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Dragi poljedelec,
draga poljedelka,
vsako leto se znova soočamo z nepredvidljivimi vremenskimi razmerami,
kmetijstvo pa je odvisno tudi od splošnih gospodarskih razmer. Niso
enostavni časi in vse težje je ohranjati donosno poslovanje. Zavedamo
se, da pot do cilja, ki predstavlja kakovosten pridelek, pomeni nenehno
iskanje ravnotežja med visokimi donosi in dodatnimi stroški pridelave.
Podjetje Bayer vas na tej poti podpira z inovativnimi pripravki, ki vas
zanesljivo pripeljejo do obilnega in zdravega pridelka.
Pred vami je priročnik, ki vsebuje opise najznačilnejših bolezni in
škodljivcev na žitih, koruzi, oljni ogrščici in krompirju. Pripravili smo vam
napotke, kako se spopasti z njimi in kako ravnati preventivno.
Uspešno poljedelsko sezono 2016 vam želi vaš Bayer.

Za prejemanje
brezplačnih SMS nasvetov
o Bayerjevih pripravkih

pošljite besedo
AGRO na 3737

Za prejemanje
brezplačnih SMS nasvetov
o varstvu žit

pošljite besedo
ZITA na 3737
Za prejemanje
brezplačnih SMS nasvetov
o varstvu koruze

pošljite besedo
KORUZA na 3737
Bayer Cropscience SI
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VARSTVO ŽIT

Pleveli v žitih
Tako pri nas kot tudi drugod po svetu ozkolistni in širokolistni pleveli
zmanjšujejo količino in kakovost pridelanih žit. Za zatiranje plevelov se
odločamo po načelu pragov gospodarske škode oz. kritičnem številu
plevelov. Močna zapleveljenost žit jeseni vpliva na količino pridelka
v naslednjem letu. V primeru zgodnje setve žit in dolge, tople jeseni
lahko močneje vzniknejo plezajoča lakota, navadna zvezdica, jetičniki,
srakoperec …
Za zatiranje plevelov uporabimo pripravek, ki zatre plevele in ki poleg
aktivnih učinkovin vsebuje še varovalo, saj tako omogoča našemu
posevku doseganje dodane vrednosti.
Če vemo, da so v pšenici in tritikali prisotni prej omenjeni pleveli, že
jeseni uporabimo herbicid Alister® grande.
V primeru, da smo opravili poznejšo setev in da njiva ni zapleveljena,
se odločimo za zatiranje plevelov spomladi. V tem primeru za zatiranje
ozko- in širokolistnih plevelov uporabimo herbicid Hussar® OD, če
prevladujejo širokolistni pleveli pa uporabimo Sekator® OD.
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3

32

odmerek
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0,1 L/ha + močilo

31

0,8 L/ha (pomlad),
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Varstvo žit

Bolezni žit
Količina in kakovost pridelka pšenice v Sloveniji je zelo različna in
odvisna od mnogih dejavnikov: sorte, različne tehnologije pridelave,
klimatskih razmer, primernosti tal za pridelavo pšenice, jakosti okužb
z boleznimi, napada škodljivcev in zapleveljenosti.
Število bolezni, ki napadajo žita, je zelo veliko. Na pšenici je poznanih
približno 200 povzročiteljev glivičnih bolezni, v povprečju pa jih zatiramo
le okrog 10. Prvo varstvo pred boleznimi žit je tretiranje semena. Prvo
foliarno varstvo s fungicidnimi pripravki pa opravimo spomladi ob
pojavu prvih bolezenskih znakov. Pri nekaterih boleznih žit moramo
uporabiti fungicide preventivno, pred okužbo. Prvo varstvo s fungicidi
v veliki meri vpliva na nadaljnji razvoj posevka, saj bolezni vplivajo
na zmanjšanje zelene listne površine, kopičenje hrane v steblih in
na prezgodnje odmiranje listov. Za zatiranje bolezni listja
in ječmena uporabimo fungicid Sphere® SC 535.
Že po prvem škropljenju proti boleznim bomo
opazili, da je poleg odličnega delovanja,
posevek veliko bolj zelen, korenine
bolje razvite in stebla nekoliko ojačana.
Vse to pomeni več fotosinteze, manj
poleganja in višji pridelek.
Z uporabo najprimernejšega fungicida
za drugo škropljenje dosežemo zdrav
in kakovosten pridelek ter veliko boljši
finančni izplen.
Drugo tretiranje opravimo s fungicidom
Prosaro®. Za zatiranje bolezni ječmena ga
uporabimo, ko odženejo resice nad zadnjim
listom (zastavičarjem) ali ob ponovnem pojavu
bolezni. V tem času obvarujemo ječmen pred okužbami
z boleznimi, ki se pojavljajo pri višjih temperaturah. Prosaro® ima
odlično stransko delovanje tudi na ječmenovo ramularijsko pegavost.
Za varstvo klasa pri pšenici in ostalih žitih pa ga uporabimo v času od
sklasitve do začetka cvetenja. Takrat je najprimernejši čas za varstvo
klasa pred okužbami s fuzariozami klasa in ostalimi boleznimi klasa in
zgornjih listov.
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Fuzarioze
(Fusarium spp.)
Fuzarioze so bile do nedavnega slabo proučene
bolezni, v zadnjem času pa pridobivajo na pomenu,
saj na površinah, kjer intenzivno pridelujemo žita,
povzročajo vse večjo škodo. Fuzarioze klasa
povzroča več vrst gliv. Pri nas sta najpomembnejši
fuzarijska pegavost pšeničnih in rženih klasov
(Fusarium graminearum) in fuzarioze korenin, stebla
in klasa (Fusarium culmorum).
Do okužb s fuzarijsko pegavostjo pšeničnih in rženih klasov pride med
cvetenjem žit, simptome okužb pa opazimo v mlečni zrelosti. Ob okužbi
klasa se lahko simptomi, odvisno od vrste okuženega žita,
rahlo razlikujejo. Ob ugodnih vremenskih razmerah se
na klasih in robovih plev začnejo razvijati oranžnordeče do rahlo vijolične spore. Pogosto opazimo tudi
rjavo-vijolično obarvano klasno vreteno.
Ob močnejši okužbi s fuzariozami posamezni klasi
ali ves klas odmrejo, kar lahko zmanjša pridelek
za več kot polovico. Kakovost pridelka je lahko tudi
popolnoma uničena, saj fuzariozno žito ni primerno ne
za prehrano ljudi kot tudi ne za prehrano živali. Strupi,
ki jih glive proizvajajo v pekarstvu, povzročajo težave pri
vzhajanju kruha, v pivovarstvu prekomerno penjenje piva, v živinoreji pa
zmanjšan apetit pri živalih. Fuzarioze korenin, stebla in klasa okužujejo
rastline preko korenin netretiranega semena skozi vso rastno dobo.
Najbolj očiten znak okuženih rastlin je predčasno odmiranje bili in pojav
belih klasov. Ker tako rastlino hitro napadejo tudi druge glive, je s prostim
očesom pogosto težko ugotoviti, da gre za okužbo s fuzariozo korenin,
stebla in klasa.
Fuzarioze korenin, stebla in klasa zatiramo s pomočjo
setve tretiranega semena, za varstvo pred fuzarijsko
pegavostjo pšeničnih in rženih klasov uporabimo
fungicidne pripravke, preventivno ob sklasitvi do
začetka cvetenja pšenice, tritikale in rži.
Priporočamo:
Lamardor® FS 400 (tretiranje semena), Prosaro®,
Folicur® EW 250
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Listna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost
(Septoria tritici, Mycosphaerella graminicola)
Gliva okužuje tako pšenico kot tudi druge vrste
iz rodu Triticum (rž in tritikala), razvija se pri
temperaturah 10−15 °C. Prvi znaki okužb se
pojavijo med žilami spodnjih listov kot majhne
svetlo zelene do rumene pege, še posebej
na listih, ki so v stiku s tlemi. Pege se zelo
hitro povečujejo, barva prehaja iz rumenorjave v rdeče-rjavo. V zadnji fazi razvoja glive
opazimo na starih pegah izrazito pepelnato
sredino s številnimi črnimi pikami. Okužbe z glivo
listne pegavosti pšenice, najpogosteje opazimo
na listih, vendar pa lahko okuži tudi druge organe rastline.
Prag gospodarske škode je dosežen, ko opazimo pege na zgornjih 3
listih pri več kot 10 % rastlin. Bolezen običajno zatremo skupaj z drugimi
boleznimi žit, vendar mora varstvo pred listno pegavostjo pšenice temeljiti
na preventivni uporabi primernih fungicidov.
Priporočamo:
Sphere® SC 535, Prosaro®, Falcon® EC 460, Folicur® EW 250

Rje strnih žit
(Puccinia spp.)
Rje strnih žit v povprečju zmanjšajo pridelek za
okoli 10 %, lahko pa tudi več, neredko do 25 %.
Rje lahko v ugodnih letih za njihov razvoj, na
strnih žitih povzročijo veliko izgubo pridelka.
Do zmanjšanja količine pridelka pride zaradi
zmanjšanja absolutne mase zrn, zmanjšana sta
kakovost zrnja in slame.
Okužbe bistveno pospešijo izhlapevanje vode ter
zavrejo fotosintezo. Posledica tega je tudi manjša
količina asimilatov v zrnju, zato so le ta lažja.
Priporočamo:
Sphere® SC 535, Prosaro®, Falcon® EC 460,
Folicur® EW 250
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Rjava pegavost pšeničnih plev,
rjavenje pšeničnih plev
(Phaeosphaeria nodorum, Stagonospora nodorum)
Rjava pegavost pšeničnih plev je lahko v letih z
deževnimi poletji med najnevarnejšimi boleznimi
pšeničnih klasov.
Večinoma okužuje pšenico, od drugih kmetijskih rastlin
pa tudi rž. Gliva okužuje bili od vznika do oblikovanja
klasov. Okužbe lahko opazimo že na kličnih listih, zatem na
listnih nožnicah in listnih ploskvah, nazadnje na klasnem vretenu in
na plevah. Na okuženih organih opazimo rjavo-črne pikice. Gliva se
razmnožuje v toplem in vlažnem vremenu. Optimalne razmere za
razvoj glive so temperature med 15−20.°C. V primeru deževnega
vremena med klasenjem in ob koncu cvetenja, obstaja nevarnost
predvsem za okužbo plevic. Zrna se v tem primeru slabše polnijo z
asimilati, kar se odraža v zmanjšani absolutni masi zrnja (masa 1000
semen). Pri takem zrnju se bistveno zmanjša tudi kalivost. Do okužb
z rjavo pegavostjo pšeničnih plev prihaja ob enakih pogojih kot do
okužb z fuzarijsko pegavostjo pšeničnih in rženih klasov. Jakost
okužbe je odvisna od občutljivosti sorte.
Priporočamo:
Sphere® SC 535, Prosaro® , Falcon® EC 460

Žitna pepelovka
(Blumeria graminis)
Žitna pepelovka je že dolgo prisotna
bolezen žit, vendar v preteklosti ni
povzročala večje škode. S širitvijo
intenzivnejših oblik pridelovanja se je
njen pomen povečal. Povprečno zmanjša
pridelek za 10.%, močnejše okužbe pa
zmanjšajo pridelek tudi za 20 % in več. Sprva
okužuje nižje ležeče liste ali stebla, zato jo
težko opazimo. Sčasoma okuži vse organe žit, opazimo jo kot belosivkasto prevleko. Rastline so videti, kot bi jih posuli s pepelom. Posledica
okužbe je slabša asimilacija in zmanjšano dihanje. Skozi okužena mesta
voda močneje izhlapeva, zato rastline porabijo zelo veliko vode. Pozneje,
ko se bolezen pojavi, naredi manj škode. Razvoj bolezni pospešuje hladno
in vlažno vreme.
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Prag gospodarske škode je dosežen, ko je s plesnivo prevleko na zgornjih
3 listih prekritih 30.% listne površine, oz. ko se plesniva prevleka
pojavi na zastavičarju pri 20 % rastlin. Obilno gnojenje z dušikom in
pregosta setev pospešuje razvoj bolezni. Po žetvi priporočamo čim
hitrejše zaoravanje strnišč, saj tako pretrgamo razvojni krog glive.
Žitno pepelasto plesen uspešno zatiramo s fungicidi.
Priporočamo:
Sphere® SC 535, Prosaro®, Falcon® EC 460

Ječmenova ramularijska pegavost
(Ramularia collo-cygni)
Bolezen se je v zadnjih letih v Sloveniji močno razširila. Povzroča sušenje
listja, stebla in resic ozimnega in jarega ječmena. Škoda, ki jo povzroča,
dosega že več kot 25 % zmanjšane količine, močno pa je zmanjšana
tudi kakovost pridelka. Na zgornjih listih, še posebej na zastavičarju,
opazimo majhne temno rjave do črne pege. Pege so rumeno obrobljene,
rumena obroba pa postopoma prehaja v zeleni list. Število in gostota
peg je odvisna od jakosti okužbe, na kar vplivata sortna občutljivost
in ugodni pogoji za okužbo (vlažno listje pri temperaturi nad 18 ºC).
Gliva v list sprošča toksine, zato se listje hitro suši. Začetne okužbe
zmanjšujemo s setvijo semena, ki je tretirano s primernimi pripravki za
tretiranje in uporabo fungicidov ob pojavu bolezni.
Priporočamo:
Prosaro®

Ječmenova mrežasta pegavost
(Pyrenophora teres)
Znake okužb opazimo v obliki manjših podolgovatih ali eliptičnih
peg na listih odraslih rastlin. Na pegah se razvijejo prečne
črte, kar pegam daje mrežast videz. Sprva so okuženi listi,
kasneje pa se ječmenova mrežasta pegavost razširi tudi
na stebelca in zrna. Prag škodljivosti je dosežen, ko na 10
% pregledanih rastlin v razvojni fazi sredina kolenčenja
(BBCH 32−33), najdemo pege vsaj na 3 listih. K omejevanju
bolezni pripomore odstranjevanje slame ter širok in pester
kolobar.
Priporočamo:
Sphere® SC 535, Prosaro®
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(Pyrenophora graminea)
Ječmenova progavost je bolezen, ki lahko
na ječmenu povzroči do 50.% izgube,
vendar zaenkrat pri nas (še) ni bilo
tako razsežnih škod. Najznačilnejše
znamenje okužbe na listih je porumenelo
tkivo, ki čez čas porjavi. List dobi značilen
progast izgled. Ker rjavo tkivo odmre, se
list značilno razcefra. Posledica okužbe je
nerazvit ali slabo razvit klas, obolele rastline
zaostajajo v rasti in so opazno nižje od zdravih.
Gliva se v glavnem ohranja z nespolnimi trosi, ki so tudi vir okužb.
Trose veter zanese na klasje, kjer ne kalijo, se pa lahko prenesejo
skupaj s požetim zrnjem na nov posevek. Ob kalitvi kalijo skupaj s
semenom in okužujejo mlade rastlinice. Ker se gliva pogosto prenaša
s semenom, ječmenovo progavost zatiramo s tretiranjem semena.
Priporočamo:
Lamardor® FS 400

Ječmenov listni ožig
(Rhynchosporium secalis)
Ta bolezen, je bila v preteklosti razširjena
predvsem na rži, danes se v večjem obsegu
pojavlja tudi na ječmenu. Povzroča veliko gospodarsko škodo, saj
lahko pridelek ob močnejši okužbi zmanjša za 30−50.%, in več. Po
okužbi se na listih pojavljajo 1−2 cm dolge pege, ki so sprva vodene,
nato modrikasto-sive barve, kasneje postanejo svetlo rjave, in
obdane s temno rjavim oz. vijoličnim robom. Gliva okužuje predvsem
listno ploskev, listno nožnico, pleve in rese. Optimalne razmere za
razvoj glive so temperature med 15−20.°C in pogoste padavine.
Nad 20.°C se razvoj glive hitro ustavi. Takoj, ko zaznamo okužbo v
posevku, moramo začeti s tretiranjem s primernimi fungicidi, saj se
bolezen ob ugodnih pogojih hitro širi. Prag škodljivosti je dosežen, ko
so pege dobro razvite na 35 % rastlin.
Priporočamo:
Sphere® SC 535, Prosaro®, Falcon® EC 460
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Ječmenova progavost

Katere bolezni ogrožajo žita in kdaj?
žitna pepelovka
(Blumeria graminis)

žitna rja

(Puccinia spp.)

listna pegavost pšenice

(Mycosphaerella graminicola)

Pšenična listna pegavost
(Mycosphaerella araminicola)

rjava pegavost
pšeničnih plev
(Phaeosphaeria nodorum)

ali

(Stagonospora nodorum)

ječmenov listni ožig

(Rhynchosporium secalis)

ječmenova progavost
(Pyrenophora graminea)

ječmenova
mrežasta pegavost
(Pyrenophora teres)

fuzarioze klasa
(Fusarium spp.)

Legenda:
možen čas pojava bolezni
običajen čas pojava bolezni
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Zaradi pogoste zastopanosti žit v kolobarju imajo, poleg bolezni tudi
škodljivci idealne pogoje za razvoj. Pri nas so zaenkrat najpomembnejši
škodljivci strnih žit rdeči žitni strgač (Oulema melanopus) in več vrst uši
(Aphis sp.). Tako rastlinske bolezni kot tudi škodljivci povzročajo velike
izgube v količini in kakovosti pridelka, s tem pa tudi izgubo dohodka.

Rdeči žitni strgač
(Oulema melanopus)
Rdeči žitni strgač spada med najpomembnejše škodljivce strnih žit
pri nas. Odrasli osebki so dolgi 4−6 mm. Prepoznamo jih
po modrih pokrovkah kril in po oranžnem nadvratnem
ščitu ter nogah. Jajčeca so dolga nekaj več kot
1 mm in so sprva rumene, kasneje pa rdečkaste
barve. Ličinke so rumene, pokrite s sivo sluzjo
in lastnimi iztrebki, spominjajo na majhne
polžke. Ličinka zraste do 8 mm.
Rdeči žitni strgač najraje napada oves,
ječmen in pšenico. Hrani se lahko tudi s
koruznim listjem.
Kemično lahko zatiramo odrasle osebke in
ličinke. Kritično število je okoli 100 odraslih
osebkov/m2. Za ličinke je prag gospodarske
škode dosežen, če najdemo 1 ličinko na
posamezen vrhnji list oz. 10 ličink/m2 ali pa, če
je poškodovanih 15 % površine zgornjih listov.
Ob močnejšem naletu je potrebno zatiranje odraslih
hroščkov, saj s tem preprečujemo odlaganje jajčec in
močnejši pojav ličink. V določenih primerih je koristno lokalno
zatiranje z insekticidi na mestu, kjer najdemo v posevku več kot 25
odraslih osebkov/m2.
Priporočamo:
Decis® EC 25, Biscaya®
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Škodljivci žit

Listne uši na žitih
Listne uši napadajo skoraj vse rastlinske vrste,
tudi žita niso izjema. Škoda, ki jo listne
uši povzročajo, je lahko neposredna
in posredna. Do neposredne škode
prihaja zaradi prehranjevanja uši z
rastlinskim sokom, do posredne,
pa zaradi prenašanja drugih
bolezni in izločanja medene
rose, ki onesnaži pridelek ter
omogoča naselitev nekaterim
škodljivim glivam.
V času cvetenja je prag
škodljivosti dosežen, ko
najdemo na klasu 5−8 uši
oz. ko je več kot 20..% klasov
naseljenih z ušmi. Sredi mlečne
zrelosti pa je prag škodljivosti
med 7−10 uši/klas ali ko najdemo
več kot 30 % klasov naseljenih z ušmi.
Priporočamo:
Decis® EC 25, Biscaya®

Kateri škodljivci ogrožajo žita in kdaj?
prag škodljivosti:
1 ličinka na zastavičarju

žitni strgač

(Oulema melanopus)

prag škodljivosti:
v času cvetenja 5 uši/klas,
sredi mlečne zrelosti 7 uši/klas

listne uši

(Aphididae)
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Pleveli v koruzi
Koruza postaja vse pomembnejša poljščina v prehrani ljudi, živali
in pri pridobivanju bioenergije. Močnejša zapleveljenost nam
lahko odvzame velik del pridelka. Poznamo več pristopov
za zatiranje plevelov. Načeloma so pleveli najobčutljivejši
v času vznika, koruza pa je v tem času v navadno
razvojni fazi od vznika do faze 3 listov (BBCH 10−13).
V tem primeru uporabimo herbicid Adengo®. Z njim
zatremo vse semenske plevele, poleg tega pa ima tudi
zelo dobro stransko delovanje tudi na nekatere trajne
plevele. Zatre samoniklo ljuljko in ščavje. Adengo® lahko
uporabimo tudi pred vznikom koruze.
Če se odločimo za zatiranje plevelov kasneje, uporabimo herbicid
Laudis®. V primeru zapleveljenosti koruznega posevka s trajnimi
ozkolistnimi pleveli (pirnica, sirek …) uporabimo herbicid Equip®.

Škodljivci v koruzi
Poleg plevelov lahko v koruzi napravijo veliko škode tudi
škodljivci. V naših posevkih koruze so zaenkrat najpogostejši
talni škodljivec ličinke strun, ki vsako leto povzročijo tudi
večjo gospodarsko škodo. Kritično število za varstvo
koruze pred ličinkami strun je 2−5 strun/m2. Škodo,
nastalo zaradi napada strun, na posejanem semenu in
mladih posevkih koruze lahko v veliki meri preprečimo s
pravilno agrotehniko, ki koruzi omogoča hiter mladostni
razvoj in s setvijo tretiranega semena z insekticidom
Sonido®. Z njim zavarujemo koruzo pri slabšem in srednjem
napadu strun (do 2 ličinki strun/m2.)
15
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VARSTVO KORUZE

Kaj uporabiti in kdaj?
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Že kmalu po vzniku lahko posevke oljne ogrščice močno razredčijo
škodljivci, kot sta repični bolhač (Psylliodes chrysocephala) in repna
grizlica (Athalia rosae). V tem času sklop oljne ogrščice zmanjšuje tudi
glivična bolezen suha trohnoba koreninskega vratu (Phoma lingam).
Poleg varstva pred boleznimi in škodljivci je za doseganje visokega
pridelka oljne ogrščice ključnega pomena tudi
dobra prezimitev. Celovito varstvo
oljne ogrščice s pripravkoma
Folicur® EW 250 in
Decis® EC 25 se
večkratno povrne
v večjem pridelku.

17
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VARSTVO
OLJNE OGRŠČICE

Bolezni oljne ogrščice
Suha trohnoba koreninskega vratu
(Leptosphaeria maculans/Phoma lingam)
Gliva okužuje številne rastlinske vrste iz družine križnic, med njimi tudi
oljno ogrščico. Razvija se na žetvenih ostankih oljne ogrščice, na njen
razvoj pa močno vpliva število deževnih dni. Za sporulacijo in s tem
možnost novih okužb je potrebnih 20 deževnih dni od
1. avgusta naprej. Bolezenska znamenja se kot
svetle, bledo zelene pege najprej pojavijo na
kličnih in prvih pravih listih. S časom njihova
barva preide v pepelnato sivo. Pri mladih
rastlinicah gliva okužuje tudi korenine.
V primeru močnejših okužb rastlinice
propadejo.
Če pride do okužbe stebla, se na
njih pojavijo sivo-rjave pege z
vijoličnim robom, na teh mestih
tkivo razpoka. Tudi na listih se
pojavijo sivkasto-rjave pege s
temnim robom. Take rastline slabo
rastejo, predčasno dozorijo ali pa
celo propadejo. Gliva okužuje tudi
luske. Seme v takih luskih je bolj ali
manj okuženo.
Gliva prezimi na žetvenih ostankih
okuženih rastlin v obliki spolnih in
nespolnih plodišč ali pa kot micelij v
okuženem semenu. Vse tri naštete oblike so
vir za primarne okužbe. Rastline so občutljivejše
za okužbo do razvojne faze 6 lista. Na okuženih delih
se razvijejo nespolna plodišča, ki ob deževnem vremenu
izločajo sluz s sporami (piknosporami). Na ta način se širijo okužbe na
sosednje rastline. Proti bolezni se borimo s tretiranjem semena, s širokim
kolobarjem in uporabo foliarnih fungicidov.
Priporočamo:
Folicur® EW 250
18
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Črna listna pegavost kapusnic
(Alternaria brassicae)

Priporočamo:
Folicur® EW 250

Bela gniloba
(Sclerotinia sclerotiorum)
Največji potencial za okužbe ima gliva med in kmalu po
cvetenju oljne ogrščice. Najpogostejši simptomi se
pojavijo v obliki z vodo prepojenih pik na lusku, steblih,
listih in pecljih. Gliva se širi po rastlini, ki postane
mehka in sluzasta, prepojena z vodo. Rastline
začnejo navadno gniti tik nad tlemi ali na podzemnih
delih. Na okuženih delih se pojavi gosta snežno bela
vatasta prevleka. Pride do venenja rastlin, mnoge rastline
se prevrnejo in odmrejo. Pri okuženih rastlinah najdemo v
steblu številne sklerocije, črne tvorbe v obliki semena, s katerim se
gliva razmnožuje. Glivo so do sedaj našli na več kot 250 rastlinskih
vrstah, med njimi tudi na oljni ogrščici.
Bolezen zatiramo s fungicidi, preventivni (vendar ne zadostni) ukrepi so
tudi uničevanje rastlinskih ostankov, razkuževanje tal in kolobarjenje.
Priporočamo:
Folicur® EW 250
19
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Črna listna pegavost kapusnic v velikem
obsegu okužuje zlasti oljno ogrščico. Višina
gospodarske škode je odvisna od tega, kdaj se
pojavi (zgodnejši pojav povzroča večjo škodo).
Bolezen opazimo kot črno-rjave okroglaste pegice
s premerom 1 mm. Kasneje se, najprej na spodnjih
listih in nato na zgornjih, pojavljajo okrogle pege, sestavljene
iz koncentričnih krogov. Posledično pride do sušenja listov. Če pride
tudi do okužb luskov, se seme v njih razvija slabše, zaradi prisilnega
zorenja luski prekmalu popokajo in zrnje se osipa. Bolezen zatiramo s
fungicidi. Ostali ukrepi, ki zmanjšujejo možnost večjih okužb, je setev
ogrščice na vetrovne površine (vrste morajo biti usmerjene v smeri
vetra), da pospešimo osuševanje posevkov po dežju in rosi, setev
zdravega semena ter širok in pester kolobar.

Siva plesen
(Botrytis cinerea)
Siva plesen se pojavi hkrati s črno
listno pegavostjo. Rastline napade
že v samem začetku razvoja,
lahko pa tudi pozneje.
Prepoznamo jo po tem, da
okužene rastline prekrije
gosti sivo-rjavi micelij glive.
Pri obolelih rastlinah,
pride v času cvetenja do
zmanjšanega števila oplojenih luskov in zrn, nekroze
na steblih pa povzročajo
odmiranje tkiva nad pegami.
Priporočamo:
Folicur® EW 250

Katere bolezni ogrožajo
oljno ogrščico in kdaj?
črna listna
pegavost

(Alternaria brassicae)

siva plesen
(Botryotinia
fuckeliana)

bela gniloba
(Sclerotinia
sclerotium)

suha trohnoba
koreninskega
vratu
(Phoma lingam)

Legenda:
možen čas
uporabe
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običajen čas
uporabe

Škodljivci oljne ogrščice
Repičar
(Meligethes aeneus)

Ličinka je rumeno-zelene ba-rve,
velika do 4 mm. Odrasli osebki
so dolgi 2−2,5 mm, kovinske
temno zelene ali temno modre
barve, pogosto so skoraj
črni. Škodo delajo samo na
nerazcvetelih cvetovih, saj
cvetove nagrizejo, da bi prišli
do cvetnega prahu. Ko se
cvetovi odprejo, ne povzročajo
več škode.
Odrasli osebki prezimijo v tleh.
Aktivni postanejo, ko temperatura
tal preseže 8.°C, temperatura zraka pa
12.°C. Intenzivneje letijo, ko temperatura
preseže 15 °C. Samice odlagajo jajčeca v cvetne
popke. V cvetnih popkih se razvije ličinka, ki pa v njih ne dela večje
(dodatne) škode, saj so popki že obgrizeni. Mladi hroščki se pojavljajo
konec maja. Kritično število za kemično zatiranje repičarja je odvisno
od razvojne faze oljne ogrščice. Množičnost napada lahko ugotovimo
z ulovom v rumene posode napolnjene z vodo, s postavitvijo rumenih
lepljivih plošč ali s štetjem hroščev na posameznih vejah socvetja.
Prag škode je presežen, kadar imamo:
• v času razpiranja brstov (brsti še zavarovani z lističi) povprečno
1−2 hroščka/rastlino,
• v času nabreklih cvetnih brstov 2−3 hroščke/rastlino,
• nekaj dni pred razcvetanjem prvih brstov 4−6 hroščkov/rastlino.
Priporočamo:
Decis® EC 25, Biscaya®
21
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Najpomembnejši škodljivec oljne
ogrščice je repičar, saj lahko
pridelek prepolovi.

Repični bolhač
(Psylliodes chrysocephala)
Repični bolhač je eden najpomembnejših
jesenskih škodljivcev oljne ogrščice. V letih
prerazmnožitve lahko komaj vzniklo oljno ogrščico
popolnoma uniči. Hroščki se navadno pojavijo v
začetku septembra. Pri zgodnejši setvi v glavnem ne
morejo povzročiti večje škode, saj se rastline hitreje razvijajo. Vsekakor
pa moramo setev oljne ogrščice opraviti v optimalnem času.
Hroščki repičnega bolhača so dolgi 3,2−4,4 mm, so modro-črne barve
in se kovinsko svetijo. Prepoznamo jih po odebeljenih zadnjih nogah
(stegnih). Hroščki se hranijo s kličnimi in pravimi listi, lahko pa mlade
rastlinice popolnoma uničijo. Sredi septembra začno samice odlagati
jajčeca v zemljo ali v razpoke ob rastlinah. Razvoj jajčec traja 2−3
tedne. Komaj izlegle ličinke splezajo na rastline in se zavrtajo v listne
peclje, večje ličinke se jeseni zavrtajo v stebla. Ličinke so sivo-belkaste
barve, dolge do 8 mm. Zaradi poškodb od ličink rastline močno oslabijo
in slabše prezimijo. Spomladi počasneje rastejo ali celo propadejo. Po
vzniku oljne ogrščice moramo posevek pregledati skoraj vsak dan. Za
zatiranje repičnega bolhača se odločimo, ko najdemo na kličnih listih,
pri več kot 50 % rastlin, vsaj 2 izjedi. Če zatremo odrasle hroščke,
preprečimo odlaganje jajčec in poškodbe povzročene zaradi ličink.
Priporočamo:
Decis® EC 25

Brazdasti kljunotaj
(Ceutorhynchus pleurostigma)
Odrasli hrošček je dolg 2−2,5 mm, je črno siv, ličinka pa je dolga 3−4 mm,
belkasta z rjavo glavo.
Ličinka ima eno generacijo letno, ki se pojavlja v 2 oblikah. Prva oblika
ima diapavzo poleti in se razmnožuje jeseni (odrasli osebki odložijo
jačeca v koreninski vrat jeseni). Druga oblika pa ima diapavzo pozimi in
se razmnožuje spomladi (odrasli osebki odlagajo jajčeca v koreninski vrat
ali steblo, kjer se maja razvije ličinka).
Priporočamo:
Decis® EC 25
22
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Repični kljunotaj
(Ceutorhynchus napi)
Najpomembnejši škodljivec oljne ogrščice iz rodu
Ceutorhynchus (kljunotaji) je repični kljunotaj. .
V manjšem obsegu se lahko pojavita še:

Hroščki repičnega kljunotaja zimo preživijo v tleh. Zgodaj spomladi, ko
povprečna dnevna temperatura v zgornji plasti tal doseže 6 °C oz., ko
najvišje dnevne temperature presežejo 12 °C, pridejo iz tal. Hroščki so
črne do pepelnato sive barve. Najprej objedajo liste, čez nekaj dni pa
začnejo samice odlagati jajčeca v navrtane luknjice tik pod vrhom stebelca.
Dolžina stebelca je v času odlaganja jajčec repičnega kljunotaja 2−3 cm.
Po enem tednu se ličinke izležejo. Ličinke, dolge 5−7 mm, izjedajo in se
hranijo s sredico stebla oljne ogrščice do 50 dni. Rastlina močno oslabi,
luski se slabše razvijajo. Semena imajo manjšo absolutno maso ali pa se
predčasno popolnoma posušijo. Pridelek je močno zmanjšan. Repičnega
kljunotaja moramo zatirati preden odloži jajčeca v steblo.
Prag škode pri repičnem kljunotaju sta 2 vboda/rastlino ali 2−4 hroščki/10
rastlin. Nalet kljunotajev najlažje ugotovimo s postavitvijo rumenih lepljivih
plošč ali rumenih posod z vodo. V tem primeru je kritično število ulov
5 kljunotajev na dan na vabo. Če kljunotaj odloži jajčeca v steblo oljne
ogrščice (dolžina stebla 2−3 cm), smo za uspešno varstvo prepozni.
Priporočamo:
Decis® EC 25

Repna grizlica
(Athalia rosae)
V zadnjem času postaja repna grizlica vse pomembnejša. Telo
odraslega osebka (imaga) je rumeno-rjave barve, dolgo 6−8 mm.
Zaradi značilnega načina letenja ga nad posevki zlahka opazimo.
Mlade ličinke so zelene, starejše pa črno-sive, s črto na boku, ki deli
temnejši hrbtni od svetlejšega trebušnega dela. Velike so do 20 mm.
23
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• brazdasti kljunotaj (Ceutorhynchus pleurostigma),
ki odlaga jajčeca jeseni, ličinka pa povzroča golšaste
tvorbe na pritlehnem delu stebla oljne ogrščice in
• stebelni kapusov kljunotaj (Ceutorhynchus quadridens), ki odlaga 		
jajčeca v liste in steblo nekoliko pozneje kot repični kljunotaj, ličinke obeh
vrst pa na oljni ogrščici povzročajo podobno škodo.

Odrasle pagosenice prezimijo v tleh. Spomladi
izletajo imagi, ki odlagajo jajčeca na križnice.
Prva in druga generacija ne povzročata škode.
Najnevarnejša je tretja generacija. Če se v posevku
pojavita v povprečju 2 pagosenici/rastlino, se lahko
hektarski pridelek zmanjša celo za 60.%, lahko pa ga
popolnoma uničijo. Največja škoda nastane v času suhega in toplega
vremena. Kemično zatiranje posevkov je potrebno, ko najdemo enega
ali več odraslih osebkov/m2. Osebke štejemo z opazovanjem ali pa s
pomočjo rumenih lovilnih posod. Za zatiranje se odločimo, ko najdemo
v razvojni fazi prvih 2 listov 20 pagosenic/m2, pozneje, ko ima ogrščica
4 dobro razvite liste, pa 1 pagosenico/rastlino.
Kritična števila so nižja v redkejših posevkih in nekoliko višja v gostejših.
Tretiranje izvedemo dokler so pagosenice manjše od 1 cm.
Priporočamo:
Decis® EC 25

Kateri škodljivci ogrožajo
oljno ogrščico in kdaj?
repični bolhač
(Psylliodes
chrysocephala)

1.

repna grizlica

2.

(Athalia rosae)

repični kljunotaj

3.

(Ceutorhynchus
napi)

repičar

4.

(Meligethes aeneus)
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Legenda:
1.) prag škodljivosti: več kot 2 izjedi/50 % rastlin
2.) prag škodljivosti: prva dva lista: 20 gosenic/m2, 4 dobro razviti listi: 1 gosenica/rastlino
3.) prag škodljivosti: 2 hroščka/10 rastlin
4.) prag škodljivosti: cvetni popki zaznavni: 0,8–1 odraslih hroščev/rastlino,
cvetni popki vidni: 1–1,5 odraslih hroščev/rastlino, odpiranje cvetov: 2–3 odrasli hrošči/rastlino

24
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VARSTVO KROMPIRJA

Pleveli v krompirju
Kmalu po saditvi krompirja moramo poskrbeti za pravilno varstvo pred
pleveli. Trajne širokolistne plevele moramo zatreti v predposevku.
Vse druge plevele pa lahko zatremo v posevku krompirja. Plevel
lahko zatiramo po saditvi pred vznikom ali pa po vzniku krompirja
in plevela. Če se odločimo za zatiranje plevela po saditvi in pred
vznikom krompirja uporabimo herbicid Plateen® WG 41,5. Zatrli bomo
vse semenske plevele, celo smolenec, ki v zadnjem času povzroča
preglavice marsikateremu pridelovalcu krompirja. V primeru, da
krompir posadimo in ga pozneje več ne osipljemo, počakamo, da se
grebeni uležejo in ga še pred vznikom krompirja, ob primerni vlažnosti,
poškropimo s herbicidom Plateen® WG 41,5.
25
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Krompir je četrta najpomembnejša poljščina v prehrani ljudi. Pomembno
vlogo je odigral tudi v zgodovini selitve narodov. Zaradi pojava
krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) in močno zmanjšanega
pridelka je prišlo do pomanjkanje hrane in velikega preseljevanja ljudi.
Zato tudi ni zaman rek, da imamo krompir, takrat ko imamo srečo. Morda
pa to izvira tudi iz dejstva, da moramo pri pridelavi krompirja, poleg
veliko znanja, imeti še kar nekaj sreče. Zelo pomemben agrotehnični
ukrep je varstvo krompirja pred pleveli, pozneje pa še pred boleznimi
in škodljivci.

Če pa posevek nameravamo še osipavati, počakamo
dan ali dva po osipavanju, da se grebeni uležejo
in ga, še pred vznikom krompirja, poškropimo
s herbicidom Plateen®.WG.41,5. V primeru
suše, odsvetujemo uporabo talnih herbicidov,
vseeno pa lahko krompir osujemo zvečer in
nato takoj poškropimo, da delno izkoristimo
talno vlago.
Če nas krompir preseneti in hitro vznikne, ali
pa, če je suša prehuda, svetujemo uporabo
pripravka Sencor® SC 600. Najprimernejši čas
za uporabo pripravka je v času vznikanja plevelov.
Krompir je takrat visok 5−10 cm. Ozkolistni pleveli
so takrat v fazi kličnih listov, širokolistni pleveli
pa v fazi 2 pravih listov. Tako Sencor® SC 600, kot
Plateen® WG 41,5, preprečujeta ponovni vznik plevelov.
Sencor® SC 600 deluje tudi na vznikli slak. Uporabimo ga
lahko 2-krat, drugič ob ponovnem vzniku plevelov (po 10-ih dneh).

Kaj uporabiti in kdaj?
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Bolezni v krompirju
Črna listna pegavost krompirja
(Alternaria solani)
Bolezen je razširjena na vseh pridelovalnih območjih krompirja,
vendar večjo škodo povzroča v toplejših in bolj sušnih letih in krajih.
Črna pegavost okužuje krompir skozi celo rastno dobo. Na listih
se pojavijo okrogle, precej velike pege z značilnimi koncentričnimi
krogi. Ovalne pege se pojavljajo tudi na steblih. Na gomoljih
povzroča gliva trohnjenje v obliki okroglih
zamaškov, ki segajo 1 cm globoko.
Krompirjeva črna listna pegavost se
v ugodnih razmerah pojavlja prej
kot krompirjeva plesen.
Pomembno je, da za sajenje
izberemo lokacije, ki imajo
sončno in zračno lego, brez
pogostih jutranjih ros, vrste pa
naj bodo obrnjene v smeri vetra.
Varstvo krompirja

Priporočamo:
Antracol® WG 70

Krompirjeva plesen
(Phyphopthora infestans)
Krompirjeva plesen v obliki micelija prezimi v blago okuženih gomoljih.
Gliva okožuje vse dele krompirjeve rastline. Na robu lističev se pojavijo
rumene pege, ki porjavijo in se hitro večajo. Ob vlažnem vremenu
in rosi se na spodnji strani peg pojavlja bela puhasta prevleka. Na
steblih se pojavijo bele podolgovate, sivkasto-rjave do rjavo-črne
pege. Do okužbe gomoljev pride s širjenjem glive z nadzemnih delov
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rastline in s spiranjem trosov z listov na tla.
Pri prerezu se na kožici gomoljev pokažejo
vdrte pege svinčeno sive ali rjavkaste
barve pod vdrtimi pegami, opazimo rjavo
in odmrlo tkivo.
Priporočamo:
Antracol® Combi, Antracol® WG 70,
Infinito®

Koloradski hrošč
(Leptinotarsa decemlineata)
Koloradski hrošč je najpomembnejši škodljivec krompirja.
Škodljivec je zelo razširjen, redki so kraji, kjer ga ni.
Pridelovanje krompirja brez zatiranja koloradskega
hrošča ni možno.
Odrasli osebki so veliki okoli 1 cm, na hrbtu imajo črne in
rumene podolžne proge. Ličinke so rožnate barve s črno
glavo in pikicami po telesu. Jajčeca so oranžno-rumena,
najdemo jih v skupinah po približno 30 na spodnji strani listov.
Odrasli hrošč prezimuje v tleh. Iz tal pride, ko se temperatura na
globini 10 cm dvigne na več kot 14 °C. Hrošči letijo, ko temperatura
zraka preseže 20 °C. Samice odlagajo jajčeca v maju. Razvoj jajčec
traja 5−16 dni, razvoj ličinke pa 14−22 dni. Odrasli osebki
prve generacije se najpogosteje pojavljajo junija in se
hranijo z listjem. Hrošči druge generacije se zaradi
pomanjkanja hrane hranijo tudi z gomolji. Na zelo
majhnih površinah lahko koloradskega hrošča
zatiramo tudi s pobiranjem, vendar je pogostejši
in cenejši način zatiranja uporaba insekticidov.
Za zatiranje se odločimo, ko imamo pri več kot 20 %
grmov v času pred začetkom cvetenja več kot 10 ličink
prvega stadija/grm, ali ko imamo več kot 20 ličink/grm pri več kot 20 %
grmov po višku cvetenja.
Priporočamo:
Calypso® SC 480
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Katere bolezni ogrožajo krompir in kdaj?
krompirjeva
plesen
(Phytophtora
infestans)

črna listna
pegavost

(Alternaria solani)

BBCH

11

15

19

25

35

41

51

59

65

79

81

91_93

Kaj uporabiti in kdaj?

BBCH 11

15

19

21

25

35

41

51

59

65

79

81

91_93

COMBI

preventivno

3

kurativno
kontaktno

3

sistemično

3

3

3

delno

3
3

3

odmerek

2,5 kg/ha

2,5 kg/ha

1,2–1,6 L/ha
(preventivno)

karenca

14 dni

14 dni

7 dni
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COMBI

Širokolistni pleveli
baržunasti oslez (Abutilon theophrasti)

njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis)

srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus)

navadni pelin (Artemisia vulgaris)

ambrozija (Ambrosia spp.)

navadna loboda (Atriplex patula)
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bela metlika (Chenopodium album)

njivski osat (Cirsium arvense)

drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora)

njivski slak (Convolvulus arvensis)

plezajoča lakota (Galium aparine)

Slike plevelov

modri glavinec (Centaurea cyanus)
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Širokolistni pleveli
škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum)

poljski mak (Papaver rhoeas)

ščavjelistna dresen (Polygonum lapathifolium)

njivska spominčica (Myosotis arvensis)

navadni plešec (Capsella bursa-pastoris)

ščavje (Rumex spp.)
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njivska redkev (Raphanus raphanistrum)

navadni grint (Senecio vulgaris)

pasje zelišče (Solanum nigrum)

perzijski jetičnik (Veronica persica)

navadna zvezdica (Stellaria media)

Slike plevelov

ptičja dresen (Poligonum aviculare)
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Ozkolistni pleveli
plazeča pirnica (Elytrigia repens)

navadna kostreba (Echinochloa crus-galli)

njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides)

ljuljka (Lolium spp.)

navadni srakoperec (Apera spica-venti)

krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis)

zeleni muhvič (Setaria viridis)

divji sirek (Sorghum halepense)
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12 korakov za varno uporabo
fitofarmacevtskih sredstev
1. Natančno preberemo etiketo in navodila za uporabo 			
fitofarmacevtskega sredstva in jih dosledno upoštevamo.
2. Uporabljamo samo FFS, ki so registrirana v Sloveniji in so
v originalni embalaži proizvajalca.
3. FFS morajo biti shranjena v originalni embalaži, ločeno od živil in
drugih predmetov splošne rabe ter izven dosega otrok. Skladiščena
morajo biti pri ustrezni temperaturi, vlagi in svetlobi ter v skladu z
navedbami v navodilih proizvajalca.
4. Vzdržujmo naprave za nanašanje FFS, sočasno pa uvajajmo
novo, izboljšano tehniko nanašanja FFS.
5. Pri pripravi škropilne brozge moramo biti previdni, uporabljati
moramo osebno zaščitno opremo.
6. Osebno zaščitno opremo, navedeno na etiketi ali v navodilu za
uporabo, nosimo obvezno cel čas škropljenja.
7. Med škropljenjem moramo upoštevati tudi vremenske razmere.
8. Embalažo je potrebno popolnoma izprazniti, 3-krat sprati in 		
odstraniti v skladu z navodili GIZ fitofarmacije.
9. Po vsakem nanosu sredstev za varstvo rastlin moramo 		
osebno zaščitno opremo očistiti ali zamenjati.
10. V času nanosa FFS ni dovoljeno kaditi, piti ali jesti. 			
Alkoholnih pijač ne smemo zaužiti niti pred, niti med nanosom FFS.
11. Po nanosu FFS se moramo temeljito okopati, uporabiti moramo
sredstva za odstranjevanje umazanije (milo …).
12. V primeru zastrupitve ali onesnaženja s FFS moramo postopati
v skladu z navodili, ki so napisana na etiketi in navodilih za 		
uporabo, in poiskati zdravniško pomoč.
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Izdal:
Bayer d.o.o.
Bravničarjeva 13
1000 Ljubljana
Januar 2016
01/581 44 46
01/581 44 47
agro.info.si@bayer.com
www.cropscience.bayer.si
Bayer CropScience SI
SMS AGRO na 3737
Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo
in informacije o sredstvu. Naša priporočila temeljijo na obsežnih in številnih poskusih.
Svetujemo na osnovi najnovejših dognanj, vendar brez odgovornosti, ker sta uporaba
in skladiščenje izven našega vpliva. Za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, ne
jamčimo. Brošura izraža stanje na dan 1. januar 2016. Morebitne napake, ki so nastale
med tiskom brošure, niso izključene.
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