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Jesenska setev žit

• oktober 2018 je zaznamovalo suho vreme 

• koruza kot najpogostejši predposevek ozimnim žitom je bila večinoma 

pravočasno požeta

• zaradi obilnih padavin v prvi polovici leta 2018 so bila tla v jeseni precej 

zbita 

• predsetvena priprava tal je bila zahtevna, poraba energije za obdelavo tal je 

bila vsaj za 30% večja kot običajno

• s setvijo žit se je začelo prve dni v oktobru

• ozimna žita so bila večinoma posejana pravočasno-nekje do 25.oktobra



Tabela: Vremenski podatki za oktober 2018 (Vir: ARSO)

19,1 mm



Pregled padavin za preteklo leto

Padavine v l/m2

2018 61-90 %

JAN 23,8 36,6 65

FEB 74,3 38,4 194

MAR 85,4 48,8 175

APR 30,6 59,5 51

MAJ 134,2 73,0 184

JUN 151,9 97,8 155

JUL 62,7 105,0 60

AVG 62,3 101,8 61

SEP 79,2 76,4 104

OKT 19,1 62,3 31

NOV 53,8 69,2 78

DEC 9,4 45,4 21

786,7 814,2 97
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Jesenska setev žit v Sloveniji ter primerjava med leti 2014 do 2018

(Vir: Statistični urad RS)

Posejane površine (ha) Indeksi

2014 2015 2016 2017 2018 2018/2017

Žita, skupaj 57.061 56.828 56.170 60.222 59.334 98,5

Pšenica in pira 31.130 32.407 29.619 30.092 28.644 95,2

Ječmen 19.849 18.068 19.937 22.183 22.679 102,2

Rž 1.489 998 1.090 1.584 1.371 86,6

Tritikala 4.593 5.355 5.524 5.843 6.165 105,5



• Krušna ozimna žita posejana v jeseni 2018 na malo manjši površini kot v jeseni 2017

Po začasnih statističnih podatkih o površini, posejani v jesenski setvi 2018 z ozimnimi žiti, je s krušnimi 

žiti (pšenico, piro in ržjo) posejana za 5,2 % manjša, s krmnimi žiti (ječmenom, tritikalo in ovsom) pa za 

2,7 % večja površina, kot je bila v jesenski setvi 2017.

V strukturi setve ozimnih krušnih žit se je v primerjavi z jesenjo 2017 najbolj zmanjšala površina z ržjo, in 

sicer za 13,4 %. Rž je namreč v novi sezoni posejana na 1.371 hektarjih njiv. Površina, zasejana s pšenico 

in piro, je skupaj za 4,8 % manjša kot v prejšnji sezoni; obe skupaj, pšenica in pira, sta posejani na okoli 

28.700 hektarjev njiv.

• S krmnimi žiti spet zasejana večja površina kot v prejšnji sezoni

Po podatkih o jesenski setvi so slovenski kmetijski pridelovalci posejali jeseni 2018 z ozimnim ječmenom 

okoli 22.680 hektarjev (kar je okoli 2 % več kot v jeseni 2017), s tritikalo 6.200 hektarjev (ali 5,5 % več) 

in z ozimnim ovsom skoraj 500 hektarjev njiv. 

Vir: Statistični urad RS 



Vznik žit in prvi agrotehnični ukrepi  
v jesenskem času

• vznik ozimnih žit je bil zelo neenakomeren, še posebej, kjer se po spravilu 

predhodnega posevka ni takoj pristopilo k obdelavi tal in se je površina 

izsušila, saj je bil oktober 2018 nadpovprečno topel in brez padavin

• težave z vznikom so oblažile šele prve konkretne padavine konec oktobra 

(29-30. oktober)

• v mesecu novembru so bili idealni pogoji za tretiranje žit proti plevelom

• ocenjujemo, da se je v jesenskem času tretiralo s herbicidi okrog 2/3 vseh 

posevkov ozimnih žit



Slika: Vremenski podatki za januar 2019 (Vir: ARSO)

19,5 mm



Slika: Vremenski podatki za februar 2019 (Vir: ARSO)

22,5 mm



Slika: Vremenski podatki za marec 2019 (Vir: ARSO)

38,4 mm



Prvi spomladanski ukrepi žitih

• v letošnjem letu so žita dobro prezimila tudi na težjih tleh, saj zaradi suhe 

zime ni prihajalo do propadanja posevkov zaradi stojne vode na površini

• pravtako so se zaradi suhe zime in ugodnih temperatur prvi spomladanski 

ukrepi začeli zelo zgodaj

• po 15. februarju so se začela 1. dognojevanja žit

• skromne, ampak vseeno lepo razporejene padavine v marcu so 

pripomogle, da so se žita v spomladanskem času lepo razrasla

• zgornji listi na močneje razvitih posevkih ječmena so bili konec februarja 

poškodovani od vetra in nizkih temperatur (posevki so bili rumeni), v 

kasnejši fazi so to prerasli



Slika: Močneje razviti posevek ječmena, ki je poškodovan od vetra in nizkih temperatur



Slika: Vremenski podatki za april 2019 (Vir: ARSO)

64,4 mm



Slika: Vremenski podatki za maj 2019 (Vir: ARSO)

144,3 mm



Pregled vremenskih podatkov za 
spomladansko vegetacijo

Padavine v l/m2

2019 61-90 %

JAN 19,5 36,6 53

FEB 22,5 38,4 59

MAR 38,4 48,8 79

APR 64,4 59,5 108

MAJ 144,3 73,0 198

JAN-MAJ 289,1 256,3 113
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Zaščita posevkov pred boleznimi
• zgodnja vegetacija žit je posledično narekovala tudi zgodnjo zaščito 

žit pred boleznimi

• med prvimi boleznimi, katero smo opazili je bila pepelasta plesen 
(Blumeria graminis)

• bolezen se pojavi pri dnu listov ali stebla. Gliva ovira rastlinsko 
dihanje in asimilacijo, hkrati pa se povečuje izhlapevanje. Okuženo 
žito se tako suši, odmira in prezgodaj dozori, zrna so zato majhna in 
nagubana. 



• v kolikor v jesenskem času ni bilo opravljeno tretiranje s herbicidi so 
bili ugodni pogoji za to opravilo konec marca in v začetku aprila

• kasneje so se pojavile še druge bolezni žit:
• ječmenova mrežasta pegavost (Pyrenophora teres)

• listna pegavost pšenice (Mycosphaerella graminicolla)

• ječmenova progavost (Pyrenophora graminea) 

• rjava pegavost pšeničnih plev (Phaeosphaeria nodorum) 

• fuzarioze klasa (Fusarium spp.) 

• zaradi zgodnje vegetacije je bilo letos na posameznih posevkih 
pšenice potrebna 3x uporaba fungicida (tudi vegetacija je v 
primerjavi z letom 2018 daljša za nekje mesec dni) 



Spomladanski vetrovi skupaj z dežjem

• v zadnjih letih opažamo v spomladanskem času (april, maj) močne 
vetrove, kateri pospešujejo izhlapevanje vode iz tal in rastlin, hkrati 
pa je oteženo izvajanje varstva rastlin-škropljenje

• zelo neugodno je ko so močni vetrovi v kombinaciji z dežjem, žita pa 
so že sklasila in so v fazi polnjenja – takrat prihaja do poleg 
posevkov, kar pa vemo, da ima zelo negativen vpliv na nadaljne
enakomerno dozorevanje, pojav bolezni na količino in pa tudi 
kvaliteto pridelka

• tudi v letošnjem maju smo bili priča takšnim situacijam, zato so tudi 
danes nekateri posevki polegli



Povečan pojav poljskih miši

• zaradi mile zime opažamo v letošnjem letu precejšnjo namnožitev 
poljskih miši, katere objedajo žita 

• tako lahko opazimo na posevkih žit posamezne oaze, kjer manjkajo 
rastline 



Žetev 2019

• celotno vegetacijsko obdobje od lanske jeseni do danes je bilo 
pestro, vendar pa so posevki danes večinoma lepo razviti – žal pa se  
zaradi vročinskega vala, ki še traja prehitro – prisilno zorijo

• pričakujemo, da bodo prve žetve ječmena okrog 20. junija
• količinsko si obetamo boljšo letino kot je bila letina 2018
• enaka so tudi pričakovanja glede kvalitete



Hvala za pozornost!


