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Ukrepi po toči in neurju na poljščinah 

 

1) Pšenica, oljna ogrščica in drugi posevki pred žetvijo 

Prizadete posevke pšenice, rži, tritikale, pire in ovsa, ki jih je prizadela toča in neurje v nedeljo 

7.7.2019 priporočamo požeti takoj, ko bo to stanje posevkov, tal in vremena dovoljevalo. Pri 

pregledu močneje poškodovanih posevkov ugotavljamo, da je velik delež zrnja in polomljenega klasja 

že na tleh, preostalo zrnje v klasju pa je močno razrahljano in bodo pri sušenju slame in klasja ter pri 

žetvi nastale dodatne izgube zrnja. Zato priporočamo, da  posevke prizadete od toče požanjete pri 

nekoliko višji vlagi (15-16 %) in jih posušite na 14 % vlage. Pri čakanju na vlago pod 14 % se bodo pri 

pšenici povečevale izgube zrnja in predvsem kakovosti pšenice, posebej pri zgodnjih sortah kot so 

Bolonja, Valbona, Menrot in druge, ker so večinoma dozorele in bodo padale vrednosti beljakovin, 

padno število in tudi hektolitrska teža. Enako nujno je potrebno opraviti žetev posevkov oljne 

ogrščice, posebej posevkov prizadetih od toče. Pri oljni ogrščici bo potrebno opraviti sušenje zrnja na 

8 % vlage, pričakujemo pa s sušenjem slame dodatno odpiranje luskov tudi na površinah, ki jih ni 

prizadela toča.  

2) Posevki koruze 

Tehnološki ukrepi na posevkih koruze so zelo odvisni od stanja prizadetih posevkov in namena 

pridelave posevkov koruze. Posevke, na katerih je več polomljenih rastlin je smiselno presejati, ker na 

teh posevkih ni možno pričakovati nobene regeneracije. Verjetno bo najmanj težav, če ostanke čim 

prej j zmulčimo in takoj ko bodo to talne in vremenske razmere dovoljevale ponovno zasejemo s 

hibridi zgodnjih zrelostnih razredov (do razreda 300- za silažo cele rastline, v primeru dolge in tople 

jeseni pa bodo ti hibridi dozoreli tudi za zrnje). Na te površine za potrebe krme lahko še posejete 

posevke sudanske trave in zgodnejših sort krmnega sirka ali mešanico koruze in sončnic. Če ne 

potrebujemo silaže, je možno takoj po mulčenju in obdelavi tal posejati posevke prosa, ajde ali 

strniščne repe, vsekakor se prej informirajte o možnostih prodaje končnih pridelkov, kot tudi možnih 

težav zaradi uporabe nekaterih herbicidov v koruzi. Pozneje posejani posevki koruze, pri katerih je 

listna masa močno poškodovana, niso pa polomljeni se bodo še obrasli in jih priporočamo pustiti, če 

pa to stanje posevka še omogoča pa še čim prej medvrstno okopati. Nekateri  posevki koruze so že 

bili v fazi metličanja in pojava svile. Ta faza je za poškodbe od toče (podobno kot za pomanjkanje 

talne in zračne vlage) zelo občutljiva, zato na teh posevkih, če je svila bila poškodovana lahko pride 

do slabe oploditve. To  sedaj ni možno oceniti in je takšne posevke smiselno pustiti in jih pozneje 

uporabiti z mešanjem drugih normalnih, neprizadetih posevkov za silažo cele rastline (sicer 

energetsko manj vredno, kljub temu pa v primeru pomanjkanja krme na kmetiji, uporabno).  
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3) Posevki oljnih buč, krompirja, sončnic, soje in sladkorne pese 

Posevki oljnih buč so na prizadetem območju močno poškodovani od toče, saj je poškodovana listna 

masa, vreže in nastavljeni plodovi. Kljub temu pa priporočamo da, če je osrednji del rastline skupaj s 

korenino manj poškodovan, posevek ne presejavate z drugimi poljščinami ker se bo delno obrasel. 

Močneje poškodovane vreže se bodo popolnoma posušile, prizadeti, komaj nastavljeni plodovi bodo 

zgnili, rastline pa bodo nastavile sekundarne poganjke in se bodo obrasle. Zato prizadete posevke 

priporočam najprej poškropiti z enim od pripravkov kot je Labicuper, Trafos K, Profert, Algoplazmin  

in drugimi podobnimi pripravki za krepitev rastlin, postopek ponoviti če7-10 dni, pozneje pa 

nadaljevati z rednim varstvom pred boleznimi, dokler bo to možno. Enake ukrepe čim prej 

priporočamo opraviti na prizadetih posevkih krompirja, soje in sladkorne pese ter pozneje sejanih 

posevkih sončnic.  Posevki sončnic posejani v aprilu so v času toče bili v fazi formiranja glavic 

(butonizacij) in v fazi cvetenja.  Toča je v celoti uničila listno maso, ostala so samo stebla in 

nastavljeni cvetovi na rastlinah kjer niso stebla polomljena. Na tem področju je premalo izkušenj s 

sanacijo, zato trenutno ne morem dati primernega nasveta za sanacijo prizadetih površin. 

 

4) Posevki detelj in DTM na njivah 

Precej škode je toča naredila tudi na posevkih detelj in DTM z deteljami in lucerno, saj so posevki bili 

večinoma pred košnjo. Pri ogledu smo ugotavljali precej polomljenih rastlin lucerne in detelj, ljulke pa 

so večinoma polegle. Posevke priporočamo čim prej pospraviti, opraviti normalno gnojenje z 

dušikom, ki bo omogočalo v primeru oskrbe z vlago hitrejši naslednji odkos. 

Pripravila: 

Draga Zadravec univ.dipl.inž.kmet. 
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