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Vpliv vremenskih razmer na rast in razvoj koruze in drugih okopavin
Koruza je toploljubna rastlina, ki za vznik in začetno rast rabi toploto in vlago. Letos je zaradi
nadpovprečno visokih temperatur vznik koruze bil zelo hiter, nekoliko več težav so povzročale zelo
močne padavine v maju. Močni nalivi v maju so, posebej na nagnjenih površinah povzročili odnašanje
tal , včasih skupaj s semenom, oziroma vzniklimi rastlinami, če te niso bile ukoreninjene. Na zelo
prizadetih površinah bo potrebno izvesti presejavanje. Škode na posevkih je ponekod naredila toča,
vendar iz tega razloga presejavanje ne bo potrebno, tudi na posevkih, pri katerih je listna masa
poškodovana nad 80 %. Koruza ima do faze 4 listov rastni vršiček še v tleh in se posevek regenerira
ter razvija naprej hitreje kot če bi opravili ponovno setev. Več pozornosti je potrebno na površinah,
kjer se dalj časa zadržuje površinska voda. Če se ta zadržuje dalj časa, lahko poškoduje koreninski
sistem in posevek propade, če pa rastline preživijo je običajno rast slabša, pridelki pa nižji.
Če se ne odločimo o presejavanju posevka priporočamo, da se posevek čim prej dognoji in opravi
medvrstna kultivacija. Če rastline še nimajo dobro razvitega koreninskega sistema je priporočljivo
prerahljati ožji medvrstni prostor v sredini. Zato je pri 1.medvrstnem okopavanju potrebno nastaviti
elemente za rahljanje čim dalj od vrste, oziroma vzniklih rastlin, da ne bi dodatno prizadeli koreninski
sistem in rastline. Medvrstno rahljanje opravimo na globino 3-4 cm, da tla prezračimo in zadelamo v
tla potrošena dušična gnojila.
Velike količine padavin, ki so padle v maju v obliki nalivov v kombinacijami z obdobji z močnimi
osončenji in vetrom so dodatno zaskorjile posejane njivske površine. Plast skorje onemogoča
normalen razvoj koreninskega sistema in ovira mladostni razvoj posevkov, zato je tla potrebno
prezračiti. Na posevkih koruze do faze 3-4 listov lahko učinkovito uporabimo česala. Česala lahko
učinkovito uporabimo tudi na posevkih oljnih buč, soje in sončnic. Česala ni možno uporabljati v
mokrih, niti v presuhih tleh. Globino česala nastavimo tako, da vznikle rastline niso zasipane, tla pa so
prezračena do globine 3-4 cm. Pazimo, da pri česanju ne izruvamo vznikle rastline s celotnim
koreninskim sistemom.

Agrotehnični ukrepi na okopavinah
1) Dognojevanje z dušikom
Večina okopavin, med njimi tudi koruza potrebuje malo dušika v začetnih fazah rasti in večje količine
v času intenzivne rasti, cvetenja in polnjenja zrnja. Dušik, posebej v nitratni obliki se na lažjih
peščenih in prodnatih tleh zelo močno izpere v spodnje plasti, kjer ga rastline več ne dosežejo.
Pričakujemo, da se je tudi letos, zaradi obilice padavin v maju, na lahkih tleh dušik, dodan pred

setvijo ali v času setve izpral v globlje plasti tal. Ker je dognojevanje koruze z dušikom redni
agrotehnični ukrep, priporočamo, da pred izvedbo dognojevanja z dušikom opravite hitri talni test in
dognojevanje opravite na osnovi meritve vsebnosti nitratnega dušika v tleh. Če so potrebe po dušiku
zelo velike, priporočam, da odmerek razdelite na 2 dela. Prvi odmerek do 80 kg/ha NO3 je smiselno
potrositi pred 1.okopavanjem, drugi odmerek pa pred zadnjim okopavanjem. Zadnje okopavanje
priporočamo opraviti pri višini koruze 40-50 cm, oziroma v času, ko je to še možno.
Del dušika za dognojevanje pri koruzi lahko nadomestimo z uporabo gnojevke. Če se odločimo za
dognojevanje z cisternami brez cevi in vnosa v tla (površinsko, cisterne z razprilci), raztros lahko
opravimo neposredno pred padavinami, odmerki pa naj ne bojo večji od 15 m 3/ha razredčene
gnojevke z 6-8 % sušino. Pred raztrosom je gnojevko potrebno dobro premešati. Izgube dušika v zrak
zelo zmanjšamo, če gnojevko z orodji neposredno vnašamo v tla.
Na trgu lahko kupujemo različna dušična gnojila. Najpogosteje se za dognojevanje koruze, pa tudi
drugih okopavin kot granulirana mineralna gnojila uporabljajo KAN, UREA, AMONSULFAT,
AMONNITRAT, UNIKO, ENERGIKO, N-GOO in druga dušična gnojila. Gnojila, ki vsebujejo amonijsko in
amidno obliko dušika je, zaradi zmanjšanja izgub amonijske oblike dušika v zrak potrebno zadelati v
tla.
2) Medvrstno okopavanje
Z okopavanjem izboljšamo vodno-zračne razmere v tleh ter omogočimo hitrejše in učinkovitejše
delovanje dušičnih gnojil. Priporočamo ga posebej na težjih tipih tal, zelo pa je priporočljivo izvesti
medvrstno okopavanje na vseh tleh, kjer se pojavlja zaskorjenost. V razmerah pogostih padavin
priporočamo opraviti večkratno okopavanje, vse dokler to višina rastlin dovoljuje. Zračenje tal
dodatno prispeva k boljšem izkoristku hranil, tudi dušika iz organske snovi v tleh. Pri medvrstnem
okopavanju je potrebno poskrbeti, da ne zasujemo vznikle rastline in ne poškodujemo koreninski
sistem. Pri bolj občutljivih rastlinah, kot je soja, oziroma sladkorna pesa priporočamo pri okopavanju
uporabo ščitnikov ob rastlinah, posebej če okopavamo manjše rastline.
Z medvrstnim okopavanjem tudi mehansko uničujemo plevele v medvrstnem prostoru. Odvisno od
vrste nog pri okopalniku, bolj razvite plevele podrežemo, manjše enoletne plevele pa izpulimo skupaj
s koreninskim sistemom. Če po okopavanju ni takoj padavin, se pleveli običajno popolnoma posušijo,
če pa po okopavanju takoj padne dež, z rastjo nadaljujejo že izpuljeni pleveli. Zato je okopavanje bolj
primerno izvesti, če takoj po okopavanju ne pričakujemo padavin. Enak učinek na rast rastlin in
obvladovanje plevelov kot medvrstno okopavanje ima tudi večkratno osipavanje pri krompirju.
3) Varstvo okopavin pred pleveli, boleznimi in škodljivci
Za zatiranje plevelov pri okopavinah se najpogosteje uporablja kombinacija herbicidov in
mehanskega zatiranja plevelov pri okopavanju ali česanju. Pri koruzi se fungicidi za zatiranje bolezni, z
izjemo semena uporabljajo zelo redko. V zadnjih letih so v času mladostnega razvoja okopavin
pogoste težave s talnimi škodljivci kot so strune, talne sovke in ogrci ali pa škode povzročajo vrane in
drugi ptiči. Škode pridelovalci preprečujejo z uporabo granuliranih insekticidov ob setvi ali s setvijo
semena obdelanega z insekticidi, manjše škode pa pričakujemo, če posevki hitro rastejo in niso v
stresnem stanju. V primeru večjega propadanja rastlin je posevke včasih potrebno presejati. Nekateri
hibridi koruze v manj ugodnih razmerah spremenijo barvo listov v vijolično, saj rastline v slabih

pogojih ne morejo sprejemati fosfor, tudi če je fosforja v tleh dovolj. Ko se spremenijo vremenski
(temperature) in talni pogoji (zračnost tal, pH) se po dognojevanju z dušikom in okopavanju barva
listov spremeni tudi če ni bilo izvedeno foliarno tretiranje z gnojili s fosforjem.
Pri slabši rasti posevkov soje ali oljnih buč, tudi včasih prizadetih od uporabe herbicidov priporočamo
uporabo kombiniranih pripravkov, ki so registrirani kot gnojila, kot so Delfan, Trafos, Protifert,
Labicuper, Coptrel in drugi. Ti bodo vplivali povečali odpornosto vzniklih rastlin in zmanjšali težave
zaradi manj ugodnih vremenskih razmer in omejili bolezni mladostnega razvoja. Pri oljnih bučah je v
začetni fazi potrebno zatiranje listnih uši, ki se lahko pojavijo že v fazi 1.pravega lista. Prizadeti
posevki zaostajajo v razvoju, običajno pa poškodbe opazimo kot zvijanje listov, listne uši pa najdemo
na spodnji strani listov ali rastnih vršičkov. Priporočamo tretiranje z regiostriranimi insekticidi, v
slučaju padavin neposredno po uporabi insekticida je včasih potrebno škropljenje ponoviti. Posevke
stalno opazujemo.
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