
Setev strniščnih dosevkov 

Strniščne dosevke sejemo po spravilu žit, zgodnjega krompirja in vmesnih posevkov. Setev strniščnih 

posevkov ima v njivskem kolobarju več prednosti: izboljšamo kololobar, v poletnem času se izognemo 

propadanju strukture tal zaradi vročine in poletnih neviht, pridelamo dodatno krmo za živino in 

preprečujemo razmnoževanje bolezni in škodljivcev. S setvijo dosevkov zmanjšamo zapleveljenost , 

izboljšamo zračnost tal ter bilanco humusa, zmanjšamo negativne vplive dežja, sonca in vetra na 

strukturo tal, preprečuje se izpiranje hranil (dušika) v podtalnico, izboljša se krmna bilanca na kmetiji, 

čebelam zagotavljamo bogato pašo v jesenskem času. Strniščni dosevki so pomembni, ker polepšajo  

tudi izgled krajine. Setev strniščnih posevkov lahko opravimo brez oranja, samo s plitvo površinsko 

obdelavo tal. Strniščne posevke sejemo za prehrano ljudi, za krmo živali in za zeleni podor. Pomen 

setve strniščnih posevkov je še večji na površinah na katerih ne zaoravamo hlevskega gnoja. 

Za človeško prehrano sejemo ajdo, proso, strniščno repo ali rdečo peso, za prehrano živali 

najpogosteje sejemo mnogocvetno ljulko, inkarnatko, grašljinko, črno deteljo, krmno ogrščico, 

lucerno in deteljno travno mešanico, za zeleni podor pa oljno redkev, belo gorjušico, facelijo in 

abesinsko gizotijo. Strniščni posevki so lahko prezimni ali neprezimni. 

Prezimni strniščni posevki namenjeni za prehrano živali 

Posevek Čas setve Setvena norma Posebnosti 

Mnogocvetna ljulka Avgust do sredine 
septembra 

40-50 kg/ha Rabi veliko vode 

inkarnatka Julij-avgust 25-30 kg/ha V jesenskem času 
pepelasta plesen 

Grašljinka Julij-avgust 60 kg/ha Daje veliko mase 

Črna detelja Julij-avgust 30-35 kg/ha Največje pridelke daje 
v srednje težkih in 
težkih tleh 

lucerna avgust 30-35 kg/ha Primerna za lažje tipe 
tal, ne pranaša kisla tla 

Krmni ohrovt Junij-julij 4-5 kg/ha Prenaša nizke 
temperature, za zeleno 
krmo pozno v jeseni 

Trpežna ljulka Avgust do sredine 
septembra 

30-40 kg/ha Večletna, zahtevna za 
pridelavo 

Pasja trava Avgust do sredine 
septembra 

20-22 kg/ha Primerna za lahka tla, 
zahteva pravočasno 
košnjo 

Krmna ogrščica Julij-september 10-15 kg/ha Primerna za zgodnjo 
spomladansko krmo 

Bela detelja Julij-avgust 5-8 kg/ha Dobro prenaša 
gaženje, v mešanici s 
travami, izpodriva 
trave, primerna za 
vlažna območjka 

 

 



 

Neprezimni strniščni posevki namenjeni za prehrano ljudi, živali  in podor 

Posevek Čas setve Setvena norma Posebnosti 

ajda Od sredine maja do 
sredine julija 

70-80 kg/ha Hitro prekrije tla, 
razplevelja njive 
enoletnih plevelov 

proso Od sredine maja do 
sredine julija 

30-40 kg/ha Za izrazito sušna in 
topla rastišča 

Strniščna repa julij 3-5 kg/ha Potrebna pozornost 
zaradi bolhača 

Sudanska trava Junij-julij 20-30 kg/ha Za izrazito sušna in 
topla rastišča 

Perzijska detelja julij 18-20 kg/ha V mešanici z 
mnogocvetno ljulko 

Aleksandrijska detelja Maj-sredine svgusta 25-30 kg/ha V mešanici z 
mnogocvetno ljulko 

Facelija Junij-sredine avgusta 10-15 kg/ha Hitra rast, za čebeljo 
pašo 

Oljna redkev Julij-sredine avgusta 25-30 kg/ha Hitra rast, za čebeljo 
pašo 

Bela gorjušica Julij-sredine avgusta 20-25 kg/ha Hitra rast, za čebeljo 
pašo 

Meliorativna redkev Julij-sredine avgusta 8 kg/ha  Hitra rast, globinsko 
rahlja tla, rastline ob 
mrazu zmrznejo 

 

Po spravilu žit tla čim prej pripravimo za setev. Če slamo uporabljamo za živino jo čim prej zbaliramo 

in odpeljemo z njive. Na strnišče lahko v nočnem času ali neposredno pred padavinami navozimo 

gnojevko in jo takoj zadelamo v tla, da preprečimo izgube amonijske oblike dušika. Tla plitvo 

obdelamo in opravimo setev strniščnega posevka z žitno sejalnico ali pa seme raztrosimo s 

trosilnikom za mineralna gnojila. Seme po setvi mora biti dobro pokrito. V primeru suše posevek 

povaljamo. Tudi po valjanju seme mora biti prekrito z zemljo. V primeru da slamo ne odvažamo jo 

čim prej plitvo zadelamo v tla. Da bi se slama normalno razkrajala je potrebno dovolj dušika, ki ga 

lahko dodamo z gnojevko ali manjšimi odmerki mineralnega gnojila z dušikom, saj je za razkroj slame 

potrebno zmanjšati razmerje med ogljikom in dušikom.  To razmerje je v slami, zaradi velikega deleža 

celuloze preširoko za normalen razkroj slame. 
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