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Koliko štartnega dušika za pšenico? 
 
Na gostoto posevka pšenice, ki je osnova za število klasov, vpliva poleg gostote setve in prezimitve 
tudi razraščanje ob koncu zime, ko se iz brstov glavnega poganjka razvijejo stranski poganjki. Za 
pšenico je razraščanje ob koncu zime velikega pomena, predvsem ob slabi prezimitvi saj daje 
možnost za povečanje gostote posevka. Ob koncu zime lahko spodbudimo primerno razraščanje z 
ustreznim odmerkom dušika (N) pri prvem dognojevanju.  
 
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 1. dognojevanje je odvisna od gostote posevka, od vrste in lastnosti tal ter od predposevka. 

Dobro razrasli posevki pšenice z 800 – 1.000 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 razraščanja 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. V takem 
primeru opravimo spomladansko dognojevanje v stadiju prvega 
kolenca (EC 31). Za dognojevanje je v tem primeru najboljša 
uporaba počasi sproščujočih dušičnih gnojil ( stabilizirane uree). 
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Koliko štartnega dušika za pšenico? 
 
Srednje razrasli posevki pšenice z 500 do 700 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 združiti 2. 
in 3. dognojevanje. Vrsta gnojila ima pri tem štartnem gnojenju precej 
manjšo vlogo. V fazi začetka kolenčenja se v enem odmerku ne priporoča 
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. 
 
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. Taki 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 npr. 

Nexsur, Nitrorize, Ngooo, Uniko….. V fazi kolenčenja se priporoča dati 

gnojila, ki imajo 10 – 25 kg NO3-N/ha (dušika v nitratni obliki). 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 
(amonsulfata) ali NPK (z nitratnim dušikom). Za kakovost pšenice bo potrebno opraviti še pozno dognojevanje. 

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

Opomnik iz Nitratne Uredbe za gnojenje ozimne pšenice z N: prepovedi gnojenja: s 
tekočimi organskimi gnojili od 15.nov.- 15.feb.; s hl. gnojem od 1.dec.-15.feb.; z 
mineralnimi gnojili, ki vsebujejo N od 1.dec.-15. feb. Vnos N v tla v obliki mineralnih 
gnojil od 1.sep. do začetka prepovedi ne sme presegati 40 kg N/ha. Na strmih 
zemljiščih, ki so nagnjena k površinskim vodam, odmerek N ob posameznem gnojenju 
ne sme presegati 80 kg N/ha, na VVO I 60 kg N/ha in na VVO II 80 kg N/ha. Mejna 
vrednost za skupni letni vnos N pri ozimni pšenici je 150 kg N/ha za 5 t pridelka zrnja, ob 
izdelanem gnojilnem načrtu so odmerki N lahko višji. 
Organska in mineralna gnojila se ne uporabljajo na poplavljenih tleh, na tleh nasičenih z 
vodo, prekritih s snežno odejo, in zamrznjenih tleh. Ob vodotokih je prepovedan vnos 
gnojil v tlorisni širini 15 m od meje brega voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda. Gnojila 
morajo biti enakomerno nanešena po površini, ki se gnoji in ne izven. Nosilec 
kmetijskega gospodarstva vodi evidenco uporabe organskih in mineralnih gnojil – 
obvezno! 


