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PRIPRAVE NA SETEV OZIMNIH ŽIT 

 

1) Čas setve in setvene norme 

 

Nadpovprečno toplo poletje bo letos omogočilo hitrejše spravilo koruze, sončnic, soje  in 

oljnih buč ker so prej dozoreli, zato je pričakovati, da bodo tudi priprave tal za setev in sama 

setev stekli prej kot v drugih letih. Kljub temu, da bo spravilo koruze kot glavnega 

predposevka omogočalo zgodnjo setev vam priporočamo, da s setvijo v septembru ne hitite, 

saj nam v primeru zgodnjih septembrskih setev več škode s prenosom virusov lahko 

povzročijo listne uši. V primeru močnejšega napada listnih uši je včasih potrebno zatiranje 

listnih uši na komaj vzniklih posevkih ozimnih žit. Zato vam priporočamo, da tla obdelate za 

setev takoj po spravilu predposevka, setev pa opravite v optimalnem roku. Ta je v Podravju 

med 5. in 15.oktobrom za ječmen, rž in tritikalo ter med 10. in 25.oktobrom za pšenico, ter 

med 15.in 30.oktobrom za piro in kamut. Če ste opravili oranje,  se bodo tla pred setvijo 

dodatno sesedla, kar bo omogočilo bolj enakomeren vznik, če pa izvajate pripravo tal s 

konzervirajočo obdelavo, bo plitva predčasna priprava tal brez setve omogočila vznik 

enoletnih plevelov, ki jih boste pri ponovnem prehodu stroja za konzervirajočo obdelavo in 

setev mehanično zatrli. Setvene norme prilagodite zahtevam sorte, saj je količina semena za 

setev odvisna od potrebne gostote za sorto, absolutne mase semena in  morebitnih izgub 

zaradi slabše priprave tal za setev. Pri sortah, ki dobro produktivno razraščajo pri pravočasni 

setvi ter na dobro pripravljenem setvišču sejte med 170-220 kg/ha semena, pri sortah, ki 

temeljijo pridelek na visokem številu klasov in slabše produktivno razraščajo pa je tudi v 

primeru zelo dobre priprave tal za setev potrebno posejati med 270-300 kg/ha semena. V 

primeru slabše priprave za setev je količino semena potrebno povečati za cca 10 %. 

 

2)Priprava tal za setev ozimnih žit 

 

V zadnjih 10 letih se na terenu srečujemo z različnimi načini predsetvene priprave tal. Razen 

stroškov priprave tal za setev je pri odločitvi o načinu priprave tal za setev ozimnih žit 

pomembno upoštevati lastnosti tal in razpoložljiv čas za pripravo tal za setev, vremenske in 

rastne razmere  ter razpoložljivost primerne mehanizacije za pripravo tal. Pri tem je najbolj  

že v začetni fazi predvideti možne manj ugodne pogoje za rast in z obdelavo tal v največji 

možni meri zmanjšati posledice manj ugodnih razmer. Za težja tla, na katerih se pogosto 

zadržuje voda v depresijah je zelo pomembno, da je setvena površina napeta, da voda lahko 

odteka in se ne zadržuje v depresijah. Pri zelo širokih površinah je pri oranju primerno 

narediti več manjših razorov, v katere se odvečna voda hitreje odcedi in po jarkih, ali drenih  

odteče, posebej na težjih tipih tal. Tudi v primerih, ko se površine sejejo brez klasičnega 

oranja z obračanjem brazde, je na težjih tleh po opravljeni setvi potrebno narediti ozke in 

plitve jarke, po katerih odvečna voda hitreje odteka v obdobjih ko je te preveč. Vsako 

zadrževanje vode več kot 2-3 dni je na posejani površini za rastline škodljivo, saj so rastline 

prizadete že zaradi slabše prezračenosti koreninskega sistema in predvsem zaradi zbitosti tal 

tudi v primeru ko vznikle rastline ne propadejo popolnoma. Pri pripravi tal je potrebno 

poskrbeti, da so posledice tlačenja s kolesi pri obdelavi čim  manjše z združevanjem prehodov 

strojev in z prilagajanjem širine pneumatik in pritiska pri pneumatikah.  
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Na lažjih tipih tal, na katerih običajno ni večjih težav z zaostajanjem vode na površini je 

potrebno poskrbeti, da so tla primerno pripravljena in omogočajo enakomeren vznik in pogoje 

za razvoj koreninskega sistema. Globok in predvsem močan koreninski sistem bo pozitivno 

vplival na višino in kakovost pridelka, zato je pri pripravi tal na teh tleh potrebno poskrbeti, 

da so hranila razporejena po celotni globini in da so pogoji za vznik in mladostni razvoj 

primerni, kar pomeni dober stik semena z zemljo, ki ga v sušnih razmerah dosežemo tudi z 

valjanjem. Koreninski sistem se bo, tudi pri žitih bolj razvijal v globino, če gnojila ne bomo 

raztrosili samo po površini tal in jih plitvo zadelali v tla. Kljub temu, da apnenje sodi v 

agrotehnične ukrepe gnojenja, je že pred pripravo tal za setev potrebno poskrbeti, da 

koreninski sistem, posebej pri ozimnem ječmenu in pšenici ni prizadet zaradi kislosti. Na tleh 

z nižjimi pH-vrednostmi je setev rži in ozimnega ovsa boljša izbira v primerjavi z ozimnim 

ječmenom, pšenico in tritikalo. 

 

Ker je konzervirajoča (ohranitvena) obdelava tal finančno podprta tudi s strani kmetijske 

politike je v prihodnosti pričakovati tudi večji obseg površin, posejanih na ta način. 

Konzervirajoča obdelava tal je izbirna zahteva pri KOPOP operaciji Poljedelstvo-

zelenjadarstvo in se lahko izvaja na delu njivskih površin,  pogoj za izplačilo te zahteve  pa je 

izvedba konzervirajoče obdelave z rahljalnikom pred setvijo glavnega posevka. To pomeni 

izvedbo konzervirajoče obdelave pri setvi ozimnih žit jeseni pred setvijo žit. Zaradi 

obveznosti, da se zahteva izvede najpozneje do 25.10. tekočega leta, ta način priprave za setev 

pride v poštev pri setvah ozimnih žit v optimalnem roku za setev in ne za kasne setve ob 

koncu oktobra ali v novembru. Zato  je pri izvajanju te zahteve KOPOP potrebno planirati 

način pridelave že pri predposevku, kjer je potrebno sejati hibride koruze zgodnejših 

zrelostnih razredov, ki jih bomo lahko pospravili do predvidenega roka brez velikih stroškov 

za sušenje  zrnja. 

 

Konzervirajočo obdelavo tal lahko izvajamo s pasivnimi (vlečenimi ) ali aktivnimi (gnanimi) 

stroji za obdelavo. S stroji, ki so na trgu, oziroma so že prisotni na terenu lahko izvedemo 

samo plitvo površinsko obdelavo, lahko pa tudi globlje z kombinirano uporabo gruberja. To 

posebej priporočamo pri obdelavi srednje težkih in težkih tipov tal. Pri uporabi samo plitve 

površinske predsetvene priprave tal vlogo globinskega rahljanja morajo opraviti posamezne 

kulture z globokim koreninskim sistemom v kolobarju. V nasprotnem se lahko srečujemo z 

negativnimi posledicami zbitega spodnjega dela tal, zaostajanjem  vode na površini tal in 

slabšo rastjo rastlin zaradi zbitosti spodnjega sloja tal. 

 

Jesensko valjanje posevkov ozimnih žit po opravljeni setvi s klasično pripravo tal za setev je 

nujno potrebno le v izjemno sušnih razmerah po setvi, kar pa se pri nas zgodi le redko kdaj.  

 

3) Gnojenje ozimnih žit 

 

Za pridelavo ozimnih žit, kot tudi drugih poljščin, če so vrednosti fosforja in kalija v tleh v C 

založenosti. V tem primeru rastlinam gnojimo z mineralnimi in organskimi gnojili v odmerkih 

hranil, ki jih rastline odvzamejo s pridelkom zrnja in slame. Odvzem rastlin je zelo odvisen od 

planirane višine pridelka. Tako je odvzem dušika pri pridelku 5 t/ha pšenice 135 kg/ha N, 55 

kg/ha P2O5 in 110 kg/ha K2O, pri pridelku 7,5 t/ha pa 203 kg/ha N, 83 kg/ha P2O5 in 173 

kg/ha K2O. Ker se tudi iz mineralnih gnojil hranila ne izkoristijo 100 % je pri gnojenju 

potrebno upoštevati korekcijski faktor za izkoristek hranil iz gnojil. Če pri gnojenju 

uporabljamo kombinacijo organskih in mineralnih gnojil, običajno gnojenje z gnojevko 

opravimo pred setvijo pšenice in drugih žit. V primeru zaoravanja rastlinskih ostankov 

koruznice z gnojenjem z 20 m
3
  /ha gnojevke pokrijemo večino potreb po osnovnem gnojenju, 

razliko potreb po fosforju in kaliju lahko pokrijemo pri prvem dognojevanju, enako tudi 

dognojevanje z dušikom spomladi. 

 



V praksi pričakujemo, da bo zaradi KOPOP zahteve POZ-NIZI delež površin, na katerih bo 

uporabljena gnojevka in gnojnica za osnovno gnojenje pred setvijo žit večji. Za strokovno 

utemeljeno gnojenje bo potrebno prilagajanje pri uporabi mineralnih gnojil, da bi se izognili 

presežkom pri posameznih hranilih v tleh, ki so običajno večji problem kot pomanjkanje 

hranil. 

 

Vznikle rastline rastejo in se najboljše razvijajo ob primerni založenosti tal hranili, če imajo 

zagotovljene primerne talne in podnebne razmere. Če teh pogojev ni, so tudi visoka vlaganja 

v hranila odvečni strošek, ki nima za rezultat doseganje visokih pridelkov. Za dobro 

preskrbljenost rastlin s hranili je zelo pomembno razmerje med makro in mikroporami v tleh, 

oziroma vodno zračna razmerja v tleh. To zagotovimo z optimalno pripravo tal za setev, po 

vzniku in v času rasti pa z izvajanjem česanja posevka, oziroma večkratnim prezračevanjem 

zelene odeje, vse do faze ko je to možno izvajati. 

 

Pri zagotavljanju optimalne prehrane ozimnih žit je potrebno upoštevati lastnosti posameznih 

mineralnih in organskih gnojil. Za mineralna gnojila je značilno, da se hranila iz mineralnih 

gnojil hitro sprostijo v talno raztopino. Hranila iz mineralnih gnojil se lahko vežejo v težje 

dostopne  oblike, posamezna hranila  pa se hitreje ali počasneje izpirajo v globlje plasti tal. 

Rastlinam so dostopna le hranila iz talne raztopine, zato je v sušnih razmerah  tudi 

sprejemanje  hranil slabše. Glede na to, da se fosfor in kalij manj ali skoraj nič ne izpirajo, po 

pridelavi po sušnem letu z manj pridelka lahko v naslednjem letu gnojenje s fosforjem in 

kalijem zmanjšamo, saj nam je del hranil lahko na razpolago iz preteklega leta. Precej kalija, 

pa tudi fosforja v tleh ostane po razgradnji koruznice in  drugih rastlinskih ostankov od 

predposevka, posebej če so tla mikrobiološko aktivna in zračna, podobno je tudi v primeru 

zaoravanja posevkov za zeleni podor. Če so tla bogata z organsko snovjo se hranila vežejo 

tudi na te delce, sproščanje hranil iz humusa pa je lažje in hitrejše v primerjavi z glinenimi 

delci, na katere se hranila močneje vežejo in posebej v primeru pomanjkanja vlage ostanejo 

močneje vezana. 

 

Glavna hranila kot so fosfor in kalij iz gnojevke in gnojnice so zaradi tekoče oblike rastlinam 

hitro dostopna, ker takoj preidejo v talno raztopino. Težave se lahko pojavijo le zaradi 

uporabe prevelikih enkratnih odmerkov gnojevke in gnojnice, zaradi antagonizma in zaradi 

zamašitve mikropor, oziroma manj ugodnih vodno zračnih razmer v tleh. Pri gnojenju s 

hlevskim gnojem, kar je pri pridelavi ozimnih žit pri konvencionalni in integrirani pridelavi 

redko, je potrebno računati na počasnejše sprejemanje osnovnih hranil iz hlevskega gnoja, 

učinek gnojenja s hranili pa je podaljšan, saj se hranila morajo v talno raztopino sprostiti. 

Sproščanje hranil iz hlevskega gnoja je hitrejše pri optimalnih talnih in vremenskih razmerah 

v tleh, posebej če je hlevski gnoj odležan in kompostiran. 

 

 Na višino pridelka pri žitih in posebej na doseganje kakovostnih parametrov ima velik vpliv v 

zadnjem času tudi gnojenje z žveplom. To je potrebno dodajati posebej na njivskih površinah, 

ki že dalj časa niso bile gnojene s hlevskim gnojem, saj se žveplo kot makro hranilo zaradi 

vgrajenih čistilnih filtrov na tovarniških dimnikih in čistejše energije v prometu premalo 

sprosti v ozračje in ga je v primerjavi s preteklostjo potrebno dodajati. Za primerno oskrbo žit 

z žveplom, bi bilo smiselno dodajati del mineralnih gnojil z žveplom že pri setvi, del pa pri 

začetnih dognojevanjih spomladi. 

 

Ker na višino in predvsem kakovost pridelka pšenice in drugih ozimnih žit ima gnojenje z 

dušikom zelo velik vpliv, je potrebno gnojenju z dušikom pri ozimnih žit posvečati še več 

pozornosti. Nitratna oblika dušika je rastlinam takoj dostopna, vendar se tudi takoj izpira. 

Zato so za lažje tipe tal v času, ko so manjše potrebe rastlin po dušiku primernejše za 

dognojevanje počasi delojoča gnojila, saj so izgube dušika na lažjih tleh manjše. Za težja 

ilovnata in glinasta tla pa je posebej spomladi, ko so temperature tal še nižje potrebno 

uporabiti gnojila z nitratno obliko dušika za dognojevanje.  



 

4)Primernost tal za setev ozimnih žit 

 

V severovshodni in osrednji Sloveniji ozimna žita pridelujemo v kolobarju na vseh njivskih 

površinah, na katerih je možna strojna obdelava tal in žetev. Ker pa vsa njivska tla niso enako 

primerna za pridelavo je smiselno že pred setvijo oceniti primernost tal za pridelavo ozimnih 

žit ter z določenimi ukrepi pripraviti tla tako, da lahko dosežemo pri pridelavi najvišje 

pridelke in kakovost. Zato se za pridelavo sort pšenice A kakovosti odločimo na njivskih 

površinah dobre kakovosti, ki omogoča pridelavo z najmanj nevarnosti za stresne razmere, saj 

te sorte pšenice za primeren pridelek in kakovost potrebujejo enakomerno oskrbo rastlin z 

vlago in hranili do konca vegetacije. V nasprotnem je višina in kakovost pridelka, kljub 

primernim genetskim lastnostim lahko vprašljiva. Enako jih ne sejemo na kisla tla, kar velja 

tudi za ostale sorte pšenice in predvsem ječmen, ki običajno najprej pokaže simptome zaradi 

kislosti tal. Če so tla kisla in se kljub temu odločamo za setev pšenice in ječmena, opravimo 

apnenje pred setvijo. V primeru manj primernih tal za pridelavo pšenice se je boljše odločiti 

na teh površinah za setev rži, ozimnega ovsa in tritikala. Na težjih tipih tal in na tleh, kjer 

obstaja nevarnost za zadrževanje vode je potrebno takoj po setvi narediti ozke jarke, ki 

omogočajo odtekanje površinske vode, saj so vznikli posevki ozimnih žit zelo občutljivi na 

zadrževanje vode na površini tal in lahko propadejo, če se voda zadržuje na površini tal več 

kot 3 dni, posevki pa so prizadeti, če voda na površini stoji več kot 1 dan. Če ozimna žita 

pridelujemo na zelo peščenih in prodnatih tleh je med ozimnimi žiti najboljša izbira ozimni 

ječmen, ki najhitreje zapusti tla in se v primeru poletne suše, tej najbolj izogne. Pri pridelavi 

pšenice pa je na teh tleh potrebno sejati zelo zgodnje sorte pšenice  ( Srpanjka, Felix, 

Katarina, Kraljica, Lucija, Olimpija in Valbona). 

 

4)Priporočene sorte pšenice 

 

Običajno se za izbiro sorte  pridelovalci odločijo odvisno od namena pridelave, tipa tal in 

predvidene agrotehnike pridelave. Na lažjih peščenih in prodnatih tleh bomo za doseganje 

najvišje kakovosti izbirali med resnicami Olimpijo in Valbono, visoko kakovost pa ob 

primernih vremenskih in talnih razmerah lahko dosežemo tudi s sortama Felix in Lucija. Sorte 

Katarina, Kraljica in Srpanjka so za lahka tla priporočene pridelavi pridelka B kakovosti. Med 

priporočenimi sortami za srednje globoka tla ni sort  ki zagotovo dajo A kakovost, so pa zelo 

rodne sorte. Med priporočenimi ob ugodnih vremenskih razmerah in primerni tehnologiji na 

dobrih tleh lahko dosežemo A kakovost s sortami BC Anica, BC Tena, Bologna, Renan, 

Zlatka in Žitarka. S sortami Vulkan in Zvezdana običajno dosegamo B1 kakovost, s 

priporočenimi sortami Alixan, Arezzo, CCB Ingenio, Cimabu, Ficko, Illico in Soissons pa B2 

kakovostni razred, včasih pa tudi kakovostni razred B1. Med poznejšimi sortami, ki jih 

priporočamo za pridelavo na globokih tleh najvišjo kakovost lahko dosežemo s sortama 

Antonius in Lupus. V ugodnih razmerah in tehnologiji A kakovost še lahko dosežejo sorti 

Element in Energo, s sortami Kerubino in Lukulus pa običajno dosežemo B1 kakovostni 

razred. 

 

 

 

Vezano za sortni izbor, pri setvi ne smemo narediti napak pri setveni normi. Med sortami, ki 

jih sejemo bolj redko (180-220) kg/ha, ker običajno dobro razraščajo so sorte Alixan, Arezzo, 

CCB Ingenio, Bologna, Renan, Soissons, primerne za setev na srednje globokih tleh ter vse 

sorte primerne za setev na globokih tleh (Antonius, Element, Energo, Kerubino, Lukulus in 

Lupus). Sorte Srpanjka in Žitarka zahtevajo gosto setev, ker slabo produktivno razraščajo in 

formirajo povprečno 1 klas na rastlino, zato jih sejemo med 260-300 kg/ha, ostale priporočene 

sorte pa sejemo med 220-270 kg/ha semena. 

 



Pri setvi rži za pridelavo na lažjih tleh priporočamo hibrid Brosset in sorto Dankovski 

Diameter, ki nekoliko prej dozorijo, sorte Dukano, Elego in Dankovski Amber pa za 

pridelavo na srednje globokih in globokih tleh. Pri hibridu Brosset je priporočena setvena 

norma 80-90 kg/ha, setvena norma za sorte pa se giblje med 150-200 kg/ha. 

 

Pri izbiri sort ječmena se odločamo običajno na osnovi tipa tal na katerem bomo pridelovali, 

tip klasa običajno več ni odločilen, saj tudi z dvorednimi ječmeni dosegamo visoke pridelke. 

Precej pomembna je pri odločitvi o sortah višina rastlin, kljub temu, da so sedaj možnosti za 

uporabo regulatorjev rasti za skrajšanje slame enake tudi za vse vključene v KOPOP ukrepe. 

Za pridelavo na lažjih peščenih in prodnatih tleh priporočamo pridelavo sort Bingo, Fantazija, 

Maxim in Rex, na srednje težkih tleh sorte BC Agram, Limpid, Merle in Sandra. Na  globokih 

tleh pa priporočamo setev poznejših sort kot so sorte Antalia, BC Favorit, Hannelore, 

Malabar, Marissa, Sequel in SY Teppe. Med večvrstne ječmene uvrščamo sorte BC Favorit, 

Limpid, Malabar, Marissa, Merle in Sequel, ostali so dvovrstniki. Priporočena količina 

semena se giblje med 150-200 kg/ha, pri sorti SY Tepee pa sejemo med 200-220 kg/ha 

semena. 

 

Če na lažjih tipih tal sejemo ozimno tritikalo se odločimo za setev sort, ki bolj zgodaj 

dozorijo, kot so sorta Agostino in Calorius. Na srednje težkih in težkih tleh pa lahko sejemo 

sorte BC Goran, Cosinus, Grenado, Moderato, Ragtac in SW Talentro. Priporočena količina 

semena se giblje med 170-200 kg/ha, pri SW Talentro pa od 130 do 180 kg/ha.  

 

Setev ozimnega ječmena, rži in tritikala je priporočljivo opraviti  do 20.oktobra. 

Opozarjam, da je v primeru izvajanja KOPOP ukrepa POZ- KONZ tudi na površinah 

namenjenih  setvi ozimnih žit to potrebno izvesti najpozneje do 25.oktobra. 
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