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Nasvet 16: setev in zaščita sončnic 
 
Za kalitev sončnica potrebuje vsaj 3oC, vendar je v takih razmerah kalitev počasna in seme 
lahko hitro propade. Za uspešno kalitev je dobro, da so tla ogreta vsaj na 8oC. Pri nas jo 
običajno sejemo od sredine aprila do sredine maja. V začetni fazi rasti sončnice prenesejo 
temperaturo do -6oC, nekoliko večje rastline tudi do -8oC. Rastline dobro rastejo pri 
temperaturah od 20 do 30oC. Temperaturna vsota od setve do zrelosti znaša 2000oC, pri 
nekaterih sortah celo do 3000oC. Rastna doba sončnic je 70 do 150 dni. Za svoj rast potrebuje 
veliko vode, še posebej je pomembna zadostna oskrba z vodo v času vznika in podaljševanja 
stebla in listanja ter oblikovanja koškov (glav). Med cvetenjem in zorenjem pa je ugodno bolj 
suho vreme. 
Za sončnico izberemo njive, kjer so tla globoka, rahla, ilovnato peščene do ilovnate strukture, 
z urejenim vodno-zračnim režimom. Izogibati se moramo težkim in zakisanim tlom. Ustrezna 
reakcija tal je pH 6 do 7 (ali nekoliko več). Tla morajo biti ustrezno založena s hranili, pozornost 
je potrebno posvetiti tudi vsebnosti bora v tleh. V tleh ne sme biti preveč dušika. Sončnice 
potrebujejo sončno lego.  
Sončnico vključimo v kolobar vsako tretje oziroma četrto leto, še boljši bi jih bilo vključiti šele 
šesto oziroma sedmo leto. Ustrezen predposevek sončnici so okopavine. Ker je sončnica 
občutljiva za ostanke herbicidov v tleh, je potrebno biti pazljivi pri vrstenju za koruzo. Izogniti 
se je treba oljni ogrščici, repici, gorjušici, soji, sladkorni pesi in drugim pesam ter lucerni. Po 
spravilu sončnic je njiva čista, skoraj brez plevela, zato je sončnica odlična prejšnja poljščina. 
Priprava tal je odvisna od izbranega načina obdelave. Najbolj enakomeren vznik, rast in razvoj 
posevka dosežemo s klasično obdelavo. Težja tla je priporočljivo orati v jeseni, lažja pa lahko 
orjemo tudi spomladi. Ob osnovi obdelavi po potrebi zaorjemo hlevski gnoj. Po oranju je 
potrebno skleniti in poravnati brazdo, kar napravimo z vzmetno ali krožno brano. Jeseni zorana 
tla lahko zasejemo z neprezimnim dosevkom (npr. s facelijo ali z mešanico rastlin), da zemlja 
ne ostaja gola do aprila. Pomladi zemljo takoj, ko so tla dovolj suha, plitvo obdelamo s 
predsetvenikom. S tem uničimo vznikle plevele in ohranimo zimsko zalogo vode v tleh. Tik 
pred setvijo njivo še enkrat obdelamo na globino 6 do 8 cm, po potrebi takrat dodamo tudi 
gnojila. Na ta način pripravimo ustrezno drobno grudičasto strukturo. V primeru, da se nam 
zgornja plast zaskorji, jo razbijemo z mrežasto brano. Če sončnico sejemo kot strniščni 
dosevek, se pred setvijo priporoča oranje strnišča. 
Setev sončnic kot glavnega posevka opravimo od sredine aprila do sredine maja. Seme 
posejemo 2 do 5 centimetrov globoko, odvisno od lastnosti tal. Razdalja med vrstami naj bo 
50 do 70 cm, v vrsti pa 30 do 40 cm. Najpogosteje setev izvedemo s pnevmatskimi sejalnicami 
za koruzo. Količina porabljenega semena je 5 do 10 kg/ha, odvisno od sorte oz. hibrida, 
odvisno pa tudi od kalivosti, sortne čistosti in absolutne mase semena. Zaželen sklop ob 
spravilu je 40.000 do 75.000 rastlin/ha. Po setvi je pomembna zadostna vlaga, ki zmehča 

  

 



luščino semena, da lahko rastline čim hitreje in enakomerneje vzniknejo. Če sejemo v suha 
tla, je potrebno njivo po setvi povaljati. 
Med pomembne plevele sončnic spada večina splošno razširjenih okopavinskih plevelov. V 
začetni fazi rasti sončnice plevelom niso najbolj konkurenčne in pleveli jih lahko hitro 
prerastejo, kasneje pa imajo sončnice dobro tekmovalno sposobnost proti plevelom. Do višine 
40 do 70 cm (oziroma do takrat, ko je vožnja po posevku še možna) se poslužujemo 
okopavanja. V primeru uporabe talnih herbicidov s prvim okopavanjem nekoliko zavlačujemo 
(da ne prekinemo rezidualnega delovanja), drugo okopavanje pa izvedemo v času, ko je še 
možna vožnja po posevku. V primeru, da ne uporabljamo talnih herbicidov, sončnice 2 do 3 
krat okopljemo. Za varstvo pred pleveli so trenutno registrirani herbicidi, ki so navedeni v 
spodnji preglednici. Za zatiranje plevelov v sončnicah imamo na voljo precejšnje število talnih 
herbicidov za uporabo po setvi pred vznikom, nimamo pa na voljo herbicidov za zatiranje 
širokolistnih plevelov po vzniku. Iz tega razloga je pomembna kvalitetna priprava zemljišča za 
setev, da imajo talni herbicidi dobre razmere za delovanje. Trajnih širokolistnih plevelov s 
talnimi herbicidi ni možno zatreti, zato jih vsaj delno zatremo z okopavanjem ali pa njivo 
razplevelimo v predhodnem kolobarnem členu. Pri talnih herbicidih je smotrno uporabiti 
mešanice dveh pripravkov, tako da pokrijemo čim širši spekter plevelov. Pri izbiri upoštevamo 
tip tal in sestavo plevelne populacije. Trave zatremo po vzniku s herbicidi na podlagi 
cikloksidima ali fluazifop-p-butila ali kvizalofop-p-etila. Na peščenih tleh je bolje uporabiti 
herbicid na podlagi aktivne snovi (a.s.) pendimetalin, na težjih pa na osnovi a.s. linuron. Ker 
spodnji del stebla sončnice hitro oleseni, je po vzniku možno izvajati škropljenje pod list ali 
uporabiti ožiganje. V ekološki pridelavi sončnic pa v tujini  razvijajo sisteme neposredne setve 
sončnic v zastirke povprek (v tem primeru okopavanja ne izvajajo). 
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ODMEREK KARENCA 

Enoletni 

ozkolistni in 

širokolistni 

pleveli 

Pred vznikom 

sončnic  in 

plevelov  

 

pendimetalin  Stomp Aqua  

Sharpen 33 EC  

Sharpen 40 SC  

2,9 l/ha 

3 - 5 l/ha 

2,5 – 4 l/ha 

ČU  

ČU  

ČU 

  S-metolaklor  Dual Gold 960 EC  1 -1,3  l/ha ČU 

  S-metolaklor  Efica 960 EC izven VVO 1 -1,3  l/ha ČU 

   Efica 960 EC na VVO 1 l ČU 

  aklonifen Challenge 4 l/ha 90 dni 

Enoletni in 

večletni ozkolistni  

pleveli 

Po  vzniku 

sončnic  in 

plevelov 

cikloksidim  Focus  ultra  1 – 4 l / ha ČU    

  fluazifop – p 

– butil 

 

 

 

kvizalofop-

p-etil 

Fusilade forte  

Fusilade max 

 

 

 

Quick 5 EC 

0,8 – 2 l / ha 

1 – 2 l/ha 

enoletni 

2 – 3 l 

večletni 

1- 2,5 l/ha 

90 dni  

90 dni 

 

 

 

ČU    

ČU – karenca zagotovljena s časom uporabe 

 
OPOMBA: Potrebno je preveriti, če se sredstva lahko uporablja na najožjih vodovarstvenih območjih v 
skladu z Uredbami o vodovarstvenem režimu za vodna telesa posameznih vodonosnikov. Navedena 
sredstva tudi ni dovoljeno uporabljati na prispevnih območjih vodnih teles vodonosnikov (NUV) oziroma 
na zemljiščih vključenih v KOPOP, operacija VOD (zahteva VOD_FFSV) in/ali operacija POZ (zahteva 
POZ_FFSV). 
Vir: Tehnologija pridelave sončnic, KGZS, marec 2017 
      http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm 
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