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Setev koruze 2019

- v letošnjem letu je bil mesec marec 

ugoden za obdelavo in pripravo tal

- zimske ozelenitve so se lahko 

pravočasno mehansko obdelale 

- setve koruze se je začela med 5-10 

aprilom

- glavnina setev je bila opravljena do  

25. aprila

- setev je potekala dokaj tekoče, brez 

večjih prekinitev



Vznik koruze 2019
- vznik koruze je bil dober, saj so bili ugodni pogoji za 

vznik 

- po vzniku nekje v fazi 2-4 listov pa je koruza začela 

stagnirati

- brez vidnega prirasta je bila skoraj ves maj, saj so 

neobičajno nizke temperature v maju onemogočale 

normalno rast in razvoj



Slika: Vremenski podatki za april 2019



Slika: Vremenski podatki za maj 2019



Slike: Poškodbe koruze zaradi toče

Pogosta neurja in toča v prvi polovici vegetacije koruze

• v mesecu juniju in juliju so bila pogosta neurja s točo, k sreči niso bila 

tako katastrofalna kot je bilo letos na Ptujskem območju (skoraj z 

vsakimi padavinami je na nekem delu območja bila pristna tudi toča)



Mladostni razvoj koruze

• po otoplitvi (konec maja in nadaljevanje v juniju) je koruza prešla iz faze 
„mirovanja“ in nadaljevala razvoj

• glede na prejšnja leta je bila koruza v mesecu juniju v razvojnem 
zaostanku nekje 10-14 dni

• zaradi neugodnega maja so se ponekod pojavljale težave s strunami (saj 
koruza ni imela normalnega prirastka in je bila škoda ob prisotnosti strun 
toliko večja)

V PRIMERU PREPOVEDI TRENUTNIIH SREDSTEV ZA TRETIRANJE 
SEMENA PROTI STRUNAM BODO ŠKODE ZARADI DELOVANJA 
STRUN BISTVENO VEČJE, TUDI V UGODNEJŠIH LETIH KOT JE BIL 
LETOŠNJI MAJ!



Slika: Vremenski podatki za junij 2019



Slika: Vremenski podatki za julij 2019
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Slika: Vremenski podatki za avgust 2019



Pregled padavin v vegetaciji koruze
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Primerjava padavin (leto 2019 z letom 2018 in povprečjem 1961-90)

2019

2018

61-90

Padavine v l/m2

2019 2018 61-90 % (2019 in 1961-90)

APR 64 31 59 108

MAJ 144 134 73 198

JUN 93 152 98 95

JUL 105 63 105 100

AVG 88 62 102 87

Skupaj 495 442 437 113



Pregled temperatur v vegetaciji koruze
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Primerjava povprečne temperature zraka (leto 2019 z letom 2018 in povprečjem 
1961-90) 

2019

2018

61-90

Temperatura v °C

2019 2018 61-90 razlika (2019 in 1961-90)

APR 11,5 15,3 9,8 1,7

MAJ 13,0 18,1 14,5 -1,5

JUN 22,7 20,1 17,7 5,0

JUL 21,6 21,5 19,3 2,3

AVG 21,8 22,3 18,3 3,5



Rastne razmere v drugi polovici vegetacije

• v mesecu juniju je koruza intenzivna rasla in poskušala zmanjšati 

razvojni zaostanek 

• zaradi razvojnega zaostanka je bila tudi oplodnja v letošnjem letu 

poznejša za nekje 10-12 dni in je bila pri večini hibridov med  5 in 15 

julijem (odvisno od zrelostnega razreda hibrida, časa setve in tipa tal)

• k sreči so bile zelo ugodne temperature v prvi in drugi dekadi julija (nekje 

do 30°C) zato je oplodnja pri večini hibridov zelo dobra (razen pri 

nekaterih poznejših hibridih, kjer se na določenih lokacijah opazi, da je 

konica storža neoplojena)



Pregled posejanih površin s koruzo

Vir: Statistični urad RS

Posejane površine (ha)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Koruza za 
zrno

38.331 38.963 37.157 38.865 37.516

Koruza za 
silažo

28.444 28.007 27.231 27.446 28.124

KORUZA, 
skupaj

66.775 66.970 64.386 66.311 65.640
ocena cca

66.000 ha



ZAKAJ BO LETOŠNJA ŽETEV 

KORUZE V PRIMERJAVI Z 

LANSKO ŽETVIJO TOLIKO 

POZNEJŠA?



Slika: Primerjava trajanja sončnega obsevanja v rastni sezoni koruze za leto 2018 in 2019 (Vir: ARSO)
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Število ur sončnega obsevanja v 2018 in 2019

2018 2019

trajanje sonca (h)

2018 2019

januar 73,2 68,1

februar 59,0 153,8

marec 98,6 180,5

april 243,6 195,6

maj 215,1 131,4

junij 235,9 329,9

julij 301,1 269,5

avgust 306,8 272,9

Skupaj (april-avg) 1.303 1.199



Spravilo koruze

• siliranje koruze se je letos prav tako začelo nekje 10-12 dni pozneje kot 

običajno

• pridelek koruzne silaže in kvaliteta sta v letošnjem letu zelo dobra

• prve žetve koruze za zrno bodo okrog 20. septembra

• prav tako ocenjujemo, da bodo vlage zrnja ob žetvi v povprečju višje za 

nekaj % (odvisno kakšno vreme se bo nadaljevalo v septembru in 

oktobru)

• kljub hladnemu vremenu v maju nam je bilo vreme v drugi polovici 

vegetacije koruze naklonjeno, zato pričakujem količinsko dobro 

koruzno letino



Hvala za pozornost in uspešno žetev.


