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OBDELAVA STRNIŠČA 

 
Poletna brazda 
Poletje je čas, ko na njivskih površinah preprečujemo izsuševanje tal, odpravljamo napake 
tal, izboljšujemo strukturo, godnost in rodovitnost tal.  
 
Osnovni elementi poletne brazde so:  

1. strniščna obdelava,  
2. menedžment z žetvenimi ostanki,  
3. globinsko rahljanje tal,  
4. zatiranje trajnih plevelov,  
5. meliorativno apnjenje in  
6. priprava tal za setev neprezimnih in 

prezimnih dosevkov.  
 
Obdelava strnišča  
Prva in najpomembnejša naloga po žetvi je pravočasna in kakovostna obdelava strnišča. V 
izrazito suhih letih je potrebno strnišče obdelati takoj po žetvi, še isti dan, da se zemlja ne 
izsuši. Postopke obdelave tal poleti prilagodimo rastišču, vremenu in kolobarju. 
 
Namen obdelave strnišča:  

1. S plitvo obdelavo zgornjega sloja tal poleti ščitimo vlago v tleh, preprečimo 
izhlapevanje vode in povečamo vpojnost tal za padavinske vode.  

2. Razplevelimo njivo, ker omogočimo, da plevelno seme vzklije istočasno z zrnjem, ki je 
izpadlo pri spravilu pridelka požete kulture. V drugem delovnem prehodu vse to 
podorjemo ali s postopki konzervacijske obdelave vdelamo v tla.  

3. S strniščno obdelavo biološko aktiviramo tla in spodbudimo delovanje 
mikroorganizmov.  

4. Jesenska brazda se po strniščni obdelavi veliko lepše razsipa in ugodi.  
5. Obdelava strnišča je pomemben ukrep za zatiranje bolezni in škodljivcev in plevelov 

pri integriranem varstvu rastlin. 
 

Strniščna obdelava naj bo plitva in 
enostavna. S plitvo obdelavo zgornjega 
sloja ščitimo vlago v tleh, zato strnišče 
obdelamo takoj po žetvi. Tako  
omogočimo, da plevelno seme vzkali 
istočasno z zrnjem, ki je izpadlo pri 
spravilu pridelka. Strniščna obdelava mora 
biti plitva, kajti če globoko zadelamo 
plevelno seme, potem le-to ne more hitro 
skaliti in plevel dela probleme v naslednji 
kulturi. Čez 2 do 3 tedne, ko strnišče 

ozeleni, vse to podorjemo ali s postopki ohranitvene obdelave plitvo vdelamo v tla.  
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OBDELAVA STRNIŠČA 
 
Osnovni namen strniščne obdelave ni rahljanje tal, ampak: 
 mešanje zemlje z žetvenimi ostanki,  
 zatiranje plevela in  
 vdelava semena, da izpadlo seme plevelov in požete kulture lahko vzikne.  

 
Tako se rešimo večine plevela in tudi semena požete kulture se ne bodo pojavljale kot plevel v naslednji kulturi 
(npr. oljna ogrščica v ozimnih žitih). Strniščna obdelava je temeljna metoda integriranega varstva rastlin in 
preventivni ukrep za zmanjševanje zapleveljenosti, bolezni in škodljivcev. 

 
Obdelava strnišča je potrebna za odpravljanje napak 
tal, predvsem zbitosti tal, katero vedno pogosteje 
povzročamo pri spravilu pridelkov v mokri jeseni. 
Pomembno je, da se strnišče plitvo obdela takoj po 
žetvi in se žetveni ostanki enakomerno vdelajo v tla. 
Na plitvo obdelanem strnišču se poveča vpojnost 
padavinske vode. V navlaženi zemlji se biološki 
procesi ponovno aktivirajo in v tem je poglavitna 
vloga strniščne obdelave. Nadaljnja poletna ali 
jesenska brazda se po strniščnem  oranju veliko lepše 
razsipa in ugodi.  

 
Globoko oranje, rahljanje, 
podraljhavanje tal ali 

razbijanje plazine se priporoča šele v drugem delovnem prehodu. 
 
Obdelava strnišča zapleveljenega s trajnimi pleveli  
V primeru, ko je njiva zapleveljena s pirnico, slakom, osatom, stoklaso in z drugimi trdovratnimi 
pleveli, potem opravimo strniščno obdelavo takoj po žetvi in počakamo, da se plevel razrase, nakar 
ga kemično zatremo.  Koreninske plevele je potrebno pri plitvi obdelavi le razrezati, nikakor pa 
globoko zagrebsti v tla. Tako jih spodbudimo, da odženejo in jih nato tik pred cvetenjem poškropimo 
s herbicidi na podlagi glifosata. Po škropljenju počakamo, da se pleveli popolnoma posušijo in šele 
zatem zemljo obdelamo.  
 
Obdelava strnišča po oljni ogrščici 
Pri ogrščici je pomembno, da so žetveni ostanki dobro zmulčeni in enakomerno razporejeni po njivi. 
Izpadlo seme ogrščice ne smemo podorati ali globoko vdelati v tla, ker postane dormantno in se 
pojavlja kot plevel v naslednjih kulturah. Če je po žetvi ogrščice predvideno suho vreme potem se 
priporoča plitva obdelava (3-5cm). Če pa nastopi deževno vreme potem 10 dni počakamo, da izpadlo 
seme ogrščice skali in šele nato opravimo strniščno obdelavo s katero spodbudimo vznik plevelnega 
semena. Zaradi preprečevanja golšavosti je potrebno vzniklo ogrščico najpozneje v 4 tednih uničiti z 
mehansko obdelavo ali kemijsko. 
 
Obdelava strnišča po žitih 
Strnišče obdelamo takoj po žetvi. To je pomembno posebno takrat, če nastopi suša. Slama naj bo 
zdrobljena in enakomerno razporejena in plitvo vdelana v tla. Obdelava strnišča naj bo plitva, tudi 
izpadla semena žit ne smemo globoko zagrebsti. Zgornji sloj tal mora biti raven, umrvljen in sklenjen 
s podtaljem, da se omogoči vznik izpadlih zrn žita in plevelov. Po dveh do treh tednih, ko vse to 
ozeleni izvedemo drugo fazo obdelave tal, po metodah ohranitvene ali konvencionalne obdelave tal.  


