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NOVALIS d.o.o. – ŠVICARSKE TDM, DTM, TM - sortiment za 2019 

Ime mešanice Oblika Pakiranje
Trajnost, raba, 

sezone

OHS Grunfix TDM 10 kg 1 - (2)

OHS 210 A TDM 10 kg 1 - (2)

OHS 22 Nitra OTDM 10 kg 3

OHS 330 ML OTDM 10 kg > 3

OHS 30 Tetra TDM 10 kg 3

OHS 430 Extra OTDM 10 kg > 3

OHS 155 KOP ODTM 10 kg 1 - (2)

OHS 355 KOP ODTM 10 kg > 3

OHS-46 FL Turbo TDM 10 kg > 3

OHS-440 Reno STAR OTDMG 10 kg 3

OHS-32 SUŠA za sušne razmere TDM 10 kg > 3

OHS- PRAHA DM - detelje 10 kg 2-3

OHS- LEGUMIX DM - lucerne 10 kg > 3

OHS- za čebelarje Cvetoče 10 kg > 3

NOVALIS 1 TM 10 kg 2 - (3)

NOVALIS 2 TDM 10 kg > 3

NOVALIS 5 TDM 10 kg > 3

TDM=travno deteljna meš., TM = travna meš., DTM=deteljno travna meš., OTDM= Obložena travno deteljna meš. z dušičnimi bakterijami, 
OTDMG= Obložena travno deteljna meš. z dušičnimi bakterijami in gnojili.                                                     



NOVALIS d.o.o. , NASVETI IN KONTAKT



NOVALIS d.o.o.

Slovenski trg oskrbujemo z: 

➢ KWS hibridi semenske koruze, prezimno oljno ogrščico, krmni sirek, 
sončnicami

➢ OHS Semenskimi TM, TDM in DTM
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Zakaj setev travnodeteljnih mešanic ?

➢ V Sloveniji sejemo trave, metuljnice in njihove mešanice na 27.000 

ha

➢ zaradi potreb intenzivne živinoreje po kakovostni krmi

➢ zaradi širjenja koruznega hrošča

➢ zaradi izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti

➢ začasne travnike, ki so prišli v kategorijo njiv, je potrebno vključiti v 

kolobar in orati vsako peto leto.

➢ postopki siliranja omogočajo zelo zgodno košnjo, tako košena krma 

pa je dobro prebavljiva in jo živali rade zauživajo.

➢ TDM so pomembne tudi za OHSranjanje rodovitnosti in strukture tal 

in so pomemben člen v njivskem kolobarju.

➢ Sejano travinje je v prvih letih rabe zaradi globjih korenin, pravilno 

izbranih vrst in sort rastlin, dokaj odporno proti suši - podnebne

spremembe

➢ Zaradi večje vsebnosti hranljivih snovi, boljše prebavljivosti in 

večjega zauživanja krme, dosežemo s krmo s sejanega travinja 

boljše rezultate reje, kot s krmo s trajnega travinja.    
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Prednosti TM in TDM mešanic Novalis in OHS:

➢Sestava je sortna (Novalis mešanice) ali hibridna (OHS mešanice).

➢Hibridi v sestavi so diploidni (2n) in tetraploidni (4n).

➢Podaljšana doba uporabe po posamezni travi ali detelji, saj vsebujejo

rane in pozne oblike ene vrste (podaljšana košnja).

➢Zaradi visokih kakovostnih standardov so praktično brez primesi in

nezaželenih plevelov, zato jih uvrščamo v Rumex proste mešanice.

➢Hitro se ukoreninjajo in razraščajo – lažje konkurirajo plevelom.

➢Prilagojene so našim podnebnim razmeram

➢Prilagojene so na vrsto in kakovost tal

➢Omogočajo različne načine rabe: 

košnja za zeleno krmljenje, siliranje, mrva, paša ali 

pašnokošna raba

➢Različna doba uporabnosti:  1 do 2 leti, 3 do 4, več letno uporabo

➢Sestava upošteva zahteve posameznih vrst trav in detelj, ki sestavljajo

mešanico: konkurenčno sposobnost, tempo rasti, zgodnost, trpežnost .

➢Dobro prezimljajo

➢So ceplene z gomoljčnimi bakterijami in zato metuljnice zaneslivejše

kalijo in rastejo (Rhizobium leguminusarum, Rh. Lupini, Nitrobacter…)
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Setev TDM mešanic ali čistih posevkov

➢ Kratkoročno največ pridelamo s čistimi posevki trav in detelj. 

V daljšem časovnem obdobju je taka setev tvegana, ko pridejo za 

določeno vrsto neugodne razmere – suša, mraz…. 

➢ mešanice za večletno rabo,  morajo vsebovati več različnih vrst trav in 

detelj. 

➢ Botanična sestava mešanice se bo stalno spreminjala v korist vrste, ki 

ji v danem trenutku ustrezajo rastne razmere.

➢ V primerjavi s čistimi posevki mnogocvetne Ijuljke so posevki s črno 

deteljo kakovostnejši in zahtevajo manjše odmerke dušika – manjše 

obremenitve z gnojili. 

➢ mnogocvetna Ijuljka v drugem letu rabe pogosto hitro klasi in ustvari 

malo listne mase.
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Hibridna TDM – OHS GRUNFIX
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Hibridna TDM – OHS 210 A
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Hibridna TDM – OHS 210 A
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Hibridna OHS - 46 FL Turbo – HITRO RASTOČA TDM

(obnova trajnih pašnikov in dosajanje)
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Obloženo seme OHS

Obloženo seme je seme, ki je obloženo s snovmi, ki pospešujejo rast in

razvoj. Posebej je to pomembno kadar želimo dosajevati in morajo mlade

rastlinice konkurirati odraslim iste vrste ali celo plevelom. Običajno je 

seme obloženo v takih primerih z N:P:K. 

Prav tako, so obloge z nitrobakterijami pomembne za metuljnice,  ki bi 

brez njih počasneje  vznikale, ali pa splOHS ne, kot na primer pri izrazito 

nizkemu pH tal. OHS mešanice imajo take obloge.
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Hibridna OHS - 440 Reno STAR, Obloženo seme 

(obnova trajnih pašnikov in dosajanje)
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Hibridna TDM – OHS 22 NITRA



NOVALIS d.o.o.                    TRAVNE IN TRAVNODETELJNE MEŠANICE IZ ŠVICE                                     

Hibridna TDM – OHS 30 TETRA
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Hibridna TDM – OHS 330 ML
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Hibridna TDM – OHS 330 ML
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Hibridna TDM – OHS 430 EXTRA
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Hibridna TDM – OHS 155 KOP - KOPOP program. 
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Hibridna TDM – OHS 355 KOP - KOPOP program.
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Hibridna OHS 32 – TDM za sušne lege in sušna podnebja

Trstikasta bilnica
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Hibridna OHS DM - PRAHA
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Hibridna OHS DM – PRAHA
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Hibridna OHS DM - LEGUMIX
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Hibridna OHS CVETOČI PASOVI (bluhstreifen best auber) 

za čebele in opraševalce
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Sortna TM - NOVALIS  1
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Sortna TDM - NOVALIS  2 
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Sortna TDM - NOVALIS  5
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PRAKTIČNI NAPOTKI PRIDELOVANJA DETELJ IN TRAV

SETEV:

ČAS SETVE:: Čim prej, ko je mogoče, vendar sejati v dovolj segreta in 

suha tla. Poletna setev, je v primerjavi s spomladansko setvijo, zaradi 

neugodne preskrbe z vodo povezana z velikim tveganjem, zato je ne 

priporočamo za suhe lege. Pozne setve po silažni koruzi  so smiselne 

le na lažjih do srednjetežkih tleh.

PRIPRAVA SETVIŠČA naj bo srednje fino pripravljeno.To preverimo s tako 

imenovanim »testom za dva evra« :

Na njivi, določimo parcelico velikosti 40 x 60 cm Na njej  mora biti 

približno prisotnih 20 grudic v velikosti 2 evrskega kovanca. Takrat 

govorimo o dobro pripravljenem setvišču za travnodeteljne mešanice. 

Po žitih priporočamo, zaradi snežne plesni, oranje do<15 cm in 

površinsko obdelavo tal  do globine 5 do 8 cm.
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PRAKTIČNI NAPOTKI PRIDELOVANJA DETELJ IN TRAV

METODA SETVE: 
K zmanjševanju tveganja generalno priporočamo strnjeno setev (drill 
setev). Globina in pritisk lemeža mora biti naravnan na minimum in 
mora lepo teči za orodjem, ne sme pa biti nastavljen pregloboko. 
Direktna setev je prav tako mogoča. 
Ostanek predhodnega pridelka, zlasti na voznih stezah, zna setvi 
škodovati, zato ga je potrebno odstraniti.

GLOBINA SETVE: Upoštevamo odlagalno globino 1-2 cm. Pri sušnih 
razmerah in lahki tleh stremimo h globini 2 cm. 
Grudasta setev: spodbuja rast detelj, globlja setev pa trav.

SETVENA KOLIČINA:
Pri setveni količini vedno upoštevate dane pogoje. Izredni pogoji, kot 
so višja lega ali slabši pogoji, zlasti sušni, povišamo setveno količino 
za 25%.

DOSAJEVANJE:

Pri poletni setvi ne priporočamo aleksandrijske detelje.
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PRAKTIČNI NAPOTKI PRIDELOVANJA DETELJ IN TRAV

GNOJENJE: 
Vedeti moramo, da je za vznik intenzivnega in srednje intenzivnega 
travnika, koristno pognojiti s približno 20-25 kg dušika na hektar (lahko 
je v obliki gnojevke pred setvijo). Priporočamo redčenje gnojevke z 
vodo (1:1 razredčena z vodo). Gnojevke ne uporabljati v vročini in 
sušnih razmerah.

Potrebe travnika po gnojilih/ha:
P2O5: 90-95 kg/leto
K2O: 265-290 kg/leto
MgO: 35 kg/leto
DUŠIK:  20-30 kg/mlad posevek (glede na zaželen delež detelj, 
večji je delež detelj manj N uporabimo) uporabimo lahko tudi 
mineralno obliko.

Pridelek suhe snovi: 110 do 130 dt/ha/leto

NEGA IN RABA:
Optimalna višina rez – košnje 7 cm.
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PRAKTIČNI NAPOTKI PRIDELOVANJA DETELJ IN TRAV

VPLIV NA SETAVO:

➢ Glede na višino odmerka dušika tem manjši delež detelj.

➢ Njivska setev spodbuja detelje. Z nizko rezjo (pod 7 cm), podpiramo 

razvoj bele detelje. Pogostost  izkoriščanja povzroča več bele detelje.

➢ Cenjeno in priporočljivo je uravnoteženo razmerje detelj in trav in sicer 

od 30 do 50% detelj in 50 do 70% trav. 

➢ Pašna raba povečuje delež trav zaradi zaželene dobre pOHSodnosti

travnika.

➢ Pri znižanju deleža dobro hranljivih trav (Lolium spp., Poa pratensis, 

Dactylis glomerata, Festuca pratensis) pod 50%, je priporočljiva 

obnova travnika.



NOVALIS d.o.o.                    TRAVNE IN TRAVNODETELJNE MEŠANICE IZ ŠVICE                                     

PRAKTIČNI NAPOTKI PRIDELOVANJA DETELJ IN TRAV

KDAJ OBNOVA TRAVNIKA :

Delež dobrih hranljivi trav v 

sestavi travnika
Ukrepi

30-50%

• Preveriti gnojenje.

• Paša spomladi.

• Zatiranje plevelov.

• Posejati proti koncu prve 

paše.

15-30%

• Oskrba proti pokritosti s 

širokolistnimi pleveli.

• Po naslednjem odkosu:setev.

< 15%

• Obnova s plugom-oranjem, 

totalnim herbicidom in novo 

setvijo.
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Travinje v  prehrani živali

Kmetovalčeve odločitve morajo voditi v povečanje prihodka kmetije:

1. s povečanjem prireje mleka 

2. z doseganjem večje kakovosti mlečnih oz. mesnih proizvodov = boljša 

cena proizvoda

3. z zmanjšanjem stroškov proizvodnje.

V prireji mleka sta običajna dva načina prehrane krav molznic, ki vplivata

na izbiro in način rabe travinja: 
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Travinje v  prehrani živali
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Travinje v  prehrani živali

1. Način = Manjša odvisnost od kakovosti travne ruše

Prehrana, ki temelji na močni krmi:
1.Osnovni obrok iz voluminozne krme daje le strukturo za stabilnost 
krmnega obroka.

2.Močna krma oskrbuje krave z energijo, beljakovinami in drugimi hranili.

3.Za OHSranjanje ustrezne botanične sestave travne ruše ni posebnih 
potreb.

Optimalna vsebnost hranil:
5,7-6,0 MJ NEL/kg suhe snovi za
travno silažo,  25-28 % surove
vlaknine

Prireja mleka ni omejena.
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Travinje v  prehrani živali

2.Način = Večja odvisnost od kakovosti travne ruše

Prehrana, ki temelji na voluminozni krmi.
1.Voluminozna krma je glavni del krmnega obroka z maksimalno 
izkoriščenostjo osnovne krme.

2.Namen močne krme je le uravnoteženje krmnega obroka in pokritje potreb 
po hranilih.

3.Travno rušo sestavljajo večinoma združbe trav in detelj. Kosimo štiri do 
petkrat na leto.

Optimalna vsebnost hranil:
6,0-6,5 MJ NEL/kg suhe snovi za travno silažo, 20-23 % surovih
vlaknin, 14 -16 % surovih beljakovin, izravnava obroka z mineralno 

vitaminskimi dodatki

Prireja mleka po kravi je omejena
na 7000 – 8000 l.
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Travinje in suša

➢ Suša dolgoročno prizadene rastline ruše veliko manj, kot pa napačno 

gospodarjenje v suši.

➢ Suša bo najmanj prizadela s hranili dobro in harmonično preskrbljeno 

rušo. Pri gnojenju travinja je treba posebno pozornost nameniti 

fosforju, ki ugodno vpliva na razvoj koreninskega sistema. Dobro 

razvite korenine so namreč eden od pogojev za uspevanje rastlin v 

sušnem okolju. 

➢ Žal v Sloveniji ugotavljamo, da so tla na travinju večinoma premalo 

preskrbljena prav s fosforjem.

➢ Gnojenje v hudi suši ni smiselno, saj bodo gnojila, tako organska kot 

mineralna, večinoma ostala na površini tal ali celo na rastlinah. 

Predvsem dušik bo izhlapeval v ozračje, ostanki gnojil (tudi 

razredčene gnojevke) bodo ob zelo vročem vremenu negativno 

vplivali na rastline ( ožigi).

➢ Ruša na pašniku mora biti že pred pojavom suše v dobrem stanju. 

Zato moramo ob pravilnem gnojenju upoštevati optimalno 

obremenitev pašnika in optimalno višino ruše ob paši
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Travinje in suša

➢ Pri pašni reji živali, je treba v suši zagotoviti zadostno število čredink 

oziroma dovolj površine pašnika, da v času zelo omejene rasti rastlin 

še lahko nakrmimo obstoječo čredo.

➢ Zadrževanje živali na pašniku, ko jim ta ne more več nuditi dovolj 

krme, negativno vpliva na regeneracijo ruše. V suši pa je negativen 

vpliv še povečan. 

➢ Živali ne smejo ruše preveč popasti, saj je s tem tudi ob ugodnih 

rastnih razmerah ogroženo njeno obnavljanje, še posebej v suši.

➢ Za košnjo travnika v suši morajo biti rezila kosilnice zelo oštra, da bo 

rana na rastlini po košnji čim manjša. V ekstremni suši počakamo z 

košnjo do zanesljive napovedi  padavin. 

➢ Za daljša obdobja sušnega vremena je treba imeti na zalogi pridelano 

krmo.

➢ Zaradi pogostejšega pojavljanja suše v zadnjih letih so se mnoge 

naše kmetije že preusmerile v pridelovanje kakovostne krme na 

zalogo – siliranje, baliranje... 



NOVALIS d.o.o.                    TRAVNE IN TRAVNODETELJNE MEŠANICE IZ ŠVICE                                     

TDM  iz dežele mleka - ŠVICE

„Pridelovanje krme ni samo sebi namen: Šele v hlevu se pokaže, 

kako dobro je lastno pridelovanje krme.“


