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PROBLEM 

 Abiotski stres (visoke temperature, pomanjkanje padavin) je 

najpogostejši limitirajoči faktor v pridelavi koruze. Koruza je abiotskemu 

stresu najbolj podvržena v času svilanja in metličenja. V najhujših 

oblikah do pojava svilanja ploh ne pride ali pa le ta v primerjavi z 

metličenjem zelo zamuja (odsotnost storžev, sterilni storži, pojav bolezni 

storža...). 

 

 Abiotskemu stresu pri koruzi se je najlažje izogniti tako, da koruze ne 

sejemo. Vendar sodobno kmetijstvo pretežno temelji na pridelavi koruze 

in je zato potrebno pogledati za drugimi rešitvami. Poleg namakanja so 

rešitve še predvsem v razvoju na sušo odpornejših in odpornih hibridov 

(npr. vnos genov za sintezo ”cold shock protein B”) in kemično 

induciranem greening effectu.  



 Kar se tiče splošne kmetijske prakse razen namakanja in setve na sušo 
odpornejših hibridov koruze ostane le še preučevanje vpliva aktivnih 
snovi na pojav “greeninga” v primeru pojava visokih temperatur in/ali 
pomanjkanja padavin. 

 

 Znane skupine aktivnih snovi, ki pri koruzi vplivajo na hormonsko stanje 
(predvsem sintezo citokininov) so: neonikotinoidi, strobilurini, triazoli. V 
preteklosti je bil proučevan predvsem vpliv krezoksim-metila na 
delovanje nitrat reduktaze.  

 

 Poleg preučevanja vpliva fungicidov na varstvo pred patogeni, ki jih je 
pri koruzi okrog 40 (Department of Botany and Plant Pathology, Purdue 
University) je torej smiselno preveriti še uporabo fungicidov kot agensov 
za indukcijo greening effecta pri koruzi.  

 

 



UPORABLJENI MATERIALI IN METODE 

 Poljski poskus je bil izveden v letu 2016 na lokaciji Krog pri Murski 

Soboti. Osnovna agrotehnika v poskusnem hibridu koruze (Ferarixx, 

FAO 380) je bila naslednja:  

 Prejšnji posevek: ozimna pšenica   

 Gnojenje: 190 kg/ha N (v 2 obrokih), 70 kg/ha P2O5, 135 kg/ha K2  

 Škropljenje: Aliseo plus (440 g/ha) + Trend 90 (0,1 %)  

 Gostota setve: 85.000 rastlin/ha    

 Setev: 03.05.2016, vznik: 15.05.2016 

 Zasnova poskusa: Preliminarni poskus 

 

 Preučevane aktivne snovi in njihove kombinacije: Pikoksistrobin + 

ciprokonazol, azoksistrobin, azoksistrobin + CCC   

 



 Metodologija aplikacije: V fenofazi 19 (9 ali več listov razgrnjenih) je bila 

izvedena aplikacija v 0,2 % koncentraciji (preračunano na maso 

pripravka) ob porabi vode 300 litrov na hektar. Obravnavanje je 

predstavljalo 6 vrst dolžine 20 m. 

 

 V začetku julija je bil s termovizijsko kamero VarioCAM nameščeno na 

dron (Airlabs) večkrat posnet multispektralni posnetek visoke ločljivosti 

(ločljivost 384 × 288 pikslov). 

 

 Posnete multispektralne fotografije so bile analizirane s pomočjo paketa 

IRBIS-PRO-Fessional-3 (Infra Tec). 



REZULTATI 

 Multispektralne fotografije so potrdile, da aktivne snovi iz skupine 
strobilurinov vplivajo na hormonsko stanje koruze. 

 

 Razlike med obravnavanimi aktivnimi snovmi so se povečevale z 
višanjem zunanje temperature zraka. Ko je zunanja temperatura zraka 
presegla 30 °C so razlike med obravnavanimi aktivnimi snovmi znašale 
tudi več kot 5 °C. 

 

 Največji vpliv na “hlajenje” koruznega habitusa je imela kombinacija 
azoksistrobin + CCC. 

 

 Predvidevamo, da ima kemična indukcija “greeninga” pozitiven vpliv tudi 
na oplodnjo in pozneje na višino pridelka, vendar so za to potrebne 
dodatne raziskave.  



THERMAL IMAGING-BASED CANOPY VIGOR AND MAIZE 

Histogram Multispektralna fotografija 



SKLEPI 

 Uporaba fungicidov v koruzi ima poleg varstva pred listnimi bolezni tudi 

sinergističen učinek na fiziološko stanje rastline. 

 

 Perspektivne so predvsem aktivne snovi s sistemičnim delovanjem, ki 

vplivajo na razvoj kloroplastov in posledično intenzivnejšo sintezo 

klorofila. 

 

 Večja uporaba fungicidov v domači pridelavi koruze je zaenkrat omejena 

predvsem zaradi slabe ekonomike pridelave koruze in tehničnih 

omejitvah naprav za nanos FFS. 

 

 Logično je pričakovati, da bo interakcija med genetiko in kemijo v 

prihodnosti še močnejša.  



HVALA ZA VAŠO POZORNOST 


