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AKTUALNO V KMETIJSKI PRIDELAVI
Setev koruze kot prevladujoče poljščine v naši državi je v polnem teku. Zaradi vzpodbudnih odkupnih cen v lanski sezoni
je interesa za setev te poljščine po pričakovanjih več.

hrano poglavitno vprašanje, ne samo pridelovalca, ki se srečuje s
podražitvami kmetijskega repromateriala in s tem dražjim financiranjem proizvodnje, ampak tudi domače kmetijske politike.

Opravljeno je tudi že dognojevanje žit. Posledica ekstremne
podražitve energentov je tudi podražitev mineralnih gnojil.
Cene še nikoli v zgodovini niso bile tako visoke. Poleg tega je
bilo vse od sredine februarja do začetka aprila po celotni Sloveniji sušno obdobje brez padavin. Za sušo, ki je bila po podatkih
Agencije republike Slovenije za okolje (ARSO) opredeljena
kot kmetijska suša upamo, da na posevke žit ni imela prevelikega negativnega vpliva. Možnost, da bo nekaj škode po suši
predvsem na prodnatih tleh in tam, kjer so bila žita lani jeseni
zaradi mokrega vremena posejana prepozno, seveda obstaja.

Ta govori o ohranjanju kmetijskih zemljišč, glavno vprašanje
pa bi moralo biti, kako povečati njivske površine.

Težko pričakovane padavine so tla, vsaj zgornje sloje, namočile,
zato smo na posevkih ozimnih žit in oljne ogrščice že opazili
izboljšanje. Posebej tista polja, kjer so bili opravljeni vsi agrotehnični ukrepi so lepo ozelenela in se lepo razvijajo. Z agrotehničnimi ukrepi, ki sledijo- nadaljnja dognojevanja, pravočasno zatiranje plevelov in bolezni lahko pričakujemo visoke
pridelke. Žita zelo hitro prehajajo iz faze razraščanja v fazo kolenčenja, ko je čas za drugo dognojevanje z dušikom, ki vpliva
na število klaskov in dolžino klasnega vretena.
Kako pridelati več, je ob trenutni negotovosti glede preskrbe s

Tudi pri strateškem načrtu skupne kmetijske politike, ki ga je
vlada potrdila konec leta 2021, bodo zaradi novih razmer potrebne spremembe v smeri povečevanja samooskrbe z beljakovinskimi komponentami, oljnicami in ostalim, kar pa vodi v
spremembe kolobarja oz. ukinitev prahe.
Ne glede na vse smo v Kmetijski zadrugi Ptuj oskrbeli naše
kmetijske prodajalne z vsem potrebnim repromaterialom, ki ga
sodobna kmetija potrebuje za svojo proizvodnjo.
Še pravočasno smo nabavili mineralna gnojila, tako da nestabilnosti glede oskrbe naši kmetje zaenkrat še niso čutili.
Uredniški odbor

PRIDELAVA KORUZE
Koruza (Zea mays) je kulturna rastlina, katere domovina je
Amerika. Je rastlina, ki se uporablja za prehrano ljudi in domačih živali. Iz koruznega zrnja se lahko izdela veliko končnih produktov za ljudsko prehrano, predvsem v ZDA.
Koruzno zrnje sodi med energetsko najbolj bogata krmila
za živali, saj ima kilogram zrnja energetsko vrednost okoli
800 škrobnih enot.
Koruza je rastlina toplega in dolgega dne. Pri svoji rasti rabi
veliko toplote, svetlobe, kakor tudi vode ob svojih različnih
rastnih stadijih.

Primeri sestav mineralnih gnojil, primernih za
osnovno gnojenje pred setvijo koruze:
• NPK 7 : 20 : 30
• NPK 8 : 15 : 24
• NPK 6 : 12 : 24 itd.
3 – 6 cm. Sama gostota setve je odvisna od zrelostnih razredov in
namenske rabe koruze. Koruza v rastni dobi rabi nekje med 220
– 260 kg čistega dušika na hektar in če smo že 1/3 N dodali pred
setvijo, dodamo ostali dušik z dognojevanjem, ko ima koruza 6
– 8 listov. Dognojujemo s KAN-om (27% N) ali s počasi delujočimi dušičnimi gnojili kot so UREA (46% N), N-GOO, itd.

SETEV IN GNOJENJE KORUZE
Za uspešno setev je potrebna dobra priprava tal. Pomembno
je, da smo že v jeseni opravili temeljno ali globoko oranje, s
tem smo omogočili fizikalno obdelavo prsti v zimskem času.
V zgodnji pomladi, ob primernih pogojih, je potrebna poravnava ali zapiranje brazd, kar je pogoj, da preprečimo izgubo
vlage iz tal. Plevele, ki so prisotni, pa lahko na ta način delno
uničimo mehansko.

Pri uporabi dušičnih gnojil velja previdnost. Prepozna uporaba lahko vpliva na počasnejše dozorevanje v jesenskem času.
Pomembno je vedeti:
- Koruza je okopavina
- Zaradi pravočasne jesenske setve ozimin, sejemo koruzo
z nižjimi zrelostnimi razredi nekje do FAO 360
- Koruza bo v bodoče odigrala veliko vlogo v prehrani ljudi.
Rudi Meško ing. agr.

Nekaj dni pred setvijo opravimo osnovno gnojenje koruze.
Pri samem gnojenju moramo upoštevati analizo tal in se po
njej ravnati.
Pričakovan pridelek iz enega hektarja:

Najučinkovitejše foliarno
dognojevanje z dušikom!

Za 10 ton suhega zrnja koruza rabi:
Fosforja 80 – 100 kg/ha P2O5
Kalija 120 – 140 kg/ha K2O
Za 60 ton silažne koruze pa je potrebno:
Fosforja 110 – 130 kg/ha P2O5
Kalija 240 – 260 kg/ha K2O
Razmerje P : K = 1 : 2
Potreba po dušiku je v začetku rasti majhna. Skupaj s fosforjem in kalijem že pred setvijo zadelamo v tla 40 – 60 kg
čistega dušika na hektar.
Pri gnojenju z mineralnimi gnojili moramo upoštevati tudi
hranila iz organskih gnojil, če smo seveda le te uporabili. S
predsetveno pripravo, kjer smo mineralna gnojila zadelali v
tla, smo hkrati mehansko že drugič uničili plevele.
Setev koruze se prične okrog 15. aprila, ko je temperatura tal
nekje med 8 – 10 ⁰C, kar je seveda odvisno od tipa tal in same
vlažnosti tal, od katere je odvisna tudi globina setve, ki je med

Last N®: Dušično foliarno gnojilo s počasnim sproščanjem, ki zagotavlja dolgotrajno oskrbo z dušikom v vseh
vremenskih pogojih, brez onesnaževanja podtalnice z
nitrati. Njegovo sproščanje traja do 8 tednov in prav tako
dolgo tudi oskrbuje rastline z dušikom. Lahko se meša s
sredstvi za varstvo rastlin in je izredno selektiven.

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

www.karsia.si
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Varstvo žit pred boleznimi (sezona 2022)
Bolezni lista in bili

Bolezni klasa

AMISTAR Tern (P)
AMISTAR & PLEXEO (J, P, R, T) pakiranje za 1,3 ha
ASCRA XPRO (P, R, T) 1,5 L/HA, J,O (1,2 L/HA)
BOUNTY (P, R, T) 0,45 L/HA
BUZZ ultra DF (P) (0,33L/HA)
CHAMANE (P, J, O, R, T) 1 L/HA
EMINENT 125 EW (P) 1 L/HA
ELATUS ERA (P, J, O, Pira, R, T) 1 L/HA
MIRADOR FORTE (J, P, T) 1,5 – 2 L/HA
PRIAXOR EC (J, P, R, T) 1,5 L/HA
RETENGO (P, J, R, T) 1,25 L/HA
ZANTARA (J, O, P, R, T) 1,5 L/HA

AMISTAR Era Pack (P, J, R, T)*
CARAMBA (P, J, R, T) 1,5 L/HA
ORIUS 25 EW (P, J, R, T) 1 L/HA
PRAKTIS (P) 0,8 L/HA
PROSARO (J, P, R, T) 1 L/HA
PROTENDO 330 EC (P, J, R, T) 0,65 L/HA
TEBUSHA 25% EW (J, P, R, T) 1 L/HA
FOLICUR 250 EW (J, P, R, O) 1 L/HA
SILTRA XPRO (P, J, O, R, T) 1 L/HA
SIRENA (P, J, R, T) 1,5 L/HA
ZAMIR (J, P, R, T) 1,5 L/HA

(zaviramo razvoj in širjenje bolezni klasa in zgornjih listov)

(zaustavitev razvoja in širjenja bolezni na zgornje liste)

P - pšenica,
J - ječmen,
R - rž,
T - tritikala,
O - oves
Pi - pira

BBCH
29

BBCH
30 - 31

BBCH
32 - 36

BBCH
37

BBCH
39

BBCH
51 - 59

BBCH
59 - 61

BBCH
69

BBCH
71 – 92

Konec razrašč.

Začetek
kolenčenja,
prvo kolence

Kolenčenje

Viden zastavičar,
še zvit

Zastavičatr
popolnoma
razvit

Začetek klasenja

Konec klasenja,
začetek cvetenje

Konec cvetenja

Zorenje

Aliseo Plus: Kombiniran herbicid na osnovi treh
učinkovin za zatiranje enoletnega in večletnega
ozkolistnega ter širokolistnega plevela v koruzi.
V primeru močnejše zapleveljenosti z večletnimi

širokolistnimi pleveli, se ga priporoča v
kombinaciji s herbicidom Mustang 306 SE.
Za optimalno učinkovitost vedno dodajte močilo
Nu-Film-Premium.

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

www.karsia.si

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno in pred uporabo vedno preberite etiketo oziroma navodilo za uporabo!

Najmočnejša rešitev
za zatiranje
plevelov v koruzi!

Privoščite
vašim žitom le
najboljše!
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno in pred uporabo
vedno preberite etiketo oziroma navodilo za uporabo!

Mirador Forte: Sistemični fungicid na osnovi dveh učinkovin
za zatiranje bolezni na ječmenu, pšenici in tritikali. Osnova za
zdrava žita, idealen za uporabo v prvem terminu zaščite žit.
Mavrik 240 EW: Piretroidni insekticid za zatiranje rastlinskih
škodljivcev na žitih in oljni ogrščici, na katerega še ni razvita
rezistenca. Njegovo delovanje je izrazito dobro tudi pri
nizkih temperaturah. Zamir: Sistemični fungicid na osnovi
dveh učinkovin. Zagotavlja dvojno zaščita listja, stebla in

klasa! Odlična izbira varstva pred glivičnimi boleznimi v
vseh terminih! Universal Bio: Posebno foliarno gnojilo, kjer
so osnovna hranila NPK v uravnoteženi kombinaciji. Rastline
izredno hitro odreagirajo na to gnojilo, saj je učinek viden
že v 1-2 dneh. Je zelo primeren za obnovo vegetativne rasti.
Azos 300: Foliarno gnojilo, raztopina dušičnega gnojila z
visoko vsebnostjo žvepla, za popolno prehrano z dušikom in
žveplom ter doseganje višje vsebnosti beljakovin.

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

www.karsia.si
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Novosti
v prodajnem
programu
Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno in pred uporabo
vedno preberite etiketo oziroma navodilo za uporabo!

Zorvec Endavia: Nov, revolucionaren sistemični fungicid
z izjemnim rezidualnim delovanjem za popolno zaščito
krompirja pred krompirjevo plesnijo ter čebule, šalotke in
česna pred čebulno plesnijo. Banjo: Nov kontaktni fungicid
za zatiranje glivičnih bolezni na krompirju, čebuli in šalotki.
Nitro Speed Total: Počasi sproščujoče dušično foliarno

gnojilo z dodanim magnezijem in žveplom ter mikrohranili.
Dolgoročno oskrbuje rastline z dušikom v vseh vremenskih
razmerah. Flexidor: Nov, izjemno pomemben talni herbicid
za zatiranje problematičnih enoletnih širokolistnih plevelov
v oljnih bučah pred vznikom. Dobrodošel bo tudi v drugih
kulturah, kot so pečkarji, vrtnine in nekatere okrasne rastline.

Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin

www.karsia.si

Učinkovito
zatiranje
plevelov
v koruzi
dr.metrob H3

komplet herbicidov

• zanesljivo zatiranje plevela
v koruzi po vzniku,
• sredstvi zatirata celoten spekter
običajnega in najtrdovratnejšega ozko
in širokolistnega plevela v koruzi.

NOVO
NOVO
NOVO

Soilguard
proti strunam

www.metrob.si

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

TRAVINJE
AGROSAAT

žje
Za la adovanje
l
obv kov
strošeji!
pri r

NAJBOLJŠA REŠITEV ZA
KAKOVOSTNO LASTNO KRMO!
Klasične
mešanice:
AGROSAAT 1-9

Plus mešanice:
AGROSAAT
PLUS 1-5

Lucerna:
EMILIANA,
OSLAVA

RWA Slovenija d. o. o.,
Dolenjska cesta 250a, 1291 Škofljica

Več informacij o ponudbi nadete v dobro založenih
trgovinah s semeni, na naši spletni strani www.agrosaat.si
ter pri svetovalni službi Agrosaat.

