešanicah
za bolj intenzivno rabo, je potrebno predvideti tudi več gnojenja, kot za bolj
ekstenzivno rabo. Različen sestoj mešanic se nudi za lahka in sušna tla kot za težka
in vlažna tla. Mešanice se ločijo tudi glede na to ali bomo krmo uporabljali s košnjo,
pašo ali bomo kombinirali obe rabi. Priporočilo za porabo semena DTM je med 25-40
kg/ha, za lucerno pa zadošča že 25-30 kg/ha in manj, če se zadovoljimo, da bodo
prvo odkosi nekoliko nižji, kar pa tudi ni nujno, saj se več sort lucerne zel hitro
razraste.
Kakšne pridelke v naših razmerah lahko pričakujemo od različnih sort lucerne, črne
detelje
ali
različnih
DTM,
si
lahko
pogledate
na
povezavi:
https://www.kis.si/f/docs/Krmne_rastline/J_TDM_2.pdf. Tu so predstavljeni rezultati iz
uradnih poskusov, ki jih izvaja Kmetijski inštitut Slovenije. Poleg višine pridelkov v
večletnih poskusih boste našli tudi krmno vrednost pridelka: vsebnost surovih
beljakovin in NEL vrednosti, na poskusih v Jablah in Rakičanu.
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Podatki o rezultatih uradnih poskusov različnih sort črne detelje v Rakičanu:

Vir: https://www.kis.si/f/docs/Krmne_rastline/J_TDM_2.pdf.

Podatki o rezultatih uradnih poskusov različnih sort lucerne v Rakičanu:

Vir: https://www.kis.si/f/docs/Krmne_rastline/J_TDM_2.pdf
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Podatki o rezultatih uradnih poskusov različnih DTM v Jabljah

Vir: https://www.kis.si/f/docs/Krmne_rastline/J_TDM_2.pdf

Želim vam uspešno setev!
Mateja Strgulec
KGZS-Zavod NM
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