
OPRAVILA NA NJIVAH ZGODAJ SPOMLADI 

1)Dognojevanje ozimnih žit in oljne ogrščice 

Spomladansko dognojevanje oljne ogrščice in ozimnih žit z dušikom opravimo, ko se konča obdobje 

mirovanja in se začne spomladanska rast. Za žita velja, da je temperaturni prag za začetek  

spomladanske rasti pri temperaturah nad 40C,  oljne ogrščice pa med 5-80C. Pri spremljanju 

vremenskih razmer v letošnjem letu ugotavljamo, da je vlaga v površinski plasti tal bolj omejitveni 

faktor kot je temperatura. Ugotavljamo pa, da se tla, kljub nadpovprečno visokim dnevnim 

temperaturam še niso ogrela, da bi se začela intenzivnejša rast, saj to ne omogočajo nizke nočne 

temperature. Ker v bližnji prihodnosti ni napovedi večjih količin padavin in vetrovi še dodatno sušijo 

površinsko  plast tal ocenjujemo, da sama izvedba dognojevanja z mineralnimi dušikovimi gnojili, ne 

bo bistveno vplivala na povečanje pridelkov pri ozimnih žitih, kljub temu, da se sedaj že formira 

zasnova klasa. Če pa pridelovalci nimajo možnosti, da bi gnojilo, posebej pri nitratnih in amonijsko 

nitratnih gnojilih zadelali v tla z česanjem, obstaja velika možnost izgub amonijske oblike dušika v 

zrak, če gnojilo ostane na površini tal do padavin in je njihov učinek odvisen samo od padavin. 

 Zato pridelovalcem, ki nimajo možnosti za izvedbo česanja posevkov svetujemo, da gnojenje z 

dušikom opravijo neposredno pred napovedanimi padavinami, da bi se izognili večjim izgubam dušika 

v ozračje. Na lažjih peščenih in prodnatih tleh pa se v primeru intenzivnejših padavin gnojila z 

nitratno obliko dušika (KAN, AMON NITRAT) lahko izperejo v globlje plasti tal in so rastlinam žit s 

plitvim koreninskim sistemom nedosegljiva ter predstavljajo nevarnost za onesnaževanje podtalnice, 

zato je te posevke sedaj smiselno dognojiti s 30 kg/ha NO3 oziroma 100 kg/ha KAN-a ali Amonsulfata, 

čez 10-14 dni pa opraviti gnojenje z gnojili s počasnejšim delovanjem kot so Rizovit, NGOO in druga 

oplaščena gnojila. Trenutno, zaradi pomanjkanja padavin, v praksi zelo priporočamo izvedbo česanja 

posevkov ter izvedbo dognojevanja z razredčeno gnojevko na posevkih oljne ogrščice, ozimnega 

ječmena in ozimne pšenice. Oba ukrepa je zelo priporočljivo opraviti na posevkih,  posejanih izven 

optimalnih rokov setve, oziroma na posevkih, ki zaradi različnih vzrokov niso dosegli primernega 

sklopa, saj se bodo pri nižjih temperaturah še delno razraščali . Pri izvedbi  teh zgodnjih pomladanskih 

ukrepov je potrebno upoštevati dejstvo, da se zasnova klasa in s tem tudi potencialna dolžina klasa 

formira zelo zgodaj spomladi, zato je pomembno, da so posevki primerno prehranjeni z vsemi 

makrohranili in ne samo z dušikom. Z izvedbo česanja bomo tla in korenine prezračili in omogočili 

boljše delovanje  koreninskega sistema, s tem boljšo prehranjenost rastlin in oskrbo z vlago iz 

spodnjih plasti tal ter si s tem zagotovili pogoje za doseganje visokih pridelkov. 

Podobne ugotovitve in napotki za izvedbo dognojevanja veljajo letos tudi za posevke oljne ogrščice. 

Pomembno je, da posevki oljne ogrščice v pomladanskem času formirajo dovolj listne mase, ki 

pozneje predstavljajo osnovo za dober nastavek cvetov in luskov ter formiranje bolj debelega zrnja. 

Dobro razviti posevki oljne ogrščice imajo že v času takoj po prezimitvi dovolj globoki koreninski 

sistem, zato je v primerjavi z ozimnimi žiti manj nevarnosti za večje izgube  dušika v globlje plasti tal, 

oziroma podtalnico. Ker so potrebe oljne ogrščice spomladi velike, priporočamo za posevke nad 4 

t/ha opraviti 2 dognojevanja z 80 kg/ha dušika. Prvo dognojevanje opravimo takoj po prezimitvi (pred 

padavinami) z 290 kg/ha KAN-a z dodanim žveplom ali 300 kg/ha gnojila Amon sulfat, ki jih  obvezno 

vnesite v tla pri rahljanju tal, posebej če po dognojevanju ni pričakovanih nad 8-10 mm padavin. Z 

drugim odmerkom KAN-a, Amon sulfata, Unika, Energika, N-Goo gnojil, NovaTec Nitroriza ali Rizovita 

(80 kg/ha dušika) dognojite posevke čez 2-3 tedne po prvem dognojevanju, vendar pred pojavom 



cvetnih popkov. Gnojila s počasnim sproščanjem dušika bodo preprečila izgube dušika v globlje plasti 

tal posebej na lažjih peščenih in prodnatih tleh in se priporočajo tudi pri drugem dognojevanju žit, 

posebej na lažjih peščenih ali prodnatih tleh. 

V trenutnih sušnih razmerah zelo priporočamo dognojevanje oljne ogrščice in ozimnih žit z 

razredčeno gnojevko. Razredčena gnojevka za dognojevanje naj bi imela med 4-6 % sušine, uporabo 

pa priporočamo v pozno popoldanskem času ali oblačnem vremenu, da so izgube zaradi izhlapevanja 

manjše. Po uporabi gnojevke, ko se tla primerno posušijo priporočamo opraviti česanje posevkov. 

2) SETEV JARIH ŽIT IN JAREGA KRMNEGA GRAHA IN BOBA 

Talne in vremenske razmere letos omogočajo zelo zgodnjo setev jarih žit, možno pa je tudi čim prej 

opraviti setev jarega krmnega graha in boba. Tla je potrebno čim prej pripraviti za setev in opraviti 

setev. V tem času sejemo presevne sorte ali pa jare sorte, pravi čas setve pa omogoča  doseganje 

pridelkov nad 6 t/ha tudi pri setvi jarih sort, zato priporočamo, da setev jarih žit opravite čim prej. 

Vznik bo nastopil po prvih padavinah. 

Čim prej priporočamo seme presevnih sort pšenice Mv Kikelet, Lenox, Xenos, SW Kadrilj, Valbona ali 

Liskamm, priporočena setvena norma je 220 kg/ha,  jare pšenice Mv Karizma in  Vanek, priporočena 

setvena norma je 180-220 kg/ha in Leguan 200-230 kg/ha, jarega ječmena sort Calcule, Lipizza, 

Conchita, Delphi in Wilma, priporočena setvena norma  med 180-220 kg/ha, jare tritikale sorte 

Somtri in Dublet, setvena norma je 180-220 kg/ha in jari oves sorte Earl, Efektiv, Max ali Korok, 

priporočena setvena norma je 130-170 kg/ha, priporočamo pa tudi setev jarega golega ovsa sorte 

Kamil v odmerku 150-170 kg/ha. 

Talne in vremenske razmere omogočajo tudi primerne pogoje za setev ozimnega krmnega graha in 

krmnega boba. Razen primerne beljakovinske krme s setvijo teh posevkov zagotovimo vezavo dušika 

iz zraka. Med priporočenimi sortami krmnega graha so sorte Kenzo in Eso, v tipu vitičarjev, ki ne 

potrebujejo dodatne opore žit, posejemo jih 200-250 kg/ha semena. Čim prej priporočamo tudi setev  

krmnega boba, setvena norma je 180-250 kg/ha. Če smo pred setvijo krmnega graha in boba, tla 

spomladi pripravljali nekoliko globlje je setev smiselno opraviti na globino 5-6 cm, da nam seme po 

sesedanju po prvih padavinah ne ostane na površini tal. Za setev rička in lana priporočamo, da s 

setvijo še počakate do sredine marca, tla pa lahko poravnate in izvajate slepo setev do časa setve ( 

površinski prehodi s predsetvenikom, da se  spodbudi kaljenje plevelov, ki se pri ponovnem prehodu 

mehanično uničijo). 
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