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PRIPRAVA ZEMLJIŠČA ZA NASAD ČEŠNJE 
 

 
 

Preduvod 
 
Postavitev nasada češenj je velika investicija, ki bo značilno določala ekonomiko 
pridelovanja celo življenjsko dobo nasada, zato se je potrebno nanjo temeljito 
pripraviti.  
 

 
Uvod 
 
Izbira primerne lege in ustrezna priprava zemljišča za sadovnjak sta pogoja, ki v 
največji meri vplivata na primerno rast in rodnost češenj ter s tem na ekonomičnost 
nasada. Priprava tal pri postavitvi nasada češenj velikokrat predstavlja največji delež 
investicije. Za pripravo tal si moramo vzeti dovolj časa in pravočasno ter dosledno 
izvesti vse potrebne ukrepe.  
 
Osnova za pripravo tal so rezultati kemične in fizikalne analize tal in po možnosti tudi 
pregled talnega profila (izkop pedološke jame) vsaj do globine 1 m. Pedološko jamo 
je nujno izkopati na zemljiščih, ki niso poznana in kjer ni znana globina tal. Na 
podlagi teh rezultatov določimo potrebne tehnološke ukrepe ter njihovo izvedbo. Cilj 
so rodovitna, globoka, strukturna, s hranili primerno založena tla (C stopnja 
založenosti s fosforjem in kalijem in cca. 3 % organske snovi v srednje težkih tleh)  z 
ustrezno reakcijo tal  (pH tal med 6 in 7), v katerih voda ne bo zastajala. 
 
Zaradi pravočasnega naročila kakovostnih sadik, želene kombinacije sorte in podlage 
ter pravočasne in dobre priprave zemljišča, se je potrebno odločiti za napravo 
nasada češenj vsaj 2 leti pred sajenjem.  
 
Izbira zemljišča 
 
Najprimernejše lege za sajenje češenj so zemljišča na pobočjih manjšega naklona 
(sadjarske lege) do 20 % ali tudi 30 % pri terasiranih nasadih. Na ta način 
zmanjšujemo nevarnost spomladanske pozebe, omogočamo boljšo prevetrenost 
krošenj, hitrejše sušenje listja in s tem izboljšujemo zdravstveno stanje rastlin. Tudi 
osvetlitev rastlin je na sadjaskih legah boljša. V nižine (kotline, zaprte doline), od 
koder hladen zrak ne more odtekati, češenj ne sadimo, ker bo tam nevarnost 
spomladanske pozebe cvetov prevelika. Če vseeno želimo posaditi nasad na bolj 
rizične lege, moramo izbrati pozno cvetoče sorte ali opremiti nasad z oroševalnim 
sistemom proti pozebi. 
 
Najprimernejša so globoka, odcedna, primerno založena tla, drobno zrnaste 
strukture. Z izvedenimi tehnološkimi ukrepi se poskušamo čim bolj približati 
optimalnim zahtevam češnje.  
 
Pripravo tal je potrebno prilagoditi regionalnim značilnostim, matični podlagi in 
formiranosti tal.  
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Na rodovitnih in  globokih njivskih tleh je proces priprave na sajenje najhitrejši 
in najcenejši. Izvesti je potrebno kemično analizo in tla na podlagi rezultatov 
založno pognojiti.  
 
Pri formiranih tleh, npr. na njivski površini, naj bo čim manj obračanja zemlje, da ne bi 
'spravili' mrtvice na površje (čim manj mešanja živega dela tal s spodnjimi sloji), saj 
nam je cilj, da  izboljšamo zgornji sloj zemlje, kjer bo glavnina korenin. 
 
Potek priprave tal je odvisen tudi od predhodne kulture in stanja zemljišča. Takojšnje  
ponovno sajenje nasada na površino, kjer je bil ravno izkrčen nasad češenj, ni 
priporočljivo. Na taki površini je potrebno dosledno odstraniti vse ostanke prejšnjega 
nasada (štori, korenine…) in tla vsaj nekaj let izboljševati z drugimi kulturami 
(kolobar). Možno je tudi uporabiti podlago, ki prenaša sajenje na isto mesto (npr. 
Colt), če so razmere za podlago ustrezne.  
 
Nove površine, kjer še ni potekala kmetijska obdelava, za neposredno sajenje 
nasada češenj niso primerne. Izvesti je potrebno  kemično in fizikalno analizo tal, 
izmeriti globino tal ter na podlagi teh podatkov določiti potek priprave, ki lahko traja 
več let.  
 
Na flišu ali laporju je globoko rigolanje primeren ukrep. S tem povečamo globino tal in 
izboljšamo založenost tal z vodo. Zgornjo plast je po takem ukrepu potrebno biološko 
obogatiti. Površine,  ki jih je bilo potrebno planirati in so bili za vzpostavitev primernih 
nagibov potrebni veliki premiki zemljišča, je potrebno vsaj dve leti pripravljati z 
vnosom organske snovi in setvijo ter zadelavo rastlin za zeleno gnojenje. S tem se 
bo vzpostavil ugoden vodno - zračni režim in mikrobiološka aktivnost tal. 
 
 
Kemična in fizikalna analiza tal  
 
Vzorec zemlje za kemično in fizikalno analizo tal je potrebno odvzeti pravočasno iz 
še nepripravljenega zemljišča iz globine do 40 cm. Za velikost nasada do 1 ha 
zadostuje 1 vzorec, če so tla vizualno izenačena. Vzorec zemlje je potrebno odvzeti, 
še predno je bilo uporabljeno kakršnokoli gnojilo oziroma vsaj 3 mesece po gnojenju.  
Natančna navodila za odvzem vzorca tal najdete na spletni strani (MKGP; Navodila 
za odvzem vzorcev tal, namenjenih za kemijsko analizo). 
 
Na ta način se ugotovi založenost tal s fosforjem (P) in kalijem (K), količina organske 
snovi in reakcija tal (pH tal). Na osnovi rezultatov analize tal se določi potrebo po 
založnem gnojenju. Razred C pomeni optimalno založenost tal (preglednica 1). Pri 
češnjah svetujemo tudi analizo tal na mikroelemente (kalcij, magnezij, bor, ...) in 
mehansko analizo, s katero se oceni  tudi količino rastlinam dostopne vode v tleh. V 
rodnem nasadu priporočamo kontrolo založenosti s kemično analizo tal na 5 let.  
 
Preglednica 1: C razred založenosti s fosforjem in kalijem v mg/100 g tal 
 

Razred založenosti C 
(mg/100 g tal) 

lahka do srednja 
težka tla 

težka 

K2O – kalij 20-30 23-33 

P2O5 - fosfor                                  13- 25 
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Organska snov je pomemben pokazatelj kakovosti tal, zato jo določimo ob vsaki 
analizi tal. Optimalna založenost tal z organsko snovjo ima mnogo pozitivnih vplivov 
na lastnosti tal, zato  že v osnovi izbiramo tla s primerno vsebnostjo organske snovi 
in poskušamo z zelenim gnojenjem stopnjo založenosti še izboljšati. Primerna 
vsebnost organske snovi v tleh je odvisna od vsebnosti glinenih delcev. Organske 
snovi naj bo vsaj 10 % vsebnosti glinenih delcev v zemlji. Primer: če je v tleh glinenih 
delcev 34 %, naj bo organske snovi vsaj 3,4 %.  
 
pH vrednost tal (reakcija tal: kislost ali bazičnost tal) je ena od osnovnih elementov 
kemijske analize tal. Dostopnost mnogih hranil v tleh je odvisna ravno od pH tal.  
Češnje najbolje uspevajo v rahlo kislih tleh (pH 6-6,5). Če so tla prekisla, je potrebno 
apnenje. V ta namen uporabimo mlete apnence, iz katerih se kalcij sprošča 
postopoma, zato niso tako agresivni do talnih mikroorganizmov kot samo apno. 
Potreba po apnenju je odvisna od pH tal in od teksture tal (Mihelič in sod., 2010). Pri 
pH > 7,5 so pogosto izražena pomanjkanja železa, cinka, bora in mangana. V takih 
primerih svetujemo uporabo kislo delujočih gnojil, elementarnega žvepla, zelene 
galice in če je potrebno, izvajamo še dodatno foliarno prehrano. Lastnostim bazičnih 
tal je potrebno prilagoditi izbor podlag, ki prenašajo višji  pH (sejanec rešeljike, 
Maxma 14, ...). 
 

Rezultat fizikalne analize (na teksturo) tal pove, koliko katerih delcev je v tleh (glina, 
ilovica, melj, pesek). Od tega je odvisen potek priprave tal pred sajenjem, količina in 
izbor gnojil  in načrtovanje namakalnega sistema.  

 
 
Priprava zemljišča 
 
Ko smo po temeljiti presoji zemljišče izbrali, ga je potrebno pripraviti za sajenje. Vse 
pomankljivosti zemljišča morajo biti znane že v tej fazi, da lahko pravočasno 
načrtujemo pripravo zemljišča na način, ki bo čim bolj zmanjšal negativne vplive na 
prihodnjo rast in rodnost češenj.  
 
Pri pripravi površine za napravo nasada češenj moramo paziti, da je površina 
pripravljena tako, da omogoča varno delo v nasadu (strmina, nagibi, širina teras…) 
 
  -      Čiščenje zarasti in planiranje 
Predvideno zemljišče najprej očistimo morebitne zarasti ali starih sadnih dreves (sliki 
1, 2). 
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Slika 1: Izdelava sekancev iz starega nasada Slika 2: Ročno odstranjevanje zarasti 
 
Vsa zemeljska dela je treba opraviti, ko so tla suha, da se ne poškoduje struktura 
zemlje. Preveriti je potrebno tudi vlažnost v globini, da ne povzročimo zablatenja. Za 
pripravo tal so najprimernejši poletni meseci ali suhi zimski meseci, ko zemlja ni 
zamrznjena. Stanje vlažnosti tal se lahko preveri z enostavnim preizkusom, tako da 
se poskuša v rokah napraviti svaljek iz zemlje. Če se oblikuje dolg in tanek svaljek 
(špaget), so tla premokra za obdelavo; primerna so, če se svaljek ne oblikuje, ampak 
se zemlja drobi. Če se zemlja oprijema obutve in orodja, je potrebno z zemeljskimi 
deli še počakati.  
 
Iz parcele je potrebno dosledno odstraniti vse štore in ostanke korenin, da kasneje 
ne bi prišlo do razvoja koreninskih gnilob, ki lahko uničijo novo posajena drevesa 
(sliki 3, 4). Deponija mora biti vsaj 6 m oddaljena od zadnjega drevesa ali zasuta 1 m 
globoko. 
 
Če je teren valovit, ga je treba najprej splanirati, da se doseže primerne vzdolžne 
padce oz. zasuje depresije (slika 5). Upoštevati je treba, da se počasi nasipana in 
sproti tlačena zemlja še sesede za 10 % nasute globine. Pri tem je treba živico 
odstraniti na kup in po planiranju in podrahljavanju spet nanesti na celotno površino.  
 

   
Slika 3: Odstranjevanje štorov iz parcele Slika 4: Nalaganje štorov v deponijo na 

rob parcele 
 
Zemeljska dela 
 
- Založno gnojenje 
Rezultat analize tal in vsebnost hranil v gnojilu sta osnovi za izračun potrebne 
količine izbranega gnojila za založno gnojenje. Fosfor in kalij sta glavni rastlinski 
hranili (rastline ju potrebujejo v velikih količinah). Ker tla večinoma vsebujejo premalo 
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fosforja in kalija (odvisno od rabe), ju je potrebno tlem dodajati.  Fosfor in kalij sta v 
tleh slabo mobilna elementa, zato ju ob založnem gnojenju poskušamo vnesti v 
območje glavnine korenin. Na pripravljen teren se pred rigolanjem potrosi potrebna 
količina založnega kompleksnega gnojila PK (slika 5). Če ne ustreza nobena 
kombinacija PK, je treba uporabiti enostavna fosforjeva (superfosfat) in kalijeva 
(kalijev sulfat) gnojila in ju posamično potrositi. Gnojila za založno gnojenje se ob 
globokem oranju zameša v celotno zgornjo plast tal, do globine razraščanja glavnine 
korenin. Ciljna globina založnega gnojenja je odvisna od tega, če bo nasad namakan 
ali ne. V nasadih, kjer bodo rastline v primeru potreb redno namakane, bo večina 
korenin češenj na globini do 30 cm. Zato je v tem primeru dovolj, da založno 
pognojimo zgornjo, 30 cm debelo plast zemlje. V nasadih, kjer ne bo možnosti 
namakanja in bodo drevesa občasno izpostavljena suši, moramo spodbuditi 
korenine, da hranila in vodo črpajo tudi globlje. Zato tla založno pognojimo do globine 
50 cm. V tem primeru povečujemo vsebnost hranil v večjem volumnu zemlje, zato 
mora biti za isti učinek gnojenja (za doseganje enake stopnje založenosti tal), skupna 
količina dodanih  gnojil  toliko večja. 
 
V preglednici 2 so podane priporočene količine hranil, ki jih je potrebno dodati ob  
pripravi tal, da bomo izboljšali vsebnost hranil, kjer je potrebno.  
 
Preglednica 2: Založno gnojenje v odvisnosti od stopnje preskrbljenosti tal (Mihelič in sod., 2010) 
 

Stopnja preskrbljenosti tal P2O5 (kg/ha) K2O (kg/ha) 

A 500 - 600 700 - 800 

B 200 - 400 300 - 500 

C 100 100 - 200 

 

 
V primeru neustreznega pH-ja tal (če so tla kisla) pred rigolanjem potresemo tudi 
mleti apnenec  ali elementarno žveplo (na bazičnih tleh). Potrebni odmerki materiala 
za apnenje so prikazani v preglednici 3. 
 
Preglednica 3: Potrebni odmerki apnenega materiala  glede na pH in tip tal  
(izraženo v apnu – CaO; potrebni ekvivalentni odmerki naravnih apnencev so cca 2x večji) 
(Mihelič, 2009) 
 

 
Meliorativno apnjenje pri 

prekislih tleh 
Vzdrževalno apnjenje 

Apnjenje ni 
potrebno 
pri pH tal Tip tal 

pri pH 
vrednosti 

največji 
enkratni 
odmerek 

(t CaO/ha) 

pri optimalnem pH 
območju v tleh 

količina za tri 
leta 

CaO (t /ha) 

Lahka 

peščena < 5,4 1,5 5,4 - 5,8 0,7 > 5,8 

peščeno ilovnata < 5,8 2,0 5,8 - 6,3 1,2 > 6,3 

Srednje 
težka 

ilovato peščena do 
ilovnata ali meljasta 

< 6,2 6,0 6,2 - 6,5 1,7 > 6,8 

Težka 
meljasto glinasta ali 
glinasta 

< 6,6 10,0 6,6 - 6,7 2,0 > 7,2 
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Če so tla bazična, (pH vrednost 7 in več), uporabimo žveplo ali zeleno galico 
(preglednica 4). 
 
Preglednica 4: Zniževanje pH vrednosti na optimalno kislost tal z žveplenim prahom (elementarno 
žveplo) ali železovim sulfatom* (zelena galica) 
 

Želeno 
znižanje 
pH 

Peščena tla Ilovnata tla 

Žvepleni prah 
kg/ha 

Železov sulfat 
kg/ha 

Žvepleni prah 
kg/ha 

Železov sulfat 
kg/ha 

Iz 8,0 na 6,5 381 140 762 280 

Iz 7,5 na 6,5 336 110 672 220 

Iz 7,0 na 6,5 202 90 404 180 

 

*Izračun je narejen na osnovi različnih virov in je zgolj okviren  
Vir: Mullen, R., Lentz, E., Watson, M. Soil acidification: How to lower soil pH,  
http://ohioline.osu.edu/agf-fact/0507.html 

 
 
 
 

 

 

Slika 5: Trošenje založnega gnojila pred 
prekopavanjem 

Slika 6: Oranje 50 cm globoko se opravlja 
na slabših tleh z eno ali dvobrazdnim 
plugom, da se lahko sproti odstranjuje 
korenine in ne z večbrazdnim plugom 

 
Z globokim oranjem bomo potrošeno založno gnojilo vnesli po celotni globini tal. To 
je zelo pomembno v sušnih razmerah, ko rastline ne morejo koristiti na površino tal 
dodanih hranil in lahko uporabljajo samo hranila iz globljih plasti. Založno gnojenje na 
že preorano površino je manj učinkovito. Založno gnojenje s kombiniranim gnojilom, 
ki vsebuje tudi dušik (NPK), je strokovno neupravičeno. Dušik je element, ki se hitro   
izpira, zato dušika ob pripravi tal za sajenje ne dodajamo.  
 
- Rigolanje oz. globoko oranje 
Trošenju gnojila za zalogo po površini zemljišča sledi rigolanje oz. globoko oranje 
zemljišča, ki se ga lahko opravi na različne načine. Na dobrih tleh se preorje tla do 50 

http://ohioline.osu.edu/agf-fact/0507.html
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cm globoko s traktorjem gumašem večje moči (slika 6). Na  zelo  dobrih  zemljiščih  z  
globokim  in  propustnim  talnim  profilom ter  godno  ornico  z  veliko  organske  
snovi  se  lahko  odločimo  za  plitvejše  oranje  s predhodnim podrahljavanjem, če je 
potrebno.  
 
Pri prekopavanju lapornatih terenov z bagrom (tudi na terasah) rigolamo  do globine 
1 ali 1,2 m (slika 8). Vse globine se meri na še nepreoranih tleh, ker se rigolana 
zemlja dvigne za 30 %. Zemljišča za nasade češenj na slabših in lapornatih tleh ali 
psevdoglejih je koristno pred oranjem  podrahljati s podrahljači ali riperji do globine 1 
m, kar lahko opravi le močan buldožer ali močan traktor gumaš. Na psevdoglejih 
dosežemo boljši učinek, če se opravi podrahljavanje s krtičerjem (slika 10). Krtičenje 
se izvaja v sušnem poletju, ko so tla suha tudi v globini. Za 50 cm oranje po ripanju in 
založnem gnojenju je treba uporabljati pluge z nožem ali diskastim predplužnikom, ki 
samo zareže v tla, da se živica in založno gnojilo razporedi po celotni globini brazde. 
Predplužniki v obliki malih plugov, ki vržejo zgornjo plast živice z založnim gnojilom 
na dno brazde, niso primerni.   
 
Pri prekopavanju terena brez predhodnega podrahljavanja z bagrom je mogoče 
prekopavati s premetavanjem zemlje samo zgornjo 50 cm plast, spodnjo 50 cm plast 
pa samo prerahlja na mestu, brez mešanja z zgornjo plastjo. Za  novejše načine 
priprave terena se je potrebno predhodno natančno dogovoriti z izvajalcem del –
strojnikom, ker novi pristopi niso splošno poznani vsem izvajalcem. 
 
Na melioriranih zemljiščih je treba  paziti, da se ne poškodujejo ali pretrgajo drenažne 
cevi, zato je treba rigolanje prilagoditi tudi globini drenažnih cevi. Ni dovoljeno tudi 
večkrat zaporedoma orati na zlog (skupaj), ker se bodo na mejniku parcele v takem 
primeru uničile drenaže. Če pa se že zgodi, da pride do poškodbe drenažne cevi, je 
treba cev očistiti in jo ponovno povezati ali spojiti z novo vstavljenim delom, pod 
katerega se nasuje  zemljo ali pesek, da se novi del ne bo ponovno podal (slika 7). 
Pretrgane drenaže se ne sme kar zasuti. 
 

  
Slika 7: Popravljanje pretrgane drenažne 
cevi 

Slika 8: Prekopavanje teras z  bagrom 

 
Zemlja se lahko prekoplje tudi z bagrom, ki pa je še bolj uporaben na strmejših 
terenih. Stroški rigolanja na ha so najmanjši pri oranju z gumašem, večji pa pri 
prekopavanju z bagrom. Bager ima prednost pri prekopavanju teras, ker lahko 
istočasno tudi škarpira brežine (slika 9). Ob rigolanju je treba sproti ročno pobrati vse 
ostanke korenin in štorov, ki se morebiti pokažejo, da se prepreči razvoj koreninskih 
plesni, ki lahko napadejo novo posajen nasad.  
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Slika 9: Škarpiranje brežin v nagibu 1:1 z 
bagrom 

Slika 10: Krtičer 
 

 
 
Izvajalca  globoke obdelave tal je potrebno opozoriti, da plasti zemljišča ne sme 
premešati med seboj, oziroma da zgornje plasti tal (živice) ne prestavi v globlje sloje 
tal. Pri terasiranem terenu je na brežini več živice, ki jo lahko strojnik pri 
prekopavanju premeša po celotni globini, ni pa koristno premeščanje zemlje izpod 
brežine na zunanjo stran terase in obratno, kar se dela v vinogradništvu, ker se sadi 
vrsto trt tudi pod brežino. Češnje  posadimo  na zunanji rob terase in tam bodo rabile 
živico. 
 
 
- Urejanje vodnega režima v tleh 
Morebitne depresije (kotanje) na parceli se zaplanira in parcelo napne (sliki 11 - 13). 
Če se padavine pojavljajo v obliki močnih nalivov, voda prepočasi odteče v podtalje 
in poškoduje korenine ter uniči drevesa – lahko se pojavi tudi gniloba koreninskega 
vratu (slike 14 - 17). Zato je potrebno poskrbeti za površinski odtok odvečne vode z 
minimalnim padcem v smeri vrst. 
 
 

 
 
Slika 11: Planiranje terena – napenjanje z nižanjem obračališč 

 
Slika 12: Planiranje terena – napenjanje z drenažo pred obračališči 
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Slika 13: Zaplanirane mikrodepresije v 
ravnini 

Slika 14: Zastajanje vode v nasadu 
povzroči odmiranje dreves 

 

 
Slika 15: Mikrodepresije se najlepše pokažejo po obilnem intenzivnem deževju.  
 

  
Slika 16: Zaostajanje vode ob robu 
nasada in pred obračališčem 

Slika 17: Zaradi depresije, v kateri je 
zaostajala voda, manjkajo drevesa  

 
Za odtok odvečne podtalne vode ali morebitnih izvirov se izdela cevno drenažo. Za 
izdelavo drenaž se uporablja plastične drenažne cevi premera 6 ali 8 cm, ki morajo 
biti položene pod enakomernim padcem (0,5 - 2 ‰) ali večjim, če teren to dopušča. 
Cevi ne smejo biti položene na  depresije, da se tam ne nabere mulj in jih ne zamaši 
(slika 19). 
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Slika 18: Drenažna cev z 
gramoznim filtrom 

Slika 19: Padec cevi 

 
 
Zelo pomembno je, da se na cev nasuje vsaj 30 cm debelo plast gramoza (20 do 30 
mm debeline) – filterska plast, ki pospeši odtekanje vode iz zemlje v cev (slika 18) in 
preprečuje zamašitev cevi z zemljo. Na mestu izvirov ali depresij se doda gramoz do 
vrha jarka (slika 12). Drenažne cevi se položi nekaj cm globlje, kot je bil ali bo 
prerigolan teren, da voda ob prehodu iz ilovnatega v bolj propusten teren ne uide iz 
cevi, ali pa se tam uporabi cevi s celim dnom. Pri večjih globinah jarkov je treba 
paziti, da zemlja ne zasuje ali stisne delavca v jarku. 
  

 
Slika 20: Različni načini izvedbe drenaže 

 
Drenažne cevi morajo biti vedno položene poševno, prečno na padec terena, da 
prestrežejo podzemne tokove vode vzdolžno po padcu (slika 20). 
 
Kjer ni mogoče na koncu parcele znižati obračališč (slika 12), da bi voda odtekla v 
jarek ali vodotok, je potrebno narediti prečno drenažo z iztokom skozi pot ali 
obračališče in gramoznim filtrom do površine skozi katerega bo odvečna voda hitro 
pronicala do cevi in odtekla iz nasada. 
 
Priprava tal na nagnjenem terenu je odvisna od načina sajenja nasada. 
 
Načini sajenja nasada 
 
- Sajenje po vertikali 

 
Pri sajenju po vertikali, je potrebno zemljišče takoj po sajenju ali pa že pred sajenjem 
zasejati s semenom mešanice trav in redno mulčiti. Pri vzdolžnih padcih prihaja pri 
intenzivnih padavinah do močne erozije oziroma odnašanja tal. Po vertikali se lahko 
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sadi do takega naklona, pri katerem je še mogoč prehod obstoječe mehanizacije tudi 
v mokrem vremenu (10 do 30 %).   
 
- Sajenje po plastnicah 
Če je nagib terena manjši od 8 ali 10 %, se lahko teren prerigola v celoti, kot bi se 
urejal ravninski nasad in se posadi vrste po plastnicah - prečno na nagib. Z obdelavo 
se oblikujejo majhne brežine v vrsti. Ob sajenju je treba paziti, da se ne zasuje 
cepljeno mesto, zato je boljše, če se na podrahljani in preorani površini izdela 
obdelovalne poti kar s traktorsko desko ali mini bagrom in se sadi na sredino brežine 
(slika 21)..  
 

 

 

Slika 21: V brežino posajen nasad 
jablan 

Slika 22: Padci teras 

 
 
Zelo racionalna izdelava obdelovalnih poti ali mini teras je možna tudi z manjšim 
bagrom, ki lahko lepo škarpira brežino in prekoplje pot.. Pri izdelavi obdelovalnih poti 
je treba paziti na vzdolžne padce. V vrsti se ne smejo pojavljati depresije, kjer bi se 
nabirala voda. Le-ta lahko postopoma odnese ali poškoduje nižje ležeče brežine, 
depresije pa povzročajo tudi propadanje češnjevih dreves. Prednosti sajenja po 
plastnicah pred sajenjem po vertikali sta manjša možnost pojava erozije takoj po 
sajenju in boljše zadrževanje vode v nasadu ob poletnih nalivih. 
 

 

 
Slika 23: Prečni nagibi teras Slika 24: Sadike češenj posajene na 

zunanji rob terase 
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- Sajenje na terase 
Sajenje na terase pride v poštev predvsem na Primorskem, kjer se je razvil ta sistem 
že v preteklosti zaradi preprečevanja erozije in zadrževanja padavinske vode 
maloštevilnih poletnih intenzivnih nalivov. Pri terasiranju je treba predvsem paziti na 
primerne vzdolžne padce teras, ki naj bodo od 0,5 do 6 %. Ti omogočajo, da 
odvečna padavinska voda odteče iz nasada po dolžini teras in ne povzroča podiranja 
brežin, plazenja ali erozije (odnašanja) brežin. Odvisno od terena ima lahko terasa 
padec proti obema koncema ali samo proti enemu (slika 22). Če je bila predhodno 
zasuta ali zaplanirana večja jama, je potrebno pri oblikovanju padcev upoštevati 
posedanje zemljišča in na takem mestu teren bolj dvigniti, da se kasneje ne bo tam 
pojavila depresija ali vleknjena terasa. Počasi nasipana in sproti tlačena zemlja se 
sesede za 10 %, rigolana pa za 30 %. V prečni smeri naj bo terasa ravna ali rahlo 
nagnjena navznoter – zaprta (slika 23). Če je terasa odprta - terasna ploskev 
nagnjena navzven, pride do odtekanja vode čez brežine in do erozije. Vzdolžni padci 
terase so lahko večji od 6 % na krajšem odseku (5 ali 10 m) ob izhodu iz terase na 
obračališče. 
 
Če je pot samo na enem koncu parcele, se uredi na drugem koncu obračališča iz 
terase v teraso tako, da je obračališče vodoravno, saj se s tem poveča varnost 
obračanja. Pri tem je treba paziti na enakomeren padec zgornje in spodnje terase in 
iztok vode iz njih. 
 
Širino terasnih ploskev se predhodno določi glede na nagib, gojitveno obliko, 
predvideno uporabo pripomočkov za obiranje in način vzdrževanja ali košnje brežin 
(Slika 25). 

 
Slika 25: Parametri teras pri različnih širinah terasnih ploskev pri 30 % strmini 
 
Pri večji strmini moramo izbrati ozke gojitvene oblike npr. palmeto, da rabimo ožjo 
terasno ploskev in s tem dobimo nižjo brežino, ki jo je lažje vzdrževati. Uporabimo 
lahko modificirano palmeto, ki ima v prvi etaži tri ogrodne veje in ena sega čez 
brežino in se obira s spodnje terase s pomočjo obiralne prikolice ali platoja na 
viličarju (slika 26).  
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Slika 26: Modificirana palmeta na terasah 
 
Urejanje poti in obračališč 
 
Kolikor toliko normalno prevozne dvosmerne poti naj imajo manj kot 15 % strmine. 
Poti z do 20 ali 22 % strmine so za težje tovore prevozne samo navzdol. Poti oziroma 
obračališča z nad 25 % strmine so ob mokrem vremenu že lahko nevarne predvsem 
za enopogonske traktorje. Če se take poti končajo z manjšimi padci, so za silo 
sprejemljive, ker se traktor ob morebitnem zdrsu lahko zaustavi; če pa se končajo 
nad brežino ali strmim pobočjem, je treba zaradi varnosti poiskati drugačno rešitev.  
 
Širina transportnih poti naj bo minimalno 3 do 4 m. Če so te poti istočasno še 
obračališča, morajo biti veliko širše. Širina je odvisna od najdaljšega stroja, ki se 
najpogosteje obrača na njih. V sadovnjaku je to najpogosteje traktor s pršilnikom, ki 
se mora obrniti brez manevriranja. Za tako obračanje morajo biti obračališča širša od 
5 do 6 m. Če je potrebno pri vsakem obračanju manevriranje, prihaja do takšne 
izgube časa in povečanja stroškov, da nam jih ne pokrije pridelek ene ali dveh 
dodatnih sadik, ki smo jih posadili na koncu vsake terase ali vrste.  
 
Pri izdelavi poti je treba biti zelo pozoren na ovinke ali zavoje. Pot mora biti na ovinku 
speljana vodoravno in šele, ko se zravna, naj se spet vzpenja. Tako se omogoči lažji 
prevoz težjih tovorov navkreber. 
 
Padec poti se lahko zmanjša s spremembo smeri. Če se pri padcu terena 40 % 
spelje pot poševno pod kotom 45°, se dobi polovičen padec poti (20 %). Pri ozkih in 
navpičnih parcelah je možno urediti varne poti in obračališča samo z zamenjavo 
posameznih delov parcel med sosedi ter spremembo oblike parcele. 
  
Odvajanje površinskih voda iz parcele 
 
Odvečno padavinsko vodo se spelje iz teras na poti ali obračališča. Od tam jo je 
treba odvesti, da ne uniči poti. Če je nasad samo na eni strani poti, se naredi na 
drugi strani poti jarek, v katerega se spelje voda (slika 28).  
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Če so nasadi na obeh straneh poti, je treba urediti po poti kanalizacijo z jaški na 10 
do 20 m razdalje, odvisno od strmine (slika 27). Jaške se pokrije z rešetkami iz 
betonskega železa, ki so lahko fiksno nameščene. Zemlja, listje in kamenčki, ki bodo 
padli skozi rešetke, bo voda pri večjih padcih odnesla iz kanalizacije. Če padejo v 
kanalizacijo brez rešetk večji kosi vej in kamenja, lahko povzročijo zamašitev.  
 
Vodo se lahko odvede s poti v jarek s pretočnimi žlebovi, ki so lahko leseni ali železni 
iz tračnic ali starih obcestnih odbojnih ograj ali s poševnimi jarki v smeri padca poti. 
Žlebovi ali jarki morajo biti postavljeni pod zelo ostrim kotom (manjšim od 30o) v 
smeri padca poti, da jih voda sama čisti in jih ne zasuje ter teče po poti naprej (sliki 
27 in 28). Zaradi kasnejšega strojnega vzdrževanja je dobro, če se jarke izdela s 
traktorsko desko, s katero se jih kasneje tudi čisti.  
 

 

 

Slika 27: Kanalizacija po poti z 
jaški in betoniranimi pretočnimi 
žlebovi 

Slika 28: Način odvajanja vode z jarkom ob poti in 
žlebovi ali jarki pod ostrim kotom < 30o 

 
Po zaključenem planiranju, rigolanju, založnem gnojenju in globokem oranju je 
tla potrebno spočiti: vzpostaviti se mora ustrezen vodno zračni režim in 
mikrobiološka aktivnost. Glede na stanje tal (posvetujte se s strokovnjakom) ta 
faza priprave lahko traja tudi dve leti. V tem času raztrosimo organska gnojila 
(po potrebi plitvo zadelamo) in sejemo različne kulture za zeleno gnojenje.  
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. 
 

- Zeleno gnojenje ali podor 
 
Pred setvijo priporočamo uporabo hlevskega gnoja (do 42 t/ha letno) ali drugega 
organskega gnojila, ki ga plitvo zadelamo v tla.  
 
Rastline za zeleno gnojenje sejemo zaradi mnogih dobrih lastnosti, ki jih prinaša tak 
način priprave tal za sajenje trajnih nasadov. Podorine tla ščitijo pred erozijo, dobro 
prekoreninijo površino, hkrati pa se pridela velika količina organske snovi, ki se 



15 

 

zadela v tla. S tem se izboljša založenost tal z organsko snovjo, struktura tal, in 
posredno se poveča tudi kapaciteta tal za vodo. Nekatere rastline s koreninami 
rahljajo tudi  globlje plasti tal, druge zavirajo razvoj nematod (križnice), tla bogatijo z 
dušikom (metuljnice), tla bogatijo s snovmi iz nižje ležečih plasti tal (ajda – fosfor), 
povečuje se delež koristnih organizmov, ..  
 
Vsak predposevek ima svojo vlogo, zato je izbira rastlin odvisna od lastnosti tal in od 
namena, kaj želimo doseči z zelenim gnojenjem 
 
Če je teren pripravljen, se spomladi 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. Možne so še različne 
druge kombinacije glede na tla, pH in razpoložljiv čas (preglednica 5).  
 

Mlajše zelnate rastline imajo ozko razmerje ogljika in dušika (C/N razmerje < 30). V 
tem primeru mikroorganizmi predelujejo organsko snov v hranilni humus brez porabe 
dušika iz okolice. Zato mulčimo rastline takrat, ko prve med njimi zacvetijo.  Mulčeno 
maso pustimo dan do  dva, da oveni in jo nato plitvo zaorjemo  (cca 20 cm). Križnice 
za biofumigacijo je treba neposredno zadelati v tla; en traktor mulči, drugi za njim že 
zaorava, da koristne snovi ne izhlapijo. V kolikor smo z mulčenjem zamudili in so 
rastline že nekoliko olesenele, v mešanici pa nimamo metuljnic, se razmerje C/N 
poveča nad 30. Za predelavo tovrstne mulčene rastlinske mase je potrebno tik pred 
zaoravanjem po površini potrositi dušična gnojila in sicer 40 kg čistega dušika (cca 
100 kg uree, ali 10 m3 gnojevke ali 13 m3 gnojnice). Če tega ne naredimo, 
mikroorganizmi pri razkroju rastlinskih ostankov z večjo vsebnostjo celuloze in lignina 
tekmujejo s svojo okolico oziroma s posajenimi sadikami za hrano (sadikam 
odvzemajo dušik za potrebe predelave organske snovi).  

 
Zeleno maso, ki jo pridelamo z rastlinami, zmulčimo in zadelamo čim plitveje, glede 
na to, kaj dopuščajo tla. Organska masa mora biti zakrita, vendar ne zadelana 
pregloboko (ob razgradnji zelene mase mora biti prisoten zrak), sicer pride do gnitja 
namesto do humifikacije. Procesi gnitja sproščajo kisline, ki škodijo rastlinam. 
 
Zeleno maso, ki je zmulčena, lahko zmešamo z zemljo na dobrih  tleh  tudi  z 
rotovatorjem  ali  frezo,  na  bolj  kamnitih tleh pa  je  to  nemogoče. Zaoravanje  do  
globine  10  cm  je  možno  z  vario  diski  ali  s tri-  ali štiri- brazdnimi  malimi 
vinogradniškimi plugi. Če se uporablja poljedelske več-brazdne pluge, ne smejo imeti 
predplužnikov v obliki malih plugov,  ki bi zadelali  vso organsko maso na dno 
brazde. Imeti morajo možnost nastavljanja globine oranja pod 20 ali 15 cm.   
 
Prezimne podorine lahko sejemo v medvrstnem prostoru tudi prva leta po sajenju, 
vse dokler bomo obdelovali tla. S tem zaščitimo tla pred erozijo pozimi in pridelamo 
organsko snov.  
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Slika 29: Inkarnatka  s pšenico in oljno 
ogrščico 

Slika 30: Vzorčenje 

 
 
Preglednica 5: Primerne rastline za zeleno gnojenje, čas setve, količina semena, čas podoravanja, 
možne mešanice 
 

Rastlina 
Prezimna, 
neprezimna 

Čas setve 
Količina 
semena 
(kg/ha) 

Termini 
podoravanj
a 

Opombe 
(možno mešati z ...) 

navadna 
sončnica 

neprezimna 
druga polovica 

aprila 
20 - 30 

2 do 3 
mesece po 

setvi 
bob, grah, ogrščica 

navadna 
ogrščica 

prezimna po 15. avgustu 12 - 18 ob cvetenju 

inkarnatka, ozimna 
grašica, mnogocvetna 

ljulka, žita 
 

oljna repica prezimna po 15. avgustu 10 - 15 
ob cvetenju 

 
 

krmni ohrovt prezimni 

od zgodnje 
pomladi do 

začetka 
septembra 

5- 6 
poleti ali ob 
koncu zime 

 

oljna redkev neprezimna 
od spomladi do 

avgusta 
15 - 20 

poleti do 
konca 

oktobra 
 

zmanjšuje populacijo 
nematod v tleh 

 

bela gorjušica neprezimna 
od pomladi do 

avgusta 
15 - 20 

v polnem 
cvetenju 

prekinja razvoj nematod 
v tleh 

 

njivski krmni 
grah 

neprezimna, v 
milem 

podnebju 
prezimi 

od pomladi do 
zgodnjega 

poletja 
140 - 160  

sončnica, križnice, žita, 
mnogocvetna ljuljka 

inkarnatka 
prezimna do -
10 ali -15 

o
C 

konec avgusta 25 - 30 
v cvetenju 
ali po njem 

ogrščica, repica, 
mnogocvetna ljuljka, 

ozimna grašica 
 

bob 
drobnozrnati 

neprezimen od marca naprej 150  
jaro žito, jara grašica, 

križnice 
 

grašice 
prezimne in 

jare 
konec avgusta, 

september 
80 - 100 

spomladi v 
cvetenju 

žita, mnogocvetna 
ljuljka, inkarnatka, 
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ogrščica, repica 
 

facelija neprezimna maj, junij 15 
po cvetenju 
medovita 
rastlina 

enoletne metuljnice, 
oljna redkev, bela 

gorjušica 

laška 
mnogocvetna 
ljuljka 
 

prezimna 
od pomladi do 

sredine oktobra 
50 ob cvetenju 

metuljnice, ogrščica, 
repica, 

biofumigacija 

sudanska 
trava 

neprezimna 
sredina maja do 
začetka avgusta 

30 
ko doseže 
1 m višine 

sončnice, krmni grah 
biofumigacija 

 

žita (oves, 
ječnem, rž, 
pšenica) 
 

prezimna, 
neprezimna 

od spomladi do 
jeseni 

150 - 200 
poleti ali 
spomladi 

metuljnice 

 
  

 
Slika 31: Žito za zaščito pred erozijo 
preko zime 

 

 
Slika 32: Podorina – metuljnica -
inkarnatka 

 
 

  
 

Slika 33: Podorina - križnica 

 

Slika 34: Podorina - žito 
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Rastline za podor zmulčimo v cvetenju. Pri mulčenju pazimo na čebele. Tako 
pripravljeno površino pustimo cca. 30 dni in nato sadimo češnje. 
 
Zatravljenje poti in obračališč 
 
Poti in obračališča je nujno čimprej utrditi ali zatraviti. Zatravljanje bo bolj uspešno, če 
se posejano travo prekrije s starim senom ali slamo, da bo lažje vzklila in se 
ukoreninila. Na zelo pustih tleh, kjer trava ne bi vzniknila, se lahko potrosi manjšo 
količino preperelega hlevskega gnoja. Priporoča se mešanica trav, ki daje obstojno 
rušo, ki dobro prenaša gaženje s traktorjem tudi v mokrem vremenu (npr. 1/3 trpežna 
ljuljka, 1/3 rdeča bilnica in 1/3 trstikasta bilnica v skupni količini 40 – 50 kg 
semena/ha. Zaradi hitrega vznika, je koristno semenu trav na nagnjenih terenih  
dodati semena žit kot so rž, ječmen ali  tritikala. Žita so v tem primeru varovalni 
posevek, ki hitro zraste in varuje tla pred erozijo ter travo pred sončno pripeko. Ko se 
trava dobro ukorenini in prične z rastjo, je potrebno žito zmulčiti.  
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