
 
 

PRIPRAVA TAL ZA SETEV OZIMIN 

 

Ozimna žita sejemo na isto njivo vsako tretje leto za krompirjem, koruzo in travno deteljnimi 

mešanicami. Pri načrtovanju kolobarja ne pozabite na zahteve kolobarjenja pri navskrižni 

skladnosti in na območju koruznega hrošča. 

Priporočamo srednje globoko oranje do 25 cm oz. toliko, da so rastlinski ostanki dobro zakriti. Oranju 

premokrih tal se izogibajmo. Orjemo vsaj  7 - 10 dni pred setvijo, da se zemlja do setve sesede. Če 

zaoravamo koruznico, jo je zaželjeno prej zmulčiti in politi z do 15 m
3
 gnojevke ali 150 kg na hektar 

KAN – a. Tako se rastlinski ostanki  prej razgradijo in žito po vzniku ne porumeni. 

Po brazdah pred setvijo potrosimo mineralno gnojilo z malo dušika, kot nam določa analiza tal 

in gnojilni načrt. Na srednje založenih tleh za dober pridelek ozimna pšenica potrebuje na 

hektar 80 kg fosforja in 120 kg kalija ter 30 kg čistega dušika. Te potrebe zadostimo s 400 kg 

gnojila NPK 7 : 20 : 30 na hektar. Gnojilo zabranamo pred setvijo  do globine 5 – 7 cm, pri čemer 

površino njive čim bolj zravnamo, da ne bi kasneje prihajalo do zastajanja vode v depresijah. Pri 

gnojenju upoštevamo organska gnojila in ustrezno zmanjšamo količino mineralnih gnojil. Gnojenje s 

fosforjem in kalijem je odločilno za dober razvoj korenin in boljšo prezimitev. 

  

SEME IN ČAS SETVE 

Za setev uporabimo deklarirano seme priporočenih sort - to je potrjeno, prečiščeno, razkuženo in 

dobro kalivo seme. V kolikor se odločite za setev “domačega semena“ naj bo to zdravo odbrano 

(presejano) seme, saj za neprofesionalno razkuževanje semen doma ni registrirano nobeno sredstvo za 

varstvo.  

Sejemo na globino 3 – 5 cm. Na lažjih suhih tleh sejemo globlje, na vlažnih tleh pa plitveje.  

Priporočene količine semena za setev se med sortami zelo razlikujejo. Sejemo lahko od 170 kg/ha pa 

do 300 kg/ha semena pšenice, odvisno od absolutne mase, kalivosti in čistosti semena ter sposobnosti 

razraščanja posamezne sorte. 

 

Količino semena izračunamo po formuli glede na priporočeno število kalivih zrn na m
2
, težo 1000 

zrn, kalivost in  čistočo ter glede na pričakovane izgube na polju.   

 

                          število kalivih zrn /m
2 
 x absolutna masa v g x100  

Potrebno seme =  ----------------------------------------------------------  x  faktor izgub (1,1 -1, 15)                                            
  
     v kg/ha                                % kalivosti  x   % čistoče          

                            

Vse potrebne podatke za izračun količine semena dobite na deklaraciji o semenu v trgovini ob nakupu 

semena.  

 

Optimalen čas setve je v višjih hribovitih predelih Primorske od 25. septembra do 5. oktobra. Na 

postojnskem in ilirskobistriškem je še čas do 15. oktobra. V  Vipavski dolini na burji 

izpostavljenih legah in na Krasu  pa  od 15. oktobra do 1. novembra. Najkasneje lahko sejejo na 

Goriškem in v Slovenski Istri od 1. novembra do 15. novembra. 

Na splošno velja, da je treba najprej posejati ječmen, teden dni pozneje rž in tritikalo in teden do dva 

pozneje še pšenico. 

 

 SORTIMENT - OZIMNA PŠENICA 

 V Sloveniji lahko sejemo seme vseh sort oziminih žit, ki so v EU registrirane in so vpisane na 

evropsko sortno listo. Na trgu je zato ponujenih veliko število krušnih in krmnih sort pšenice z 

različnimi lastnostmi, zato je zelo pomembno, da se pred nakupom pozanimate o primernosti sorte za 

vaš namen pridelovanja in vaše rastne razmere. Pri setvi ozimne pšenice za trženje priporočamo 

setev priporočenih krušnih sort pšenice, katerih zrnje dosega kakovostni razred A, B1 in B2. 



 
 

Zelo pozne sorte niso primerne za lahka suši podvržena tla, prav tako pa sorte in vrste z visoko 

slamo niso primerne za vetrovne lege. Na težjih kislih tleh je za krmo bolje sejati tritikalo kot 

ječmen.  

Sorte, ki jih omenjamo so izbrane na podlagi ugodnih večletnih rezultatov preizkušanj glede na višino 

in kakovost pridelka, ki jih izvajamo skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije in so primerne za setev 

na Primorskem. V pregledinicah si lahko ogledate podrobnejši opis sort ozimnih žit. 

 

KRUŠNE SORTE PŠENICE z visoko kvaliteto zrnja razreda A oz. B1  

Z A in B1/A kakovostjo izstopajo pozna visoka sorta ANTONIUS (A) in srednje pozni sorti 

ELEMENT in RENAN (obe B1/A). Med srednje zgodnjimi sortami pa kakovost B1/A dosegajo 

sorte BOLOGNA, ZLATKA, ŽITARKA in ELEMENT, med zgodnjimi sortami pa sorti FELIX in 

LUCIJA. 

KRUŠNE SORTE PŠENICE s kvaliteto zrnja razreda B1 se uvrščajo srednje zgodnji sorti 

VULKAN in ZVEZDANA ter srednje pozna sorta LUKULUS.  

Sorte s kvaliteto zrnja B2 so ravno tako krušne sorte, ki večinoma dosegajo zelo visoke pridelke. 

Med najbolj odpornimi na bolezni listja in klasa so se pokazale sorte: Alixan, Bc Nina, in Element ter 

pozne sorte za globoka tla Lukulus, Kerubino in Euclide. Bolezni listja dobro prenašajo tudi sorte 

Felix, Lucija, Ficko in Renan.   

 

Za Primorsko so najbolj primerne srednje zgodnje sorte, ki napolnijo zrnje pred običajnimi 

sušnimi razmerami koncem junija. Kjer dela škodo divjad je bolje sejati resnice. 
V kolikor se setev ozimne pšenice zavleče sejemo sorte, ki pozne setve dobro prenašajo kot so sorte 

PEGASSOS in WINWTOU, pa tudi presevni sorti XENOS in SW KADRILJ. Presevnost sorte 

pomeni, da jo lahko sejemo kot ozimino ali kot jarino. 

 

JEČMEN :  

Med 15 sortami ječmena je kar nekaj novosti, ki po pridelku presegajo standardni sorti Gotic in Rex. 

Najvišje pridelke so v poprečju dajale pozne sorte BC FAVORIT, HANNELORE, MALABAR, 

SEGUEL in srednje pozna sorta MERLE.   

 

Najranejše so sorte Braun, Bingo, Fantazija in Rex, najpoznejše pa zgoraj omenjene sorte. Najvišjo 

slamo ima sorta Amarosa. Sorti Fantazija in Amorosa sta med sortami najbolj občutljivi na poleganje.  

Priporočena količina semena se giblje od 150 do 220 kg/ha, zato se o količini semena pozanimajte pri 

svetovalcih ali prodajalcih.  

 

TRITIKALA  

Primerna je za krmo živalim, uporabna pa je tudi za peko kruha v kombinaciji s pšenično moko. 

Sejemo jo lahko na slabša in zmerno kisla zemljišča. Na voljo so srednje zgodnja sorta AGOSTINO 

in pozne sorte Bc GORAN, CALORIUS, GRENADO, RAGTAC in  SW TALENTRO. 

 Količina semena na ha je od 170 do 200 kg/ha, sorto Talentro pa sejemo od 130 do 180 kg/ha. 

RŽ 

Na voljo so srednje pozne sorte s srednje visoko slamo BRASETTO--hibridna rž, CONDUCT, 

DUKATO (s.k. 120 – 140kg/ha), ELEGO, GUTTINO-hibridna rž (s.k. 70 – 100 kg/ha) in  

DANKOWSKIE DIAMENT. 

Sejemo od 140 do 160 kg semena na hektar. 

 

Pripravila: A. Poženel 


