VARSTVO OZIMNIH ŽIT
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Ozimna žita so sedaj večinoma v obdobju kolenčenja, rastline imajo razvita dva do tri
kolenca, odvisno od sorte in območja pridelave, pri nekaterih zgodnjih sortah ječmenov se že
kaže zastavičar. Prevladujoče sušno vreme zavira širjenje bolezni, zato je zdravstveno stanje
žit sedaj večinoma dobro in se z zatiranjem bolezni v glavnem ne mudi. Kljub temu
svetujemo redno pregledovanje posevkov in spremljanje zdravstvenega stanja rastlin.
V posevkih ječmena, kjer znamenj raznih pegavosti na katerem od najmlajših treh listov še
ne opažate ali se le-ta pojavljajo na manj kot polovici rastlin, lahko z rabo fungicidov še
nekoliko počakate. Če se bo nadaljevalo sušno vreme lahko s škropljenjem odlašate do
obdobja razvoja, ko so vidne prve konice res (BBCH 41-51). Z rabo fungicidov v tem obdobju
boste posevke preventivno zavarovali tudi pred ječmenovo ramularijsko pegavostjo.
Omenjena bolezen se pojavi šele po klasenju, vendar je takrat za zatiranje že prepozno. Če
pa znamenja raznih listnih pegavosti že opažate na katerem od najmlajših treh listov na več
kot polovici rastlin, pa lahko škropljenje s fungicidi opravite že prej. Uporabite lahko katerega
od fungicidov kot so Ascra xpro, Elatus era, Elatus plus, Librax, Priaxor EC, Seguris xtra,
Siltraxpro, Zantara ali tudi Mirador forte, Mirador xtra, Comrade, Amistar Plexeo ali tudi
pripravek Amistar opti, ki ni več v prodaji, vendar se morebitne zaloge lahko uporabijo do
20. maja 2020.
Tudi ozimne pšenice in tritikale so sedaj večinoma v razvojnem stadiju drugega do tretjega
kolenca (BBCH 32-33). Suho vreme ni nevarno za širjenje bolezni zato raba fungicidov še ni
potrebna.
V nekaterih posevkih žit se pojavljajo hrošči rdečega listnega strgača, opazne so že tudi
poškodbe na listih ter odložena jajčeca. Na nekaterih lokacijah, kjer je škodljivec vsakoletno
navzoč, so populacije hroščev zelo velike. V primerih, kjer je preseženo kritično število, ki je 8
do 15 hroščev/m2 priporočamo, da ne čakate do pojava ličink, ampak zatirate že hrošče s
katerim od registriranih insekticidov.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila!
Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt
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