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Tema meseca septembra: Jesensko spravilo pridelkov 

 
Mrzla jutra, topli dnevi, poljski pridelki, vrtnine, kostanj in še kaj bi se lahko našlo. Kmalu 
bomo zakorakali v 3 letni čas, ki ga kmetje nestrpno pričakujejo vsako leto. Ta nam postreže 
z obiljem vsega, kar je povezano tudi z delom, saj je potrebno pravočasno in na pravi način 
pridelke spraviti pod streho. Danes so pridne roke kmetov in kmetic zamenjali sodobni stroji, 
nekoč pa so pridelke spravljali ročno.  
  

Spravilo na vrtu 
 
Prazne gredice, s katerih smo pridelke že pobrali, očistimo plevele, nato pa tla pripravimo za 
naslednjo sezono. Težka tla prekopljemo in jim dodamo kamninsko moko ter dolgo delujoče 
organsko gnojilo v obliki palet, ki jih potresemo po površini gredic nato pa prekrijemo s 
plastjo zemlje. V septembru zelo pohitimo še z zadnjimi setvami na prostem. V tem času 
sejemo motovilec, radič in zimske sorte solate. Brstični listni ohrovt, zelje, cvetača, por, 
zelena in korenje so rastline, ki naj čim dlje ostanejo na gredicah. Brstični ohrovt, zelje, 
cvetača, por, zelena in korenje so rastline, ki naj čim dlje ostanejo na gredicah. Plodovi 
paradižnika, ki jih poberemo pred mrazom, lahko dozorijo tudi v stanovanju. Še najbolj 
preprosto je, da tik pred napovednim mrazom poberemo z vrta cele paradižnikove rastline in 
jih s koreninami navzgor obesimo v hladen prostor. Posamični plodovi bodo dozoreli na 
okenski polici. 
 
 

  
Slika 1: Jesensko prekopavanje vrta1 
 
 
 
 
                                                           
1
 http://www.klubgaia.com/Vrtnarski-nasveti/Clanki/781/Katero-gnojilo-izberemo-za-jesensko-pripravo-tal 
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Spravilo na okrasnem vrtu 
 
Septembra v suhem vremenu še vedno skrbimo za zalivanje tistih trajnic, ki potrebujejo 
veliko vode, saj se v tem mesecu ob pravilni poletni oskrbi pripravljajo na drugo cvetenje. 
Redno odstranjujemo plevele, odmrle liste in cvetove. V vlažnem vremenu nas lahko 
negativno presenetijo polžki, ki se mastijo z našimi lepoticami. Če opazimo njihove objede, 
okoli rastlin potresemo sredstvo proti polžem.  

Spravilo sodnih rastlin 

Cvetoče in zelene sobne rastline do konca septembra še dognojujemo s kakovostnimi gnojili 
za cvet in list, ki imata dodane tudi vitamine. Če je rastlina svoj lonček prerasla, jo presadimo 
v večjega. Za presajanje uporabimo visokokakovostno petkomponentno zemljo. Pozorni smo 
na pravilno zalivanje in pazimo, da voda v podstavku ne ostaja.2 

 

Pridelke, ki jih bomo uporabili sveže navadno shranjujejo v kleteh in hladnih shrambah ali jih 
damo v zasipnico. Že pri samem pobiranju moramo upoštevati nekaj osnovnih pravil. 

Slika 2: Košarica jesenskih pridelkov z vrta3 

Primerna zrelost in zdravje rastlin 

 radič in kitajsko zelje, ki ju pobiramo dovolj zrela, lahko v primerni kleti počakata tudi 
do božiča, če nista že na vrtu pričela poganjati cvetnega stebla. Skladiščimo lahko le 
zdrave rastline oziroma njihove dele, saj je vsaka najmanjša okužba v kleti ali v 
zapisnici zelo hitro širi in tako uniči še ostali pridelek. Pri čiščenju moramo paziti, da 
rastline ne poškodujemo. 4 

 

 

 

                                                           
2 http://www.seniorji.info/MOJ_VRT_Jesenska_opravila_na_vrtu  
3 http://www.ognjic-logatec.si/vrtnarski-nasveti/archives/11-2014 
4 http://www.kalia.si/sl/clanki/clanki/zelenjavni-vrt/430-shranjevanje-jesenskih-pridelkov  

http://www.seniorji.info/MOJ_VRT_Jesenska_opravila_na_vrtu
http://www.ognjic-logatec.si/vrtnarski-nasveti/archives/11-2014
http://www.kalia.si/sl/clanki/clanki/zelenjavni-vrt/430-shranjevanje-jesenskih-pridelkov
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Skladiščimo suh pridelek  

 Pred shranjevanjem rastlin ne peremo in tudi s pobiranjem raje počakamo na suh 
dan. Če nas vseeno preseneti dež, rastline pred skladiščenjem posušimo, tako da jih 
razgrnemo na zračnem prostoru pod streho. Tudi poletna suša ni ravno ugodna za 
skladiščenje vrtnih pridelkov, saj ne moremo računati na dolgo obstojnost v skladišču.  

Spravilo v klet 

 Omogočeno mora biti kroženje zraka, zato naj ima klet zračnike. V večjih kleteh naj 
bodo pridelki enakomerno porazdeljeni po prostoru, ne pa naloženi v enem kotu, saj 
bo tudi tako zagotovljeno boljše kroženje zraka. Prav tako vrtnine zložimo v zračne in 
plitke zabojčke. V istem prostoru z vrtninami ne hranimo zorečega sadja, saj to med 
zorenjem oddaja v zrak določene pline, zaradi katerih bo hitreje kalil tudi krompir ali 
na primer čebula. Prav tako shranjujemo vrtnine za zimo, nikoli ne dajemo šopkov rož 
ali drugih odrezanih delov rastlin.  

 
Izdelava zasipnice 

 v zasipnici običajno shranjujejo korenovke, ki v kleti zavzamejo preveč prostora. 
Vanjo ne damo poškodovanih, okuženih ali razpokanih korenov, koreni morajo biti 
brez listja čim bolj suhi. Z izdelavo zasipnice pričnemo konec oktobra. Izberemo 
odceden kos zemlje in izkopljemo okrog 1 m globoko jamo. Dno jame obložimo s 
plastjo suhega listja ali slame, nato pa v jamo položimo največ 75 cm debelo plast 
grobo očiščenih korenov s porezanim listjem. Zelenjavo obložimo s slamo ali 
koruznico ter na vrhu z zemljo. Dokler so temperature podnevi višje od 0 °C, ponoči 
pa malo pod ničlo, kjer je zgornja plast zemlje debela okrog 10 cm. Kasneje, ko se 
temperature znižajo, debelino plasti povečamo. To velja posebej v primeru obilnega 
dežja ali suhega mraza brez snega. Vso zimo, ko zemlja ni zamrznjena lahko jemljemo 
korene iz zasipnice, zatem pa jamo skrbno zagrnemo nazaj in skrbimo, da je plast 
zemlje vedno dovolj debela. 5 

Koruza  

Koruza (Zea mays) je enoletna žitarica, ki izvira iz Amerike, s perujskega višavja v Andih, ki je 
nastala iz naravno rastoče divje koruze. Udomačili so jo v Mezoameriki. Največje pridelovalke 
koruze na svetu so ZDA, v Evropi jo predvsem pridelujejo jugovzhodne dežele.  

Nekatere sorte koruze v nekaterih predelih rastejo tudi do 7 m. Drugače je večina sort, ki se 
znajdejo na trgu, visokih do 2,5 m. Sladka koruza je po navadi nižja od poljske. Med žiti je 
koruza na tretjem mestu po razširjenosti, takoj za rižem in pšenico. Rastlina zahteva toplo 
podnebje in precej vlage. Klas je v obliki storža, obdan z ličjem. 6 

         

                                                           
5 http://www.kalia.si/sl/clanki/clanki/zelenjavni-vrt/430-shranjevanje-jesenskih-pridelkov 
6 https://sl.wikipedia.org/wiki/Koruza 
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V Sloveniji je bilo v lanskem letu posejanih 28.444 ha silažne koruze in 38.331 ha koruze za 
zrnje. 7 
 
Škodljivci in bolezni na koruzi 
 
Največji škodljivci so ličinke (strune) hroščev pokalic, ki obžirajo seme, korenine in pritlehni 
del stebla koruze. Poleg strun so pomembni škodljivci koruze tudi koruzna vešča, katere 
gosenice vrtajo rove po steblih in storžih.  
 

Slika 3: Prikaz koruzne vešče na koruzi8 

 
 
Med najpomembnejše bolezni koruze spadajo glivične okužbe povzročene od gliv, ki 
povzročajo listno pegavost in progavost. Poleg glivičnih okužb se pojavlja koruzna rja, 
koruzna plesen ter koruzna snet. 9 
 
 
Siliranje koruze 
 
Slovenska živinoreja, v kateri je govedoreja najmočnejša panoga, si ne more predstavljati 
pridelave krme brez silažne koruze. Ta je bistvena energetska komponenta skoraj v vseh 
krmnih obrokih krav molznic in govejih pitancev. S koruzo namreč pridelamo najcenejšo 
energijo za prirejo. Silažna koruza je ena od najpomembnejših vrst krme, saj v povprečju 
prispeva v obroku krav molznic približno 50-do 60-odstotni delež osnovne krme, pri pitancih 
pa je ta delež še precej večji. 10 
 
 
 
 

                                                           
7 http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=6535 
8 www.agroruse.si 
9 https://sl.wikipedia.org/wiki/Koruza  
10 http://www.glasdezele.si/articles/2013/kdaj-silirati-ko-se-koruza-su%C5%A1i  
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Botanično vemo, da je koruza tako imenovana C4-rastlina, kar pomeni, da ima izredno 
asimilacijsko sposobnost (izjemno učinkovit naravni mehanizem za nalaganje škroba in 
sladkorjev v rastlinske dele, še posebno v koruzni storž z zrnjem). Za storže, ki jih na hektar 
koruze veliko (od 75.000 do 90.000) lahko rečemo, da so pravo skladišče energije. To 
energijo ljudje izkoriščamo za predelavo v hrano, v industriji za škrob, še najbolj pa za 
prehrano živali. V zadnjih letih se vse bolj zavedamo, da so koruzno listje in stebla izredno 
kakovosten vir energije predvsem za prežvekovalce (govedo). Koruzna vlaknina namreč 
prinaša vir kakovostne energije za prežvekovalce. Koruza kot rastlina za svojo rast potrebuje 
precej visoke temperature in zadostno vlago. Zanjo tudi niso problematične temperature, 
malo višje od 30 ° C, vendarle le, če je v tleh zadostna količina dostopne talne vlage. 11 
 
 

Postopki siliranje koruze 
 
1. Priprava silosov pred siliranjem: tam kjer imamo možnost, silos pred novo sezono siliranja 
temeljito očistimo vseh nečistoč in ga razkužimo z apnom. Počakamo, da se apneni belež 
posuši in nato lahko začnemo s siliranjem. 
 
2. Optimalni čas spravila cele koruzne rastline za silažo je v fazi voščene zrelosti. To 
ugotovimo na ta način, da odstranimo ličkanje s storža in storž prelomimo. S prehodom iz 
mlečne v polno zrelost se mlečna črta pomika proti storžu. Ko mlečna črta doseže zadnji 2/3 
pravimo, da je koruza v voščeni zrelosti. To je tudi najprimernejši čas spravilo koruze za 
silažo. V tej razvojni fazi bi koruza vsebovala od 30 do 40 % suhe snovi. 
 
3. Čistoča silirnega materiala: pazimo, da bomo koruzo želi v suhem vremenu in na primerni 
višini. Da se izognemo blatu in odmrlemu listju, ki je že običajno gnilo in okuženo s plesnijo, 
žanjemo nekoliko višje torej na višini od 15 do 25 cm. 
 
4. Hitrost siliranja: koruzno rastlino moramo po začetku siliranja čim prej posilirati. S tem se 
izognemo nepotrebnemu pokrivanju in odkrivanju med siliranjem. To vmesno pokrivanje 
med nedokončanim delom je nujno potrebno zaradi vdora zraka med silažo.  
 
5. Dobro tlačenje silažne mase: koruzna rastlina mora biti zelo dobro potlačena. S tem 
iztisnemo zrak iz silirnega materiala in omogočimo ugodno mlečno kislinsko fermentacijo. 
 
6. Zrakotesno zapiranje silosa: priporočljivo pokrivanje s folijo, da preprečimo dostop zraka 
in s tem kvarjenje silaže. Folijo običajno obtežimo s starimi gumami ali vrečami polnimi 
peska-predmeti, ki nimajo ostrih robov, da bi poškodovali folijo. Bistvenega pomena je, da v 
silirni masi, čim prej zagotovimo anaerobne pogoje za fermentacijo. 12 

                                                           
11 http://www.glasdezele.si/articles/2013/kdaj-silirati-ko-se-koruza-su%C5%A1i 
12 http://www.kgzs-ms.si/?p=1194  
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Slika 4: Položaj mlečne črte v fazi voščene zrelosti13 

 

Letos slab pridelek koruze 

 
Sindikat kmetov Slovenije ob letošnjem vročem poletju, ki so ga zaznamovali štirje vročinski 
valovi, opozarja na slabšo letino kmetijskih pridelkov. Po njihovih ocenah bo za tretjino do 
petino manj koruze in za tretjino manj buč. Travinja je manj kakovostna, vročina je 
posledično vplivala tudi na nižji prirast živali.  
 
Na začetku poletja je bilo kljub visoki vročini obilo padavin. Ponekod so tla še nekoliko 
vlažna, a moramo upoštevati zunanje vplive vročinske obremenitve na rastline. Po njihovih 
ocenah bo koruze kljub pričakovani nadpovprečni letini za 20 do 30 % manj kot običajno, saj 
je ta zaradi prevelike vročine nehala polniti storže. Buče so kmetje začeli pobirati zelo zgodaj. 
pridelka bo manj za dve tretjini običajne letine. Na travinju sta tretji in četrti odkos občutno 
manjša. Vročinski stres pa bo po njihovih pričakovanjih prav tako prizadel sadno drevje in 
trto. Tudi živali so slabo prenašale vročino, so opozorili v sindikatu. Tako se je zmanjšala 
količina namolzenega mleka, njegova kakovost je slabša.14 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mojca Klemenčič, dipl. inž. agr. ekon. 
strokovna sodelavka DPAE 

 

 

                                                           
13 http://www.kgzs-ms.si/?p=1194  
14 http://www.vecer.com/clanek/201508136135581  
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