
FUNGICIDI ZA ŽITA 
Iz registra FFS, 31.1. 2022 

Pripravek 
Aktivna snov 

delež % 
FRAC1 Odmerek 

L, kg / ha 
Registra- 

cije 
Bolezni 

DMI fungicidi in kombinacije  

Promino 300 
ec 

Protiokonazol 30 G/3 0,65 P, J, R, T 

P: zatiranje pšenične rje in za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo , temno pegavostjo pšenice  in 
fuzariozami 
J: zatiranje ječmenove rje  in ječmenove mrežaste pegavosti ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami 
R: zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga  in ržene rje 
T: zatiranje ječmenovega listnega ožiga ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in 
fuzariozami 

Procer 300 ec Protiokonazol 30 G/3 0,65 P, J, R, T 

P: a zatiranje pšenične rje in za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo, temno 
pegavostjo pšenice in fuzariozami 
J: zatiranje ječmenove rje in ječmenove mrežaste pegavosti  ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami 
R: zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga in ržene rje 
T: zatiranje ječmenovega listnega ožiga  ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo  in 
fuzariozami 

Tartaros 300 
ec 

Protiokonazol 30 G/3 0,65 P, J, R, T 

P: zatiranje pšenične rje in za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo , temno pegavostjo pšenice  in 
fuzariozami 
J: zatiranje ječmenove rje in ječmenove mrežaste pegavost  ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami 
R: zatiranje rženega listnega ožiga in ržene rje  
T: zatiranje ječmenovega listnega ožiga ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo  in 
fuzariozami 

Delaro forte 
Protiokonazol 9,33 
Spiroksamin 10,7 
Trifloksistrobin 8 

g/3 
g/5 

c/11 
1,2 - 1,5 P, J, R, T 

P: zatiranje žitne pepelovke, rij , pšenične listne pegavosti , rjavenja pšeničnih plev in žitnih pegavosti ter za 
zmanjševanje okužb fuzarioz  in lomljivosti žitnih bilk 
J: žitne pepelovke, ječmenove rje, ječmenovega (rženega) listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti in 
ječmenove ramularijske pegavosti  ter za zmanjševanje okužb fuzarioz in lomljivosti žitnih bilk 
T: žitne pepelovke, rij , pšenične listne pegavosti in žitnih pegavosti 
R: rženega  listnega ožiga, ržene rje  in žitne pepelovke 

Magnello 
difenokonazol 10 + 
tebukonazol 25 

3 
3 

1,0 P 
P: zatiranje rjavenja pšeničnih plev, pšenične rje;  
zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in fuzariozami  

Brivela 
Difenokonazol 5 
Fluksapiroksad 7,5 

G3 
C7 

1,5 P 
za zatiranje pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria tritici), pšenične rje (Puccinia 
triticina) in žitne pepelovke (Blumeria graminis) 
- za zmanjševanje okužb lomljivosti žitnih bilk (Oculimacula yallundae) 

Prosaro  
 

protiokonazol 12,5  
tebukonazol 12,5 

3 
3 

1,0 J, P, R, T 

P: zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, zmanjševanje okužb s 
fuzariozami na klasu 
J: zatiranje žitne pepelovke, rje, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti,  
R: zatiranje rženega listnega ožiga, rje, pepelovke, zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu  
T: zatiranje rženega listnega ožiga, pšenične listne pegavosti, žitne pepelovke, zmanjševanje okužb s fuzariozami na 
klasu  

Zamir 
prokloraz 26,7 + 
tebukonazol 13,3 

3 
3 

1,5 J, P,R, T 
P, T: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in deloma fuzarioz  
J: zatiranje žitne pepelovke, ječmenove rje, zmanjševanje okužb z mrežasto pegavostjo in ječmenovim listnim ožigom 
R: zatiranje žitne pepelovke, rje, zmanjševanje okužb z rženim listnim ožigom 

Praktis protiokonazol 25 3 0,8 P P: za zatiranje rij iz rodu Puccinia, za zmanjševanje okužb listnih pegavosti iz rodu Septoria in fuzarioz na klasu  



FUNGICIDI ZA ŽITA 
Iz registra FFS, 31.1. 2022 

Pripravek 
Aktivna snov 

delež % 
FRAC1 Odmerek 

L, kg / ha 
Registra- 

cije 
Bolezni 

Protendo 300 
EC 

protiokonazol 30 3 0,65 P, J, R, T 

P: za zatiranje žitne pepelovke, rumene rje, rjave (žitne) rje, fuzarioz na klasu, pšenične listne pegavosti in rjavenja 
pšeničnih plev ter za zmanjševanje okužb temne pegavosti pšenice. 
J: za zatiranje žitne pepelovke, ječmenove rje, ječmenove mrežaste pegavosti, fuzarioz na klasu in ječmenovega 
(rženega) listnega ožiga.  
R: za zatiranje žitne pepelovke, rjave (žitne) rje in ječmenovega (rženega) listnega ožiga. 
T: za zatiranje žitne pepelovke, ječmenovega (rženega) listnega ožiga, rjavenja pšeničnih plev, fuzarioz na klasu, rumene 
rje in pšenične listne pegavosti.  

Baltazar* 

tebukonazol 25 3 

1,0 J, P, R, T 
P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, zatiranje rje, fuzarioz 
J, R, T: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, zatiranje rje  
*zaloge v uporabi do 1.3.2022 

Orius 25 EW 1,0 J, P, R, T 
P: zatiranje pepelovke, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo, rjami, delno zmanjševanje okužb s fuzariozami 
J: zatiranje pepelovke, rje, zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo 
R, T: zatiranje pepelovke, zmanjševanje okužb z rjami 

Tebusha 25% 
EW 

1,0 J, P, R, T 
J, P, R, T: zatiranje rje  
zmanjševanje okužb z rjavenjem pšeničnih plev, fuzariozami 

Star 
tebukonazol 

1,0 J, P, R, O 

P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, rjami, fuzariozami 
J, R: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, rjo 
O: zatiranje žitne pepelovke, rje 
* 

zaloge v uporabi do 1.3.2022
  

Bounty tebukonazol 43 3 0,6 
J, P, R, O, 
T,  

P: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, rumene rje, pšenične listne pegavosti in fuzarioz , 
J: za zatiranje žitne pepelovke, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove rje, rumene rje  
O: za zatiranje rij  
R: za zatiranje rij in ječmenovega listnega ožiga 
T:  za zatiranje rij in pšenične listne pegavosti 

Buzz ultra DF tebukonazol 75 3 0,33 P zatiranje rje; zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, pšenično listno pegavostjo, fuzariozami  

Caramba 
metkonazol 6 3 1,5 J, P, R, T 

P: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in fuzariozami 
J, R: zatiranje rje 
T:  zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo 

Sirena 

Plexeo 

Eminent 125 
EW 

tetrakonazol 12,5 3 1,0 P P: zatiranje žitne pepelovke, rje, rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti   

Keypro ciprokonazol 10 3 1,0 P P: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo 

Faxer prokloraz 45 3 1,0 P, R, T Za delno zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in za zmanjševanje okužb z lomljivostjo žitnih bilk 

Revystar 
mefentriflukonazol 
10 

3 1,5 J, P, O, T 

J: za zatiranje ječmenove rje, za zmanjševanje okužb ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove ramularijske pegavosti, 
ječmenovega listnega ožiga  
P: vključno z durum pšenico in piro, za zatiranje pšenične listne pegavosti, pšenične rje, rumene rje, žitne pepelovke 
T: za zatiranje listnih pegavosti iz rodu Septoria spp., ržene rje in rumene rje   
O: zatiranje žitne pepelovke in ovsove rje  

Revycare mefentriflukonazol 3 1,5 P, J, R, T, O P: za zatiranje pšenične listne pegavosti, pšenične rje in rumene rje  



FUNGICIDI ZA ŽITA 
Iz registra FFS, 31.1. 2022 

Pripravek 
Aktivna snov 

delež % 
FRAC1 Odmerek 

L, kg / ha 
Registra- 

cije 
Bolezni 

10 +  
piraklostrobin 10 

11 J: za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga in ramularijske pegavosti ječmena; 
R: za zatiranje ječmenovega listnega ožiga in rjave žitne rje 
T: za zatiranje listnih pegavosti in rjave žitne rje;  
O: za zatiranje žitne pepelovke. 

Tern fenpropidin 75 5 0,75 P V jari in ozimni pšenici za zatiranje žitne pepelovke 

SDHI fungicidi in kombinacije 

Kinto plus 
Fludioksonil 3,33 
Fluksapiroksad 3,33 
Tritikonazol 3,33 

E/12 
C/7 
G/3 

0,15 P, J, O, R, T 

P: zatiranje snežne plesni, pšenične trde sneti in  prašnate pšenične sneti 
J: zatiranje snežne plesni, fuzarioz , ječmenove gole sneti, ječmenove pokrite sneti, ječmenove progavosti in snežnega 
ožiga 
R: zatiranje snežne plesni , prašnate pšenične sneti in ržene bilne sneti 
T: zatiranje snežne plesni, fuzarioz  in prašnate pšenične sneti 

Cayunis 
Biksafen 7,5 
Spiroksamin 15 
Trifloksistrobin 10 

c/7 
g/5 

c/11 
1 P, J, R, T 

P: zatiranje žitne pepelovke , pšenične rje, rumene rje , pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev in temne 
pegavosti pšenice 
J: zatiranje žitne pepelovke, 
ječmenove rje, rumene rje, ječmenovega listnega ožiga in ječmenove mrežaste pegavosti ter za zmanjševanje okužb 
ječmenove ramularijske pegavosti 
T: zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, pšenične listne pegavosti, temne pegavosti pšenice in rjavenja pšeničnih plev 
R: zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga , ržene rje in žitne pepelovke 

Ascra xpro 
biksafen 6,5 
fluopiram 6,5 
protiokonazol 13 

7 
7 
3 

1,2-1,5  J, P, R, O, T 

P: zatiranje žitne pepelovke, pšenične in rumene rje, pšenične listne pegavosti, rjave pegavosti pšeničnih plev lomljivosti 
žitnih bilk, temne pegavosti pšenice ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami 
J: lomljivosti žitnih bilk, žitne pepelovke, ječmenove rje, rženega (ječmenovega) listnega ožiga, ječmenove mrežaste 
pegavosti, ramularijske pegavosti ječmena  
R: za zatiranje lomljivosti žitnih bilk, rženega (ječmenovega)listnega ožiga, ržene rje in žitne pepelovke  
T: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, rženega (ječmenovega) listnega ožiga in pegavosti iz rodu Septoria ter za 
zmanjševanje okužb s fuzariozami  
O: za zatiranje lomljivosti žitnih bilk, žitne pepelovke in ovsove rje 

Elatus era 
benzovindiflupir 7,5 
protiokonazol 15 

7 
3 

1,0 
J, P, O, Pi, 
R, T 

P: zatiranje rumene rje, pšen. rje, pšen. listne pegavosti; zmanjševanje z rjavo pegavostjo pšen. plev in delno fuzarioz 
J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječm. listnega ožiga, ječm. ramularijske pegavosti, ječmenove rje  
R: zatiranje ržene rje in rženega listnega ožiga  
T: zatiranje ržene rje, rumene rje, listnih pegavosti iz rodu Septoria, ječmenovega listnega ožiga  

Elatus plus benzovindiflupir 10 7 0,75 
J, P, O

2
, Pi

2
, 

R, T 

P: za zatiranje rumene rje, ržene rje in pšenične listne pegavosti; zmanjševanje okužb z rjavo pegavostjo pšeničnih plev 
J: za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječm. listnega ožiga, ječm. ramularijske pegavosti  in ječm. rje 
R: za zatiranje ržene rje in rženega listnega ožiga 
T: za zatiranje ržene rje,  rumene rje, listnih pegavosti iz rodu Septoria  in ječmenovega listnega ožiga  
Pi (mu)

2
:  za zatiranje rumene rje, ržene rje, pšenične listne pegavosti, za zmanjševanje okužb z rjavo pegavostjo pš.  

plev 
O (mu)

2
: za zmanjševanje okužb z ovsovo rjo 

Librax 
fluksapiroksad 6,25 
metkonazol 4,5 

7 
3 

1,33-2 J, P, R, T 

P: za zatiranje žitne pepelovke, temne pegavosti pšenice, pšenične listne pegavosti, pšenične listne rje, rumene rje  
J: za zatiranje žitne pepelovke, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove ramularijske 
pegavosti  
T: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, listne pegavosti iz rodu Septoria  



FUNGICIDI ZA ŽITA 
Iz registra FFS, 31.1. 2022 

Pripravek 
Aktivna snov 

delež % 
FRAC1 Odmerek 

L, kg / ha 
Registra- 

cije 
Bolezni 

R: za zatiranje rje, ječmenovega listnega ožiga 

Mizona 
fluksapiroksad 3 + 
piraklostrobin 20 

7 
11 

1,0 P, J 
P: za zatiranje pšenične listne pegavosti in  pšenične rje  
J: za zatiranje ječmenovega listnega ožiga in za zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo 

Priaxor EC 
fluksapiroksad 7,5 + 
piraklostrobin 15 

7 
11 

1,0 J, P, R, T 

P: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, temne pegavosti pšenice, rumene rje,  
J: zatiranje pepelovke, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, ramularijske pegavosti ječmena, 
ječmenove rje  
T: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, rumene rje, ržene rje 
R: zatiranje ržene rje, rženega listnega ožiga 

Imtrex xe fluksapiroksad 6,25 7 2,0 J, P, O, R, T 

P: zatiranje rij in listnih pegavosti iz rodu Septoria, za zmanjševanje okužb z žitno pepelovko in delno zmanjševanje 
okužb z lomljivostjo žitnih bilk; 
J: zatiranje žitne pepelovke, ječmenove rje, ječmenove mrežaste pegavost, ječmenovega listnega ožiga in ječmenove 
ramularijske pegavosti; 
R: zatiranje žitne pepelovke, rij in ječmenovega listnega ožiga ter za zmanjševanje okužb z lomljivostjo žitnih bilk.  
T:  za zatiranje žitne pepelovke, rij in listnih pegavosti iz rodu Septoria ter za zmanjševanje okužb z lomljivostjo žitnih 
bilk.   
O: registriran za manjše uporabe;  za zatiranje lomljivosti žitnih bilk, žitne pepelovke, ječmenove rje, ječmenove 
mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga in ječmenove ramularijske pegavosti.  

Revystar XL 
fluksapiroksad 5 + 
mefentriflukonazol 
10 

7 
3 

0,75-1,5 P, J, R, T 

P: zatiranje pšenične listne pegavosti, pšenične rje in rumene rje;   
J: za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ramularijske pegavosti ječmena, ječmenovega listnega ožiga ter 
ječmenove rje;  
R: za zatiranje ječmenovega listnega ožiga in ržene rje;  
T: za zatiranje žitne pepelovke, listnih pegavosti, ržene rje in rumene rje.  

Seguris xtra 
 

azoksistrobin 10 + 
ciprokonazol 8 + 
izopirazam 10 

11 
3 
7 

1,0 J, P 

P: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, pšenične rje 
J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti,  ječmenove ramularijske pegavosti, ječmenove pepelovke, ječmenove rje  

Siltra xpro 
biksafen 6 
protiokonazol 20 

7 
3 

1,0 J, P, R, O, T 

P, T: zatiranja žitne pepelovke, rje, pšenične listne pegavosti, žitnih pegavosti in progavosti, fuzarioz na klasu 
J: zatiranje žitne pepelovke, rje, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove ramularijske 
pegavosti 
R:  zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga, rje, žitne pepelovke 
O: zatiranje ovsove rje,   

Zantara 
biksafen 5 +  
tebukonazol 16,6 

7 
3 

1,5 
J, P, R, T, 
O

2 

P: zatiranje pepelovke, rje, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšen. plev, temne pegavosti pšenice, fuzarioz 
R: zatiranje rženega listnega ožiga, rje, pepelovke, fuzarioz 
T: zatiranje pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, pepelovke, rje, fuzarioz 
J: zatiranje pepelovke, ječm. listnega ožiga, ječm. mrežaste pegavosti, ječm. ramularijske pegavosti, fuzarioz 
O: ovsova rja, pepelovka  

QoI fungicidi in kombinacije 

Mirador forte 
azoksistrobin 6 + 
tebukonazol 10 

11 
3 

1,5-2,0 J, P, T 
P: zatiranje pepelovke, rjavenja pšeničnih plev, rje, pšenične listne pegavosti 
J: zatiranje pepelovke, ječmenove mrežaste pegavosti 
T: zatiranje pepelovke, rje, pšenične listne pegavosti 

Mirador xtra azoksistrobin 20 + 11 0,6-1,0 P, J, O, R, T  P, T: zatiranje pepelovke, rje, rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti 



FUNGICIDI ZA ŽITA 
Iz registra FFS, 31.1. 2022 

Pripravek 
Aktivna snov 

delež % 
FRAC1 Odmerek 

L, kg / ha 
Registra- 

cije 
Bolezni 

(staro ime 
Amistar extra) 

ciprokonazol 8 3  J: zatiranje pepelovke, rje, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga 
O, R: zatiranje ovsove rje, ržene rje    

Comrade azoksistrobin 20 + 
ciprokonazol 8 

11 
3 

0,75 J, P 
P: za preventivno zatiranje pšenične rje in rumene rje ter zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo  
J: za preventivno zatiranje rumene rje  

Amistar 

azoksistrobin 25 
 

11 

1,0 

J, P, R, T Za zatiranje rje in rjavenja pšeničnih plev ter za zmanjševanje okužb z ječmenovim (rženim ) listnim ožigom 

Chamane J, P, R, O, T 
P: za zatiranje rij, pšenične listne pegavosti rjavenja pšeničnih plev  
J: za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti in rij, za zmanjševanje okužb s pepelovkami in ječmenovim listnim ožigom  
R, T, O:  za zatiranje rij in za zmanjševanje okužb s pepelovkami  

Mirador  
250 SC 

J, P 
P: za zatiranje rje, rjavenja pšeničnih plev 
J: zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom 

Ortiva P, J, R, T P, J, R, T: za zatiranje rje in rjavenja pšeničnih plev; zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom  

Tazer 250 SC 0,5-0,8 J, P 
P: zatiranje pepelovke, pšenične rje, zmanjševanje okužb z rjavenjem pšeničnih plev, pšenično listno pegavostjo  
J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, rje   

Zaftra AZT 
250 SC 

1,0 P, J, R, T Za zatiranje rje in rjavenja pšeničnih plev in za zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom 

Zoxis 250 SC 1,0 P, T Za zatiranje pšenične listne pegavosti in rij  

Retengo piraklostrobin 20 11 1,25 J, P, R, T 

P: zatiranje rumene rje, pšenične rje, temne pegavosti pšenice 
J: zatiranje ječmenove rje,  ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, omejevanje neparazitskih 
listnih pegavosti 
R: zatiranje ržene rje, za zmanjševanje okužb z rženim listnim ožigom 
T: zatiranje ržene rje 

Sphere 535 SC 
ciprokonazol 16 + 
trifloksistrobin 37,5 

3 
11 

0,3-0,5 J, P 
P: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in pepelovko  
J: zatiranje ječmenovega listnega ožiga, zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo, ječmenovo rjo in 
pepelovko 

Neznani mehanizem  

Flexity metrafenon 50 0,5 P, J, O Zatiranje žitne pepelovke 

      

Drugi fungicidi 

Cosan, 
Kumulus DF,  
Microthiol 
disperss, 
Microthiol SC, 
Microthiol 
special, 
Pepelin, 

  
žveplo 80 % 
 

M 02 5-8 

J, P 
nekateri 
tudi  
R in T 

Zatiranje žitne pepelovke 



FUNGICIDI ZA ŽITA 
Iz registra FFS, 31.1. 2022 

Pripravek 
Aktivna snov 

delež % 
FRAC1 Odmerek 

L, kg / ha 
Registra- 

cije 
Bolezni 

Thiovit jet, 
Vindex 80 WG 

Polyversum, 
Univerzalni 
fungicid 

gliva Pythium 
oligandrum M1  

- 0,1 J, P, R, O, T 
Biološki pripravek; za zatiranje pegavosti iz rodov Helminthosporium in Septoria ter fuzarioze (Fusarium 
spp.) 

Difend extra 
Difenokonazol 2,5 
Fludioksonil 2,5  

g/3 
e/12 

0,2 P, J 
P: zatiranje fuzarioz , pšenične trde sneti in pšenične pritlikave sneti 
J: zatiranje fuzarioz 

Empartis 
Boksalid 20 
Krezoksim-metil 10 

c/7 
c/11 

1,5 P, J, O, R, T 

P: zatiranje žitne pepelovke ter za zmanjševanje okužb pšenične listne pegavosti  in pšenične rje, lomljivosti 
žitnih bilk  
J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti ter za zmanjševanje okužb ječmenove rje 
R: zmanjševanje okužb ržene rje in ječmenovega listnega ožiga 
T: zatiranje žitne pepelovke in ržene rje  ter za delno zmanjševanje listnih pegavosti iz rodu 
Septoria 
O: zatiranje pšenične listne pegavosti, žitne pepelovke, pšenične rje in lomljivost žitnih bilk 

Folicur EW 
250 

Tebukonazol 25 G/3 1 P, J, O, R 

P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko in za zatiranje rij  ter fuzarioz 
J: zmanjševanje okužb z ječmenovo pepelovko in ječmenovim listnim ožigom ter za zatiranje rij 
R: zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom  in za zatiranje ječmenove pepelovke ter rij 
O: zatiranje pepelovke in rij 

Prosaro plus 
Protiokonazol 16 
Spiroksamin 30 

G/3 
G/5 

1,25 P, J, O, R, T 

P: zatiranje žitne pepelovke, pšenične listne pegavosti in temne pegavosti pšenice ter za zmanjševanje 
okužb fuzarioz na klasu 
J: zatiranje žitne pepelovke, 
ječmenove rje, ječmenovega (rženega) listnega ožiga in ječmenove mrežaste pegavosti ter za 
zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu 
R: zatiranje ržene rje in rženega (ječmenovega) listnega ožiga ter za zmanjševanje okužb 
fuzarioz na klasu 
O: zatiranje žitne pepelovke, pšenične listne pegavosti in ovsove rje  ter za zmanjševanje okužb fuzarioz na 
klasu 
T: zatiranje žitne pepelovke, pšenične listne pegavosti  in pšenične rje ter za zmanjševanje okužb fuzarioz na 
klasu 

Lamardor fs 
400 

Protiokonazol 25 
Tebukonazol 15 

G/3 
G/3 

0,02 P, J, R, T 

 
P: zatiranje snežne plesni , pšenične trde sneti in fuzarioz 
J: zatiranje snežne plesni, ječmenove gole sneti, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove progavosti in 
fuzarioz 
T:  zmanjševanje okužbe s snežno plesnijo  ter za zatiranje fuzarioz  
R: zmanjševanje okužbe s snežno plesnijo  in fuzariozam 



FUNGICIDI ZA ŽITA 
Iz registra FFS, 31.1. 2022 

Pripravek 
Aktivna snov 

delež % 
FRAC1 Odmerek 

L, kg / ha 
Registra- 

cije 
Bolezni 

Maxim extra 
050 fs 

Difenokonazol 2,5 
Fludioksonil 2,5 

G/3 
E/12 

2 P, J, T, R, O 

P: zatiranje fuzarioz, snežne plesni, pšenične trde sneti, pšenične pritlikave 
Sneti in rjavenja pšeničnih plev 
J: zatiranje fuzarioz , snežne plesni in ječmenove progavosti 
T: fuzarioz , snežne plesni in rjavenja pšeničnih plev 
R: zatiranje fuzarioz , snežne plesni in ržene bilne sneti 
O: zatiranje fuzarioz, snežne plesni, ovsove temne pegavosti  in listnih 
pegavosti, ki jih povzročajo glive iz rodu Septoria 

Pecari 300 ec Protiokonazol 30 G/3 0,65 P, J, R, T,  

P: zatiranje žitne pepelovke, rumene rje, rjave (žitne) rje, 
fuzarioz na klasu, pšenične listne pegavosti in rjavenja pšeničnih plev ter 
za zmanjševanje okužb temne pegavosti pšenice 
J: zatiranje žitne pepelovk, ječmenove rje, ječmenove mrežaste 
pegavosti, fuzarioz na klasu in ječmenovega (rženega) listnega ožiga 
R: zatiranje žitne pepelovke, rjave (žitne) rje in ječmenovega (rženega) 
listnega ožiga 
T: zatiranje žitne pepelovke, ječmenovega (rženega) listnega ožiga, 
rjavenja pšeničnih plev, fuzarioz na klasu, rumene rje in pšenične listne pegavosti 

Redigo pro 
Protiokonazol 15 
Tebukonazol 2 

G/3 
G/3 

0,0667 P, J, O, R, T 

J: zatiranje ječmenove gole sneti in ječmenove pokrite sneti, ječmenove mrežaste pegavosti,  
O: zatiranje ovsene prašnate snet, ovsene temne pegavosti 
P: zatiranje pšenične trde sneti in prašnate pšenične sneti, fuzarioze, snežna plesen 
T: snežna plesen 
 

Revytrex 
Fluksapiroksad 6,67 
Mefentriflukonazo 
6,67 

C/7 
G/3 

1,125 P, J, R, T 

P: zmanjševanje okužb pšenične listne pegavosti ter za zatiranje pšenične rje in rumene rje 
J: zmanjševanje okužb ječmenove mrežaste pegavosti ječmenovega listnega ožiga  in 
ječmenove ramularijske pegavosti 
R: zatiranje ječmenovega listnega ožiga in ržene rje 
T: zatiranje listnih pegavosti in ržene rje 

J= ječmen,O=oves, P= pšenica, R=rž, T=tritikala, Pi=pira       
1 

razvrstitev po FRAC v skupine po načinu delovanja in po tveganju za razvoj odpornosti:  
1 in 11=visoko tveganje; 7=srednje do visoko; 3 in 50 =srednje;  5=nizko do srednje; M02 in M03= nizko; - =tveganje ni znano.  
Zaradi preprečevanje razvoja odpornosti se priporoča menjavanje ali mešanje sredstev z različnimi načini delovanja.  

2 
mu=registracija za manjše uporabe  


