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POZ_NMIN 

• V okviru obvezne zahteve 
POZ_NMIN se najpozneje 
do 30. junija tekočega 
leta izdelajo hitri talni 
testi oziroma hitri 
rastlinski testi na 
vsebnost nitratnega 
dušika – NO3-N za glavni 
posevek za kmetijske 
rastline navedene v 
prilogi 6 KOPOP uredbe 
(Ur.l.RS 16/16).  

 



Minimalno število 
nitratnih testov 

(NO3-N analiz),  

ki jih je treba 
izdelati pri 

izvajanju obvezne 
zahteve 

POZ_NMIN 

površina v ha število NO3 analiz 

do  3  hektarje 1 

3,01  - 10 2 

10,01 - 20 4 

nad 20 do 100 ha površin: za vsakih nadaljnjih deset ha površin ena dodatna 

analiza; 

20,01 - 30 5 

30,01 - 40 6 

40,01 - 50 7 

50,01 - 60 8 

60,01 - 70 9 

70,01 - 80 10 

80,01 - 90 11 

90,01 - 100 12 

nad 100 do vključno 150 ha površin: za vsakih nadaljnjih 25 ha površin ena dodatna 

analiza; 

100,01 - 125 13 

125,01 - 150 14 

nad 150 ha površin: za vsakih nadaljnjih 50 ha ena dodatna analiza. 

150,01 - 200 15 

200,01 - 250 16 

250,01 - 300 17 

300,01 - 350 18 

350,01 - 400 19 

400,01 - 450 20 

nad 450 ha 21 + 1 na vsakih dodatnih 50 ha 

Obvezno število 
vzorcev lahko zadosti s: 
 
• hitrimi rastlinskimi ali 
 
• talnimi testi ali 
 
• kombinacijo obeh. 



Nmin 

• Nmin je laboratorijska metoda 
• Določa se vsebnost nitratnega 

NO3-N in amonijskega NH4-N  
• Analizira se 2 ali 3 sloje tal (0-30, 

30-60, 60-90 cm) 
• Za Nmin je treba poznati ciljno 

vrednost (Sollwert) 
• Ciljno vrednost je za vsako 

pridelovalno območje treba 
določiti. 

• Nmin metode za naše razmere 
ne moremo priporočiti: 
– majhne parcele,  
– drage laboratorijske analize,  
– plitva tla (oglejena, na produ…) 

• Alternative: 
– Talni nitratni test 
– Rastlinski nitratni test 

N pomeni dušik, min pomeni mineralni 



Ciljna vrednost 

+ - glede na: 
Rastišče  
Gnojenje z organskimi gnojili 
Predposevek  …  



Gnojenje z N po potrebi 

• Dušik je v tleh zelo mobilen. To še posebej velja za nitratno obliko 
dušika (NO3

–), ki se v primeru, da je rastlina ne porabi, lahko izpira 
skozi talni profil.  

• Zaradi tega je potrebno rastline z dušikom gnojiti v skladu z 
njihovimi potrebami v posameznih fazah rasti.  

SMERNICE za strokovno utemeljeno gnojenje/ Rok Mihelič  et.al./MKGP 2010 

S hitrimi talnimi in rastlinskimi 
testi se preprečuje prekomerno 
uporabo dušikovih gnojil in s tem 
zmanjšuje nevarnost za izpiranje in 
onesnaževanje podzemne vode z 
nitrati. 
Na podlagi rezultatov analize se 
svetuje optimalni odmerek dušika 
glede na dejansko stanje 
nitratnega dušika v tleh ali 
rastlinah ter glede na potrebe 
rastline v določeni fazi razvoja. 



Talni nitratni test 

• Nitratni dušik je dober pokazatelj preskrbe z dušikom, ko so 
tla topla (maja in junija) in sta mineralizacija ter nitrifikacija 
intenzivni.  

• Za dovolj velik pridelek je v fazi intenzivne rasti potrebna 
dovolj velika koncentracija nitrata v tleh: 20 – 25 - 30 mg 
NO3-N/kg suhih tal kar pomeni, 60 - 90 kg dušika v obliki 
nitrata (NO3-N) v globini ornice.  

• Napotek za gnojenje.: 
– za vsak mg NO3-N /kg pod ciljno vrednostjo damo 8 kg N/ha. 
– Če pričakujemo velik pridelek in če so tla plitva, se odločamo za 

večjo ciljno vrednost.  
– Če gospodarimo na vodovarstvenem območju ali če imamo 

globoka in splošno rodovitna tla, lahko gospodarimo pri nižji 
ciljni vrednosti. 



Talni nitratni test - vzorčenje 

• Vzorce zemlje za talni nitratni test vzamemo dva do tri dni pred 
dognojevanjem. 

• Vzorce zemlje jemljemo s pomočjo sonde do globine 30 cm ali do 
globine ornice.  

• Vzorčimo enakomerno po globini (sonda naj bo enakomerno 
polna)in enakomerno po površini parcele (gor dol ali diagonalno ali 
prečno po parceli).  

• Iz ene parcele odvzamemo 15 do 20 vzorčkov, katere dajemo (z 
izvijačem ali s palico zemljo spravimo iz sonde) v čisto vedro. 

• Vzorčke dobro premešamo in odvzamemo povprečen vzorec – 0,5 
kg.  Vzorec zemlje zapakiramo v PVC vrečko in zavežemo.  

• Vzorce shranimo (pri nižji temperaturi do 40C)  v hladilniku ali v 
hladilni torbi in jih čimprej odnesemo na analizo.  

• Na nalepko napišemo podatke (ime parcele, številka GERK_PID iz 
katerega je odvzet vzorec in kulturo).  



Koliko štartnega - N 
za pšenico? 

• S prvim dognojevanjem vplivamo na 
rast korenin in na tvorbo rastlinskega 
hormona citokinina v koreninah.  

• Citokinin vpliva na boljše razraščanje 
in na zasnovo klasov tudi na novih 
stranskih poganjkih.  
– Hladno in vlažno vreme spodbuja 

razraščanje in zasnovo klasov na 
novih stranskih poganjkih, suho in 
toplo pa zmanjšuje.  

• Višina odmerka dušika za gnojenje 
ozimne pšenice je odvisna od: 
– Gostote posevka,  
– Vrste in lastnosti tal 
– Gnojenja z organskimi gnojili ter od  
– Predposevka .  



Dobro razrasli posevki 
pšenice  

• z 800 – 1000 z močnimi poganjki na m2 : tu ima 
posamezna rastlina dobro razvitih 3 do 5 poganjkov in 
vsak ima v povprečju 3 liste in ima nastavek za tvorbo 2 
do 6 stranskih poganjkov z 1 do 2 lista.  Takih posevkov ni 
potrebno dognojiti in v času razraščanje se ne priporoča 
uporaba gnojil, ki imajo dušik v nitratni obliki (KAN). 
Razraščanje ne sme biti prebujno, ker imata možnost, da 
razvijeta normalno velik klas le največ dva stranska 
poganjka. Pregosti in bujni posevki niso zaželeni, ker je v 
tem primeru večja možnost širjenja  nožnih in listnih 
bolezni žit ter zmanjšana odpornost proti poleganju. 

• Z dognojevanjem počakamo do stadija dveh obročkov 
(pred začetkom kolenčenja).  

• Pri visoki vsebnosti dušika v tleh (nad 40 kg Nmin na 
globini ornice) se štartno gnojenje lahko opusti.  
– Potem opravimo spomladansko dognojevanje v stadiju 

prvega kolenca (EC 31).  
– Za dognojevanje je v tem primeru najboljša uporaba počasi 

sproščujočih dušičnih gnojil ( stabilizirane uree). 

Koliko štartnega - N za pšenico? 



Srednje razrasli posevki 
pšenice  

• z 500 do 700 z močnimi poganjki na m2 : 
Posamezne rastline imajo 2 dobra poganjka 
in 2 do 3 slabši poganjki se še razvijajo.  

• V takem primeru lahko zgodnje 
spomladansko dognojevanje izpustimo in 
damo poudarek na 2. dognojevanje v 
začetku kolenčenja (EC 31), kjer so odmerki 
dušika lahko nekoliko večji.  

• Možno je tudi 2. in 3. dognojevanje združiti. 
Vrsta gnojila ima pri tem štartnem gnojenju 
precej manjšo vlogo.  

• V fazi kolenčenja se v enem odmerku 
priporoča ne več kot 30 kg NO3-N/ha 
(nitratnega dušika) na lahkih peščenih tleh 
in ne več kot 50 kg NO3-N/ha na težjih 
glinastih tleh. 
 

Koliko štartnega - N za pšenico? 



Posevki pšenice, kjer se 
razraščanje šele začenja  

• (280 – 350 vzniklih rastlin na m2): tu ima glavni 
poganjek formirane 3 do 4 liste. Zasnove stranjskih 
poganjkov so vidne in se iz brstov na osnovi glavnega 
poganjka razvijejo stranski poganjki. Ti posevki se bodo 
do začetka dolgega dne (sredina aprila) še lahko dobro 
razrasli.  

• Tu se priporoča zgodnje dognojevanje z dušikom, vendar 
ne z velikimi odmerki, če je vreme suho in toplo. Na 
takih posevkih se 1. in 2. dognojevanje pravtako lahko 
združi.  

• Za dognojevanje so primerna stabilizirana dušična 
gnojila. V fazi kolenčenja se priporoča dati gnojila, ki 
imajo 10 – 25 kg NO3-N/ha (dušika v nitratni obliki) npr. 
Entec. To še posebej velja, če je v ornici maj kot 10 kg 
Nmin/ha na lahkih in manj kot 20 kg Nmin/ha na težkih 
tleh.  

• Druga možnost je dognojevanje s 30 – 50 kg/ha dušika iz 
KANa ali 40 – 70 kg/ha N iz AAS ali NPK (z nitratnim 
dušikom). Za kakovost pšenice bo potrebno opraviti še 
pozno dognojevanje. 

Koliko štartnega - N za pšenico? 



Posevki pšenice, ki se še 
ne razraščajo  

• (so v fazi vznika) imajo formirane 2 – 3 liste 
na rastlino: Na takih posevkih opravimo eno 
dognojevanje s povišanim štartnim 
odmerkom dušika za spodbujanje 
razraščanja in kolenčenje.  

• Potem se lahko opravi zgodnje 2. 
dognojevanje v fazi, ko imajo glavni poganjki 
6 listov (EC 25).  

• V primeru, ko v marcu nastopi pomladanska 
suša lahko 1.  in 2. dognojevanje 
kombiniramo 

• Koruznica zahteva dodatnih 30 – 60 kg 
N/ha pri štartnem gnojenju. 

• Na lahkih tleh se ne priporoča več kot 70 kg 
N/ha pri štartnem gnojenju.  

Koliko štartnega - N za pšenico? 



Dognojevanje ozimnih žit ob 
kolenčenu in bilčenju 

• Po začetku kolenčenja preide posevek v fazo bilčenja, to je čas 
najbujnejše rasti stebel, listov in klasov.  

• Preskrba posevka z zadostno količino hranil omogoča, da se ob hitri 
rasti klasov razvijejo v klaskih cvetne zasnove.  

• Nezadostna preskrba s hranili, zlasti z dušikom v fazi bilčenja 
povzroči, da se razvije v klaskih manjše število svetnih zasnov.  

• Zaradi bujne rasti je med vsemi organi rastline ostra konkurenca za 
hranila in asimilate. Če teh ni dovolj začno tudi že oblikovane cvetne 
zasnove krneti in to zlasti v spodnji in zgornji tretjini klasov.  

• Zato od začetka oblikovanja zasnov klaskov še pred kolenčenjem 
pa do zaključka oblikovanja cvetnih zasnov tik pred klasenjem 
mora biti posevek dobro prehranjen.  



BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin Odvzem vzorcev 

Žita (Witzenberger et al., 1989; Lancashire et al., 1991)  za rastlinski nitratni test 

3  Rast stebla /Kolenčenje    

30  Začetek kolenčenja: primarni in stranski poganjki pokončni, začetek podaljševanja prvega  

internodija, vrh zasnove klasa natipamo vsaj 1cm nad mestom razraščanja    

  

 31  Prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja      

 32  Drugo kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem    

 33  Tretje kolence vsaj 2 cm nad 2. kolencem     Rastlinski nitratni test za 

 34  Četrto kolence vsaj 2 cm nad 3. kolencem     2. dognojevanje z N 

 35  Peto kolence vsaj 2 cm nad 4. kolencem      

 36  Šesto kolence vsaj 2 cm nad 5. kolencem      

 37  Viden zgornji list (zastavičar), vendar je še zvit      

 39  Stopnja zastavičarja: ploskev zgornjega lista zravnana, viden jeziček (ligula)      

4  Nabrekanje listne nožnice    2-3. dognojevanje z N 

 41  Zgodnja faza nabrekanja: listna nožnica se širi      

 43  Srednja faza nabrekanja: listna nožnica komaj vidno nabrekla      

 45  Pozna faza nabrekanja: listna nožnica vidno nabrekla      

 47  Vidne prve rese (samo pri vrstah in sortah z resami)      

 49  Vidne rese (samo pri vrstah in sortah z resami)      

5  Klasenje     Rastlinski nitratni test za 

 51 Začetek klasenja: vrh klasa gleda iz listne nožnice, komaj viden prvi klasek     3. dognojevanje z N 

 52    20% klasa zunaj      

 53    30% klasa zunaj      

 54    40% klasa zunaj      

 55  Sredina klasenja: polovica klasa že zunaj      

 56    60% klasa zunaj      

 57    70% klasa zunaj      

 58    80% klasa zunaj      

 59  Konec klasenja: klas popolnoma zunaj    Foliarno – gnojenje skozi list 



Rastlinski nitratni 
test 

• Preverjanje vsebnosti 
nitatnega dušika v 
rastlinskem soku od začetka 
kolenčenja do začetka 
klasenja omogoča optimalno 
dognojevanje z dušikom in s 
tem tudi primerno bujno rast 
ter želeno višino in kakovost 
pridelka pšenice. 
 

• Dobra oskrba z dušikom 
pospešuje tvorbo številnejših 
zasnov klaskov in cvetnih 
zasnov v klaskih ter njihov 
razvoj do klasenja. 



Kdaj vzamemo vzorce rastlin za 
rastlinski nitratni test ? 

• Vzorce žit za določanje vsebnosti nitrata v rastlinskem soku 
lahko vzamemo najprej v fazi kolenčenja, ko sta razviti že 
dve kolenci in  najpozneje v fazi klasenja, vse do konca 
klasenja.  

• Hitri rastlinski nitratni test je dobra osnova za določanje 
potreb po dušiku za drugo dognojevaje ozimnih žit ob 
kolenčenju in za tretje dognojevanje ozimnih žit ob 
klasenju. 

Kmetijska rastlina april 2. dekada april 3. dekada maj 1. dekada maj 2. dekada maj 3. dekada 

OZIMNA ŽITA od 2. kolenca do začetka klasenja   

JARA ŽITA      od 2. kolenca do začetka klasenja 

Optimalni čas za odvzem vzorcev rastlin za rastlinski nitratni test pri žitih  



Kako vzamemo vzorce za 
rastlinski nitratni test?  

• Vzorce rastlin jemljemo v povprečno 
suhem in ob stabilnem vremenu, 

• vzorčimo zjutraj ali zgodaj dopoldan.  
• ne vzorčimo po deževju, ne v 

vetrovnem, ne v vročem vremenu, 
ne pozno popoldan ali zvečer.  

• izpulimo 20 - 30 povprečnih šopov in 
iz njih odberemo vse normalno 
razvite bili (15 – 20 bili).  

• S škarjami odrežemo korenine pod 
prvim kolencem (v višini cca. 1 cm 
nad koreninami), vzorce odrezanih 
bilk damo v PVC vrečko, da se ne 
izsušijo ter damo na hladno ( v 
hladilnik ali v hladilno torbo) in 
čimprej odnesemo na merjenje 
vsebnosti nitrata. 



Rastlinski nitratni 
test - ponovitve 

• Bolj kot za določanje odmerka za drugo 
dognojevanje ima nitratni test pomen za 
določanje pravega časa dognojevanja.  

• Če ugotovimo ob začetku kolenčenja 
visoko vsebnost nitrata (> 400 mg/l 
NO3), potem vemo, da v tem času 
dognojevanje z dušikom še ni potrebno, 
oziroma bi bilo celo škodljivo, ker bi 
povečalo nevarnost poleganja posevka.  

• V takem primeru lahko rastlinski test čez 
10 dni ponovimo in če se bo vsebnost 
nitrata v rastlinskem soku znatno 
zmanjšala, bo dognojevanje z dušikom 
že potrebno.  

• Če pa bo vsebnost nitrata še zmeraj 
večja od 400 mg /l NO3, pomeni, da z 
dognojevanjem lahko še počakamo.  



Slovenska priporočila za dognojevanje 
pšenice na osnovi rezultatov hitrega 

rastlinskega nitratnega testa 

Preglednica 3: Odmerjanje obrokov dušika za 6 - 8 t/ha pridelka pšeničnega zrnja (v kg N/ha) 

  

barva ustreza neobarvano svetlo vijoličasto vijoličasto temno vijoličasto 

mg NO3/l 0-10  10 - 49 50-250  >250 

Drugo dognojevanje ob kolenčenju  ( kg N/ha) 

Sklop: 

normalen 50 40 30 0 

gost 40 20 0 0 

redek 60 45 30 20 

Tretje dognojevanje ob klasenju  (kg N/ha) 

< 500 produktivnih bili/m2 50 40 20 0 

500-700 produktivnih bili/m2 60 50 30 0 

> 700 produktivnih bili/m2 70 55 40 0 

SMERNICE za strokovno utemeljeno gnojenje/ Rok Mihelič  et.al./MKGP 2010 



Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft 
August-Böckstiegel-Straße 1, 01326 Dresden 
Internet: WWW.LANDWIRTSCHAFT.SACHSEN.DE/LFL 

Merkblatt 

zur Anwendung des Nitrat-Schnelltests 
bei Wintergetreide und zum Einsatz von 

stabilisierten N-Düngern im Rahmen des 
Agrarumweltprogramms 
„Umweltgerechte Landwirtschaft im Freistaat 
Sachsen“ (UL) 

Nemška priporočila za 
 2. in 3. dognojevanje oz. žit na podlagi  
hitrega rastlinskega nitratnega testa 



Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, Fachberatung Wasserrahmenrichtlinie und Landwirtschaft 

Optimierung der N-Düngung – Nitrat-Schnelltest 



Dognojevanje ozimnih 
žit ob klasenju 

• Za dobre pridelke žit je potrebna 
zadostna prehrana predvsem z 
dušikom in kalijem tudi v času 
klasenja, kajti po klasenju, cvetenju 
in oploditvi se začne faza polnjenja 
zrnja.  

• Dušik vpliva na vzdrževanje primerne 
bujnosti posevka in na tvorbo 
beljakovin, kalij pa omogoča tvorbo 
endosperma v zrnju in hiter pretok 
asimilatov iz listov in plev v zrnje.  

• Zadostna prehrana z N in K vpliva na 
podaljšanje faze polnjenja zrnja in na 
povečano količino in kakovost 
pridelka.  



zita.flisar-novak@kgzs-ms.si  


