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Hitri rastlinski nitratni test za dognojevanje pšenice – ob  kolenčanju in ob 

klasenju 
 

Meritve mineralnega dušika v tleh (talni nitratni test) v času kolenčenja in klasenja pšenice ne dajejo zanesljive 
podlage za določanje gnojilnih odmerkov dušika (N) za dognojevanje. Zato priporočamo uporabo hitrega rastlinskega 
testa, katerega opravimo v času kolenčenja in pred začetkom klasenja. 
 
Preglednica 1: Odvzem vzorcev rastlin za rastlinski nitratni test in potrebe po dognojevanju z N  glede na fenofaze - razvojne faze žit  

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     2. dognojevanje z N 

 33  Tretje kolence vsaj 2 cm nad 2. kolencem      

 34  Četrto kolence vsaj 2 cm nad 3. kolencem      

 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)     3. dognojevanje redkih posevkov 

5  Klasenje      

 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     3. dognojevanje normalno gostih posevkov 

 56    60% klasa zunaj      

 57    70% klasa zunaj      

 58    80% klasa zunaj     3.dognojevanje zelo gostih posevkov 

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

 

Namen in pomen rastlinskega nitratnega testa  
Bolj kot za določanje odmerka za drugo dognojevanje ima rastlinski nitratni test pomen za določanje pravega časa dognojevanja.  

Če ugotovimo ob začetku kolenčenja visoko vsebnost nitrata (> 
500 mg NO3/l), 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 
rastlinski test čez 7-10 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 500 
mg /l NO3, pomeni, da z dognojevanjem lahko še počakamo in 
čez teden dni rastlinski test spet ponovimo in se odločimo o 
dognojevanju. Po nemških smernicah, sicer pri 500 mg NO3/l, 

priporočajo dognojevanje z 10-30 kg N/ha, vendar je te smernice potrebno predhodno preveriti v naših 
pridelovalnih pogojih. V Slovenskih pridelovalnih pogojih zaenkrat upoštevamo Smernice za strokovno 
utemeljeno gnojenje, katere je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, 2010 (preglednica 3).     
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Preglednica 4: Odmerjanje obrokov dušika za dognojevanje ozimnih žit po 
nemških smernicah 

 
začetek obarvanja barva 

barvna 
skala NO3-koncentracija mg/l 

EC 31 - 
37 

EC 37 - 
55 

15 s temno vijolična    > 2000 0 0 

30 s temno vijolična    > 500 20 - 30  10 - 30 

1 min temno vijolična   500 30 - 40 20 - 40 

1 min vijolična   100 - 250 40 - 50 30 - 50 

1 min svetlo vijolična   25 - 50 50 - 60 40 - 60 

1 min brez violetnega tona   0-10 60 - 70 40 - 60 
 

 

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/m
2
 50 40 20 0 

500-700 produktivnih bili/m
2
 60 50 30 0 

> 700 produktivnih bili/m
2
 70 55 40 0 

Odvzem vzorcev rastlin za hitri rastlinski nitratni test in meritve vsebnosti nitratov  
 
Vzorce rastlin jemljemo (pred dognojevanjem) v povprečno suhem in ob stabilnem vremenu, vzorčimo zjutraj ali zgodaj 
dopoldan. Nikoli ne vzorčimo po deževju, ne v vetrovnem, ne v vročem vremenu, ne pozno popoldan ali zvečer.  
Na posevku pšenice na začetku kolenčenja izpulimo 20 - 30 povprečnih šopov rastlin in iz njih izberemo vse normalno razvite 
bili. Bili odrežemo tik nad razrastiščem (odrežemo korenine). Nato očistimo bili (stebla) in odstranimo liste, ki steblo ovijajo. Iz 
vsake bili odrežemo dva približno pol centimetra dolga odrezka. Odrezke stisnemo v stiskalnici (za česen) in dobljeni rastlinski 
sok prestrežemo v posodico ali čašico. Vsebnost nitrata v dobljenem soku izmerimo z Merck-ovimi ali s Quantofix testnimi lističi, 
ki imajo na nalepljeni blazinici indikator. Merck-ove lističe je potrebno hraniti na hladnem od +20C do +80C, medtem ko Quantofix lističe lahko 

uporabljamo na temperaturi od 40C do 30 0C. Ko listič vzamemo iz škatlice, škatlico takoj zapremo, 
da lističi ne reagirajo z vlago in z dušikom iz zraka. Listič namočimo v sok za eno sekundo in 
otresemo. Pomembno je, da je blazinica enakomerno navlažena, vendar pa na njej ni 
kapljice. Po eni minuti odčitamo vsebnost nitrata v soku s pomočjo barvne skale na 
škatlici ali pa z reflektomertom (Merck, Nitrachek, RQ-flex). Pogosto so vsebnosti nitrata 
večje od 500 mg NO3/l, ki jo še zajema barvna skala ali jo lahko odčitamo z 
reflektometrom. V tem primeru sok razredčimo v razmerju 1:10 (1 ml soka in 9 ml destilirane 

vode). Po razredčitvi ponovno izmerimo nitrat in pomnožimo z 10.  
 
Na osnovi ugotovljene vsebnosti nitrata v rastlinskem soku izberemo primerne odmerke dušika za dognojevanje pšenice ob 
kolenčenju in ob klasenju (preglednica 3). Pri odmerjanju obroka N upoštevamo sklop rastlin oz. število poganjkov/m

2
 in število 

produktivnih bili oz. klasov/ m
2 

ter pričakovani povprečni pridelek oz. višino pridelka. 
  
Preglednica 2: Pričakovani povprečni pridelki pšenice in gnojilne norme za N (dušik) 

 
pridelek  majhen srednji velik 

t/ha 4 - 5 5 - 6 6 - 8 
Odmerek N 
kg/ha 

60 - 100 90 - 130 120 - 170 

vir: Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje, MKGP 2010  
 
Mejna vrednost letnega vnosa dušika (N) za pšenico je 150 kg 
N/ha za pridelek 5 t/ha zrnja, pri višjem vnosu je potrebno imeti 
gnojilni načrt.  
Enkratni odmerek N pri dognojevanju naj ne presega 60 
kg N/ha, izjemoma 70 kg N/ha pri kakovostnih pšenicah. 

 
Od začetka oblikovanja zasnov klaskov še pred 
kolenčenjem pa do zaključka oblikovanja cvetnih zasnov tik pred klasenjem mora biti posevek pšenice dobro prehranjen. 
Dobra oskrba posevka z dušikom v fazi kolenčenja pospešuje tvorbo številnejših zasnov klaskov in cvetnih zasnov v klaskih ter njihov razvoj do klasenja. Za 
polnjenje zrnja je potrebna poleg dobre oskrbe z vodo še zadostna prehrana z dušikom in kalijem. Dušik vpliva na vzdrževanje primerne bujnosti posevka in na 
intenzivnost asimilacije in na tvorbo beljakovin. Kalij pa omogoča oblikovanje endosperma v zrnju in hiter pretok asimilatov iz listov in plev v zrnje. Vse to vpliva 
na podaljšanje faze polnjenja zrnja in na večanje tisočzrnske mase, količine pridelka in vsebnosti beljakovin. 
 
Za dognojevanje pšenice v fazi kolenčenja, bilčenja in začetka klasenja se tradicionalno uporablja KAN. Nove tehnologije pa prehajajo na uporabo stabiliziranih N 
gnojil, kjer je možno 2. + 3. dognojevanje združiti. Uporabljajo se sečninska gnojila z inhibitorji ureaze:  N GOOO 26 N (26%N+44%SO3) ali NEXUR (46%N+32%SO3) ali 
Rhizovit 31 N-Process (31%N+2% MgO+25%SO3) z dodatkom žvepla. Po končanem klasenju se priporoča uporaba listni gnojil: Yara Vita Last N (15 L/ha) ali Folur (5-
20 L/ha) ali ATS-amonijev tiosulfat ( 5-10 L/ha) ali 10 - 20% raztopino Uree… Ob stresnih situacijah je dobro dodati aminokisline DELFAN PLUS (1,5 L/ha), 
biostimulatorje FERTILEADER, BASFOLIAR CEREALS… 
 
Primer nemških smernic za dognojevanje ozimnih žit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir:https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/13869, Merkblatt zur Anwendung des Nitrat-Schnelltests beiWintergetreide  
und zum Einsatz von stabilisierten N-Düngern 

 

Gnojenje ozimnih žit s tradicionalnimi in s stabiliziranimi N gnojili 


