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Ukrepi po toči na poljščinah v začetku julija 

 

Na območju Podravja se neurja z točo nadaljujejo, na posameznih območjih je do 10.julija toča 

padala že dvakrat. Ocenjujemo, da je na območju občine Slovenske Bistrice, Rače Fram in Kidričevo in 

Majšperk močneje prizadeto cca 400-500 ha njivskih površin pod posevki ozimnih žit, koruze, soje in 

oljnih buč. Posevki pšenice, tritikala, rži in pire so pred žetvijo, večina teh posevkov, razen ječmena in 

zgodnjih sort pšenice na lahkih tleh še ni popolnoma zrela za žetev, zato je občutljivost za izgube zelo 

velika, enako bo z vsakim dežjem padala kakovost pšenice. Zato, kljub višji vlagi, na območjih, ki jih je 

prizadela toča priporočam opraviti žetev, tudi če še vlaga ni pod 14 % in opraviti sušenje zrnja pred 

skladiščenjem. 

Podobno ukrepanje velja tudi na prizadetih posevkih pšenice, rži, tritikala, ovsa in pire. Ker so posevki 

na koncu vegetacije, bo stabilnost slame v času zorenja vse slabša, zato je nevarnost za poleganje ob 

neurjih vse večja. To pomeni, da bomo v slučaju nadaljevanja spremenljivega vremena prisiljeni iskati 

kompromis med možnimi stroški sušenja in izgubami zrnja. 

 Posevki koruze so neposredno pred metličanjem ali so v fazi metličanja in svilanja. To je trenutno 

najbolj občutljiva faza za sušo in točo, saj močnejše poškodbe od toče lahko preprečijo oploditev, 

zato sedaj lahko bolj natančno ocenimo le škodo na listni masi. Ta se giblje med 50-90 %, odvisno od 

razvoja koruze, časa setve in pogojev rasti.   

Posevki oljnih buč so tudi močno poškodovani, predvsem listna masa, ki je bila dobro razvita, 

poškodovani pa so tudi plodovi. Ocenjujem, da se bodo buče, kljub močnim poškodbam začele 

obraščati s pomočjo novih stranskih poganjkov, na katerih bodo še formirale nove plodove. Tudi pri 

zelo močno poškodovanih posevkih oljnih buč priporočam čim prej prizadete posevke poškropiti z 

aminokislinami, oziroma z bakrovimi pripravki. Med najbolj uporabnimi so pripravki Labikuper 2-3 

l/ha ali Coptrel 0,5l/ha, saj so že kombinirani pripravki z nekaj bakra in aminokislinami, kar bo 

prispevalo k boljšemu celjenju ran. Z istim namenom lahko uporabimo tudi druge podobne pripravke, 

ki jih dobimo na trgu. Nasvet velja za močno prizadete posevke, pri katerih je vreža na razdalji 50-60 

cm od sredine rastline nepoškodovana, oziroma je manj poškodovana. Pri hibridih z bolj grmičasto 

rastjo bo prišlo do regeneracije, če je ostal nepoškodovan (nepolomljen), oziroma je rahlo 

poškodovan rastni vršiček. Mlajši plodovi bodo verjetno zgnili in odpadli, manj poškodovani dobro 

formirani plodovi pa znajo nadaljevati z razvojem. Nekaj dni po uporabi bakrovih pripravkov 

priporočam redno uporabo fungicidov za zatiranje klasičnih bolezni na bučah. 

Po zadnjih neurjih s točo so tudi posevki soje močno poškodovani, ponekod je odlomljen celotni 

zgornji del rastlin. Tudi te posevke priporočam poškropiti z zgoraj navedenimi pripravki, saj 

pričakujem, da se bo obraščanje soje kljub temu nadaljevalo. Posevke soje in tudi poznega krompirja  
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čim prej poškropimo z aminokislinami in bakrom, da bi preprečili celjenje ran in pojav nekaterih 

drugih gljivičnih bolezni, pozneje pa  izvajamo redno varstvo pred boleznimi. 

Na posevkih soje in fižola na njivah se je v teh vročih dneh začela močneje pojavljati navadna pršica. 

V primeru nadaljevanja vročega vremena pričakujemo tudi večje škode, saj se bo listje predčasno 

posušilo in odpadlo. Žal pa trenutno v Sloveniji za posevke soje nimamo registriranega nobenega 

učinkovitega pripravka akaricida, s katerim bi lahko ukrepali. 
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