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Pred setvijo koruze 

 

Ko se odločamo za setev koruze je potrebno upoštevati dolžino rastne dobe koruze (je genetsko 

pogojena), tip tal, v katera bomo sejali koruzo, primerno pripravljena tla, rok setve - 

temperatura tal mora biti najmanj 8°C, način uporabe koruze (zrnje ali silaža), zrelostni 

razred, uporabo kakovostnega semena, gostoto setve, varstvo pred škodljivci in pleveli, 

odpornost na bolezni. In za kateri hibrid se bomo odločili – na spletni strani Kmetijskega 

Inštituta Slovenije je objavljena priporočena sortna lista za koruzo, kjer se najdejo zelo 

uporabi podatki o hibridih koruze za zrnje in za silažo. 

                                                                                                                                           

   

Priprava njive za setev 

S pripravo njive za setev želimo doseči dva namena: omogočiti kar najboljši vznik in s tem 

gostoto posevka ter izboljšati ukoreninjenje in adsorbcijo hranil ter vode iz zemlje. Za uspeh je 

odločilno upoštevanje biofizikalnih lastnosti tal, njihovega stanja in vlažnosti. Pomembno je 

upoštevati, da hitri prehodi razrahljane zemlje v zbito podbrazdje, kot se ustvarja pri oranju, 

kjer nastaja plazina, preprečujejo vraščanje korenin v globino. Korenine rastejo vodoravno, 

dokler ne pridejo do navpičnih odprtin, po katerih lahko prodirajo v globino. Zbita območja, ki 

jih povzročajo grude, traktorske kolesnice, preplitva obdelava itn., ne omogočajo zadostne 

prezračenosti koreninskega sistema zlasti ob vlažnem spomladanskem vremenu. Na lahkih 

peščeno-ilovnatih tleh s premalo organske snovi se koreninski laski ne morejo dovolj trdno 

povezati s talnim kompleksom. Kot posledica se na koruzi pokažejo znamenja pomanjkanja 

hranil (fosfor, dušik, itn). Priprave njive za setev ne moremo opraviti po enotni recepturi, vsako 

njivo je treba obravnavati posebej. 

 

Priprava setvišča po prezimnem dosevku  

Če imate na njivah, kjer boste sejali koruzo, prezimni dosevek, je potrebno v zgodnje 

spomladanskem času potrositi po površini apnenec, apnenčevo moko, v količini največ 2 

toni/ha, da zadostimo vsaj delni potrebi dviga pH vrednosti tal. Nato globoko preorjemo, brazde 

razbijemo s kolutasto, žličasto ali peresasto brano, temo sledi vrtavkasta brana (to v primeru, 

če je zemlja grudičasta in zbita) ali freza ali predsetvenik - njivo pripravimo, obdelamo do 

drobnogrudičaste strukture, da bo pripravljena na setev. To opravimo tik pred setvijo koruze in 

takoj posejemo. Na lažjih tleh tla obdelamo po oranju bolj plitvo, največ 10 do 15 cm globoko. 

Za to opravilo uporabimo plug in vrtavkasto brano ali frezo, ki ji sledi predsetvenik. Fizikalne 

lastnosti setvišča izboljšamo, če ga tik pred setvijo povaljamo. 

  

 



 

Gnojenje koruze 

Pri načrtovanju odmerkov posameznih hranil upoštevamo potrebe koruze po hranilih, izgube 

zaradi izpiranja, in fiksacijo hranil na talni kompleks. Potrebo koruze po hranilih na hektar 

predstavlja tista količina hranil, ki je potrebna za optimalen pridelek. Na intenzivnost 

sprejemanja hranil močno vplivajo zapleveljenost, varstvo pred škodljivci in lastnosti hibrida. 

Hitrost sprejemanja hranil poteka z različno dinamiko glede na morfološke faze koruze. Prvih 

45 dni po vzniku je poraba hranil zelo majhna. Do pojava 8. lista sprejme le 2% skupnega 

dušika, 1% skupnega fosforja in 4% skupnega kalija. Po tej fazi nastopi obdobje zelo 

intenzivnega sprejemanja vseh hranil in traja do konca oplodnje, to je do trenutka, ko se začne 

sušiti svila. Po tem obdobju koruza kalija praktično ne sprejema več, zato se njegova vsebnost 

v rastlini začne celo zmanjševati. Od začetka natekanja asimilatov v zrnje do zrelosti koruza 

sprejme le še približno osmino skupne količine dušika in četrtino vsega fosforja. 

Na koruzni njivi odvzamemo z vsakimi 100 kg zrnja približno 2 kg dušika in kalija ter 0,8 kg 

fosforja. Odmerki hranil za pridelek 8 do 10 ton zrnja se na hektar lahko gibljejo med 220 – 

280 kg dušika, 90 – 100 kg fosforja, 220 – 260 kg kalija.  

Če ne uporabljamo organska gnojila, ampak le mineralna, porazdelimo odmerek dušika na dva 

obroka – na predsetvenega in na dognojevanje v fazi 6. do 8. lista. Prvi obrok  mineralnega 

dušika potrosimo med pripravo njive za setev. Gnojilo zadelamo v zemljo. Kot predsetveni 

obrok mineralnega dušika damo 60 do 80 kg N/ha ali eno tretjino celotnega odmerka. Za prvi 

obrok je primerno da damo KAN (apnenčev amonijev nitrat), saj vsebuje dovolj hitro 

delujočega nitrata, ki ga korenine lažje sprejemajo kot amonij. Prvi del dušika običajno izvira 

iz sestavljenih, kombiniranih mineralnih gnojil – NPK gnojila. Čistih dušikovih gnojil ni 

priporočljivo mešati s sestavljenimi, zato je treba iti dvakrat po njivi. Taka sestavljena 

mineralna gnojila so: NPK 7-20-30, NPK 6-18-36, NPK 5-20-30, idr..  

V fazi 5. do 8. lista koruze dognojimo s KAN-om (27 % dušika) ali UREO (46 % dušika). 

Priporoča se uporaba KAN-a, ker pri URE-i lahko pride do ožigov na koruzi.  

Pri vnosu hranil je potrebno upoštevati Uredbo o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz 

kmetijskih virov (Ur.l. RS, št. 113/2009) – mejna vrednost letnega vnosa dušika v tla pri koruzi 

za zrnje in za silažo ne sme presegati 270 kg/ha.  

 

Setev koruze 

Pri pridelovanju koruze je izbira ustreznega hibrida eden odločujočih dejavnikov za količino 

pridelka in čas dozorevanja. Prepozni hibridi niso priporočljivi, ker dajo slabši in vlažnejši 

pridelek kot srednje pozni. Največji pridelek zrnja in škrobnih enot dajejo hibridi zrelostnih 

razredov FAO 240 do FAO 390. Pri nas v Pomurju se na lažjih tleh sejejo hibridi FAO do 400 

(za pridelovanje zrnja), na težjih tleh FAO 200. 

Količina potrebnega semena za hektar posejane koruze se, v odvisnosti od zrelostnega razreda 

hibrida in namena uporabe, giblje v razponu od 75.000 do 120.000 semen. Obstajajo pa za vsak 

hibrid podatki o priporočeni gostoti. Okvirne vrednosti za FAO 100 so 95.000 – 110.000 

rastlin/ha, za FAO 200 so 90.000 – 105.000 rastlin/ha, za FAO 300 so 85.000 – 95.000 

rastlin/ha, za FAO 400 so 75.000 – 85.000 rastlin/ha. Za zgodnje spravilo zrnja se priporoča 

uporaba hibrida koruze zrelostnega razreda FAO do 230, za kasnejše spravilo pa uporaba 

hibridov koruze zrelostnega razreda do 350. Kasnejše hibride koruze se pri nas ne priporoča 

sejati, ker ne dozorijo pravočasno oz. so prepozni za naše rastne razmere za pridelovanje zrnja. 

 

In kdaj sejemo koruzo?  

Ko se tla nekoliko ogrejejo, da ne pride mlado koruzno seme v prehladna tla, temperatura tal 

bi naj bila vsaj 8°C. In tla morajo biti prej kvalitetno pripravljena do drobno grudičaste 

strukture. V slabo pripravljenih tleh koruzno seme ne bo kvalitetno kalilo, precej več možnosti 



imamo napada talnih škodljivcev in glive koruzne bulave sneti, ki preživijo na tleh tudi dve leti 

ali več, bodo okužile mlado razvijajočo se koruzno rastlino.    

Koruzo sejemo na medvrstno razdaljo 70 cm, vrsta razdalja pa se giblje od 11 do 16 cm, odvisno 

od zrelostnega razreda. Globina setve je 5 do 6 cm na lažjih tleh, 3 do 4 cm na težjih tleh. 

 

Oskrba koruze 

1. Škodljivci 

- Strune 

- Sovke 

- Koruzni hrošč 

- Majski hrošč, koruzna vešča, švedska mušica idr. so škodljivci koruze, ki pri nas v 

Pomurju zaenkrat še ne delajo gospodarsko pomembne škode in ob upoštevanju kolobarja 

s temi škodljivci nimamo prevelikih problemov. 

 

Uporabimo izključno registrirane insekticide: 

- CORAGEN - v koruzi za zrnje in siliranje ter sladki koruzi za zatiranje koruzne vešče 

(Ostrinia nubilalis) v odmerku 125 ml/ha, ob porabi vode 300 - 800 l/ha (3 - 8 l na 100 m2 

). Prvo tretiranje se opravi v času od fenološke faze štirih listov do sredine metličenja 

(BBCH 14 do 55) ter drugo tretiranje od fenološke faze mlečne zrelosti do fiziološke 

zrelosti (BBCH 73 do 87), ob upoštevanju karence. V koruzi sta dovoljeni dve tretiranji v 

eni rastni sezoni v intervalu, ki ne sme biti krajši od 14 dni. 

- DECIS 2,5 EC - na koruzi za zatiranje koruzne ali prosene vešče (Ostrinia nubilialis) in 

koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera) v odmerku 0,5 l/ha (5 ml na 10 l vode na 

100 m2 ) ob porabi 500 l vode na ha; 

- FORCE 1,5 G - v koruzi za zatiranje koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera), 

strun (Elateridae) in drugih talnih škodljivcev v odmerku 93,3 g sredstva FORCE 1,5 G na 

100 dolžinskih metrov. Odmerek sredstva na hektar je treba prilagoditi razdalji setve med 

vrstami kot je navedeno v preglednici: Medvrstna razdalja setve 70 cm odmerek 13,3 kg/ha, 

75 cm odmerek 12,4 kg/ha in na 80 cm odmerek 11,7 kg/ha. IN – v koruzi za zatiranje 

ličink hroščev pokalic - strun(Agriotes spp.) v odmerku 16 kg/ha. Tretira se v času saditve 

gomoljev krompirja oziroma setve koruze, tako da se sredstvo zadela v vrste. 

- FORCE EVO - v koruzi za zmanjševanje številčnosti populacije ličink koruznega 

hrošča(Diabrotica virgifera virgifera). S sredstvom se tretira v odmerku 16 - 20 kg/ha. V 

primeru velike prisotnosti koruznega hrošča ali zgodnje setve se priporoča uporabo 

odmerka sredstva 20 kg/ha. Za izbiro ustreznega odmerka se priporoča spremljanje 

napovedi opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin glede intenzivnosti pojava 

koruznega hrošča oziroma se je za več informacij treba posvetovati z distributerjem 

sredstva v Sloveniji. Tretira se v času setve koruze, tako da se sredstvo zadela v vrste. IN 

- v koruzi za zatiranje ličink hroščev pokalic - strun(Agriotes spp.) v odmerku 16 kg/ha. 

Tretira se v času saditve gomoljev krompirja oziroma setve koruze, tako da se sredstvo 

zadela v vrste. PRIPOROČILA ZA TRETIRANJE: Sredstvo FORCE EVO se odmerja s 

pomočjo posebnih dozirnih naprav (dozatorjev), ki se jih namesti na sadilnik oziroma na 

sejalnico. Sredstvo se za zatiranje ličink koruznega hrošča nanaša v setveno brazdo. Setev 

naj bo čim bolj plitva (največ 3–5 cm v globino tal), saj se s tem zmanjša tudi tveganje za 

poznejši napad strun. Sredstvo oziroma zrnca naj bodo čimbolj enakomerno porazdeljena. 

- SONIDO - seme se sme tretirati s FFS le v napravah za razkuževanje semena, skladnih s 

predpisi, ki urejajo naprave za nanašanje FFS; seme smejo z navedenim FFS tretirati samo 

fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register dobaviteljev v skladu z zakonom, ki ureja 

semenski material kmetijskih rastlin, in sicer za opravljanje dejavnosti »priprava za trg 

semena poljščin in zelenjadnic«; 



- STEWARD OPZ - v koruzi (za zrnje in silažo) za zatiranje koruzne vešče (Ostrinia 

nubilalis) v odmerku 125 g/ha pri porabi vode 200-800 L/ha. S sredstvom se tretira v času 

izleganja jajčec, v razvojni fazi od razvoja četrtega kolenca do zorenja storžev (BBCH 34-

77). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dva krat v eni rastni sezoni. 

Interval med tretiranjema naj bo 20 dni. Opozorilo: Potrebna je uporaba posebne, 

prilagojene oprema za nanos sredstva. 

 

Ali imamo prisotne strune na naših njivah je odvisno od mnogih dejavnikov. Na nekaterih 

površinah lahko skoraj zagotovo vemo, da bodo strune prisotne. To so preorani travniki, 

pašniki, njive, ki že nekaj časa niso bile obdelane.  Ličinke strun se pojavljajo tudi na njivah, 

kjer imamo v kolobarju občasno travno-deteljne mešanice, veliko žit in če so njive močno 

zapleveljene, zanemarjene. Najhitrejši način, da se prepričamo o prisotnosti strun je posejana 

pšenica na nekaj mestih na globino 5 – 6 cm, kjer se zelo hitro pokažejo strune. Lahko tudi 

razrežemo krompir na polovice in zakopljemo v zemljo ter ugotovimo prisotnost strun. Lahko 

pa naredimo nekaj izkopov na zemlji in ob prisotnosti strun le-te najdemo. In šele nato se 

odločimo za kemično zatiranje. Strune (ličinke hroščev pokalic) obžirajo seme, korenine in 

pritlehne dele stebla koruze. V sušnih obdobjih se napad strun običajno poveča, ker skušajo 

ličinke nadomestiti izgubljeno vlago z izsesavanjem korenin. 

Sovke se pri nas pojavljajo občasno. V mesecu maju in v začetku junija se zavrtajo v rastišče 

koruznih rastlin, jih uničijo ali močno zavrejo njihov razvoj. Uničevanje sovk je dokaj težavno, 

ker so v tleh in na »svetlo« pridejo šele v nočnem času. Največ lahko naredimo sami z 

intenzivnim obdelovanjem tal (propad gosenic) in strnišča se ne smejo zapleveliti.  

Pri koruzni hrošč – upoštevanje najmanj dvoletnega kolobarja.    

 

 

2. pleveli 

Koruza je rastlina, ki ima zelo dobro tekmovalno sposobnost proti plevelom. Občutljiva je v 

času od vznika pa do trenutka, ko zraste do višine 50 cm. V tem času ji moramo pomagati, 

vendar moramo biti pazljivi. Kemično zatiranje (uporaba talnih herbicidov) ima največji vpliv 

na kakovost podtalnice in pitne vode. Zato se skušajmo izogniti uporabi aktivnih snovi, ki so 

preveč topne v vodi (navodilo o uporabi fitofarmacevtskih sredstev) ali pa njihov razkroj poteka 

prepočasi in se pričnejo kopičiti v tleh. Skušajmo dati prednost uporabi herbicidov po vzniku 

plevelov, ko se tudi lažje odločimo katere herbicide bomo uporabili. Njive, zasejane s koruzo, 

moramo pregledati, ugotoviti kateri pleveli so prisotni in se šele potem odločiti za nakup in 

uporabo določenega herbicida. Opravimo lahko tudi mehanično zatiranje plevelov 

(okopavanje).  

 

Vir: Barbarič, M., Kmečki glas 2018 

        http://www.fito-info.si/index.asp?ID=FFS/index.asp 

 

Pripravila: Metka Barbarič, KGZS-zavod MS 

 

http://www.fito-info.si/index.asp?ID=FFS/index.asp

