
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/ 

 
 

                                                                                     
 
Vpliv posameznih ukrepov v času setve na jesenski razvoj in pridelek ozimnih žit  
 
1) Čas setve 
 
Za doseganje visokih pridelkov pri ozimnih žitih je zelo pomembna pravočasna setev, da se do 
nastopa nizkih temperatur žita primerno razvijejo in pripravijo na prezimitev. Najboljše prezimijo 
in ob primerni nadaljnji agrotehniki imajo pogoje za doseganje visokih pridelkov žita, ki so do 
nastopa nizkih temperatur dosegla fazo razraščanja. Fazo razraščanja žita dosežejo po razvitem 
tretjem listu. V fazi razraščanja rastline razvijejo dovolj močan sekundarni koreninski sistem, 
zaradi česar jih mraz ne potrga in se rastline ne izsušijo. Temperaturni prag za žita je 40C, kar 
pomeni, da rastline žit rastejo nad to temperaturo, tudi v jesenskem in zimskem času, ko tla niso 
zmrznjena. 
 
Kot optimalni čas za setev pšenice za večino pridelovalnih območji pšenice v Sloveniji velja čas 
med 10. in 25.oktobrom, za rž, tritikalo, ozimni oves in ječmen pa med 5.in 20.oktobrom. 
Primeren čas za setev pire je med 15.in 30. oktobrom. Prej posejani posevki se lahko do nastopa 
zime preveč razvijejo, včasih jih že jeseni močneje napadejo bolezni. Preslabo razviti posevki pa, 
posebej v zimah brez snežnega pokrova lahko propadejo v celoti zaradi temperaturnih nihanj,  ali 
pa je sklop rastlin nezadosten za doseganje visokih pridelkov. Zgodnejši  čas setve priporočamo 
pri setvi sort, ki se slabše razraščajo in jih že tako sejemo gosteje v primerjavi s sortami, ki se 
močneje razraščajo in jih sejemo v manjših gostotah.  
 
Najpogostejši razlogi za setev ozimnih žit izven optimalnega roka setve so neprimerne 
vremenske razmere za zorenje in spravilo predposevka, običajno koruze ter visoka vsebnost vlage 
v času spravila koruze kot tudi velika količina padavin v času priprave tal in izvedbe setve 
ozimnih žit. Zato je za kmetijsko gospodarstvo dobro, če imajo čim bolj širok kolobar z večjim 
številom kultur in se ozimna žita ne sejejo samo na površine s katerih smo pospravili koruzo. 
Posevki silažne koruze so v tem primeru običajno manj problematični kot predposevki za ozimna 
žita, saj jih lahko nekoliko hitreje pospravimo. Pri spravilu koruze je vsebnost vlage pri koruzi v 
času spravila zelo pomemben faktor za izračun ekonomičnosti pridelave, saj strošek sušenja 
predstavlja pomemben strošek pri pridelavi koruze za zrnje, zato je pomembno da je čim nižji. 
Zato pridelovalci s spravilom koruze za zrnje čakajo čim dlje, spravilo pa opravijo neposredno 
pred setvijo ozimnih žit, saj v dobrih vremenskih razmerah obdelavo in pripravo tal za setev in 
setev z razpoložljivo mehanizacijo opravijo zelo hitro.   
 
Med ozimna žita, ki jih lahko sejemo brez večjih negativnih učinkov na pridelek tudi v prvi 
dekadi  novembra sodi pira in presevna sorta pšenice Xenos. To sorto lahko sejemo v ugodnih 
pogojih za setev tekom zime ali pa jo sejemo kot jaro sorto v februarju ali marcu in brez težav 
lahko dosežemo pridelke nad 6 t/ha. Sorte Srpanjka, Žitarka, Felix, Katarina, Lucija, Olimpija in 
BC Renata priporočamo posejati do 25.oktobra. 
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2) Priporočena količina semena za setev 
 
V optimalnem roku setve sejemo količino semena, ki je za posamezne sorte priporočena od strani 
žlahtniteljev. Priporočene količine semena se razlikujejo pri pšenici od 160 kg/ha pri sortah, ki se 
dobro razraščajo do 300 kg/ha pri sortah pri katerih računamo da iz 1 semena dobimo 1 klas. 
Običajen način za zmanjšanje negativnih učinkov poznejše setve je povečanje količine semena za 
setev. V tem primeru imamo pokritost tal z rastlinami že v jeseni boljšo, v praksi pa večinoma  
vpliv povečanja količine semena na pridelek ne ugotavljamo, posebej pri pri posameznih sortah. 
Povečanje količine semena za 10-15 % od priporočene količine je pravi ukrep le v primeru slabše 
priprave tal za setev, posebej v primeru ko setev opravljamo v bolj vlažna tla, oziroma ni 
primernega sloja za pokrivanje semena. V vseh ostalih primerih pa je boljše sejati priporočene 
količine semena za posamezno sorto, v primerih pregostih posevkov pa že v jesenskem času, ko 
rastline še niso močno ukoreninjene opraviti intenzivno prečesavanje posevka, ko z česanjem 
opravimo tudi redčenje posevka. Spomladi tudi z intenzivnim česanjem običajno posevka ne 
razredčimo, ker so rastline bolj ukoreninjene. V primeru močnejše zapleveljenosti z enoletnimi 
pleveli priporočamo opraviti jesensko škropljenje s herbicidi, v fazi ko žita formirajo 3.list, 
vendar se moramo zavedati, da bo v primeru zapleveljenosti njive s slakom potrebno še zatiranje 
slaka s herbicidi spomladi, pri nekoliko višjih temperaturah. 
 
Priporočene sorte pšenice: 
Med priporočenimi pšenicami so priporočene za setev  pšenice, ki ob primerni tehnologiji lahko 
dosežejo krušno kakovost. 
 
 

1) LAHKA TLA 
sorta Tip klasa Višina 

rastlin 
Kakovost  zrelost Poraba 

semena 
kg/ha 

Posebnosti 
sorte 

Felix golica Srednje 
nizka 

B1/A zgodaj 240-270  

Katarina golica Srednje 
nizka 

B2 zgodaj 240-270  

Lucija golica Srednje 
nizka 

B1/A zgodaj 240-270  

Olimpija resnica Srednje 
nizka 

A zgodaj 220-260  

Srpanjka golica nizka B2 zgodaj 260-300  
Valbona resnica Srednje 

nizka 
A zgodaj 220-250  

 
2) SREDNJE GLOBOKA TLA 

 
sorta Tip klasa Višina 

rastlin 
Kakovost  zrelost Poraba 

semena 
kg/ha 

Posebnosti 
sorte 

Alixan golica Srednje 
nizka 

B2 Srednje 
zgodaj 

160-220 dušik 

Arezzo resnica Srednje 
nizka 

B2/B1 Srednje 
pozno 

190-220  
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BC Renata golica Srednje 
nizka 

B2 Srednje 
zgodaj 

260-280 Tudi za 
ekološko 

CCB 
Ingenio 

resnica Srednje 
visoka 

B2/B1 Srednje 
zgodaj 

180-210  

Cimabu resnica Srednje 
nizka 

B2/B1 Srednje 
zgodaj 

190-220  

Bologna resnica Srednje 
nizka 

B1/A Srednje 
zgodaj 

180-210  

Renan resnica Srednje 
visoka 

B1/A Srednje 
pozno 

180-210  

Soissons resnica Srednje 
nizka 

B2 Srednje 
pozno 

180-210  

Vulkan resnica Srednje 
visoka 

B1 Srednje 
zgodaj 

220-250 presevna 

Zvezdana golica Srednje 
nizka 

B1 Srednje 
zgodaj 

220-250  

Zlatka golica Srednje 
nizka 

B1/A Srednje 
zgodaj 

220-240  

Žitarka golica Srednje 
nizka 

B1/A Srednje 
zgodaj 

260-300  

 
 

3) GLOBOKA TLA 
 
sorta Tip klasa Višina 

rastlin 
Kakovost  zrelost Poraba 

semena 
kg/ha 

Posebnosti 
sorte 

Antonius resnica visoka A Srednje 
pozno 

180-200 Tudi za 
ekološko 

Element resnica Srednje 
visoka 

B1/A Srednje 
pozno 

180-220  

Energo resnica visoka B1/A Srednje 
pozno 

180-220  

Kerubino resnica Srednje 
visoka 

B2/B1 Srednje 
pozno 

160-220  

Lukulus resnica Srednje 
visoka 

B1 Srednje 
pozno 

180-210  

      
4) PRESEVNE SORTE-lahko jih sejemo od oktobra do konca marca 

sorta Tip klasa Višina 
rastlin 

Kakovost  zrelost Poraba 
semena 
kg/ha 

Posebnosti 
sorte 

Vulkan resnica Srednje 
visoka 

B1 Srednje 
pozno 

220-250  

Xenos golica Srednje 
nizka 

B2/B1 Srednje 
pozno 

200-250  

Thasos  visoka  Srednje 
pozno 
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Priporočene sorte ozimnega ječmena 
sorta Tip klasa Višina rastlin zrelost Poraba 

semena 
kg/ha 

Posebnosti 
sorte 

Sandra dvoredni Srednje visok zgodnji 170-210  
Hobbit večredni visok Srednje pozen 80-100  
Merle večredni visok Srednje zgodnji 160-200  
Melodika dvoredni Srednje visok Srednje pozni 160-220  
Bingo dvoredni nizek zgodnji 200-240  
Maxim dvoredni nizek Srednje zgodnji 200-240  
Malabar večredni Srednje nizek Srednje pozni 160-190  
Limpid večredni nizek Srednje zgodnji 180-200  
BC Agram dvoredni Srednje visok Srednje pozni 180-220  
BC Favorit večredni Srednje visok Srednje pozni 160-180  
Sequel večredni Srednje visok zgodnji 180-200  
Limpid večredni Srednje visok zgodnji 180-200  
Teppe dvoredni Srednje visok Zelo zgodnji 200-220  
Chalup dvoredni Srednje visok Srednje zgodnji 160-180  
Henriete večredni Srednje visok Srednje zgodnji 180-200  
Laverda večredni Srednje visok Srednje zgodnji 160-180  
Hannelore dvoredni   160-180  
 
Sorte ozimne rži, tritikala, pire in ozimnega ovsa 
 
sorta vrsta Višina 

rastlin 
Kakovost  zrelost Poraba 

semena 
kg/ha 

Posebnosti 
sorte 

Alawi rž Srednje 
visoka 

krušna Srednje 
pozna 

90 hibrid 

Gutino rž Srednje 
visoka 

krušna Srednje 
pozna 

70-100 hibrid 

Elego rž Srednje 
visoka 

krušna Srednje 
pozna 

140-180 sorta 

Condu rž Srednje 
visoka 

krušna Srednje 
pozna 

140-190 sorta 

Dankowskie 
diament 

rž visoka krušna Srednje 
pozna 

140-170 sorta 

SW 
Talentro 

tritikala Srednje 
visoka 

 Srednje 
zgodnja 

150-200  

Ragtac tritikala Srednje 
visoka 

 Srednje 
zgodnja 

170-190  

Grenado tritikala Srednje 
nizka 

 Srednje 
zgodnja 

170-190 Pozne setve 

Moderato tritikala visoka  Srednje 
pozna 

180-200 Setev do 
20.10. 

Cosinus tritikala Srednje 
visoka 

 Srednje 
zgodnja 

150-200  

Ostro pira visoka krušna Srednje 200-220 Pozne setve 
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zgodnja 
Wiland Ozimni 

oves 
Srednje 
visoka 

 Srednje 
pozna 

100-150 regeneracija 
po mrazu 

Marta Ozimni 
oves 

Srednje 
nizka 

 Srednje 
zgodnja 

130-150 regeneracija 
po mrazu 

 
 
 
Maribor, 14.10.2014 
 
 

Pripravila : Zadravec Draga univ.dipl.inž.kmet. 
                   Specialistka za poljedelstvo 


