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Ravnanje z žetvenimi ostanki koruze pred setvijo pšenice 

ali kako zmanjšati okužbe s plesnimi iz rodu Fusarium spp. 

 
Letos je bila okuženost zrnja žit in koruze s plesnimi iz rodu Fusarium in z njenim 
strupenimi izločki - mikotoksini kar obsežna in visoka. Množične okužbe zrnja se 
pojavljajo zaradi vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov (vodni in 
toplotni stres) in predvsem zaradi prepogostega vrstenja koruze in žit v kolobarju, 
Fuzarioze se prenašajo iz koruze na žita in obratno.  Na pojav okužb s fuzarijskimi 
plesnimi vpliva pritisk in potencial bolezni iz okolja, vlaga in temperatura, 
kolobar, obdelovanje zemlje, gnojenje, sorta, varstvo rastlin in rodovitnost tal. K 
problemu obvladovanja fuzarioz bo  potrebno pristopiti bolj kompleksno in začeti 
izvajati preventivne ukrepe.  
 
Kadar sejemo pšenico za koruzo lahko računamo na večjo verjetnost pojava fuzarijskih okužb 
na pšenici, zato priporočamo nekaj več doslednosti pri pripravi setvišča:  
 

1. Pri spravilu koruze pazimo, da prekomerno ne gazimo in ne zbijamo tal, ker bi s tem 
poslabšali biološko aktivnost in povečali potencial širjenja bolezni iz koruznih 
ostankov na pšenico.  

2. Za pospešitev razgradnje koruznice in uravnavanje C/N razmerja v žetvenih ostankih 
koruze, dodamo gnojevko (15m3/ha) ali Ureo (85 kg/ha) ali KAN ob setvi v vrste (po 

Nitratni direktivi max. 40 kg N/ha, dušika iz mineralnih gnojil pri jesenski setvi),  
3. Za pospešitev humifikacije koruznice in žetvenih ostankov lahko uporabimo 

pripravke z mikrobi in efektivne mikroorganizme (EM).  
4. Na izrecno kislih tleh, kjer je biološka aktivnost zelo omejena, priporočamo trošenje 

mehkih apnencev (5-8 t/ha) na žetvene ostanke koruze.  
5. Žetvene ostanke, koruznico in ostanke klasincev zelo na dobro zmulčimo in 

enakomerno razporedimo po površini, da se pospeši mikrobiološka razgradnja.  
 
Žetvene ostanke koruze je potrebno lepo porazdeliti, dobro zmulčiti in plitvo vdelati v tla.  

Na sliki levo je klasični mulčer z L noži in desno mulčer z Y noži, ki bolje razcefrajo koruzinje. 
(vir: KGZS zavod MS, prikaz, Lutverci, 24.10.2017) 
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Ravnanje s koruznico pri konvencionalni obdelavi: 
Pred oranjem naj bo koruznica enakomerno razporejena po 
brazdi (možna uporaba česala za slamo – Stoh striegel). Zaradi 
hitrejšega razkroja, koruznica ne sme biti globoko podorana. 
 
Ravnanje s koruznico pri kompostni obdelavi: 

Pri kompostni obdelavi žetvene ostanke plitvo 
vnesemo v zgornji sloj tal. Težka diskasta brana z  

zobčastimi koluti, dobro razreže koruznico in ostanke 
klasincev,  zemljo drobi in premeša z žetvenimi ostanki.  

Če imamo dovolj težke brane in primerno 
hitrost, potem predhodno mulčenje koruznice 
ni potrebno. Na sliki levo je primer kompostne 
obdelave tal z wariodisc-om, ki dobro zreže, 
premeša in vdela žetvene ostanke v tla. 
(vir: KGZS zavod MS, prikaz, Lutverci, 24.10.2017) 

 
Ravnanje s koruznico pri setvi v mulč:  

Pri setvi v mulč je potrebno žetvene ostanke 
najprej dobro zmulčiti. Za setev v mulč se 
uporabljajo plitvi rahljalniki, ki 8-12 cm globoko 
zrahljajo tla, v kombinaciji s kotalnimi branami, 
ki vtisnejo v zemljo grude in žetvene ostanke. 
Na sliki levo je prikazana setev pšenice v mulč.   
(vir: KGZS zavod MS, prikaz, Lutverci, 24.10.2017) 
 
Njivske površine na katerih so plitvo inkorporirani žetveni 
ostanki veliko bolje zadržujejo padavine in so manj podvržene 
zaskorjenju in so odpornejše proti eroziji ter spiranju dušika. 

 
 
Ravnanje s koruznico pri direktni setvi No-till 

Pri direktni setvi pšenice v žetvene ostanke , 
brez predhodne obdelave tal, je možnost 
direktnega prenosa okužb s fuzariozami iz 
koruze na pšenico veliko večja. Pred direktno 
setvijo je  v vsakem primeru potrebno 
koruznico in ostanke klasincev zelo nadrobno 
zmulčiti.  
Na sliki levo je prikazana direktna setev pšenice 
s sejalnico Great Plains. 
 (vir: KGZS zavod MS, prikaz, Lutverci, 24.10.2017) 

 


