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Tetraploidna sorta uporabna kot glavni ali vmesni posevek.
Odlikuje jo izredno hitra rast spomladi in visok potencial pridelka prvega odkosa.
V primerjalnih poskusih Nemškega BSA in Britanskega NIAB je bila sorta Dorike ocenjena 
z enim najvišjih pridelkov zelene mase in SUHE SNOVI/ha (v prvem odkosu 11,8 ton suhe 
snovi/ha in v pridelavi na letni ravni 18,0 ton suhe snovi/ha). 

KAKOVOST PRIDELKA
• visoka vsebnost lahko topnih sladkorjev (35-38%) vpliva na dober okus krme in 

posledično boljšo ješčnost
• odlična prebavljivost (78-85%) omogoča višji izkoristek in dnevni vnos krme kar ima 

direkten pozitiven vpliv na proizvodnjo mleka
• odlična tolerantnost na bolezni (fusarium sp., listne rje) in bakterioze

BSA (Bundensortenamt, Nemčija) - ocena sorte v postopku uradnega preizkušanja
Prezimitev 8 (visoka do zelo visoka)
Občutljivost za poleganje 4 (nizka)
Tolerantnost na bolezni (rje, fuzarium) 7 (visoka)
Tolerantnost na bakterioze 7 (visoka)
Pridelek suhe snovi na letni ravni 8 (visok do zelo visok)
Pridelek suhe snovi v prvem odkosu 9 zelo visok
Pridelek suhe snovi v naslednjih odkosih 8 (visok do zelo visok) 

TEHNOLOGIJA PRIDELAVE

DORIKE 
visok pridelek v vseh odkosih, odlična kakovost

MNOGOCVETNE LJULJKE
Lolium multiflorum Lam.

Čas setve
Kot glavni posevek - april
Kot vmesni posevek - julij - september

Setvena norma - 40-50 kg/ha

Gnojenje z N
Kot glavni posevek - 70-80 kg N/ha, za 
vsako nadaljnjo košnjo 50-60 kg N/ha
Kot vmesni posevek 60-70 kg N/ha

DOLOMIT
Tetraploidna sorta uporabna kot glavni ali 
vmesni posevek. Odlikuje jo najvišji pridelek 
suhe snovi v zbiru vseh odkosov.
Ima izrazito velike liste kar vpliva na 
praviloma visok delež prebavljivih beljakovin 
v suhi snovi.
V primerjalnih poskusih Nemškega BSA in 
Britanskega NIAB je bila sorta Liberta ocenjena 
z enim najvišjih pridelkov SUHE SNOVI/ha 
(18,3 ton suhe snovi/ha na letni ravni).



PREZIMNI DOSEVKI

ČRNA DETELJA - SALINO večletna
Tetraploidna sorta, robustne rasti erektivnega tipa.  
Odlikuje jo hitra rast in razrast ter formiranje številnih 
listnih vej. Dobro je prilagojena na različne tipe tal. 
Priporočamo 2-3 letno rabo.

PRIDELEK: 
Ima zelo visok potencial pridelka, večinoma iz listne 
mase, kar krmi pridelani iz sorte SALINO zagotavlja 
odlično kakovost.

V prvem letu proizvodnja zelene mase dosega 50-60  
t/ha. V drugem in tretjem letu je pridelek nekoliko nižji.

TOLERANCE: odlična toleranca na bolezni in pozebo.

INKARNATKA – HAUSERS OST SAAT enoletna detelja
Sorti za kateri je značilen zelo 
dober pridelek suhe snovi na 
ha. Poudarek pri navedenima 
sortama je na izjemno visokem 
prideleku prve spomladanske 
košnje. Zelena masa ima 
visoko vsebnost prebavljivih 
proteinov z zelo kakovostno 
aminokislinsko sestavo.

AGROMAG AGROMAG 
PONUDBA DOSEVKIPONUDBA DOSEVKI

ČAS SETVE SETVENA NORMA PRIPOROČILA 
marec - april; julij - avgust 30 – 35 kg/ha pridelovanje krme

ČAS SETVE SETVENA NORMA PRIPOROČILA 
julij – 15. september 20 – 30 kg/ha pridelovanje krme, podor



LUCERNA – PLATO IN PLANET  večletna
PLANET - poudarjena tolerantnost na dve najbolj nevarne gospodarske bolezni 
Lucerne Verticillium albo atrum in Fuzarium sp, kar mu omogoča zelo dobro 
prilagojenost za setev na različnih (tudi težjih) tipih tal.

PROFIL SORTE: 
• Spomladanski razvoj – hiter
• Tolerantnost na stresne 

pogoje – zelo dober
• Letni pridelek zelene  

mase – visok do zelo visok
• Delež listen mase v pridelku 

zelene mase – visok
• Vebnost beljakovin –  

zelo visoka
• Trajnost posevka: 3 – 4 leta

ČAS SETVE SETVENA NORMA ČAS KOŠNJE  PRIPOROČILA
marec - april; julij - avgust 30-35 kg/ha začetek cvetenja pridelovanje krme

PLATO - poudarjena velikost listnih ploskev in trdna povezanost med listnim 
in stebelnim delom omogoča tej sorti doseganje višjega izplena pri sušenju in 
siliranju. Pridelek zelene mase je izjemne kakovosti in prebavljivosti.

PROFIL SORTE: 
• Spomladanski razvoj - hiter
• Tolerantnost na sušo –  

zelo dobra
• Letni pridelek zelene  

mase – visok do zelo visok
• Delež lisne mase pri pridelku 

zelene mase – zelo visok
• Vebnost beljakovin –  

zelo visoka
• Trajnost posevka: 3 – 4 leta

ČAS SETVE SETVENA NORMA ČAS KOŠNJE PRIPOROČILA
marec - april; julij - avgust 30-35 kg/ha začetek cvetenja pridelovanje krme



NEPREZIMNI DOSEVKI

BELA GORJUŠICA - LITEMBER IN MARINA
Hitro rastoči sorti z prilagodljivim časom setve. Imata 
nematodno delovanje. Ugodno vplivata na strukturo in 
higieno tal.

MELIORATIVNA REDKEV – TILLAGE RADISH 
Posebna redkev, ki ima izredno moč penetracije 
koreninskega sistema na globino večjo od 1 m tudi 
v zbitih ilovnatih tleh. Absorbira hranila iz globine in 
jih nalaga v zgornji del koreninske mase. Na ta način 
ekološko reciklira in obnavlja zaloge N, P, K v tleh. 
Idealen predposevek za koruzo, sojo, pšenico.

FACELIJA BeeHappy – Medonostna izboljševalka tal
Kombinirana sorta primerna kot izjemno bogata 
čebelja paša in revtalizator tal. BeeHappy je pozno 
cvetoča sorta z odlično stabilnostjo rastline in močno 
razvitim koreninskim sistemom.

Ima zelo hiter razvoj, hitro zapira talno površino in je 
izjemno učinkovita pri razpleveljanju njivskih površin 
in črpanju hranil iz globljih plasti tal.

Sorta je v Nemčija priznana kot najboljša sorta facelije 
na nemškem trgu.

SETVENA NORMA 18-20 kg/ha
ČAS SETVE začetek avgusta do septembra
PRIPOROČILA ZA RABO ozelenitev

SETVENA NORMA 6 - 8 kg/ha
ČAS SETVE začetek avg. – začetek sept.
GLOBINA SETVE 1-2 cm
MEDVRSTNA RAZDALJA 30 – 50 cm
GNOJENJE 40 – 50 N/ha
PRIPOROČILA ZA RABO ozelenitev, zeleno gnojenje, podor, 

preprečitev razvoja nematod

SETVENA NORMA 8 - 12 kg/ha

ČAS SETVE začetek julija-konec avgusta

PRIPOROČILA ZA RABO ozelenitev, zeleno gnojenje, podor, 
medovitost, preprečitev razvoja nematod



AGROMAG TOP MIXAGROMAG TOP MIX

Enoletna deteljno travna mešanica iz zbranih sort prilagojenih domačim rastnim 
razmeram. Omogoča do 4 bogate košnje visoko prebavljive krme. V botanični 
sestavi ima več kot 50 % detelje in je primerna za ozelenitev. Zelo primerna je po 
spomladanskem odkosu kot predposevek za setev koruze.

Sestava Delež %
Inkarnatka - Linkarus 33
Mnogocvetna ljuljka - Dorike 67
Setvena norma: 35 – 40 kg
Čas setve: marec-sredina septembra
Setvena norma 35 kg/ha  

OZELENITEV



AGROMAG TOP MIXAGROMAG TOP MIX

SILO 1
intenzivna raba, izboljšana kakovost, več mleka

Večletna travna mešanica tetraploidnih in diploidnih sort trpežne ljuljke in hibridne 
ljuljke. Odlična za siliranje. Odlikujejo jo visoki in stabilni pridelki na srednje težkih in 
težkih tipih tal. V intenzivni pridelavi priporočamo košnjo na 3 tedne. Ob upoštevanju 
primernega časa spravila zagotavlja krmo odlične prebavljivosti in visoke vsebnosti 
hitro prebavljivih sladkorjev kar krmi zagotovi boljšo ješnost.

Sestava Delež %
Trpežna ljuljka - Picaro 20
Trpežna ljuljka - Aligator 25
Trpežna ljuljka - Zocalo 20
Skrižana ljuljka - Ibex 35
Setvena norma 35 kg/ha  
Čas setve: marec-sredina septembra



Večletna deteljno travna mešanica z več kot 50% detelje v botanični sestavi. 
Primerna je za setev na vseh tipih tal. Pozitivno vpliva na higieno tal jih obogati z 
dušikom in predstavlja odličen predposevek za gojenje koruze.

Sestava Delež %
Črna detelja - Diplomat 30
Trpežna ljuljka - Pionero 30
Mnogocvetna ljuljka - Dorike 15
Pasja trava - Husar 15
Hibridna Ljuljka - Ibex 10
Setvena norma 35 kg/ha
Čas setve: marec-sredina septembra
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AGROMAG TOP MIXAGROMAG TOP MIX

SILO 2
intenzivna raba, visoko proteinska krma


