
OB SETVI OZIMNIH ŽIT 

1) Pomen časa setve 

Za žita je pomembno, da do nastopa obdobja zimskega mirovanja dosežejo razvojno fazo razraščanja. 

Obdobje zimskega mirovanja pa nastopi, odvisno od vremenskih razmer v jeseni lahko že v začetku 

novembra, včasih pa tudi komaj v drugi polovici decembra. Obdobje mirovanja nastopi ko se 

temperature za nekaj dni spustijo pod 40C, kar predstavlja temperaturni prag za rast večine ozimnih 

žit. V zadnjih 20-ih letih smo le redko kdaj priča propadanju posevkov žit, zaradi slabo razvitih 

posevkov do jeseni, običajno je pa za slabšo prezimitev in propadanje posevkov v zimskem času 

razlog dalj časa stoječa voda na površini tal, pa tudi poplave in vodna erozija zaradi poplav. Pri eroziji 

zaradi poplav voda odnese običajno delno tudi setveni sloj, skupaj s semenom. 

Za dobro prezimitev je zaželjeno, da žita do nastopa nizkih temperatur dosežejo fazo začetka 

razraščanja. Ko se začne razraščanje, rastline na razrastišču formirajo sekundarni krog korenin, ki so 

močnejše od primarnih koreninic. Zato je sprejemanje hranil in vode iz tal boljše,enako pa rastline z 

dobro razvitim koreninskim sistemom ne poškodujejo pogosta nihanja temperatur v zimskem času, 

ko zaradi nihanj temperatur, oziroma zamrzovanja in odmrzovanja tal prihaja do gibanja vrhnje plasti 

tal in trganja korenin. V teh primerih se pojavlja sušenje posevkov zaradi trganja korenin, posebej če 

v zimskem času nimamo snežne odeje, ki bi ščitila posevek. 

V primerih zgodnjih setev ali pogojih dolge in tople jeseni z visokimi temperaturami smo pa veliko 

krat priča pregostim posevkom, posebej pri setvi ječmena. Pregosti posevki so zelo zahtevni za 

izvedbo nadaljnjega gnojenja z dušikom, saj potrebujejo več dušika kot posevki redkega sklopa, zaradi 

slabše osvetlitve pa se nadzemni del bili neposredno nad korenino podaljša, kar običajno pomeni 

večjo nevarnost za poleganje. Kljub temu pa kaže, da pri večini posevkov ozimnih žit imamo večja 

tveganja glede višine pridelka pri poznih setvah. 

2) Priprava tal za setev 

Pri pripravi tal za setev žit se delež žit posejanih s konzervirajočo obdelavo tal nenehno povečuje v 

primerjavi s klasično obdelavo z obračanjem brazde in pripravo za setev s predsetvenikom ali 

branami. Konzervirajoča obdelava tal, oziroma površinska obdelava brez obračanja brazde ima več 

prednosti pri doseganju optimalnih pogojev za izvedbo setve, ima pa tudi nekaj slabosti, ki jih 

moramo poznati in se pravočasno prilagajati. Verjetno najpomembnejša prednost je krajši čas za 

obdelavo in nižji stroški obdelave. Zelo pomembna prednost, ki jo še ne upoštevamo dovolj v praksi 

je hitrejše povečanje organske snovi v vrhnji plasti tal in s tem povezani pozitivni vplivi na rast rastlin. 

Med negativne vplive pa uvrščamo boljše pogoje za zgodnji pojav bolezni in večje probleme z 

zapleveljenostjo, saj je pri uporabi herbicidov potrebno nekoliko več znanja in prilagajanja. Pri tem 

načinu obdelave zgodnje ne kemično zatiranje plevelov z najbolj pogostimi v slovenski praksi, 

peresastimi česali ni možno, zaradi preveč rastlinskih ostankov na površini tal.  Ti zelo motijo 

delovanje česala, saj se nabirajo pred nogami česala. Iz istega razloga  ni možno računati na razbijanje 

zaskorjenosti, oziroma dodatno zračenje tal, ki se v začetni fazi  lahko opravi na posevkih ko so 

rastlinski ostanki predposevka zaorani. Ugotavljamo pa, da bo za te namene potrebno na kmetijskih 

gospodarstvih, ki so šla v nabavo strojev za konzervirajočo obdelavo tal za rahljanje tal namesto 

peresastih česal potrebno nabavljati druge tipe česal, pri katerih rastlinska masa na površini ne bo 

motila zračenja tal po vzniku posevka. 



 

 

3) Analiza tal in gnojenje 

Sorte, ki jih semenske hiše ponujajo na trgu imajo visoke genetske potenciale rodnosti. S nekaterimi 

sortami na dobrih tleh v primernih vremenskih razmerah in optimalni agrotehniki dosegamo pri 

pšenicah, pa tudi pri ječmenih pridelke nad 8 t/ha. Seveda je pri tem zelo pomembna dobra in 

predvsem stabilna oskrba z vsemi pomembnimi makro in mikro hranili ter primerna pH-vrednost tal. 

Zelo pomembno je, da v tleh zagotovimo pogoje, da so hranila rastlinam dostopna vedno, ko jih ta 

potrebujejo, kar pomeni da morajo imeti primerno razvit koreninski sistem in zagotovljene pogoje za 

sprejem hranil iz talne raztopine. Pri doseganju zelo visokih pridelkov posevki odvzamejo iz tal več 

hranil, kar pomeni, da jim je za vzdrževanje primerne založenosti s hranili ta potrebno nadomestiti z 

večjimi odmerki gnojil in zagotoviti pogoje v tleh, da bodo dodana hranila rastlinam dostopna. Ker je 

pri pridelavi žit priporočilo gnojenje s celotno količino fosforjevih in kalijevih opraviti v jesenskem 

času, za mineralizacijo ostankov koruznice pa tudi z 1/3 dušičnih gnojil, priporočamo gnojenje 

opraviti na osnovi analize z uporabo mineralnih ali organskih gnojil, vključno z gnojevko, ki jo zaradi 

boljšega izkoristka in zmanjšanje izhlapevanja v zrak (zmanjšanje smradu) priporočamo takoj zadelati 

v tla. V primeru, da na njivah ne uporabljamo hlevskega gnoja, priporočamo že jeseni opraviti 

gnojenje z gnojili, ki razen fosforja in kalija vsebujejo tudi rastlinam dostopno žveplo. V literaturi 

najdemo podatek, da je za posevke pšenice potrebno dodati 10-40 kg/ha žvepla. To bo, razen na 

pridelek vplivalo tudi k boljšemu izkoristku dodanega dušika pri dognojevanju spomladi. 

 

4) Količina semena za setev 

Izračun  potrebne količine semena, ki pri setvi posameznih sort upošteva primeren sklop, težo 1000 

zrn, kalivost in čistoto semena  se v široki praksi v zadnjem obdobju uporablja zelo redko. V praksi, 

tudi v strokovnih nasvetih najdemo najnižje in najvišje priporočene količine semena v kg/ha za 

posamezno sorto in se, odvisno od sorte pri sortah pšenice te  gibljejo med 180 in 300 kg/ha, pri 

hibridih pa med 90 in 120 kg/ha. Priporočene količine semena pri sortah rži in tritikala se gibljejo med 

150 in 200 kg/ha, pri hibridih rži med 2,5 do 3 enote/ha. Pri sortah ječmena se priporočene količine 

semena, odvisno od lastnosti sort, gibljejo med 150 in 200kg/ha, pri hibridu pa 4 enote/ha. 

Manj pridelka in manjše ali večje probleme pri pridelavi predstavljajo preredki ali pregosti posevki.  

Za doseganje visokih pridelkov je najpomembnejše število fertilnih klasov in teža zrnja ob spravilu, za 

to pa je potrebno, razen ob sami setvi, zagotoviti optimalne pogoje skozi celotno vegetacijo. 

 Za doseganje najvišjih pridelkov moramo zagotoviti enakomerne pogoje za rast na celotni površini. V 

praksi veliko krat opažamo t.i. robni efekt, zaradi slabših pogojev za vznik in rast rastlin zaradi 

dodatnega gaženja tal pri obračanju strojev. Večina pridelovalcev ga v praksi nadomešča z večjo 

gostoto setve, vendar se pri tem pojavljajo drugi problemi, ki tudi negativno vplivajo na pridelek. 

 Povečana količina semena zaradi slabše priprava tal,  redko nadomesti izpad pridelka. Zaradi slabše 

priprave tal, z večjo količino semena zagotovimo boljši sklop rastlin, le redko pa višji pridelek, saj 

rastline, ki rastejo na zbitih, slabo zračnih in zaskorjenih tleh formirajo manjše klase, z manj zrnja in 

posledično s tem dosegamo nižje pridelke. Vsekakor pa je pri poznejših setvah potrebno povečati 



količino semena, saj ti posevki običajno manj razraščajo in zato s večjim številom vzniklih rastlin v 

primernih talnih in vremenskih razmerah nadomestimo možno število klasov, ki ga pri normalnih 

rokih setve dosegamo z optimalnim produktivnim razraščanjem (vsaka bil bi morala formirati klas) 

    

5) Jesenski ukrepi pri varstvu rastlin 

V jesenskem času običajno pri ozimnih žitih rešujemo probleme zapleveljenosti z večkratnim 

mehaničnim zatiranjem s česali ali uporabo herbicidov.  

Izkušnje iz pridelave zadnjih let kažejo, da je jesensko zatiranje plevelov s herbicidi, glede na  

organizacijo opravil in učinkovitost najbolj primerno, saj je spomladi več omejitvenih pogojev, ki 

vplivajo na izvedbo učinkovitega škropljenja s herbicidi. Na terenu ugotavljamo še veliko napak pri 

uporabi herbicidov spomladi, ki negativno vplivajo na učinkovitost zatiranja plevelov in tudi na višino 

pridelka, posebej prepozna uporaba. Veliko poškodb, ki negativno vplivajo na višino in kakovost 

pridelka ugotavljamo pri istočasni uporabi mešanic herbicidov, fungicidov, insekticidov, regulatorjev 

rasti in listnih gnojil, zato smo v veliki prednosti, če probleme s pleveli rešimo že v jesenskem času, v 

spomladanskem času pa izvedemo le korekcijsko zatiranje, če je to potrebno. Herbicide v jesenskem 

času uporabljamo naprej od faze 3 listov ozimnih žit, v toplejšem času dneva, pod pogojem da  tla 

niso razmočena in so dovolj nosilna. 

Bolezni preprečujemo s setvijo kakovostnega, dobro razkuženega semena, zaradi nizkih jesenskih 

temperatur pa običajno, tudi če se pojavijo nekateri simptomi bolezni, zatiranja s fungicidi v 

jesenskem času izvajamo zelo redko. Vsekakor pa je potrebno spremljanje posevkov in pri zelo 

močnem izbruhu bolezni ukrepanje, če se nadaljujejo višje temperature. V dolgih in toplih obdobjih v 

jesenskem času obstaja nevarnost okužb z virusnimi boleznimi, ki jih jeseni prenašajo listne uši. Te se 

selijo iz posevkov koruze na posevke ozimnih žit. V tujini se za te namene uporablja z insekticidi 

tretirano seme, pri nas pa priporočamo v primeru močnega napada listnih uši, jesensko uporabo 

insekticidov. Ta ukrep se v Sloveniji izvaja le izjemoma. 
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