
 

 

Obvestilo o okužbah koruznih storžev z glivami 

 

Za letošnje vremenske razmere pri pridelavi koruze ugotavljamo, da so bile izredno stresne, s 

pogosto izmenjavo vročih in hladnimi obdobji in dovolj vlage v poletnem in zgodnjem jesenskem 

času. Ob natančnem izvajanju tehnoloških ukrepov so pridelki, razen na območjih, ki jih je močno 

prizadela toča, visoki.  V času zorenja in pri spravilu pa ugotavljamo močne poškodbe posevkov 

koruze od koruzne vešče, ponekod so storži, predvsem na vrhu storža v fazi od mlečne do zgodnje 

voščene zrelosti bili poškodovani tudi od odraslih osebkov koruznega hrošča, gosenic sovk ali pozneje 

v času od voščene do polne zrelosti tudi od miši in ptic. Zaradi precej vlage na storžih opažamo veliko 

vidnih plesnivih oblog (bele, roza ali oranžne barve) , značilnih za glivo Fuzarium sp. V posevkih 

najdemo tudi storže z močno razvitimi kalčki in ponekod s sivo-zeleno plesnivo prevleko, ki je na 

videz zelo podobna prevleki, ki jo povzročajo glive iz rodu Aspergilus. Za glive iz rodu Fusarium je 

značilno, da v nekaterih, predvsem stresnih razmerah izločajo mikotoksine DON in ZEON in z njimi 

okužujejo zrnje, za glive iz rodu Aspergilus pa je značilen pojav aflatoksinov, vendar do sedaj 

večinoma v skladiščnih razmerah. V Podravju so posevki koruze, posejani v normalnem roku setve, v 

aprilskem času, oziroma v začetku maja že pospravljeni za silažo. V teku je spravilo posevkov za 

siliranje zrnja, ponekod pa tudi normalno spravilo posevkov za zrnje. Vlage zrnja so tudi pri hibridih 

zgornjih zrelostnih razredov za nekaj % višje v primerjavi z lanskim letom v tem času, pri hibridih iz 

poznejših zrelostnih razredov pa so trenutno večinoma še nad 30 %, pri zrelostnih razredih 300-350 

pa nad 25 %.  Kljub temu pa priporočamo, da posevke močno poškodovane od vešče, hrošča, sovk, 

miši in drugih škodljivcev ter okuženih s fuzariozno ali kakšno drugo trohnobo čim prej požanjete in 

pridelek posušite na 14 % vlage ter zrnje skladiščite v primernih razmerah. Tako bodo storži , oziroma 

zrnje manj časa izloženi pogojem za okužbe z boleznimi, bodo pa stroški za sušenje zrnja koruze 

nekoliko višji. Okužbe storžev z glivami ugotovite običajno na vrhu storža, ali drugje na storžu, če 

storž oličkate. Pri krmljenju živine svetujemo, da se v primeru močneje napadenih posevkov koruze z 

okuženimi storži pred krmljenjem živine o potrebnih ukrepih posvetujete s strokovnjakom za 

prehrano živine. 
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