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Opravila na strnišču po spravilu žit 

Odvisno od stanja tal in planirane nadaljnje pridelave na njivski površini je smiselno opraviti 

aktivnosti, ki nam bodo zagotavljale optimalne pogoje za pridelavo v prihodnosti. Med dela, ki jih 

opravimo na strnišču uvrščamo priprave za obveznost setve naknadnih posevkov (posevki z 

ekološkim pomenom, za vse pridelovalce, ki imajo to obveznost) za leto 2019. Po strnišču lahko 

posejemo strniščne posevke za prehrano ljudi, živali ali za zeleni podor. Na strniščih najlažje 

izvedemo kemično zatiranje predvsem večletnih plevelov (pred setvijo sladkorne pese, krompirja, 

soje, sončnic in oljnih buč. Strnišča so najbolj idealna za izvedbo globinskega podrahljavanja in 

meliorativnega apnenja na kislih tleh. Na strniščih je tudi najprimernejši čas za izvedbo vzorčenja tal 

in izvedbo analize hranilnih snovi v tleh pred setvijo naslednjega posevka. 

1. ZAGOTAVLJANJE OBVEZNOSTI PEP S SETVIJO NAKNADNIH POSEVKOV 

Če bomo za potrebe  obveznosti iz naslova površin z ekološkim pomenom zagotavljali s setvijo 

naknadnega posevka je po spravilu glavnega posevka potrebno posejati mešanico vsaj 2 predpisanih 

kmetijskih rastlin kot so: bela gorjušica, facelija, aleksandrijska detelja, perzijska detelja, 

mnogocvetna ljulka, inkarnatka, krmna repica, krmna ogrščica, oljna redkev, oves, krmni radič, proso, 

ajda, rjava gorjušica, lan in grašica. Setev naknadnih posevkov je potrebno opraviti za glavno 

kmetijsko rastlino od 1.junija do 1.septembra tekočega leta, hkrati pa je potrebno zagotoviti 

pookritost tal od 15.septembra do 16.oktobra tekočega leta. Za izračun 5 % deleža se posejani 1 m2 

upošteva kot 0,3 m2, kar pomeni, da je v tem primeru potrebno posejati vsaj 3 kratne površine kot 

znaša 5 % obveznost. 

Da bi zagotovili obvezno pokritost tal z naknadnimi posevki je potrebno tla primerno pripraviti za 

setev in zagotoviti pogoje za vznik ter pozneje spremljati rast in razvoj posevkov. Setev lahko 

opravimo z žitnimi sejalnicami ali s trosilcem za mineralna gnojila. Za gnojenje pred setvijo naknadnih 

posevkov priporočamo uporabo gnojevke ali hlevskega gnoja, ki jih čim prej zadelajte v tla, da bi 

preprečili izgube dušika v ozračje. V sušnih razmerah priporočamo po setvi opraviti valjanje posejanih 

posevkov. Po vzniku je potrebno redno spremljanje posevkov in v primeru pojava grizlic ali drugih 

škodljivcev uporabo česal, s katerimi bomo motili škodljivce pri prehrani, saj pri setvi posevkov za 

potrebe zagotavljanja površin PEP uporaba FFS ni dovoljena. 

2. Izvedba apnenja, globinskega podrahljavanja in zatiranja večletnih plevelov na strnišču 

Čas po žetvi žit je najprimernejši za izvedbo apnenja z materiali za apnenje, če na osnovi opravljene 

analize tal ugotovimo, da je to potrebno. To je posebej pomembno, če so tla izjemno kisla in so za 
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dvig pH-vrednosti potrebni večji odmerki apnenih gnojil. Obdobje po žetvi žit je bolj primerno za 

izvedbo apnenja tudi zato, ker so v poletnem času tla bolj nosilna in so zaradi prevozov manjše 

posledice zbijanja  tal. Naslednja prednost izvedbe poletnega apnenja je tudi čas od apnenja do 

naslednje setve, saj je apnenje dokaj agresivni postopek za tla, nekatere kmetijske kulture in 

mikroorganizme v tleh in so negativne posledice manjše, če od apnenja pa do naslednje setve 

kmetijskih kultur preteče dalj časa. 

Učinki globinskega podrahljavanja so najbolj primerni če se opravilo izvaja ob primerni vlagi, kar 

pomeni, da tla ne smejo biti mokra. Globinsko podrahljavanje je namenjeno prezračevanju spodnjih 

plasti tal, omogoča pa zračnost tal, ki je pogoj za boljši razvoj koreninskega sistema  rastlin, boljše 

izkoristke hranil in vlage ter pogoje za boljšo rast in  doseganje visokih pridelkov. Na strnišče, ko na 

njivi ni posevka in je do naslednje setve dovolj časa lahko brez večjih posledic naenkrat potrosimo 

tudi večje odmerke (nad 2 t/ha) apnenih gnojil, če je to potrebno. 

Na strnišču tudi najbolj učinkovito zatremo večletne plevele kot so slak, osat, gabez, ščavje, robido, 

pirnico in divji sirek z uporabo totalnih herbicidov, oziroma v primeru zatiranja večletnih širokolistnih 

plevelov z uporabo translokacijskih (hormonskih) herbicidov. Ker omenjeni pripravki delujejo le preko 

zelenih delov rastlin je takoj po žetvi smiselno odstraniti slamo in strnišče nekaj časa pustiti, da se čim 

bolj razvije nadzemna masa plevelnih rastlin (pri zatiranju slaka je zaželjeno, da v času kemičnega 

zatiranja ta začne s cvetenjem. Po izvedbi škropljenja pustimo tretirano površino 3 tedne brez 

obdelave, da aktivna snov iz herbicida doseže tudi globlje korenine. Po treh tednih lahko brez skrbi 

opravimo obdelavo tal in setev naslednjega posevka, če je to potrebno. Za učinkovito kemično 

zatiranje večletnih plevelov so najbolj primerne temperature med 15-250C. Herbicidni učinek 

povečamo z dodatkom tovarniških močil ali dodatkom raztopljene UREE.  Priporočljivo je, da je med 

časom škropljenja in naslednjimi padavinami najmanj 5-6 ur, da se herbicid vpije v rastlino. Kemično 

zatiranje plevelov na strnišču posebej priporočamo pred setvijo oljnih buč, sladkorne pese, soje, 

sončnic in drugih rastlin, kjer drugače ni možnosti za zatiranje večletnih širokolistnih plevelov. 

3. Setev strniščnih posevkov za prehrano ljudi, živali in zeleno gnojenje 

V primeru dovolj vlage v poletnem času po strnišču lahko s setvijo strniščnih posevkov do nastopa 

nizkih jesenskih temperatur pridelamo še en posevek za prehrano ljudi, živine ali za zeleni podor. 

Zato na območju izgrajenih namakalnih sistemov ni razloga, da strnišča ne bi bila obdelana in 

posejana s strniščnimi posevki poljščin ali vrtnin s krajšo rastno dobo. Na ta način preprečujemo 

gensko banko plevelov v tleh, saj je pri setvi strniščnih posevkov manj možnosti, da bi pleveli, 

vključno z ambrozijo osemenili, saj je zaradi pokritosti tal manj možnosti za vznik plevelov.  

Prezimni strniščni posevki namenjeni za prehrano živali 

Posevek Čas setve Setvena norma (ha) Posebnosti 

Mnogocvetna ljulka Avgust do sredine 

septembra 

40-50 kg Rabi veliko vode 

Inkarnatka Julij-avgust 25-30 kg V jesenskem času 

pepelasta plesen 

Grašljinka Julij-avgust 60 kg Daje veliko mase 

Črna detelja Julij-avgust 30-35 kg Največje pridelke 

daje v srednje težkih 

in težkih tleh 



Lucerna Avgust 30-35 kg Primerna za lažje tipe 

tal, ne prenaša kisla 

tla 

Krmni ohrovt Junij-julij 4-5 kg Prenaša nizke 

temperature, za 

zeleno krmo pozno v 

jeseni, možnost 

biofumigacije 

Trpežna ljulka Avgust do sredine 

septembra 

30-40 kg Večletna, zahtevna 

za pridelavo 

Pasja trava Avgust do sredine 

septembra 

20-22 kg Primerna za lahka 

tla, zahteva 

pravočasno 

košnjo 

Krmna ogrščica Julij-september 10-15 kg Primerna za zgodnjo 

spomladansko krmo, 

možnost 

biofumigacije 

Bela detelja Julij-avgust 5-8 kg Dobro prenaša 

gaženje, v mešanici s 

travami, izpodriva 

trave, primerna za 

vlažna območja 

 

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. 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 (C:N razmerje). To razmerje je v slami, zaradi velikega 

deleža celuloze preširoko za normalen razkroj slame. 

 

Po žetvi se priporoča plitvejša obdelava tal (15-18) cm in setvena priprava do drobno 

grudičaste strukture. Če nam tehnologija dopušča lahko izvedemo tudi direktno setev. V 

literaturi pogosto najdemo priporočila, da pred setvijo dodamo do 60 kg fosforja ter do 100 kg 

kalija, ampak velja priporočilo, da gnojimo glede na rezultate analize tal. Dodajanju dušikovih 

gnojil se poskušamo izogniti, kajti posevki so ga sposobni počrpati iz globljih plasti tal ter 

tako preprečiti njegovo izpiranje. To posebej velja za strniščno  setev posevkov ajde in prosa, 

ki lahko zaradi gnojenja z dušikom poležejo. V praksi nam pogosto tako sploh ni potrebno 

dodajati hranil za normalno rast dosevkov.  

 

Setev se večinoma izvede z žitnimi sejalnicami ali trosilci mineralnih gnojil lahko pa tudi 

ročno. Po setvi lahko izvedemo tudi valjanje, da omogočimo enakomernejši in hitrejši vznik. 

V kolikor vam je propadel glavni posevek (npr. buče), in je bil škropljen s talnimi herbicidi 

vam svetujemo, da nas pokličete za podrobna navodila kako izvesti setev dosevkov v takem 

primeru. 

 

pripravila: 

Draga Zadravec, univ.dipl.inž.kmet. 

Specialistka za poljedelstvo 

 
 


