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SVETOVANJE NA PODROČJU ŽIT – aktivnosti in izzivi 

 
• 304 kmetijskih svetovalcev,  

• 8 kmetijskih svetovalcev specialistov za poljščine: 

 
 svetovanje tehnologij pridelave in sortnega izbora s 

poudarkom na prilagajanju podnebnim spremembam 

in varovanju okolja 

 svetovanje pri uveljavljanju in izvajanju ukrepov 

kmetijske politike 

 strokovna podpora žitni verigi 



NAPAKE, KI JIH JSKS UGOTAVLJA V TEHNOLOGIJI PRIDELAVE 

 

1. KOLOBAR: 
 Preozek kolobar (pri pšenici  priporočen vsaj 3-letni kolobar). 

 Izbira neustreznih predposevkov (ustrezni: oljna ogrščica, zrnate stročnice, 

krompir, nekatere vrtnine, TDM). 

 Pridelovanja pšenice v dvopolju s koruzo (fuzarioze). 

 

2. IZBIRA NJIVE, PRIPRAVA TAL ZA SETEV, SETEV: 
 Napačen izbor tal: težka ilovnato-glinasta tla (neprimerna za ozimno 

pšenico), kisla in zbita tla, vsebnost humusa pod 2%.  

 Setev necertificiranega, doma pridelanega ter nerazkuženega semena.  

 Prepozna setev (po 25. oktobru). 

 Setev na sveže preorana in neuležana tla. 

 Izbor sort, ki niso na priporočeni sortni listi. 

 

 



3. GNOJENJE 
 Gnojenje na pamet brez analize tal – neustrezna količina in razporeditev 

odmerkov P in K. 

 Preveliki odmerki N (poleganje, večja občutljivost na bolezni, slabša 

kakovost) in neuporaba hitrega nitratnega testa. 

 Gnojenje z N v neustreznih vremenskih razmerah (suša, padavine, veter…). 

 Preseganje mejnih vrednosti vnosa N (150 kg/ha letno pri pridelku 5 t/ha) 

brez gnojilnega načrta. 
 

4. VARSTVO PRED ŠKODLJIVIMI ORGANIZMI 
 Pleveli: neustrezen kolobar, pomanjkljivo izvajanje preventivnih ukrepov 

(pravočasna setev, uporaba gnoja brez semen plevelov, mehansko 

zatiranje), uporaba herbicidov v neustreznih razmerah (temperatura, 

padavine). 

 Bolezni: neustrezen kolobar, nezaoravanje žetvenih ostankov, 

necertificirano seme, pretirano gnojenje z dušikom, prepozno škropljenje. 

 Škodljivci: pregosta setev, pregnojeni posevki, prepozno škropljenje.  
 

 



5. ŽETEV 
 Neustrezna vlaga zrnja (največ 15% ob žetvi, za skladiščenje 14%). 

 Prezgodnja ali prepozna žetev. 

 Prevelika hitrost kombajna (osipanje). 

 

 

NASVETI, KI SO JIH PRIDELOVALCI ŽIT V LETU 2017 
NAJPOGOSTEJE POTREBOVALI: 

 
 Priprava kolobarja in gnojilnih načrtov. 

 Nasveti v zvezi z varstvom rastlin: ogledi posevkov in določitev ŠO, izbira FFS, 
čas aplikacije. 

 Hitri talni in rastlinski nitratni testi ter nasveti za dognojevanje z dušikom. 

 Nasveti pri izbiri primerne sorte. 

 



 

GLAVNI IZZIVI JSKS NA PODROČJU PRIDELAVE ŽIT V 

PRIHODNJE: 

 

 povečanje samooskrbe s krušno pšenico, 

 odprava napak v tehnologiji pridelave, 

 uporaba samo certificiranega semena, 

 setev samo priporočenih sort, 

 vzpostavitev sheme IK za žita, 

 strokovna podpora ureditvi odnosov v verigi.  


