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Oddelek za varstvo rastlin

 

REZULTATI BIOLOŠKEGA PRESKUŠANJA FUNGICIDOV ZA ZATIRANJE BOLEZNI 
V PŠENICI IN JEČMENU V LETU 2022 

 

Razmere za razvoj bolezni  

V splošnem je bilo zdravstveno stanje žit to leto zelo dobro, ker je prevladujoče sušno vreme oviralo 
razvoj povzročiteljev bolezni. Že ob pregledu rastlin v začetnih fazah razraščanja (BBCH 20-23) ni bilo 
opaznih znamenj listnih pegavosti, saj zaradi sušne zime ni bilo pogojev za razvoj bolezni. Izjemno 
suho vreme se je nadaljevalo še ves marec, aprila pa je bilo kljub nekaj padavinam vlage premalo za 
hitrejši razvoj povzročiteljev. Zaradi suše je bil tudi razvoj žit upočasnjen. Med kolenčenjem žit v maju 
so se začela pojavljati znamenja nekaterih listnih pegavosti, vendar v zelo omejenem obsegu. Tudi 
nadaljnji razvoj bolezni je bil omejen in se je junija ob nenadni močni otoplitvi vremena in hudi suši 
povsem ustavil.   

V spodnjem grafikonu so prikazane padavinske in temperaturne razmere v Jabljah, v obdobju od 
sredine aprila do sredine junija, ki je z vidika razvoja in obvladovanja bolezni žit najbolj kritično.   

 
Slika 1: Padavine in temperature merjene na meteorološki postaji v Jabljah od aprila do junija  2022 

Metode dela 

Poskusa na pšenici in ječmenu sta potekala na poskusnem polju v Jabljah pri Trzinu, na ozimni pšenici 
sorte Falado in ozimnem ječmenu sorte Sandra. Zasnovana sta bila v naključnih blokih, v štirih 
(pšenica) oz. treh ponovitvah (ječmen). Osnovne parcele so bile velike 20 m2, škropljenja so bila 
izvedena s parcelno škropilnico ob porabi vode 230 l/ha.  

V obeh poskusih smo v več  terminih ocenjevali stopnjo okuženosti listov z boleznimi. Ocenjevali smo 
zgornje tri etaže listov (L1, L2 in L3), vsako posebej, na štirih mestih vsake poskusne parcelice. Iz 
zbranih ocen v vseh ponovitvah smo izračunali povprečne okužbe listov za vsak postopek in izračunali 
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učinkovitost (v  %) glede na neškropljeno kontrolo. Poskusa sta bila požeta s parcelnim kombajnom, 
ki omogoča ovrednotenje pridelka.     
 
Rezultati 
 

1 PŠENICA 

Na poskusni parceli s pšenico so se to leto pojavile samo okužbe s pšenično listno pegavostjo, ki jo 
povzroča gliva Zymoseptoria (Septoria) tritici. Fungicidi za zatiranje bolezni so bili uporabljeni v dveh 
terminih, prvič ob zaključku kolenčenja (T2), ko so rastline razvile tudi zgornji list (zastavičar) in drugič 
ob polnem cvetenju pšenice (T3), po preteku približno dveh tednov. Fungicidi so bili uporabljeni po 
shemi, kot je prikazano v Tabeli 1. 

 

Tabela 1: Shema poskusa v pšenici  

 

T2 

BBCH  39 

13. maj 2022 

T3 

BBCH 65 

26. maj 2022 

1 KONTROLA 

2 
Delaro forte 1,2 l/ha 

protiokonazol + spiroksamin + trifloksistrobin  
- 

3 
Delaro forte 1,2 

protiokonazol + spiroksamin + trifloksistrobin 

Caramba 1,5 

metkonazol 

4 
Elatus era 1,0 

benzovindiflupir + protiokonazol 
- 

5 
Ascra xpro 1,5 

biksafen + fluopiram + protiokonazol  
- 

6 
Siltra Xpro 1,0 

biksafen + protiokonazol 
- 

7 
Eminent 125 EW 1,0 

tetrakonazol 

Siltra Xpro 1,0 

biksafen + protiokonazol 

8 
Eminent 125 EW 1,0 

tetrakonazol 

Pecari 0,65 

protiokonazol 

9 
Revycare 1,5 

mefentriflukonazol + piraklostrobin 

Pecari 0,65 

protiokonazol 

10 
Revystar XL 1,2 

fluksapiroksad + mefentriflukonazol 

Pecari 0,65 

protiokonazol 

 

Okuženost pšenice s pšenično listno pegavostjo je bila to leto nizka. Ob prvem ocenjevanju sta bila 
zgornja dva lista (L1 in L2) še skoraj povsem zdrava, nekaj več znamenj bolezni je bilo opaznih na 
tretjem listu (L3). Na neškropljenih kontrolah je bila povprečna okuženost listov po etažah sledeča: 
zgornji list (L1) 0,1 %, drugi list (L2) 1,8 % in tretji list (L3) 9,9 %.  

Ob drugem ocenjevanju sredi junija je bilo opaznih nekaj več znamenj na tretjem in drugem listu, 
okuženost zgornjih listov je bila še naprej nizka (Slika 2). Na kontroli je bila povprečna okuženost 
listov sledeča:  zgornji list (L1) 3,7 %, drugi list (L2) 27,9 % in tretji list (L3) 70,3 %. Ob tem so se na 
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rastlinah že kazala znamenja suše in prisilnega dozorevanja rastlin, še posebej na parcelah z večjim 
deležem skeleta, kar je oteževalo samo ocenjevanje. 

 

Tabela 2: Povprečna okuženost zgornjih treh listov (%), učinkovitost zatiranja glede na kontrolo (%) in 

                  pridelek zrnja pšenice (t/ha) 

Postopki 

Povprečna okuženost treh 
listov z glivo Zymoseptoria 

tritici (%) Učinkovitost 
(%) 

Pridelek 
t/ha 1.6.2022 

(BBCH 69) 

15.6.2022 

(BBCH 75) 

1 Kontrola 3,9 34,0 - 9,4 

2 Delaro forte T2 1,4 20,4 39,9 9,9 

3 Delaro forte T2 + Caramba T3 1,4 12,1 64,3 9,8 

4 Elatus era T2 1,4 9,5 72,1 10,2 

5 Ascra xpro T2 0,9 6,6 80,4 9,5 

6 Siltra Xpro T2 0,8 12,3 63,7 8,9 

7 Eminent 125 EW T2 + Siltra Xpro T3 2,2 12,3 63,7 9,8 

8 Eminent 125 EW T2 + Pecari 0,65 T3 1,8 15,7 53,6 9,1 

9 Revycare 1,5 T2 + Pecari 0,65 T3 1,4 13,4 60,6 10,2 

10 Revystar XL T2 1,5 5,3 84,3 10,1 

 

 

 
Slika 2: Povprečna okuženost zgornjih treh listov s pšenično listno pegavostjo sredi voščene zrelosti 
pšenice (BBCH 75), 15. junij 2022 
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2 JEČMEN 

V ječmenu smo to leto opazovali okuženost listov z ječmenovo ramularijsko pegavostjo (Ramularia 

collo-cygnii) in na začetku s septorijsko pegavostjo, ki jo povzroča gliva Septoria nodorum.  

Ob prvem terminu smo oba povzročitelja ocenjevali ločeno, ob drugem terminu pa peg obeh 
povzročiteljev ni bilo več mogoče ločiti med seboj, zato smo ju obravnavali skupaj. Je pa v posevku v 
tem času prevladovala okužba z ječmenovo ramularijsko pegavostjo.  

Fungicidi so bili uporabljeni v enem terminu po shemi, ki je prikazana v tabeli 3. Že drugo leto 
zapored smo ugotavljali učinkovitost dodajanja dotikalnega fungicida folpet izbranim fungicidom. 
Dotikalna komponenta je dodana z namenom zmanjšanja tveganja za razvoj odpornosti 
povzročiteljev proti fungicidom.     
 

Tabela 3: Shema poskusa v ječmenu  

 BBCH  45-53 
9.5.2022 

1 KONTROLA 

2 
Delaro forte 1,2 l/ha + Folpan 500 SC 1,5 
protiokonazol + spiroksamin + trifloksistrobin  + folpet 

3 
Delaro forte 1,2 
protiokonazol + spiroksamin + trifloksistrobin 

4 
Elatus era 1,0 + Folpan 500 SC 1,5 
benzovindiflupir + protiokonazol  + folpet 

5 
Ascra xpro 1,5 + Folpan 500 SC 1,5 
biksafen + fluopiram + protiokonazol + folpan 

6 
Ascra xpro 1,5 
biksafen + protiokonazol 

7 
Revycare 1,5 + Folpan 500 SC 1,5 
mefentriflukonazol + piraklostrobin + folpet 

8 
Revycare 1,5 
mefentriflukonazol + piraklostrobin 

9 
Revystar XL 1,2 
fluksapiroksad + mefentriflukonazol  

10 
Revystar XL 1,2 + Folpan 500 SC 1,5 
fluksapiroksad + mefentriflukonazol + folpet 

 

Ob prvem ocenjevanju, ki smo ga izvedli v fazi zgodnje mlečne zrelosti (BBCH 73), sta bila zgornja dva 
lista večinoma še zdrava. Povprečna stopnja okuženosti z opazovanima povzročiteljema je bila pri 
škropljenih postopkih nižja od 1 %, pri neškropljenih kontrolah pa do 2 %. Tudi na tretjem listu 
okužbe niso bile posebej visoke: na neškropljenih parcelah je bila okuženost z ječmenovo 
ramularijsko pegavostjo 4,5%, s septrorijsko pegavostjo pa 12%; pri škropljenih postopkih so se 
okužbe z ramularijkso pegavostjo gibale med 1,8 % in 2,8 %, s septorijsko pegavostjo pa med 0,8 % in 
4,0 %.    
Drugo oceno smo izvedli po dveh tednih, v fazi srednje do pozne mlečne zrelosti (BBCH 75-77). V 
obdobju od prvega ocenjevanja je sušenje listov napredovalo zlasti na kontrolnih parcelah, na 
škropljenih postopkih manj. Okuženost posamezne listne etaže je prikazana na sliki 3. Povprečna 
okuženost zgornjih treh listov, izračunana učinkovitost in pridelek zrnja so prikazani v tabeli 4.  
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Tabela 4: Povprečna okuženost listov, učinkovitost in pridelek zrnja ječmena  

Postopki 

Povprečna okuženost zgornjih treh listov 

(%) 

 

Učinkov. 

% 

Pridelek 

t/ha 

26.5.2022 

BBCH 73 

8.6.2022 

BBCH 75-77 

Ječmenova 
ramularijska 

pegavost 

Septorijska 
pegavost 

Pegavosti 
skupaj 

1 Kontrola 2,1 4,8 61,7 - 7,27 

2 Delaro forte + Folpan 
500 

0,6 1,5 4,2 93,2 7,89 

3 Delaro forte  0,7 0,5 13,2 78,6 7,67 

4 Elatus era + Folpan 500 0,7 0,3 4,2 93,3 7,68 

5 Ascra Xpro + Folpan 500 0,9 1,6 1,2 98,1 7,62 

6 Ascra Xpro 0,9 0,5 4,3 93,1 8,28 

7 Revycare + Folpan 500 0,9 1,0 3,2 94,8 7,87 

8 Revycare 0,8 1,1 16,8 72,7 7,61 

9 Revystar XL 0,9 0,7 13,7 77,8 7,70 

10 Revystar XL + Folpan 500 0,8 0,5 5,5 91,1 7,95 

 

Dodajanje dotikalnega fungicida folpan je v vseh primerih vplivalo pozitivno na zatiranje listnih 
pegavosti ječmena, kar se izraža tudi v učinkovitosti postopkov glede na neškropljeno kontrolo.     
 

 
Slika 3: Povprečna okuženost zgornjih treh listov ječmena  v fazi srednje do pozne mlečne zrelosti 
(BBCH 75-77), 8. junij 2022 
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Sliki 4 in 5: Ječmen v pozni mlečni zrelosti (postopek 1 in 6) 
 

 
Slika 6: Pšenica je bila sredi mlečne zrelosti  že prizadeta od suše (Jablje, 15. junij 2022)  
 
 
 
Besedilo: Meta Urbančič Zemljič, januar 2023 


