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OSKRBA POSEVKOV POLJŠČIN V JUNIJU 

 

Oskrba  posevkov poljščin v juniju je odvisna od vrste, časa setve in stanja posevkov poljščin. Pri ozimnih žitih, 

ki so še v fazi od mlečne do voščene zrelosti spremljamo možne napade listnih uši, na jarih žitih tudi strgača in 

pojav bolezni in ko so preseženi pragovi škodljivosti uporabimo ustrezne insekticide in fungicide. Pri tem 

moramo upoštevati karenčno dobo izbranega pripravka. Ker je  letos v maju in juniju bilo precej padavin, 

obstaja velika možnost, da se je dušik iz gnojil pri dognojevanjih izpral. Zato je smiselno, posebej pri poznejših 

sortah opraviti še dognojevanje s foliarnimi gnojili, da bi dosegli večjo vsebnost beljakovin v zrnju in s tem 

boljši kakovostni razred pri odkupu. 

 

Koruze so večinoma že dognojene in najmanj enkrat okopane ter zelo intenzivno rastejo. Če obstaja možnost 

posevke še naprej okopavajte, saj padavine v obliki ploh in nalivov zemljo zbijajo. Letos lahko pričakujemo 

dodatno razraščanje koruze, ki jo opazimo v obliki stranskih poganjkov pri tleh. Te so ena od posledic hladnega 

aprilskega vremena po setvi in takoj po vzniku posevkov. Ne priporočamo jih odstranjevati, saj s tem dodatno 

ranimo rastline, pri ugotavljanju pridelka zrnja, pa nismo ugotavljali, da bi rastline z razvitimi 2 stranskimi 

poganjki dajale nižji pridelek v primerjavi z rastlinami, ki stranskih poganjkov niso formirale. V nadaljevanju 

rasti, kot posledico spomladanskih nizkih temperatur lahko pričakujemo tudi nastavek večjega števila storžev, 

ki bodo pozneje odmrli in tudi večji pojav bulavosti na steblu in na metlici. 

 

Posevke soje priporočamo še okopavati, če to medvrstna razdalja omogoča. Na posevkih je potrebno ugotoviti 

če so se začeli  razvijati bakterijski gomoljčki na koreninah. To ugotovimo tako, da rastline pazljivo izpulimo 

tako, da ostane celotna koreninska masa. Če na njih opazimo majhne gomoljčke, običajno dodajanje dušika ne 

bo potrebno, ker bodo rastline dušik za svojo rast črpale iz zraka. Če pa se bakterijski gomoljčki na rastlinah, 

kljub tretiranemu semenu soje ne razvijajo, kar je pogosto v kislih, zbitih ali premokrih tleh, pa je posevke soje 

potrebno še dognojiti z  50-80 kg/ha dušika, oziroma 200-250 kg/ha KAN-a, saj soja rabi za pridelek 3,5 t/ha 

veliko dušika. 

 

Posevke buč okopavajte, dokler vreže ne pokrijejo celotni prostor. Potrebno je tudi redno spremljanje pojava 

listnih uši, navadne pršice in pojava bolezni. Za boljše opraševanje poskrbite z namestitvijo čebel v neposredni 

bližini posevkov, za kaj se poskušajte dogovoriti s čebelarji. Pri uporabi listnih gnojil in pripravkov za varstvo 

rastlin priporočamo foliarno dodajanje bora. 

 

Na posevkih sončnic, ki bodo v kratkem zacveteli spremljajte pojav listnih uši in pojav bolezni. Od fungicidov 

lahko še uporabite strobilurinski pripravek Retengo v odmerku 0,5-1 l/ha ali pripravek Tebazon EW 25 v 

odmerku 1,5 l/ha. 

 

Posevke konoplje in ajde priporočamo prečesavati, dokler je to še možno. Na ta način rahljamo tla, mehanično 

odstranjujemo plevele in ustvarjamo boljše pogoje za rast. V času cvetenja ajde priporočamo, da se s čebelarji 

dogovorite za namestitev čebel v bližini posevka ajde za boljše opraševanje. 
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