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Priprava tal za setev ozimne pšenice v suhi jeseni 
 

Zelo suho zemljišče ni primerno za obdelavo. Ko zemlja ni drobljiva, ni 
primerna za obdelavo. Obdelava zelo suhih ali zelo mokrih tal ima 
negativne posledice. Zato pred vsako obdelavo naredimo test vlažnosti tal.  
Če je zemlja drobljiva opravimo oranje in takoj za tem že predsetveno 
obdelavo.  
 
Na njivah, kjer še rastejo z dosevki za podor, čim prej prekinemo vegetacijo. 
Posevek zmulčimo in preorjemo. Tudi njive po koruzi  preorjemo, če je vlažnost primerna. Zorano 
brazdo takoj zravnamo ali stisnemo s podzemnimi valji,  da preprečimo izgubljanje vlage z ornice. Če 
brazde takoj ne zgostimo, se v dveh dneh popolnoma izsuši in dopolnilna obdelava ni več mogoča. 
Niti z vrtavkasto brano, ki ima sicer dober učinek pri pripravi težjih in suhih tal, ne dosežemo vidnega 

uspeha, prej naredimo nepopravljivo škodo. Na 
suhih tleh je velika poraba energije pri 
obdelavi, veliki talni delci se zdrobijo zaradi 
velikih sil delovnih teles, vendar ne po 
naravnih razpokah, kot bi se dogajalo pri 
normalnih pogojih obdelave. Nastali talni delci 
so zato nestabilni in ob večjih padavinah 
razpadajo in povzročajo zablatenje in 
zaskorjenje tal. 

 
Pri konvencionalni obdelavi je v sušnih 
razmerah pomembno, da stisnemo 
setveni horizont v kapilarno aktivno plast, 
na katero bo položeno seme. 

Slika 1: Podzemni (packer) valjar (primerni za lažja, suha tla),  
zadaj vrtavkasta brana združena s sejalnico (Novak, 2014) 

 
Dopolnilna obdelava ne sme biti pregloboka in 
ne sme segati pod setveni horizont. Pomembno 
je zravnati grobe brazde v ravno površino, 
zdrobiti grude v drobne mrvice in z njimi 
zapolniti vse kotanje in votline, ki so nastale 
med grobimi brazdami, da seme ne pada 
globoko vanje. Nezdrobljene velike trde grude 
bo potrebno stisniti in potlačiti v grudičasto 
plast do stika s kapilarno vodo. Na izsušeni 
brazdi na težjih tleh bo obvezno valjanje!!!   

Slika 2: Predsetvena priprava tal s Cambridge valjarjem, 
 primerna za težja zemljišča  (Novak, 2014) 

 
Na suhih in prekomerno zbitih težkih tleh bo potrebno s konvencionalno obdelavo počakati 
do prvega dežja, da se brazda vsaj malo namoči in  šele nato opraviti oranje.  
 
V sušnih pogojih se bolj priporoča konzervacijska obdelava tal ali direktna setev.  
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Priprava tal za setev ozimne pšenice v suhi jeseni 
 
V sušnih pogojih ima ohranitvena (konzervacijska) obdelava tal prednost pred oranjem. 
 
Zaradi vse pogostejšega pojava ekstremnih vremenskih 
pojavov (suše, moče) in degradacije tal se v zadnjih 
desetletjih uveljavljajo postopki ohranitvene ali 
konzervacijske obdelave tal in direktne setve. Metode 
ohranitvene obdelave so še posebej uporabne na 
peščenih tleh, na suhih tleh, na vodovarstvenih 
območjih in na legah, ki so nagnjene k eroziji.  
Pri obdelavi brez pluga, ki jo izvajamo z različnimi 
rahljalniki in branami, se zgornja plast tal samo rahlo 
in plitvo obdela, istočasno pa rastlinske ostanke delno 
zmešamo s tlemi. Koruzišče s klasinci in koruznico 
predhodno zmulčimo.                Slika 3: Rahljalnik z gosjimi nogačami in valji, (Novak, 2017) 

 

Preglednica 1: Priporočeni načini ohranitvene obdelave tal za ozimno pšenico glede na tip tal (Stajnko, 2017) 
tip tal Vrsta stroja za ohranitveno 

obdelavo pred setvijo 
Vrsta sejalnice Alternativna možnost I Alternativna 

možnost II 

lahka tla težki rahljalnik z gosjimi 
nogačami in globinskimi 
valjarji  

sejalnica za strnjeno 
setev s krožnimi 
sejalnimi lemeži 

1. diskasti rahljalnik z 
zgoščevalnimi valji 
2. sejalnica za direktno 
setev 

sejalnica za 
direktno 
setev 

težka tla  1. težki rahljalnik z gosjimi 
nogačami in globinskimi 
valjarji  
2. vrtavkasta brana – po 
potrebi  

sejalnica za strnjeno 
setev s krožnimi 
sejalnimi lemeži 

1. težki rahljalnik z 
gosjimi nogačami in 
globinskimi valjarji  
2. sejalnica za direktno 
setev 

sejalnica za 
direktno 
setev 

Vir: http://www.kgzs-ms.si/wp-content/uploads/2017/11/3-Obdelovanje-tal-in-protierozijska-zaščita-na-VVO.pdf 
 

Slika 4: Diskasti rahljalnik z zgoščevalnimi valji (wariodisc) (Novak, 2017)     Slika 5: Sejalnica za direktno setev Great Plains, (Novak, 2017) 

 
Zbita in suha tla so tudi ovirala za dobro odlaganje semena pri direktni setvi, vendar sejalnice s svojimi potisnimi koluti 
dobro odložijo seme in stisnejo ter zvaljajo površino.  

 
Na poskusnem polju na VVO Lutverci smo v letu 2017 primerjali 9 različnih načinov obdelave tal in setve ozimne 
pšenice po koruzi za zrno. V postopkih ohranitvene obdelave in direktne setve je bil dosežen hitrejši vznik in 
boljši zgodnje spomladanski razvoj posevkov, kot pri konvencionalni obdelavi.  
 


