
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor   

tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82 

E-pošta: info@kmetijski-zavod.si, 

http://www.kmetijski-zavod.si/ 

 

Maribor, 2.4.2020 

 

PRIPRAVE ZA SETEV SLADKORNE PESE, KORUZE, SOJE IN SONČNIC 

1) PRIPRAVE ZA SETEV SLADKORNE PESE 

Setev sladkorne, rdeče in krmne pese lahko opravimo, ko se temperatura na globino 5 cm 

dvigne nad nad 6
0
C. Pri prezgodnjih setvah sladkorne pese-pri nizkih temperaturah, lahko 

propadejo komaj vznikle rastline zaradi mraza. Pri prepoznih setvah lahko pričakujemo 

zmanjšan pridelek, ki je običajno posledica težav zaradi suše in visokih temperatur, ko se 

pojavljajo izgube že nakopičenega sladkorja zaradi bolj intenzivnega dihanja. Peso sejemo na 

medvrstno razdalj0 45-50 cm, sejalnica in okopalniki morajo biti enako nastavljeni na isto 

medvrstno razdaljo. Priporočena razdalja v vrsti  je med 15-18 cm, potreben sklop 85.000-

95.000 rastlin/ha. Priporočena globina setve  je 2-3 cm. Pred setvijo priporočamo, da je  

površina tal dobro poravnana, priporočamo pa tudi valjanje posevkov v primeru pomanjkanja 

vlage in pri konzervirajoči obdelavi tal. 

2) PRIPRAVE ZA SETEV KORUZE IN SONČNIC 

Priprava tal za setev se izvede odvisno od načina osnovne obdelave. Če pri osnovni obdelavi 

izvajamo oranje s preobračanjem brazde, se spomladi najprej poravna brazda z ravnalno 

desko ali predsetvenikom. S predsetvenikom se gnojila vdelajo v površinski sloj tal in se 

izvede setev. Pri izvedbi konzervirajoče obdelave opravimo predsetveno pripravo s 

kombiniranim orodjem in takoj opravimo setev v enem prehodu ali posebej, gnojenje pa 

opravimo prej. Pri obeh načinih pridelave priporočamo, da se predsetvena obdelava naredi 

nekaj časa pred planirano setvijo, da se tla do setve sesedejo, kar je zelo pomembno za 

enakomeren vznik. Zaradi čuvanja talne vlage priporočamo, da se ravnanje brazde opravi čim 

prej, v času do setve pa se izvajajo postopki slepe setve (prehodi s predsetvenikom ali 

branami za zatiranje kalečih plevelov). Pri pripravi tal za setev moramo poskrbeti, da z 

velikim številom prehodov dodatno ne tlačimo tla, saj posevek koruze potrebuje zračna tla. 

Enako je za vznik in mladostni razvoj problematična fina praškasta struktura tal, ki se po 

močnejših padavinah običajno zaskorji in moti vznik. Pri predsetveni pripravi poskrbimo, da 

so tla pred setvijo pripravljena do rahlo grudičaste strukture, v primeru pojava skorje na 

površini, ki onemogoča vznik, opravimo plitvo česanje posevkov s česali. Zaskorjenost se ne 

bi smela pojavljati pri izvedbi setve s konzervirajočo obdelavo, pri kateri rastlinski ostanki na 

površini preprečujejo nastanek skorje in istočasno omogočajo boljšo zračnost površinskega 

sloja tal. Pri osnovni obdelavi in pripravi tal za setev je potrebno poskrbeti, da te agrotehnične 

ukrepe izvajamo pri primerni vlažnosti tal.  

Splošnega navodila za optimalni čas setve pri koruzi v široki praksi ni in se je pri tej odločitvi 

potrebno prilagajati trenutnim talnim in toplotnim razmeram. Spomladi je pomembno dnevno 

spremljati temperaturo tal na globini 5 in 10 cm in predvsem pri odločitvah o zgodnjih setvah 

upoštevati nekaj dnevne vremenske napovedi. Pri tem je pomembno upoštevati tudi to, da se 

lažja, peščena in prodnata tla hitreje segrevajo in tudi v hladnejših obdobjih hitreje ohladijo, 

posebej v površinski plasti tal. Težja ilovnata in glinasta tla se spomladi počasneje ogrevajo, 

vendar se v hladnem obdobju tudi počasneje ohladijo. 

Koruza je poljščina, pri kateri toplota in vlaga zelo vplivata na višino pridelka. Koruzo 

sejemo, ko se tla v globini setve (3 do 6 cm) segrejejo na temperaturo, ki omogoča začetek 

kalitve. Pri izenačenem semenu z visoko biološko vrednostjo je to okoli 8
0
C, pri manj 
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izenačenem semenu, oziroma slabšem semenu pa med 10 in 12
0
C. Koruza preneha z rastjo pri 

temperaturi, nižji od 8
0
C. Negativne temperature so nevarne takoj po vzniku koruze. Mlade 

rastline od faze 3-4 listov za kratek čas prenesejo temperature od -1 do -2
0
C. Poškodbe zaradi 

mraza so na listih vzniklih rastlinah opazne že pri rahli slani, vendar pa si rastlina opomore 

tudi, če zaradi mraza odmrejo prvi listi. Če zaradi močnejše slane propade tudi rastni vršiček, 

koruza propade in je potrebna ponovna setev. 

V našem pridelovalnem območju se setev koruze v povprečnih letih opravi v zadnji dekadi 

aprila in v začetku maja. Optimalna temperatura za rast koruze, če voda ni omejitveni faktor 

pri pridelavi se giblje med 25 in 30
0
C. Pri optimalnih temperaturah in primerni oskrbi z vlago 

brez velikih nihanj koruza hitro raste in najlažje dosežemo visoke pridelke. 

Koruza je najbolj občutljiva na temperatura nihanja v zgodnjem mladostnem razvoju. Hladno 

obdobje po vzniku koruze predstavlja stres za rastlino, rastlina zaostaja v razvoju in je dalj 

časa izpostavljena nevarnosti propadanja zaradi talnih škodljivcev ter ima slabšo konkurenčno 

sposobnost v primerjavi z večino vzniklih plevelov.  V času pojava hladnejših obdobji v času 

mladostnega razvoja koruze je primerno opraviti rahljanje tal, posebej če so tla po setvi zaradi 

padavin in napak pri predsetveni pridelavi ter slabši založenosti tal z organsko snovjo, zbita. 

Pri oskrbi s hranili, pa v začetnih razvojnih fazah koruze najpomembnejšo vlogo igra dobro 

dostopen fosfor in kalij. 

Skoraj vse navedeno za setev koruze velja tudi pri setvi sončnic. Razlika je edino ta, da po 

nastalih močnejših zunanjih poškodbah mladih  rastlin od mraza (temperature pod -3
0
C v fazi 

1.pravih listov-pozne slane), pride do propadanja rastlin in je potrebna ponovna setev, ker se 

rastline ne obrastejo. Posevki koruze do faze 3.lista se obrastejo tudi če je bila od slane 

nadzemna listna masa 100 % poškodovana, ker je rastni vršiček do faze 3.listov še v tleh in 

tudi pri zelo močnih slanah (ki  ne trajajo zelo dolgo) posevek z nastopom višjih temperatur 

obraste. 

3) PRIPRAVE ZA SETEV SOJE 

Posevke soje pri nas običajno sejemo zadnje dni aprila in v začetku maja, ko so pričakovana 

nihanja  talnih temperatur manjša. Pri zelo zgodnjih setvah obstaja nevarnost, da bodo vznikli 

pleveli bolj konkurenčni kot posevek soje, ker je žal,  izbira med dovoljenimi herbicidi za 

zatiranje plevelov v soji zelo majhna. Pred setvijo soje je tla potrebno dobro pripraviti, 

oziroma popolnoma poravnati, po setvi pa opraviti še dodatno valjanje posevkov, da bi 

preprečili izgube pridelka pri kombajniranju. Rastline soje nastavljajo prve stroke običajno 

nizko in če tla pri setvi niso popolnoma poravnana, kombajn pri žetvi pusti spodnje stroke na 

njivi in se lahko izgube pridelka gibljejo med 15-20.  

Globina setve pri soji se giblje med 3-4 cm in je odvisna od temperature tal in pričakovanih 

padavin. Pri setvah v sušnih pogojih in višjih temperaturah sejemo globlje, pri setvi v vlažnih 

pogojih in napovedani ohladitvi pa plitveje. Pri mladostnem razvoju soje je za izvajanje vseh 

agrotehničnih ukrepov (česanje, uporaba herbicidov, medvrstno okopavanje pri setvi na večjo 

medvrstno razdaljo) zelo pomemben enakomeren vznik. 

V strokovnih krogih še vedno ni enakega mnenja glede medvrstne razdalje. Enotnost mnenja 

obstaja le pri potrebnem predvidenem sklopu, ki se pri sortimentu ki ga pri nas sejemo giblje 

okrog 600.000 rastlin/ha, ne glede na to ali posevek sejemo na razdaljo 12,5 cm, 45 ali 70 cm. 

Pri setvi na manjšo medvrstno razdaljo je prednost le v tem, da vznikle rastline hitreje 

prekrijejo medvrstni prostor in s tem preprečujejo vznik plevelov, ki potrebujejo svetlobo. Pri 

tem načinu setve opravimo za rahljanje in zračenje tal večkratno česanje posevkov, pri večji 

medvrstni razdalji pa lahko opravimo medvrstno okopavanje. 
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