MAJ
2021

CENE ŽIT NA NAJVIŠJI RAVNI V ZADNJIH OSMIH LETIH
Dvig povpraševanja po žitih in pričakovane višje cene letošnje letine

Za rast cen je, vsaj tako kot dobava žit, pomembno tudi
povpraševanje.
Kot posledico obnove svojih prašičjih farm, je Kitajska kupila
veliko več pšenice, koruze, ječmena in soje na svetovnem trgu,
kot kdaj koli prej. Ta trend, stopnjevanje proizvodnje prašičev,
se nadaljuje z veliko hitrostjo tudi naprej.
Eden od razlogov za visoko porabo kitajske krme ni le hitra
rekonstrukcija prašičje populacije, temveč tudi spremenjena
struktura kitajske prašičje proizvodnje. Za razliko od preteklih
let zdaj prevladujejo ogromne industrijske prašičje kmetije, kjer
prašiče redijo v hlevih z več nadstropji, tako kot v znanstveni
fantastiki se gradijo t. i. prašičja mesta. Vendar pa se te hitro
rastoče ogromne kmetije lahko oskrbujejo le s kupljeno krmo in
s tem podpihujejo uvoz.
Tukaj je še epidemija COVID, katere nepredvidljivost je
botrovala k ustvarjanju zalog žit v številnih državah sveta.
Cene evropske pšenice so se ta teden povzpele nad 250 evrov na
tono. Že nova letina pšenice dosega na trgu slabih 221 eur.
Cene koruze so se prav tako zelo močno zvišale. Koruza je
praktično razprodana. Stara letina stane 248 evrov na tono,
nova letina pa je na 211 evrov.
Tudi v prihodnje vsi signali kažejo, da se bodo cene v povprečju
dvigale, ne glede na to, da se bomo srečevali z nihanjem cen na borzi.
Cene žit so trenutno na nivoju cen izpred osmih let. Večina kmetov
se tako visokih stopenj ne spomni.
Gospodarski analitiki so mnenja, da bo svetovna ponudba žit in
soje do naslednje jeseni izjemno napeta, saj so skladišča že skoraj
prazna.
Razloge lahko iščemo v nekaj presenetljivih obratih na strani
dobave žit, ki izhajajo iz slabših letin v ZDA, k temu lahko dodamo
težave med setvijo in spravilom v Južni Ameriki, kjer se zaradi
vremenskih razmer občutno krči druga žetev koruze, ki je izjemno
pomembna za svetovni trg žit.

Dražje surovine, ozka grla pri dostavi
Višje cene goriv in električne energije, prekinjene dobavne
verige, ogromen zaostanek v ladijskem prevozu, zamude pri
nakladanju in prevozu surovin in izdelkov zaradi nadaljnjih
omejitev pandemije, vse to so nova dejstva, s katerimi se
trenutno srečujemo.
Po drugi strani pa gospodarstvo, po zajezitvi pandemije
COVID, za nemoteno proizvodnjo nujno potrebuje surovine.
Rezultat je izredno veliko povpraševanje, ki ob ozkem grlu pri
dobavi surovin dviguje cene le teh.
Zaradi ne zmožnosti dobave
p olproiz vo dov se ustavljaj o
proizvodne verige tudi v tovarnah,
vezanih na kmetijstvo (Fendt).
Kaj lahko pričakujemo kmetje ?
Kmetijska gospodarstva v Sloveniji trenutno že čutijo posledice
podražitve surovin, opreme in krme. Po napovedih se bo trend
podražitev še nadaljeval.
Vseeno pa lahko pridelovalci poljščin z optimizmom
pričakujemo žetev. Pomembno je, da čim bolj temeljito in
pravočasno opravimo vse potrebne tehnološke ukrepe, ki bodo
pripomogli k visokemu in kvalitetnemu pridelku.
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DOGNOJEVANJE IN VARSTVO OZIMNIH ŽIT IN KORUZE
Pri žitih prehajamo v obdobje, ko se ustvarja tako imenovani
dohodek za pridelovalce. Dognojevanje v žitih prilagodimo
glede na stanje analize v rastlinskem soku rastlin in stanje
posevka. V času od klasenja do cvetenja opravimo 3.
dognojevanje z dušikom. S tem ukrepom v posevkih
podaljšamo nalivanje zrnja, povečamo težo zrn in vsebnost
beljakovin.
Za to dognojevanje uporabimo hitro delujoča gnojila v
nitratni obliki, kot je mineralno gnojilo KAN v količini
od 150 do 200 kg/ha.
Dejstvo je, da samo z UREO v klas rastline ne sprejmejo toliko
dušika, kot bi ga v tem času potrebovale. Je pa vsekakor ukrep na
mestu, saj ga lahko kombiniramo s fungicidom proti boleznim
klasa. V tem primeru nam nadomesti močilo. UREO lahko
nadomestimo tudi z drugimi specialnimi foliarnimi gnojili, ki
poleg dušika vsebujejo tudi žveplo.
V tem času je potrebno veliko pozornosti posvetiti ukrepu
zatiranja bolezni klasa.
Predvsem bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu Fusarium, nam
lahko precej znižajo kvaliteto pridelka. Glive iz rodu Fusarium
izločajo mikotoksine, ki so izredno strupeni že v zelo malih
količinah. Značilna predstavnika teh mikotoksinov sta DON
(deoxynivalenol) in ZEA (zearelon).

Škropljenje proti glivam iz rodu Fusarium opravimo v
času začetka cvetenja pšenice, pri ječmenu že prej, v
vsakem primeru bolje prej kot kasneje.
Glede na letošnje nižje temperature in obdobja nestanovitnega
vremena s padavinami lahko, predvsem tam, kjer je preozek
kolobar (žita – koruza – žita), obdelava tal brez oranja ali
občutljiva sorta, pričakujemo večji pritisk te glive.
Fungicidom proti boleznim klasa nujno dodamo močilo. To
škropljenje lahko združimo s škropljenjem s foliarnimi
gnojili v klas.
Obvezna je tudi temeljita kontrola posevkov glede prisotnosti
Žitnega strgača.

Cilj pri zatiranju žitnega strgača so začetni razvojni stadiji
ličink.
Za odločitev o zatiranju lahko uporabimo enega od pragov:
povprečno ena ličinka na posamezen vrhnji list ali 10 ličink na
m2, ali uporabimo prag 15 % poškodovane površine najbolj
vitalnih zgornjih listov.
Pri dognojevanje koruze je količina dušika odvisna od količine
in oblike dušika, ki je bil potrošen pred setvijo. Za dognojevanje
koruze se odločimo, ko ima koruza 4 -5 listov, kajti v tem času se
v rastlini formirajo storži oz. vrste v storžu.
Koruza do 6. lista nastavi svoj proizvodni potencial,
zato je pomembno, da ima na voljo hitro dostopno
gnojilo v nitratni obliki - KAN.
Pri osmem listu koruze se formira število zrn v posamezni vrsti
na storžu, kar posledično vpliva na količino pridelka. Za
dognojevanje koruze z dušikom je potrebno dodati okrog 80 kg
čistega dušika na hektar, kar zadošča cca. 300 kg mineralnega
gnojila KAN 27% N ali podobnega (v nitratni obliki).
Koruza spada med okopavine, ob okopavanju lahko opravimo
dognojevanje, gnojilo se zadela v tla in se tako prepreči izguba
dušičnih gnojil. V zgodnjem mladostnem razvoju je koruza tudi
najbolj občutljiva na temperaturna nihanja. Primeren ukrep v
tem obdobju je rahljanje.

Glede herbicidov lahko v letošnji sezoni pričakujemo
optimalno delovanje osnovnih herbicidov (Adengo,
Lumax,…). Na težjih tleh, kjer zaradi razmočenosti prehodi in
škropljenje ne bodo možni, raje počakamo, in kasneje, glede na
plevelno sestavo, uporabimo foliarne herbicide oz. herbicidne
kombinacije.
Gospodarski analitiki napovedujejo, da bodo odkupne cene žit
višje kot so bile v lanskem letu, zato je zelo pomembno, da
izpolnimo vse pogoje za dober in kakovosten pridelek.
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