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Maribor, 30.3.2020 

SPOMLADANSKA OBDELAVA TAL IN POMEN SLEPE SETVE 

Glede na to, da so se čez zimo nabrale velike količine organskih gnojil, jih je potrebo spomladi dobro 

izkoristiti. Primerne za to so njivske površine, na katerih bo sledila spomladanska setev poljščin. Zelo 

primerno je, da se ta organska gnojila zadelajo v tla. Vsa gnojevka, gnojnica in hlevski gnoj je 

primerno gnojilo za spomladansko osnovno gnojenje. Gnojevke in gnojnice navozimo do 30 m3, 

hlevskega gnoja pa do 30 t. V kolikor jih vozimo na površine, ki jih bomo obdelali, jih zaorjemo 

oziroma preripamo. Če jih vozimo na njivske površine, kjer je bila narejena praha, bi bilo dobro, da jih 

prav tako plitko zadelamo v tla s primerno kmetijsko mehanizacijo. To lahko storimo na več načinov. 

Uporabimo lahko vlačo, razne predsetvenike, rotacijsko brano ali pa klinaste brane. Z vlačo dosežemo 

to, da zravnamo samo površino njive, prav tako uničimo ves plevel, ki je zrastel čez zimo in ni 

pomrznil, ter razbijemo skorjo na površini, zapremo vse pore na površini in s tem preprečimo 

izgubljanje vlage, ki se je nabrala čez zimo iz globljih plasti tal. Vse te učinke dosežemo tudi z drugimi 

priključki, vendar same njive ne zravnamo tako dobro kot z vlačo. Ta ukrep naredimo spomladi  2 do 

3 tedne pred setvijo, ko se površina zemlje do globine 2 - 3 cm osuši. Vlača bi naj delovala okrog 2-3 

cm globoko, na težjih tleh bo za tako opravilo potrebna tudi težja vlača. Če spomladi preorjemo 

zemljo pazimo predvsem na to, da se nam brazda ne izsuši. Na taki preorani zemlji počakamo le 

toliko, da se rahlo posuši zgornja plast, ter jo nato obdelamo z rotacijsko brano, lahko tudi z krožnimi 

branami, da razbijemo večje grude in omogočimo nadaljnjo predsetveno obdelavo. 

 

Slika 1: Ravnanje brazd z vlačo 
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Slika 2: Ravnanje brazd z brano (predsetvenik) 

V kolikor nimamo možnosti uporabe vlače, lahko 

isto opravilo naredimo z uporabo predsetvene 

brane. Z  brano prav tako zapremo zgornji sloj 

zemlje, ter uničimo plevele, ki so zrastli čez zimo 

in niso pomrznili. 

 

 

 

 

 

Približno 14 dneh po vlačenju z vlačo ali z katerim od drugih strojev za obdelavo tal, naredimo še en 

plitek prehod z rotacijsko brano ali z brano za obdelavo tal pred setvijo. S tem prehodom pripravimo 

zemljo za setev, ter uničimo plevele, ki so vznikli v teh dneh od prejšnje obdelave. Ta način obdelave 

imenujemo slepa setev. Z tem načinom obdelave lahko zmanjšamo zapleveljenost njivske površine 

tudi do 70%. Na spodnji sliki je lepo razvidno kako se uniči plevele s slepo setvijo. Nekaj plevelov sicer 

ostane, te pa kasneje uničimo z uporabo fitofarmacevtskega sredstva, ki je dovoljen v gojeni kulturi 

za zatiranje plevelov. Delno pa plevele uničimo z okopavanjem in česanjem. 

 

Slika 3: Uspešna slepa setev, uničeni pleveli 

Kmetijska svetovalna služba Maribor: 

terenski svetovalec 

Timotej Horvat, mag. kmet. 
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