
Priprava tal za sajenje češenj
Pripravil:

Kodrič Ivan univ. dipl. inž. kmet.



Izbira tal
• globoka, odcedna, primerno 

založena tla, drobno zrnaste 
strukture

• lahka do srednje težka tla s slabo 
kislo do nevtralno reakcijo (pH 6,5 
– 7,5)

• pri nekoliko bolj bazičnih tleh z 
večjim % aktivnega apna (7 – 12) si 
pomagamo z izbiro ustrezne 
podlage (rešeljika, maxma 14)

• Pripravo tal je potrebno prilagoditi 
regionalnim značilnostim, matični 
podlagi in formiranosti tal.

Pedološka jama



Jemanje vzorcev za kemično analizo tal



Kemična analiza tal 

pokaže založenost tal s fosforjem (P) in kalijem (K), količino 
humusa ali organske snovi in reakcijo ali pH tal

Razred 
založenosti C 
(mg/100 g tal)

lahka 
tla

srednje 
težka 

tla
težka

K2O – kalij 16 -25 20-30 23-33

P2O5 - fosfor 12- 25

Pri slabši založenosti od 
razreda C je potrebno 
založno gnojenje s PK po 
pripravi terena pred 
rigolanjem ali 
prekopavanjem

pH:
Izbor gnojil
Izbor podlage 
apnenje



Kg hranil na ha

Stopnja preskrbljenosti tal P2O5 K2O

A 500-600 700-800

B 200-400 300-500

C 100 100-200

Količine hranil za gnojenje na zalogo



Apnjenje tal

Primer:

pH (KCl) = 4,8

pH (Ca-acetat) 

= 5,9 

Cilj      pH=6,0

67 dt CaO/ha oz.

6700 kg CaO/ha

pH v
Ca-acetatu 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2-5,0 4,9-4,6 4,5 in manj

7,00 0,3 1 1 1 1 1 1 1 2 2
6,90 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4
6,85 1 2 2 3 3 3 4 4 5 6
6,80 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8
6,75 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9
6,70 2 3 4 5 6 6 7 8 10 11
6,65 2 3 5 6 7 8 8 9 11 13
6,60 2 4 5 7 8 9 9 11 13 14
6,55 2 4 6 7 9 10 11 12 15 16
6,50 3 5 7 8 10 11 12 14 16 18
6,45 3 5 7 9 11 12 13 15 18 20
6,40 3 6 8 10 12 14 15 17 20 23
6,35 4 7 9 11 13 15 16 19 23 25
6,30 4 8 10 13 15 17 19 21 25 28
6,25 5 8 12 14 17 19 21 24 28 32
6,20 5 9 13 16 18 21 22 26 31 35
6,15 6 10 14 18 20 23 26 29 35 39
6,10 6 12 16 20 23 26 29 33 40 44
6,05 7 13 18 22 26 29 32 37 44 49
6,00 8 15 21 26 30 34 37 43 51 57
5,95 9 17 24 29 34 39 42 49 58 65
5,90 11 20 27 34 39 44 49 56 67 74
5,85 13 24 33 41 48 54 59 68 81 90
5,80 17 32 44 54 63 71 78 90 107 120

pH v KCl



• Pri uporabi mletega apnenca namesto 
CaO se količina podvoji

• Apnjenje z CaO se ne izvaja hkrati z 
založnim gnojenjem ampak v časovnem 
razmiku vsaj 3 ali 4 mesece

• Pri apnjenju se ne sme potrositi več kot 2 
t CaO/ha letno

• Če je treba poleg apnjenja tudi založno 
gnojiti z Mg, se lahko uporabi dolomit  
(30,41 % CaO, 21,86 % MgO)



Če načrtujemo tudi namakanje, bi bilo nujno narediti še 
mehansko analizo tal s pomočjo katere lahko ugotovimo 
količino rastlinam dostopne vode v tleh in izračunamo 
obrok namakanja 

Prikaz količin različnih tipov vode v 50 cm 
debeli plasti tal v sadjarskem centru Bilje



Optimalna založenost z organsko snovjo je 3%

Izboljšanje strukture tal s povečevanjem količine humusa 
v tleh z dodajanjem organskih snovi (gnoj, ostala 
organska gnojila, podorine, zastirka, mulč). Povečevanje 
humusa v tleh tudi povečuje kapaciteto tal za vodo. Vsak 
dodatni % organske snovi poveča količino rastlinam 
dostopne vode za 10 %. 



Zemeljska dela je treba opravljati, ko so tla 
dovolj suha tudi v globino, da se ne uniči 
struktura zemlje 



Čiščenje zarasti



Odstranjevanje 
štorov in korenin, da 
se prepreči razvoj 
koreninskih plesni.



Planiranje mikrodepresij, da ne zastaja voda

Urejanje vodnega režima v tleh



Predčasno odmiranje dreves 
zaradi zastajanja vode

Planiranje z nižanjem obračališč

Planiranje z dreniranjem ob utrjeni poti



Dreniranje



Načini 
dreniranja v 
ravnini in na 
terasah





Sajenje po vertikali (10 – 30 %)



Sajenje po plastnicah < 8-10 % nagiba
za vse nasade velja idealna smer vrst S - J



Terasiranje



planiranje in izdelava teras



Vzdolžni padci terase 0,5 – 6 %
nasprotni padec ali depresija











A  - širina terase
a   - širina terasne ploskve
š   - širina brežine
v   - višina brežine
d   - dolžina brežine
H  - nagib zemljišča
L  - dolžina količenja





sajenje češenj na terase pri 
30% strmini in različnih 
širinah terasne ploskve

Češnje v gojitveni obliki 
solaxe na ozki terasi, da so 
brežine nižje – lahko 
palmeta ali vretenast grm



sajenje češenj v brežine teras pri 30% padcu in različnih 
širinah teras



sajenje češenj v brežine teras pri 15% strmini in različnih 
širinah teras





Enovrstne terase za sadovnjake

širina terasne ploskve =
razdalja sajenja od roba brežine (0,5-2 m) +
polovična širina gojitvene oblike (1-2 m) +
širina traktorja (1,5 m) +
varnostna razdalja med traktorjem in krošnjo (0,3-0,5 m) =
3,3 – 6 m



Planiranje in izdelava teras

sesedanje počasi nasipane zemlje 10%
sesedanje prekopane zemlje 30%



dvosmerne poti manj od 15 % strmine
enosmerne poti do 20 ali 22 % strmine 
obračališča do 25 % strmine
Pri večjih strminah obračališče iz terase v teraso
traktorji s pogonom na vsa štiri kolesa + 2 do 4 %. 



Škarpiranje brežin 
nagib 1:1 (45°, 100 %)



Odvajanje površinskih 
voda

z jarkom ob poti 

s kanalizacijo po poti z 
jaški in rešetkami

pretočni žlebovi: leseni, 
kovinski



Rigolanje

Na pustih lapornatih tleh 
rigolamo 1 do 1,2 m globoko, 
na dobrih tleh lahko 0,8 do 1 
m za bujne podlage
Rigolamo z bagri, dobra tla 
preoramo z močnim 
traktorjem gumašem.

http://www.zadarskilist.hr/clanci/16012014/u-iscekivanju-bure-i-
hladnijih-dana









Na dobrih tleh za šibke podlage (Gisela 5) se tla 
podrahlja ali pri težjih delno oglejenih tleh krtiči 
do 1 m globine in nato prerigola 50 cm globoko.

Na zelo dobrih godnih in propustnih tleh z bogato 
živico se lahko odločimo za plitvejše oranje (20 –
30 cm) s predhodnim podrahljavanjem. 

https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/07/1998-
caterpillar-d7r-back.jpg



Plugi za rigolanje ali oranje 
ne smejo imeti 
predplužnikov v obliki 
malih plugov, ki bi vrgli 
zgornjo plast na dno 
brazde ampak samo nože 
ali diske. http://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=2494&page=8



Po zaključenem planiranju, ripanju ali krtičenju, založnem
gnojenju in rigolanju, in globokem oranju je treba spet
vzpostaviti mikrobiološka aktivnost z gnojenjem z
organskimi gnojili in setvijo različnih kultur za zeleno
gnojenje – tudi dve leti.

Zeleno gnojenje lahko opravimo tudi po planiranju in vseh
ostalih ukrepih ter rigolamo šele tik pred sajenjem. Na
težjih tleh obstaja nevarnost, da bi se tla v dveh letih
preveč sesedla in ne bi nudila sadikam optimalnih pogojev
za hitro začetno rast.



Nekatere rastline s koreninami rahljajo zemljo tudi 
v globljih plasteh tal, druge zavirajo razvoj 
nematod (križnice), tla obogatijo z dušikom 
(metuljnice), tla bogatijo s hranilnimi snovmi iz 
nižje ležečih plasti tal (ajda – fosfor), povečuje se 
delež koristnih organizmov.

Spomladi se lahko poseje sončnice v mešanici z 
bobom, grahom ali grašico. Po zaoravanju se 
lahko poseje oljno redkev, po zaoravanju redkve 
se lahko poseje še inkarnatko z mnogocvetno 
ljuljko kot prezimni posevek.

Prezimne podorine lahko sejemo tudi po sajenju 
dokler bomo tla obdelovali.









Hvala za pozornost


