
FUNGICIDI ZA ŽITA 
Iz registra FFS, januar 2018 

Pripravek 
Aktivna snov 

(delež %) 
FRAC1 Odmerek 

L, kg / ha 

Registra- 
cije 

Bolezni 

DMI fungicidi in kombinacije  

Artea plus 
ciprokonazol 16 + 

propikonazol 25 

3 

3 
0,4-0,5 J, P, T 

P, T: zatiranje rje, pšenične listne pegavosti,   

J: zatiranje rje, ječmenovega listnega ožiga 

Archer max 
fenpropidin 45 + 

propikonazol 12,5 

5 

3 
1,0 J,P, R, T 

J: zatiranje žitne pepelovke in ječmenove rje; zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom in ječmenovo mrežasto 

pegavostjo 

P, T: zatiranje žitne pepelovke, rjavenja pšeničnih plev, pšenične rje; zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo 

R: zatiranje žitne pepelovke, ržene rje; zmanjševanje okužb z rženim listnim ožigom 

Acanto plus 
ciprokonazol  8+ 

pikoksistrobin 20 

3 

11 
1,0 J, P, O, R, T 

J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove rje, zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom  

P, T: zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo, zatiranje rjavenja pšeničnih plev, rumene rje, rje iz rodu Puccinia,  

R, O: zatiranje ržene rje, ovsove rje 

Avoca super 
ciprokonazol 4 + 

klorotalonil 37,5 

3 

M5 
2,0 P 

P: zatiranje pšenične rje in rumene rje,  

zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo,  

Falcon EC 460 
spiroksamin 25 + 

tebukonazol 16,7 + 

triadimenol 4,3 

5 

3 

3 

0,6 J, P 

P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, pšenično listno pegavostjo in  rjavenjem pšeničnih plev; zatiranje rje, fuzarioz 

na klasu 

J: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, ječmenovo mrežasto pegavostjo; zatiranje rje,  

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  

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 

Opus 1 
epoksikonazol 8,4 +  

fenpropimorf 25 

3 

5 
1-1,5 

J, O, P, R, 

T, Pi 

zatiranje žitne pepelovke, rje, rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti, ječmenove mrežaste pegavosti, 

ječmenovega listnega ožiga, lomljivosti žitnih bilk  

Proceed 
ciprokonazol 4 + 

klorotalonil 37,5 

3 

M5 
2,0 P 

zatiranje pšenične rje in rumene rje;  

zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo 

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  

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 

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 

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  



FUNGICIDI ZA ŽITA 
Iz registra FFS, januar 2018 

Pripravek 
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Registra- 
cije 
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Folicur EW 
250 

0,5-1,5 J, P, O  

P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, zatiranje rje, fuzarioz 

J, R: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, zatiranje rje 

O: zatiranje pepelovke, rje 

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 pepelovke, rje 

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

Caramba metconazol 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 

Bumper 25 EC 
propikonazol 25 3 

0,75 J, P, R P, J, R: zatiranje rje  

zmanjševanje okužb s pepelovko, pšenično listno pegavostjo, rjavenjem pšeničnih plev, ječmenovim (rženim) listnim 

ožigom   Propi 25 EC 0,5 J, P, O, R  

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 

SDHI fungicidi in kombinacije 

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  

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  

R: za zatiranje rje, ječmenovega listnega ožiga 

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 

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  
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Zantara 
biksafen 5 +  

tebukonazol 16,6 

7 

3 
1,5 

J, P, R, T, 

O* 

P: zatiranje pepelovke, rje, pšen. 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 

Amistar extra 
azoksistrobin 20 + 

ciprokonazol 8 

11 

3 
0,6-1,0 P, J, O, R, T  

P, T: zatiranje pepelovke, rje, rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti 

 J: zatiranje pepelovke, rje, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga 

O, R: zatiranje ovsove rje, ržene rje    

Amistar Opti 
azoksistrobin 8 + 

klorotalonil 40 

11 

M 
2,5 J, P, T 

P: zatiranje pšenične listne pegavosti, temne pegavosti pšenice, rje  

J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove rje, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove ramularijske 

pegavosti  

T: zatiranja pšenične listne pegavosti, pšenične 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  

Mirador  
250 SC 

azoksistrobin 25 11 1,0 J, P 
P: za zatirnja rje, rjavenja pšeničnih plev 

J: zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom 

Ortiva azoksistrobin 25 11 1,0 P, J, R, T P, J, R, T: za zatiranje rje in rjavenja pšeničnih plev; zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom  

Tazer 250 SC azoksistrobin 25 11 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   

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 

pegavosti 

R: zatiranje ržene rje, rženega listnega ožiga 

T: zatiranje rženega listnega ožiga 

Benzimidazoli 

Topsin - M tiofanat-metil 70 1 1,1 P, T Zatiranje fuzarioz 

Drugi fungicidi 

Cosan, 
Kumulus DF, 
Microthiol SC, 
Microthiol 
special, 
Pepelin, 
Thiovit jet, 
Vindex 80 WG 

  

žveplo 80 % 

 

M 5-8 

J, P 

nekateri 

tudi  

R in T 

Zatiranje žitne pepelovke 

Dithane DG mankozeb 75-80 % M 2,0 P Zatiranje listnih pegavosti iz rodu Septoria 
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Registra- 
cije 
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Neotec,  
Dithane M-
45, Mankoz 
75 WG, 
Penncozeb 75 
DG 
J= ječmen,O=oves, P= pšenica, R=rž, T=tritikala, Pi=pira            
1 

razvrstitev po FRAC: v skupine po načinu delovanja. Za preprečevanje odpornosti kombiniramo snovi z različnimi načini delovanja.  

 
 
 


