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Setev poljščin v aprilu 
 
 
V aprilu in maju pripravljamo tla za setev poljščin, ki jih sejemo pozneje spomladi, ko se tla  
ogrejejo nad 100C. Tudi pripravo tal opravimo, ko so tla godna za obdelavo. Pri klasični obdelavi 
tal s plugom, površino najprej poravnamo, potem pa do setve tla lahko večkrat plitvo obdelamo, 
da spodbudimo kalitev enoletnih plevelov, ki jih s predsetvenikom uničimo. Ta postopek 
imenujemo slepa setev. Med poznejše spomladanske  poljščine sodijo koruza, sončnice, soja, 
detelje, lucerna, konoplja  in lan ter oljne buče in fižol, ki jih zaradi nevarnosti slane v maju 
najpogosteje sejemo sredi maja. 
 
Pri klasičnih pripravah tal za setev in setvah koruze je vznik najhitrejši, če s sejalnico seme 
polagamo na zgoščeno posteljico in ga dobro pokrijemo z rahlo grudičastim slojem tal. Tla za 
setev najprej poravnamo, pred setvijo pa pripravimo s čim manj prehodi s predsetvenikom. V 
primeru spomladanske brazde pred setvijo koruze(po spravilu ljulke in detelj), tla čim prej po 
oranju pripravimo za setev s primernimi orodji in opravimo setev (različna kombinirana orodja z 
valjerji in predsetveniki). V sušnih razmerah  tla po setvi povaljamo. Pri konzervacijski obdelavi 
tal (brez klasičnega obračanja brazde) je primerno poskrbeti, da so tla v času obdelave in setve 
primerne vlažnosti in da je seme dobro pokrito. Če je po takšni setvi dovolj padavin, koruza 
vznikne enakomerno kot pri klasični setvi, če pa po setvi ni dovolj padavin je vznik 
neenakomeren, nekatera semena pa zaradi slabših pogojev ne skalijo, ali kalijo bolj pozno. 
Plevele v koruzi običajno zatiramo hitro po vzniku koruze, ko so pleveli še majhni, koruza pa je v 
fazi 1-3 listov. Za dober učinek teh herbicidov je potrebno nekaj vlage po izvedbi škropljenja. 
 
Ekonomična pridelava soje s pridelki nad 3 t/ha je možna le na dobro strukturnih tleh, s primerno 
urejenim vodno-zračnim  režimom, oziroma na lažjih tipih tal  z namakanjem. V praksi pogosto 
pravimo, da so tla, na katerih so se  v preteklosti dosegali visoki pridelki sladkorne pese tudi 
najbolj primerna za pridelavo soje. Tudi soja ne uspeva na kislih tleh, zato je pred setvijo soje na 
tleh z nižjo pH-vrednostjo potrebno opraviti apnenje. Enaki problem se pojavlja pri 
zapleveljenosti njiv z večletnimi pleveli, ki jih je potrebno uničiti pred setvijo soje. Zaradi zahtev 
pri žetvi soje, morajo biti tla pred setvijo soje dobro poravnana, saj so drugače izgube pridelka pri 
žetvi previsoke, posebej pri sortah, pri katerih so prvi stroki nastavljeni nizko. Zapleveljenost 
posevkov je eden od glavnih razlogov za slabe pridelke soje, zato je problemom zatiranja 
predvsem širokolistnih plevelov (ambrozije in drugih za kemično zatiranje zahtevnejših plevelov) 
potrebno posvečati veliko pozornosti že takoj po vzniku soje in plevelov. Setev soje opravimo 
med 20.aprilom in 5.majem.  Seme soje pred setvijo obdelamo z dušičnimi bakterijami, če to že 
ni prej obdelano. Sojo najpogosteje sejemo z žitnimi sejalnicami na medvrstvo razdaljo 24 cm 
(vsako drugo cev na sejalnici zapremo) ali na medvrstno razdaljo 45 cm, oziroma 70 cm (z 
prirejeno žitno sejalnico). Za ha potrebujemo 600.000 semenk. 
 

 
 



Zahtevnost pridelave sončnic je primerljiva s pridelavo koruze, razen pri zatiranju bolezni, ki jih 
v prihodnosti lahko pričakujemo v večjem obsegu zaradi širjenja površin posejanih s sončnicami. 
Zato je potrebno več pozornosti posvečati izbiri sort, oziroma hibridov sončnic in predvsem 
odpornosti  sort in hibridov na glavne bolezni sončnic (Peronospora spp, Botrytis spp in 
Phomopsis sp.), saj je učinkovito tretiranje s fungicidi  težje izvedljivo. Pri pridelavi sončnic je 
potrebno računati z dodatnimi škodami, ki jih povzročajo ptiči pred žetvijo, posebej na manjših 
parcelah. Višje pridelke sončnic, podobno kot pri soji, lahko pričakujemo le na tleh z dobro 
urejenim vodno zračnim režimom in stalno oskrbo z vlago. Za setev sončnic rabimo cca 10 kg/ha 
semena, ki jih posejemo na medvrstno razdaljo 70 cm, v vrsti pa 25 cm. Globina setve je odvisna 
od debeline semena in razmer ob setvi in se giblje med 3-6 cm. 
 
Med drugimi manj razširjenimi poljščinami pričakujemo večanje površin pod konopljo, lanom in 
ričkom, oziroma kulturam namenjenim za pridelavo olja. Kljub temu, da se  posevkom konoplje  
zaradi hitre rasti in gostote pripisuje učinek naravnega herbicida, velja pravilo, da je probleme z 
večletnimi pleveli kot so slak, osat, divji sirek in drugi potrebno rešiti pred setvijo konoplje, saj 
za zatiranje plevelov v konoplji v Sloveniji nimamo registriranih herbicidov. Pri pridelavi 
konoplje je vsekakor najzahtevnejši in v praksi najtežje izvedljiv del spravilo zrnja, oziroma 
stebel (rastlinske mase). Pri spravilu zrnja s kombajni je veliko pozornosti potrebno posvetiti 
nastavitvi kombajna in določanju časa za izvedbo spravila, saj so v nasprotnem izgube pridelka 
ob žetvi prevelike. Ker konoplja zraste visoko in ker se s kombajnom pospravi zgodnja tretjina 
rastline je ostali del mase stebla pred naslednjo obdelavo najboljše pospraviti (pokositi in  
zbalirati). Pri nas večinoma gojimo konopljo za pridelavo semena iz katerega pridelujemo olje. 
Količina semena za setev se giblje med 50-80 kg/ha, pri pridelavi konoplje za predivo pa je za 
setev potrebno cca 100 kg/ha semena. Setev opravimo z žitno sejalnico, pri pridelavi semena za 
olje je smiselno na žitni sejalnici zaprti vsako drugo vrsto. Za pridelavo konoplje je potrebno 
pridobiti soglasje za pridelavo pri MKGP. 
 
Pri setvi lana je potrebno biti pozoren pri izvedbi setve, saj je seme relativno drobno, tudi komaj 
vznikle rastline so zelo drobne in občutljive. Pri pridelavi lana  je zapleveljenost njiv precej večji 
problem kot pri konoplji, saj je rast lana, posebej v zgodnjih fazah počasnejša, enako je tudi 
senčenje tal precej manjše kot pri konoplji. Vznikle plevele po vzniku lana lahko zatiramo s 
pripravkom Basagran 400, ki pa na območju prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda 
in območjih vodnih teles podzemne vode iz NUV ni dovoljen za uporabo, pri vključitvi v 
KOP_POZ, oziroma KOP_VOD.  Pri nas večinoma pridelujemo lan za seme, ki ga uporabljamo 
kot različne dodatke v prehrani ali iz semena stiskamo olje. Za setev lanu za seme in olje je 
potrebno 70-80 kg/ha semena, sejemo ga z žitnimi sejalnicami na razdaljo 24-25 cm (zaprta 
vsaka druga vrsta), lan za predivo pa sejemo 100-160 kg/ha semena. Setev opravimo s klasično 
žitno sejalnico. Navadni riček (na Koroškem ga imenujejo tudi navadni toter) pridelujemo v 
Sloveniji zelo redko in na malih površinah kot oljnico. Sodi v botanično družino križnic enako 
kot oljna ogrščica, strniščna repa, gorjušice, repice in redkve. Sejemo ga v marcu, oziroma 
najpozneje v začetku aprila, na medvrstno razdaljo 20-25 cm, za ha potrebujemo 6-10 kg/ha 
semena. Za žetev dozori običajno od sredine do konca julija. Ker je seme zelo drobno, tla morajo 
biti primerno obdelana in poravnana, potrebno pa je biti pozoren na problem zaskorjenosti, če se 
ta po setvi pojavi. Enako je s česanjem potrebno poskrbeti za preprečevanje zapleveljenosti, saj  
za zatiranje plevelov v Sloveniji  ni registriranega nobenega herbicida. 
  
Za sajenje oljnih buč površine poravnamo že sedaj, do sajenja pa lahko opravimo večkratno 
brananje s predsetvenikom, kot slepo setev. Sajenje opravimo v maju, ko preneha nevarnost slan, 
ki bi vznikli posevek oljnih buč popolnoma uničila in bi morali setev opraviti ponovno. Setev 



opravimo s koruzno sejalnico na medvrstno razdaljo 1,4 m (zaprta vsaka druga vrsta), setev v 
vrsti pa na 30-35 cm. Optimalni sklop je 10.000 vzniklih rastlin pri sortah, oziroma 12.000 
vzniklih rastlin pri hibridih, ki večinoma rastejo bolj grmičasto, zato se jih  vse pogosteje sadi na 
medvrstno razdaljo 70 cm. Za ha rabimo cca 8 kg/ha semena.  
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