
   
 

                         Kmetijski inštitut Slovenije, Opazovalno napovedovalna služba za varstvo rastlin      1 
 

 

           10. maj 2018 

INFORMACIJE ZA PRIDELOVALCE POLJŠČIN 

Žita 

Razvoj in zdravstveno stanje žit na območju osrednje Slovenije in Gorenjske sta različna, odvisno od 

območja pridelave in sorte. Ozimni ječmeni večinoma klasijo (BBCH 49-59), v nekaterih posevkih se 

pojavljajo znamenja okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo na drugem ali tretjem najmlajšem listu 

ali nižje, znamenj ječmenove ramularijske pegavosti v tem tednu še nismo opazili. Do začetka 

cvetenja je še zadnji čas, da zavarujete posevke pred boleznimi, v kolikor jih še niste. Preventivni 

pristop je še posebej pomemben pri zatiranju ječmenove ramularijske pegavosti, predvsem na 

lokacijah, kjer se pojavlja vsako leto, saj bolezni po pojavu znamenj ni več mogoče zatirati. V posevkih 

se pojavljajo tudi ličinke žitnega strgača in listne uši. Zatiranje škodljivcev opravite po potrebi, če 

najdete v povprečju eno ličinko strgača na vsakem steblu ali če bo z listnimi ušmi naseljenih več kot 

polovica klasov. 

Ozimne pšenice so pretežno v stadiju od razvoja zastavičarja do začetka klasenja (BBCH 39-53). V 

posevkih se pojavlja predvsem pšenična listna pegavost na tretjem ali četrtem najmlajšem listu, v 

nakaterih sortah pšenice in tritikale na Gorenjskem smo opazili tudi znamenja žitne pepelovke.  

Priporočamo pregledovanje njiv. V obdobju, ko so razviti že vsi listi (od BBCH 39 dalje) je 

priporočljivo, da opravite škropljenje s fungicidi in tako zavarujete mlade liste pred okužbami. To še 

posebej velja za posevke, kjer na spodnjih listih opažate znamenja septorijske pegavosti. Padavine, ki 

so bile ponekod kar obilne v zadnjem tednu in so napovedane tudi v prihodnjih dneh, bodo še naprej 

omogočale širjenje okužb. Za nove okužbe s pšenično (septorijsko) pegavostjo je namreč potrebnih 5 

do 10 mm dežja in mokro listje približno 36 ur. Za zatiranje bolezni lahko uporabite fungicide kot so 

Archer max, Amistar opti, Elatus era, Opus 1, Priaxor EC, Prosaro, SegurisXtra, Zantara, 

Zamir in drugi (seznam registriranih fungicidov).  

   
Slika 1: Pšenica močno okužena s pšenično listno pegavostjo 

Slika 2: Žitna pepelovka na tritikali  

Slika 3: Ličinka žitnega strgača in kolonija listnih uši na ječmenu  
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Koruza 

Koruza ima v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem v povprečju razvite tri do štiri liste. V nekaterih 

posevkih na Sorškem polju so se pojavile sovke, ki objedajo mlade rastline. Za njihovo zatiranje ni 

registriranih insekticidov.  

   
Sliki 3 in 4: Poškodbe mladih rastlinah koruze zaradi sovk na Sorškem polju  

 

Krompir 

Večina nasadov krompirja na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji je vznikla. Rastline so velike okoli 10 

cm, v nasadih pod prekrivko tudi 20 cm ali več. Na komaj vzniklih rastlinah se že pojavljajo koloradski 

hrošči. Priporočamo redno spremljanje razvoja škodljivcev. V primeru otoplitve vremena lahko 

pričakujemo zgoden pojav ličink.   

 
Slika 6: Koloradski hrošč na komaj vzniklem krompirju  

 

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt 


