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Konzerviranje travni{ke
krme poteka s su{enjem, tako
da se zmanj{uje vsebnost vode
v poko{eni travi. Treba je
zmanj{ati vsebnost vode iz
70–85 % na 15–18 %. Na pro-

ces su{enja vplivajo same po-
ko{ene rastline (vsebnost vode
v rastlini, razvojna faza rastlin,
vrste rastlin itd.), okoljski pa-
rametri (temperatura zraka, re-
lativna vla`nost zraka, veter,
oson~enost itd.), mikro razme-
re znotraj redi, no~no navla`e-
nje krme itd.

V procesu pa najprej poteka
ko{nja. Tu je treba paziti na vi-
{ino ko{nje. Ta ne sme biti pre-
nizka, ampak med 5 in 8 cm.
Tako ne pride do onesna`enja
krme. Prav tako je pomembno,
da ima kosilnica sistem za na-
stavljanje nale`ne mase (hi-
dropnevmatsko razbremeni-
tev). Zaradi manj{e nale`ne
mase prihaja tudi do manj{ega
onesna`enja poko{ene krme,
kar zopet zagotavlja kakovost
krme.

Pri su{enju krme moramo
~im bolj izkoristiti son~no ob-
sevanje. Zato je treba po ko{nji
enakomerno razmetati – raz-
trositi poko{ene redi po celotni
povr{ini travnika. Razmeram
je treba prilagoditi ~as in {tevi-
lo obra~anj krme. Ta dela op-
ravljamo z obra~alniki. To so
traktorski priklju~ki no{ene ali
vle~ene izvedbe, gnani prek
priklju~ne gredi traktorja. Ob-
ra~alniki imajo vrtavke, na ka-
terih so name{~eni nosilci z
roglji (vzmetnimi prsti). [tevi-

lo vrtavk je lahko 4, 6, 9 ali 10.
Od {tevila vrtavk in njihovega
premera je tudi odvisna delov-
na {irina obra~anja. Ta pri naj-
ve~jih modelih zna{a tudi 13
metrov.

Pri razmetavanju – tro{enju
poko{enih redi je treba paziti,
da se krma ne onesna`i s prst-
jo, pri obra~anju uvele krme pa
je treba paziti, da so izgube
krme ~im manj{e. Pri razmeta-
vanju redi je krma enakomerno
potro{ena, ~e to poko{eno red
sredinsko zajameta dve vrtav-
ki. Vrtavke imajo mo`nost na-
stavitve kota. Ve~ji koti (16 do
21°) so namenjeni za razmeta-
vanje – tro{enje redi takoj po
ko{nji. Manj{i koti (11 do 16°)
pa so namenjeni za nadaljnja
obra~anja su{e~e se krme. Pri
razmetavanju sve`e poko{enih
redi se priporo~ajo visoki vrt-
ljaji priklju~ne gredi traktorja.
Pri obra~anju uvele krme pa se
delo opravlja pri manj{i vozni
hitrosti in ni`jih vrtljajih pri-
klju~ne gredi traktorja. Ve~ji
kot se priporo~a tudi, ko je
krme veliko in je dolga in te`-
ka. Manj{i koti pa, ko je krme
manj in je ta kraj{a ter bolj
suha. Pri razmetavanju – tro{e-
nju redi naj bi bili vrtljaji pri-
klju~ne gredi med 420 in 500
vrt./min, pri obra~anju krme,
ki ima manj kot 60 % vode, pa
je treba vrtljaje zni`ati pod 420
vrt./min. Z vedno bolj suho kr-
mo se ob obra~anju pove~uje
tudi drobljenje rastlin. Tako se
dejansko pove~ujejo tudi (me-
hanske) izgube krme, saj teh

drobnih del~kov krme ne mo-
remo kasneje pobrati s pobiral-
no prikolico ali stiskalnico.

Tudi roglji (vzmetni prsti)
imajo nastavni kot, ki je glede
na vertikalo 0 stopinj, lahko pa
je rogelj pod kotom v plus in
(ali) tudi v minus. Ta kot je cca
7 ali 8 stopinj. ^e je nastavni
kot roglja v minus, potem je to
koristno pri obra~anju lahke
krme. In obratno, nastavni kot
v plus je primeren za te`ko kr-

mo. Nosilci rogljev morajo biti
odporni na zvijanje. Sami rog-
lji pa imajo na nosilcu obi~ajno
4 do 5 ovojev (navitij), kar
omogo~a veliko fleksibilnost.
^im ve~ je teh ovojev in ~im
ve~ji je premer nosilca rogljev,
tem bolj elasti~ni so roglji.
Roglji imajo lahko prigrajeno
tudi varovanje, da jih ne zgubi-
mo, ~e se odlomijo. Proizvajal-
ci ponujajo standardno debeli-
no rogljev (npr. 9,5 mm), neka-
teri pa imajo za te`ko krmo tu-
di mo~nej{e roglje (npr. 10,5
mm) ali pa roglje iz bolj odpor-
nega materiala (super C vzmet-
no jeklo).

Nekateri proizvajalci zago-
varjajo enako dolge roglje, dru-
gi imajo roglje, ki so v paru raz-
li~no dolgi. Tisti, ki imajo ena-
ko dolge roglje, zagotavljajo, da
je krma dobro preme{ana zara-
di tega, ker roglja jemljeta kr-
mo za obra~anje po plasteh. S
tem naj bi bila krma tudi manj
onesna`ena. Zaradi enakomer-
ne obremenitve obeh rogljev
naj bi bilo tudi manj lomov
rogljev. Neenako dolgi roglji
naj bi se bolje prilagajali tlom
in s tem povzro~ali manj po-
{kodb travne ru{e, kar pomeni
tudi manj onesna`enja krme.
Obremenitev rogljev je neena-
komerna. Pri menjavi rogljev
pa moramo paziti, da namesti-

mo prave na pravo vrtavko.
Obstajajo tudi roglji, ki so na
koncu zaviti.

Na obra~alniku so pomem-
bne tudi pnevmatike; le-te
(oziroma sam stroj) ne smejo
preve~ tla~iti tal, zato so {irine
16 col ali ve~. Imeti pa morajo
za{~ito pred navitjem krme.

Obra~alnik se mora zelo do-
bro prilagajati terenu – mikro
reliefu ne glede na gibanje
traktorja. Za bolj{e prilagajanje
terenu so ve~ji obra~alniki lah-
ko opremljeni s tipalnim kole-
som, prek katerega se potem
nastavlja tudi vi{ina delovanja
delovnih elementov. Tako se
prepre~i zabadanje rogljev v
travno ru{o in s tem se zmanj-
{a onesna`evanje krme. Za
bolj{e delovanje tipalnega ko-
lesa je na obra~alniku tudi po-
dolgovata luknja za vpetje
zgornje ro~ice. Namesto (fik-
sne) zgornje dvi`ne ro~ice je
mo`na tudi uporaba verige. Na
zgornjem priklopu obra~alnika
je tudi dobro, da je ve~ lukenj
za vpetje zgornje dvi`ne ro~ice
(da se lahko dobro uskladi raz-
li~ne traktorje in obra~alnik).

Pri nastavitvah obra~alnika
je pomembna tudi nastavitev
vi{ine (globine) dela vrtavk.
Priporo~a se, da se ta vi{ina vr-
tavke nastavi 4 cm nad podla-
go (to naj se nastavi na beton-
ski plo{~adi). ^e imamo vi{ino
ko{nje med 5 in 8 cm, potem to
poko{eno krmo obra~alnik –
trosilnik popolnoma zajame in
ne prihaja do onesna`enja

krme ali po{kodbe travne ru{e.
Ta nastavitev je osnovna nasta-
vitev. V praksi mora biti nasta-
vitev vi{ine zobcev prilagojena
glede na okoli{~ine. Pri nasta-
vitvi trosilnega kota je treba
preveriti nastavitev delovne
globine zobcev vrtavk in jo na
novo naravnati.

Pri pripravi sena je smiselno
zve~er napraviti no~ne zgrab-
ke, kajti tako su{e~e seno sprej-
me ~ez no~ manj vlage in se hi-
treje posu{i do konca. Nekateri
proizvajalci imajo pri obra~al-
nikih vgrajen menjalnik, ki
zmanj{a {tevilo vrtljajev vrtavk
npr. za tretjino. Tako za obra-
~alnikom nastane ve~ manj{ih
zgrabkov. Pri najve~jih obra~al-
nikih, ki delujejo s priklju~no
gredjo na 1000 vrt./min, lahko
za pripravo no~nih zgrabkov
spremenimo {tevilo vrtljajev iz
1000 na 540 vrt./min.

Za nakup obra~alnika je po
anketi nem{kega DLG odlo~i-
len kriterij njegova cena, sledi-
jo bli`ina servisa, izku{nje,
tehni~na opremljenost, blagov-
na znamka. Na nakup obra~al-
nika imajo najmanj{i vpliv pri-
poro~ila in pa testi strojev, ki
jih ni ravno veliko. Pri obra~al-
nikih nem{ki kmetje gledajo
tudi na njihovo kakovost dela
(ve~ kot 90 %) in `ivljenjsko
dobo. Malo manj pomembni so
povr{inska storilnost, uprav-
ljanje – rokovanje, potrebno
vzdr`evanje, potrebna pogon-
ska mo~ traktorja itd.

Toma` Poje

Prakti~na navodila za pripravo sena

Z obra~alniki do kakovostnega sena
Statisti~ni urad RS za leto 2015 navaja, da seno pridelu-

jemo na 278.679 hektarjev trajnih travnikov. Na tej po-
vr{ini smo pridelali 1.633.585 ton sena. Povpre~ni pridelek naj
bi bil 5,9 tone na hektar. Seno ali mrva je oblika konzervirane
travni{ke krme. Strokovnjaki ocenjujejo, da naj bi bilo seno po-
lovica vse konzervirane travni{ke krme.

Slovenski proizvajalec obra~alnikov SIP [empeter iz Savinjske doline Pri razmetavanju – tro{enju poko{enih redi je treba zagotoviti vi{je {tevilo vrtljajev priklju~-
ne gredi in ve~ji kot vrtavk.

Kuhnov obra~alnik in eno izmed njegovih ko-
les, kjer se vidi za{~ita pred navitjem krme in
sistem za spreminjanje trosilnega kota vrtavk.

Tipalno kolo omogo~a obra~alniku bolj{e ko-
piranje terena oziroma prilagajanje mikro-
reliefu.


