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Zgodnje dognojevanje ozimnih posevkov 
 
Redke, poškodovane in slabo razvite posevke ozimnih žit, oljne ogrščice in druge prezimne posevke je 
potrebno dognojiti z dušikom takoj po koncu zime. Z dognojevanjem bo potrebno pohiteti predvsem 
na rastiščih, kjer so izmerjene nizke vsebnosti nitratnega dušika v ornici (manj kot 30 kg/ha NO3-N).  

Pri gostih in bujnih posevkih ozimnih žit pa lahko z dognojevanjem počakamo do začetka kolenčenja 
ali razdelimo zgodnje spomladansko dognojevanje na dva obroka.   
 
Višino odmerka dušika prilagodimo gostoti posevka, vrsti tal in predposevku.  
Priporočljiv odmerek dušika za prvo dognojevanje ozimne pšenice in oljne ogrščice je 30 do 80 kg 
N/ha (čistega dušika) in 30 – 70 kg N/ha za ječmen, rž in tritikalo. 
 
Z večjimi odmerki dušika dognojimo: 

 Redke posevke, ki so slabo prezimili. 

 Posevke na manj rodovitnih tleh. 

 Posevke na slabo strukturnih tleh.  

 Na njivah, ki so v kolobarju gnojene z majhnimi odmerki organskih gnojil. 

 Tam kjer so zaorani rastlinski ostanki brez dodatka dušika ob setvi. 

 Tam kjer sta bila predposevek koruza ali strno žito. 

 Po zimah z obilnimi padavinami. 
 
Z manjšimi odmerki dušika dognojimo:  

o Gostejše posevke. 
o Posevke na bolj rodovitnih tleh.  
o Posevke na njivah, ki so v kolobarju izdatno gnojene z organskimi gnojili 
o Posevke na dobro strukturnih tleh.  
o Ko je zima suha in mrzla ali suha in blaga.  

 
Za 1. dognojevanje uporabimo naslednja gnojila: 

- KAN v odmerku 110 – 300 kg/ha (30- 80 kg N/ha),  splošno priporočilo in 
tam, kjer so posevki rumeni, poškodovani in slabo razviti. 

- NPK štarterje NPK 15-15-15 …  200 – 530 kg/ha (30-80 kg N/ha), na zemljiščih, ki so slabše 
oskrbljena s fosforjem in kalijem in tam, kjer jeseni ni bilo opravljeno predsetveno gnojenje. 

- Gnojevko: 10 do 20 m3/ha goveje gnojevke (40-80 kg N/ha) ali 8 do16 m3 prašičje gnojevke 
(40-80 kg N/ha) po možnosti aplicirane z uporabo vlečnih cevi ali vlečnih sani. 

 
Na najožjih vodovarstvenih območjih VVO I je za dognojevanje ozimin dovoljeno uporabiti največ 60 kg N/ha,  
t.j. 222 kg/ha KANa ali 400 kg/ha NPK 15-15-15. 
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Dognojevanje ozimnih posevkov na osnovi talnega nitratnega testa 
 
Analize mineralnega dušika v tleh se opravijo z laboratorijsko Nmin metodo (na globini 30-60-90 cm) 
ali s pomočjo hitrih talnih testov RQ-fleks na globini ornice (30 cm). 

 
Za dobro rast in za velik pridelek je potrebna 
velika koncentracija nitrata v tleh. V  fazi 
intenzivne rasti naj bi imele poljščine ves čas na 
razpolago ob 20 do 25 (30) mg nitratnega dušika 
(NO3–N) na kilogram suhih tal, kar pomeni, 6600  --  

9900  kkgg  NN//hhaa v obliki nitrata v globini ornice.  
 
Nitratni dušik je dober pokazatelj preskrbe z 
dušikom, ko so tla topla (maja in junija) in sta 
mineralizacija ter nitrifikacija intenzivni. 
 
Meritve nitratnega dušika zgodaj spomladi v 
zgornjem sloju tal kažejo vsako leto nizko 
vsebnost nitrata, ker so tla še dokaj hladna in 
mineralizacija še ne poteka.  

 
Če je vsebnost nitratnega dušika v tleh na globini ornice manj kot 30 kg NO3-N/ha, bo potrebno 
posevke ozimnim čimprej dognojiti z nitratno obliko dušika (KAN). Za dognojevanje v tem času je 
smiselno uporabiti dušik v nitratni obliki, ki bo rastlinam takoj dostopen in ga bodo uporabile za 
razvoj cvetnih brstov pri oljni ogrščici, oziroma večje število produktivnih bili pri ozimnih žitih.  
 
V primeru, ko so posevki rumeni, pozebli ali poškodovani, se priporoča začetno gnojenje z gnojili, ki 
imajo dušik pretežno v nitratni obliki – KAN. Rumenenje, ki je pri posevkih ozimnega ječmena zelo 
pogosto se bo po dognojevanju z dušikom zmanjšalo, če tla niso močno kisla.  
 
Pri gostih posevkih rži, tritikale, ozimnega ovsa, kamuta in pire se z dognojevanjem lahko počaka do 1.kolenca. 

 
Po opravljenem gnojenju je dobro gnojila plitvo zadelati v tla. To naredimo s česali, strigli, lahkimi 
branami, ko so tla primerno suha. 
 
 

 
 

Vlažno in hladno vreme spodbuja razraščanje, suho in toplo vreme ovira razraščanje. 
 
Pri ječmenu in visokih sortah pšenice je potrebno pri izvajanju intenzivne tehnologije računati na 
uporabo regulatorjev rasti kot so Modus, Stabilan ali Cikocel v kombinaciji s herbicidi. 
 


