
Omejevanje populacije koruznega hrošča 
(Diabrotica virgifera virgifera) z uporabo 

metode zbeganja (CornProtect) 
 

 

 

 dr. Magda RAK CIZEJ, Silvo ŽVEPLAN, mag. Iris ŠKERBOT,   

 mag. Jolanda PERSOLJA 

 

 Lombergarjevi dnevi - Poljedelski posvet  

  

 Pesnica pri Mariboru, 8. december 2016 

 



Koruzni hrošč –  

Diabrotica virgifera virgifera (Dvv) 

♀ 

♂ 

13 mm 

Dvv prisoten v Sloveniji od  

leta 2003 in sicer na SV delu - 

na meji z Madžarsko. 



Gostiteljske rastline koruznega hrošča  

Foto: M Žolnir 

Gostiteljske rastline: 

koruza (Zea mays) 

trave (Poaceae) 

bučevk (Cucurbitaceae) 

slezenovk (Malvaceae) 

črnobinovk (Schropulariaceae) 

razhudnikovk (Solanaceae) 

nebinovk (Asteraceae) 

metlikovke (Chenopodiaceae) 

metuljnic (Fabaceae) 



Koruzni hrošč; poškodbe (ličinke) 

 



Koruzni hrošč; poškodbe - hrošči 

 



 

Razširjenost koruznega hrošča 

Koruzni hrošč prisoten na vseh  

opazovanih lokacijah (koruznih 

njivah) v SLO. 



Spremljanje koruznega hrošča na Celjskem;  

2004-2016 

V letu 2016: 

>64.388* ha njiv s koruzo v SLO; 

~37 % vseh njivskih površin 

*Statistični urad RS 



Leto 

Faktor 

povečanja 

Dvv glede na 

predhodno 

leto 

2007 3,0 

2008 2,3 

2009 7,7 

2010 1,1 

2011 3,8 

2012 1,7 

2013 1,4 

2014 2,5 

2015 0,5 

2016 1,4 

Povpr. 10 let: 2,5 



Dinamika populacije Dvv; Slovenjske Konjice  

(2009-2016) 

 



Ukrepi za obvladovanje koruznega hrošča  

 

 kolobarjenje 

 uporaba insekticidov – zatiranje odraslih hroščev ali ličink;  

uporaba tretiranega semena). 

 

 

 

 

 

 a.s. tiakloprid (Sonido) za strune; Dvv????  

 

   Pravilnik o fitosanitarnih 

ukrepih za preprečevanje 

širjenja koruznega hrošča 

(Ul. RS, št. 21/2004, 

106/2006, 22/2009)  
Prenehanje veljavnosti 16. 5. 2014 

PREPOVED prometa in 

uporabe tretiranega 

semena koruze od  28. 4. 

2011 

- a.s. deltametrin (Decis, Decis 2,5 EC, Gat 

decline 2,5 EC  

- a.s. teflutrin (Force 1,5 G) 



Kako v bodoče obvladovati Dvv? 

 Z agrotehničnimi ukrepi (kolobar, čas setve 

koruze, izbira hibridov koruze, …). 
 

 EPN: Heterorhabditis bacteriophora in 

Heterorhabditis megidis 
 

 CornProtect (trajnostno zatiranje z uporabo 

feromona nanesenega na vulkansko kamenino 

zeolit) 
 

 

 

 



Metoda zbeganja/konfuzije; uporaba feromona  

CornProtect  

Feromon: 8-metil- 2 decanolpropanoat  



 Feromon je nanesen na vulkansko kamenino 

(mineral) zeolit; nanodelci z visoko 

sposobnostjo absorpcije. 
 

 Zeolit je 100 % naravna snov, ki se uporablja 

pri prehrani živali, gnojenju rastlin, kot tudi v 

medicinske namene. 

 

 

 

 

 

 

Zeolit – vulkanska kamenina  

nosilec feromona 



Lokacija:  Draža vas pri Slovenskih Konjicah  

Rastlina:  koruza; večina za silažo 

Predposevek:   koruza ali žito 

Čas setve koruze:  25.- 29. april 2015 

Datum aplikacije:  18. junij 2015 (BBCH 36-39) (6-9 listov) 

Višina koruze:  povp. 1,2 m 

Velikost poskusa: skupaj 10,19 ha (13 njiv) + 1,37 ha (1 koruza za  

  pitnik)  

Poraba vode/ha:   cca. 300 l/ha 

Odmerek CornProtect: 4,0 kg/ha 

Način aplikacije: traktorska škropilnica 

Uporaba CornProtect v 

Sloveniji 



Aplikacija CornProtect v Avstriji 

višina koruze     1,8 m 



 

18. junij 2015 (BBCH 36-39) (6-9 listov; povp.višina 1,2 m) 



METODE DELA 

 3-krat tedenski pregled feromonskih 

vab (od 8. junija do 15. septembra) 

 tedensko lovljenje imagov Dvv (6-krat) 

 pregled spermatek 

 ocenjevanje poškodb storžev 

 

 v juliju 2016 ocenjevanje 

poškodovanosti korenin koruze 

 



Monitoring Dvv na feromonskih vabah,  

Draža vas 2015 
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2. julija prvi hrošček na feromonski vabi; njiva št. 5 na 

kateri je bil uporabljen CornProtect 



Pregled spermatek pod stereomakroskopom 

Ženska spermalna vrečka 

Pri uporabi CornProtect-a je bilo v povprečju  

58 % praznih spermatek. 



  

Ocenjevanje poškodovanosti korenin, 13. julij 2016 
 

Na njivi št. 16 (kontrolna parcela) in na št. 14 (aplikacija CornProtect v letu 2015), 

 smo sejali koruzo 20. Aprila 2016 in sicer enak hibrid BC 678. 

16 

14 

Korenine na njivi, kjer je bil uporabljen CornProtect v letu 2015,  

so bile v letu 2016 za 23 % manj poškodovane (ocenjene po skali od 0-3) 

kot na kontrolni parceli. 



Zaključki – nadaljnje usmeritve 

 Populacija koruznega hrošča v Sloveniji je še vedno v fazi 
naraščanja. 

 K zmanjševanju populacije, posledično poškodb in škode, ki jo 
povzroča Dvv, je potreben celovit pristop. 

 Potrebno bo sočasno izvajanje več ukrepov: 

  agrotehnične ukrepe (kolobar, čas setve koruze-zgodnja setev, 
izbira hibridov koruze z močnejšim koreninskim sistemom, idr.). 

 nove a.s. z insekticidnim delovanjem??? 

 EPN: Heterorhabditis bacteriophora in Heterorhabditis megidis 

 metoda konfuzije – uporaba sredstva CornProtect (sočasna 
uporaba na večjem območju), 
 

 Uporaba GSO, v EU ni dovoljena; kakšen je učinek za Dvv??? 

 

 

 

 



 

Hvala za vašo pozornost! 


