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V Mariboru, 24. 4. 2012 
 
 
OBVESTILO O VARSTVU KORUZE 
 
KORUZNI HROŠČ, STRUNE 
Karantenski škodljivec koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera Le conte) ima en rod na 
leto. Prezimi v stadiju jajčeca v zemlji na globini 15 cm, konec maja se začnejo izlegati 
ličinke, ki začnejo objedati koreninske laske nato se zavrtajo v korenine. Korenine porjavijo, 
objedene so vse do koreninske osnove s tem naredijo največjo škodo, zmanjša se mehanska 
trdnost koruze. Koruza ne dobi dovolj vode in hranil, nastanejo t.i. »gosji vratovi«, zaradi 
tega koruza ob prvem vetru ali neurju poleže. Polegle rastline ne oblikujejo normalnih 
storžev. Pridelek se lahko zmanjša do 30 %. Odrasli hrošči se začnejo pojavljati v juliju ob 
cvetenju koruze, strgajo liste koruze (podobno kot to naredi rdeči žitni strgač na žitu), 
objedajo koruzne laske na storžu. Osnovna oblika boja proti temu škodljivcu je kolobar;  
Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča (UL RS 21/04, 
106/06 in 22,09), nalaga pridelovalcem enega izmed naslednjih ukrepom: 
-  dvoletni kolobar, koruza je na isti njivi vsako drugo leto; 
-  triletni kolobar, koruza se seje tudi drugo leto vendar kot strnišči dosevek, po izleganju 
ličink (strniščna setev), 
- spremljanje naleta koruznega hrošča z rumenimi ploščami. V času cvetenja koruze obesimo 
rumene lepljive plošče nad klas koruze (10 plošč na njivo oziroma povečamo, če je njiva 
večja - tedensko vodimo evidence). V primeru, da se ulovi več kot 5 hroščev na dan oziroma 
35 na teden je presežen prag škodljivosti.  Potrebno je izvesti ali foliarno škropljenje v tistem 
letu (registrirana sta pripravka Decis 2,5 EC in Gat decline 2,5 EC) ali opustiti pridelavo 
koruze v naslednjem letu. 
- če je koruza posejana dve leti zapored, lahko uporabimo talni insekticid Force 1,5 G, ob 
setvi se zadela v tla s sejalnicami opremljenimi za inkorporacijo granul v tla. 
 
V času cvetenja koruze obesimo rumene lepljive plošče nad klas koruze (10 plošč na njivo 
oziroma povečamo, če je njiva večja - tedensko vodimo evidence). V primeru, da se ulovi 
več kot 5 hroščev na dan oziroma 35 na teden je presežen prag škodljivosti .  Potrebno je 
izvesti ali foliarno škropljenje v tistem letu (registrirana sta pripravka Decis 2,5 EC in Gat 
decline 2,5 EC) ali opustiti pridelavo koruze v naslednjem letu. Ob setvi se lahko uporabi 
talni insekticid Force 1,5 G (potrebno ga je zadelati v tla). Force 1,5 G deluje tudi proti 
ostalim talnim škodljivcem (strune).  
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HERBICIDI V KORUZI 
 
Pri integriranem varstvu koruze pred pleveli dajemo prednost zatiranju plevelov po vzniku. 
Uporabi talnih herbicidov se skušamo čim bolj izogniti.  
 
Herbicidi za koruzo: 
Pripravek Odmerek Fenološka faza uporabe Za zatiranje 

Frontier X2 1-1,4 l/ha 

Pred setvijo z 
inkorporacijo v tla, ali 
takoj po setvi pred 
vznikom, tla morajo biti 
vlažna. 
Prepovedan na najožjem 
VVO. 

enoletnega 
ozkolistnega in 
nekaterih vrst 
širokolistnega 
plevela 

Stomp 400SC 3 – 4 l/ha 
Pred vznikom ali po 
vzniku do BBCH14(štirje 
listi razgrjeni). 

enoletnega 
ozkolistnega in 
nekaterih vrst 
širokolistnega 
plevela 

Stomp  Aqua 3,3 l/ha 

Pred vznikom do fenološke 
faze štirih listov koruze 
(BBCH 14) in velikosti 
plevelov do 2 lista 

enoletnega 
ozkolistnega in 
nekaterih vrst 
širokolistnega 
plevela 

Activus 40 WG 4 kg/ha 

Pred vznikom do fenološke 
faze štirih listov koruze 
(BBCH 14) in velikosti 
plevelov do 2 lista 

enoletnega 
ozkolistnega in 
nekaterih vrst 
širokolistnega 
plevela 

Primextra TZ Gold 500 
SC 4 – 4,5 l/ha 

Pred vznikom ali po 
vzniku koruze in plevelov.  
Prepovedan na najožjem 
VVO. 

Enoletnega 
ozkolistnega in 
širokolistnega 
plevela 

Merlin 
 

0,05 – 0,13 
kg/ha 

Pred vznikom ali po 
vzniku najkasneje do 2-3 
listov koruze.   

Enoletnega 
širokolistnega in 
nekaterih vrst 
ozkolistnega 
plevela 

Merlin Flexx 0,3 -0,4 l/ha 
Pred vznikom ali po 
vzniku najkasneje do 2-3 
listov koruze BBCH 9-13.   

Enoletnega 
širokolistnega in 
nekaterih vrst 
ozkolistnega 
plevela 

Terano WG 62,5 1 kg/ha 
Po setvi pred vznikom, ali 
po vzniku do razvoja treh z 
dodatkom močila. 

Enoletnega 
ozkolistnega in 
širokolistnega 
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Prepovedan na najožjem 
VVO. 

plevela 

Dual gold 960 EC 1 – 1,5 l/ha 

Po setvi pred vznikom, ali 
po vzniku. 
Prepovedan na najožjem 
VVO. 

Enoletnega 
ozkolistnega in 
širokolistnega 
plevela 

Racer 2-3 l/ha 
Po setvi pred vznikom. 
Prepovedan na najožjem 
VVO. 

Večine vrst 
širokolistnega in 
nekaterih vrst 
travnega plevela 

Callisto480SC, 
po vzniku z 
dodatkom 
močila 

0,15-0,3 l/ha 
Po setvi pred vznikom 
koruze ali po vzniku 
koruze do 8 listov. 

širokolistnega 
plevela in 
navadne 
kostrebe 

Lumax 3 – 4 l/ha 

Po setvi pred vznikom 
koruze ali po vzniku 
koruze do 4 listov. Ko ima 
ozkolistni plevel največ 3 
liste. 
Prepovedan na najožjem 
VVO. 

enoletnega 
ozkolistnega in 
širokolistnega 
plevela 

Successor600 2 l/ha 

Po setvi pred vznikom 
koruze ali po vzniku 
koruze do 4 listov. 
Prepovedan na najožjem 
VVO. 

ozkolistnega in 
širokolistnega 
plevela 

 
PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO 
UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO, TER PREDPISANE RAZDALJE OD VODA 
1. IN 2. REDA. VODITI EVIDENCE O UPORABI FFS, PRAVILNO HRANITI 
PRIPRAVKE IN EMBALAŽO. POZORNI BODITE NA FFS, KI SE SMEJO 
UPORABLJATI NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH. 
 
 
 
Kmetijska svetovalna služba: 
Marjeta Miklavc, univ. dipl. ing agr. 
Specialistka za varstvo rastlin 
 
 
 
 


