
Določevanje ustrezne količine semena za setev rička (Camelina sativa (L.) Crantz) 
 
V letih 2017 in 2018 smo na lokaciji Žalec (IHPS) postavili bločni poljski poskus v treh ponovitvah 
s semenom populacije Prekmurje s ciljem preveriti, ali je količina semena za setev 6 kg/ha v 
razmerah Savinjske doline (nižinska lokacija) res dovolj visoka, saj se je doslej nakazalo, da v tem 
primeru, brez ročnega pletja (za to vrsto ni registrirane uporabe herbicidov), plevel dokaj hitro 
preraste posevek, ki je obenem tudi redek.  
 
Obravnavanja so bila: 
A = 6 kg/ha semena za setev 
B = 15 kg/ha semena za setev 
C = 30 kg/ha semena za setev 
 
V posevku smo od setve do žetve spremljali nastop razvojnih faz po BBCH. Poskus smo poželi v 
tehnološki zrelosti na začetku julija ter ovrednotili pridelek semena ter vlago in vsebnost maščob 
v semenu. V obeh preučevanih letih sicer ni bilo dokazljivih razlik v vsebnosti maščob v semenu 
(bila je okrog 40 % v suhi snovi in s tem primerljiva s podatki iz literature) in v pridelku semena, 
se je pa v obeh letih nakazal trend povečevanja količine pridelka s povečevanjem količine 
semena za setev. Najvišji pridelek se je torej nakazal pri količini semena za setev 30 kg/ha, kar je 
potrdilo našo hipotezo, da je priporočena količina semena za setev rička le 6 kg/ha premalo. 
Pridelek v letu 2017 je bil od 220-260 kg/ha glede na obravnavanje, v letu 2018 pa so bile 
vremenske razmere rasti in razvoju rička zelo nenaklonjene in je bil pridelek še nižji. Riček, sploh 
pri manjših količinah za setev ni konkuriral plevelom, vznik je bil zaradi mokrih in s tem 
hladnejših tal zelo slab, zaradi vročega ter suhega vremena v času dozorevanja konec 
junija/začetek julija pa je riček v trenutku razprl luske in seme se je osipalo.  
 
Trenutno se v naših poskusih riček še vedno kaže kot občutljivo zelišče za pridelavo na nižinskih 
lokacijah v Sloveniji, kjer sta temperatura nad 30 stopinj v kombinaciji z zelo suhim zrakom na 
začetku poletja relativno pogosta.  
 

  
Zapleveljenost je velik problem v posevku rička 
(Foto: 5. 7. 2018). 

6 kg/ha je očitno prenizka količina semena za 
setev rička (Foto: 5. 6. 2018). 

  



 

 
Ugotavljamo, da tudi 15 kg/ha ni dovolj za dober 
sklop (11.6.2018) 

30 kg/ha semena da dokaj enoten sklop z 
manj plevela (Foto: 2. 7. 2018). 

 
 
 

 
 

 
 


