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Pleveli konkurirajo žitu za hrano, prostor, 
svetlobo in vodo. Največji vpliv na 
zmanjšanje pridelka imajo v času od 
vznika do konca razraščanja žit.

Z enoletnimi pleveli zmerno 
zapleveljene posevke žit spomladi 
razplevelimo z mehanskimi ukrepi 
(česanje). Predpogoj za uspeh so 
suha tla in zgodnje razvojne faze 
plevela. Ker je obema pogojema težko 

zadostiti, ostaja zatiranje plevela 
s herbicidi najpogostejši ukrep.

Jesensko izbiro termina narekuje 
sestav in številčnost plevelne flore:

• Jesensko zatiranje ima prednost 
pred spomladanskim, kadar je 
v posevku nad pragom škodljivosti 
prisoten travnati (srakoperec, lisičji 
rep, njivska stoklasa in ljuljke) in 

prezimni širokolistni plevel (navadna 
zvezdica, smolenec, jetičnik, mrtva 
kopriva, kamilica, njivska vijolica in 
njivska redkev), saj njihov hiter razvoj 
povzroča zastoje rasti in zmanjšanje 
pridelka žit. 

• Jesensko zatiranje je neobhodno 
ob masovni zapleveljenosti s travnatim 
plevelom, ker zatiranje tega v 
kasnejših razvojnih fazah ni mogoče.

Varstvo pred pleveli

ÜOsnovno priporočilo za jesensko tretiranje

ozimna pšenica, ječmen in rž ter tritikala

2,9 L/ha Stomp® Aqua pred ali po vzniku posevka, 
do fenološke faze začetek kolenčenja (BBCH 30) 

KULTURA

nočna temperatura v času uporabe naj ne pade pod zmrziščeTEMPERATURA

UKREP

VARSTVO ŽIT 3
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Stomp® Aqua
Stomp® Aqua je preverjen talni 
herbicid v novi, učinkovitejši, 
mikrokapsulirani formulaciji, s hitrim 
začetnim in dolgotrajnim delovanjem. 
Stomp® Aqua učinkovito zatira 
ozkolisten in širokolisten plevel.

Stomp® Aqua - prednosti:
ü�postopno sproščanje - zato daljši 

čas delovanja,
ü�minimalna vezava - zato manjša 

občutljivost na pripravo tal ter 
količino organskih ostankov v tleh,

ü�ohranitev na površini tal - zato 
izboljšana pozicijska selektivnost  
za kulturne rastline,

ü�olajšanje čiščenja brez puščanja 
madežev.

Stomp® Aqua – napotki iz prakse:
• �Apliciramo na zmerno vlažna tla. 

Padavine ali rosa po aplikaciji 
povzroče postopno kasnejše 
sproščanje aktivne snovi.

• �Po škropljenju tal ne obdelujemo  
3 do 5 tednov.

• �Aplikacija sredstva pred vznikom 
kulture terja kakovostno setev na 
enakomerno globino (seme dobro 
pokrito), saj je Stomp® Aqua 
najučinkovitejši na klične liste, 
koreninski vrat in korenine plevela.

Stomp® Aqua + Arrat®

- prednosti kombinacije:
ü�širok spekter delovanja, vključno 

smolenec in srakoperec,
ü�delovanje na kaleče in vznikle plevele,
ü�idealno dopolnjevanje herbicidnih 

spektrov s podaljšanim delovanjem,

ü�žito brez plevela v času razraščanja, 
osnova za najvišji izplen pridelka.

Spomladansko zatiranje plevela
je omejeno z razvojno fazo žit 
in temperaturo zraka, skupen 
učinek zatiranja pa z razvojno fazo 

plevela. Ker je zatiranje plevela najbolj 
učinkovito v zgodnjih razvojnih fazah 
(plevel 2-4 pravi listi), nizke nočne 
temperature pa omejujejo učinkovitost 
in selektivnost posamičnih herbicidov, 
imajo prednost pri izboru herbicidi 
s široko temperaturno toleranco.

Herbicidna inovacija

AKTIVNA SNOV:
455 g/L pendimetalin

FORMULACIJA:
kapsulirana suspenzija (CS)
na vodni osnovi

ODMEREK:
2,9 L/ha

KARENCA:
zagotovljena s časom uporabe

Ü V primeru tople jeseni in intenzivnega vznika plevela 

ÜPriporočilo za spomladansko tretiranje 

ozimna pšenica, ječmen in rž ter tritikala

ozimna pšenica in ječmen, 
v razvojni fazi od tretjega lista do konca razraščanja posevka (BBCH 13 – 30),
jara pšenica in ječmen, 
v razvojni fazi od tretjega lista do sredine razraščanja posevka (BBCH 13 – 25)

2,9 L/ha Stomp® Aqua + 100 g/ha Arrat® za pšenico in ječmen, 
ko je širokolistni plevel v fazi 2 – 3 listov, travni pa kali

0,2 kg/ha Arrat® + 0,25 L/ha Break® Thru 240 S;
ali 0,50 L/ha Dash® HC

KULTURA

KULTURA

dnevne temperature nad 5 °C, nočne temperature do -2 °C

tretiramo v toplem in sončnem vremenu, pri temperaturi nad 5 ºC

TEMPERATURA

TEMPERATURA

UKREP

UKREP



Bistvene prednosti  
za kmetovalce:
1. Časovna prilagodljivost
Širok časovni razpon za nanašanje 
ü  Od fenološke faze BBCH 13-39 

(od faze 3. listov žit do stopnje 
zastavičarja).

2. Vremenska neodvisnost
Širok temperaturni razpon in 
odpornost na dež:
ü  Zanesljiva učinkovitost pri nižjih  

temperaturah. 
ü  Dobra odpornost na dež (v  

roku 1 ure) omogoča uporabo v 
spremenljivih vremenskih razmerah.

3. Neomejenost mešanja
Odlična kompatibilnost pri mešanju
ü  Manjša količina vode prihrani čas 

in denar.
ü  Učinek ojačanega delovanja močila 

Dash® HC zagotavlja učinkovitost 
herbicida Biathlon® 4D in drugih 
pripravkov.

4. Širok spekter učinkovanja
Učinkovito zatiranje vseh vrst 
širokolistnih plevelov
ü  Enostavno: en izdelek za vsa žita.
ü  Zanesljivo: izjemen nadzor pri  

različnih vremenskih pogojih.
ü   Varno: za pridelek; ni omejitve  

kolobarja.

VARSTVO ŽIT 5

Arrat®

Selektivni kontaktno-sistemični
herbicid za zatiranje najpomembnejše-
ga širokolistnega plevela. Odlikuje ga 
odlično delovanje na plezajočo lakoto 
(smolenec), njivski osat, kamilice, 
jetičnike, navadno zvezdico, njivsko 
redkev in koprive. V zgodnjih razvojnih 
fazah delno zatira tudi navadni srako-
perec.

AKTIVNA SNOV:
714 g/kg tritosulfuron in
54 g/kg florasulam

AKTIVNA SNOV:
500 g/kg dikamba in 
250 g/kg tritosulfuron

FORMULACIJA:
močljiva zrnca (WG)

FORMULACIJA:
močljiva zrnca (WG)

ODMEREK:
ozimna in jara žita (BBCH 13-39): 
50-70 g/ha; priporočeno dodati 
0,50 L/ha Dash® HC 

ODMEREK:
0,2 kg/ha

KARENCA:
zagotovljena s časom uporabe

KARENCA:
zagotovljena s časom uporabe

Visoko učinkovit
in cenovno ugoden

ŠKROPLJENO

NEŠKROPLJENO

Njivski osat
(CIRAR)

Smolenec 
(GALAP)

Mrtva kopriva  
(LAMPU)

Kamilica  
(MATCH)

Gorjušica  
(SINAR)

Perzijski jetičnik  
(VERPE)

Biathlon® 4D

Vodilna 4-dimenzionalna zaščita pred pleveli
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Najpogostejše glivične bolezni žit 
so žitne pepelovke, fuzarioze, 
listne pegavosti, rjava pegavost 
pšeničnih plev, rje in lomljivosti 
žitnih bili. 

Razvoj bolezni zmanjišamo z dovolj 
pestrim in širokim kolobarjem, temeljitim 
zaoravanjem žetvenih ostankov ter 
pravočasno in kakovostno setvijo.
Pomemben vpliv na razvoj bolezni 
ima tudi gnojenje s fosforjem in kalijem, 
predvsem pa z dušikom.

Glede na zdravstveno stanje posevke 
škropimo 2-krat; spomladi, v času 
kolenčenja in v času klasenja oz. 
cvetenja.

Zgornji trije listi odločajo o 80% pridelka!

Varstvo pred boleznimi

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Klas

Zastavičar - list 1

List 2

List 3

List 4

List 5

Vpliv na pridelek (%)

List zastavičar in klas proizvedeta 65% celotnega pridelka

ÜPriporočilo za 1. škropljenje ozimin in celovito zaščito jarin

v razvojni fazi prvega do drugega kolenca (BBCH 31/32) ozimin, 
do konca kolenčenja (BBCH 37) za enkratno, celovito varstvo jarin.

preprečevanje zgodnjih okužb z žitno pepelovko in rjami, učinkovita in dolgotrajna 
zaščita pred pšenično listno pegavostjo in rjavenjem pšeničnih plev, odlična zaščita 
ječmena in rži (ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta progavost), dolgotrajna 
zaščita zgornjih listov in klasa, “green efekt” - zvišana asimilacijska kapaciteta rastlin.

TERMIN

Opus® 1 v odmerku 1,0 L/ha ali Priaxor® v odmerku 1,0 L/haUKREP

UČINEK

Pomen termina 
škropljenja - izbor 
strategije varstva

• preprečiti zgodnjo okužbo, zlasti Septorije,
• zmanjšati pritisk bolezni v poznejšem obdobju,
• ohraniti rastline zdrave v celi vegetaciji,
• ohrani zdrave zgornje liste,
• več zelene površine, več fotosinteze

= visok pridelek
25 30 31 32 37 39 49 51 59 61

razvojne faze

1. škropljenje

2. škropljenje
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ÜPriporočilo za 2. škropljenje ozimin in odlično varstvo klasa 

v razvojni fazi začetka cvetenja (BBCH 61)

učinkovit nadzor pšenične listne pegavosti,
najboljša možna zaščita pred fuzariozami klasa,
zaviranje tvorbe mikotoksinov.

Optimalni čas zatiranja fuzarioz je v fazi BBCH 59-61: pojav zastavičarja 
do pričetka cvetenja, pojav prvih prašnikov. V primeru deževnega vremena 
nujno škropiti v roku 48 ur pred fazo BBCH 61 oz. po njej.

TERMIN

Caramba®  v odmerku 1,5 L/haUKREP

UČINEK

Opus® 1
Opus® 1 - prednosti:
ü�sistemično delujoč fungicid iz dveh 

aktivnih snovi za vsa žita,
ü�preventivno in kurativno /

eradikativno delovanje,
ü�krepi obrambne mehanizme 

rastline,
ü�hiter sprejem v rastline, zanesljiva 

zaščita novega prirasta,
ü�izjemna zanesljivost in majhno 

tveganje za nastanek rezistence. 

Dodatne raziskave epoksikonazola 
na listno pegavost (Septoria tritici) 
potrjujejo vrhunsko učinkovitost 
in izjemno fleksibilnost eradikativne 
uporabe: tretiran v zgodnjih 
fazah po okužbi zagotavlja poln 
odmerek 100% učinkovitost, 
polovičen pa še vedno 90%.

Preverjeni standard 
s presežno dodano vrednostjo

AKTIVNA SNOV:
84 g/L epoksikonazol in 
250 g/L fenpropimorf

FORMULACIJA:
suspenzoemulzija (SE)

ODMEREK:
1,0 L/ha

KARENCA:
35 dni

0 

20

40

60 

80 

100

poln odmerek
Opus® 1

polovičen odmerek
Opus® 1

ÜOpus® 1 - izjemen spekter delovanja:

+++

++++

++++

++++

+

++++

++++

+

Žitna pepelovka (Blumeria graminis) - kurativno delovanje

Rje (Puccinia spp.)

Pšenična listna pegavost (Mycosphaerella graminicola)

Rjavenje pšeničnih plev (Stagonospora nodorum)

Fuzarioze klasa (Fusarium spp.)

Ječmenov listni ožig (Rhynchosporium secalis)

Ječmenova mrežasta progavost (Pyrenophora teres)

Lomljivost žitnih bilk (Pseudocercosporella herpotrichoides)

ÜOpus® 1 zagotavlja zdravo 
    listno maso žit, kar je prvi 
    pogoj za visoke pridelke.

% učinkovitosti Septoria tritici
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Caramba®

Caramba® je nov, vrhunski sistemičen 
fungicid s preventivnim in kurativnim 
učinkovanjem na poglavitne bolezni 
listov in odlično zaščito klasa. 

Zahvaljujoč specifični formulaciji zelo 
hitro (v roku 30 min) prodre v rastlino, 
se po njej akropetalno premešča in 
tudi v času pogostih in obilnih padavin 
deluje zanesljivo in dolgotrajno. 

Caramba® - prednosti:

ü proti vsem poglavitnim boleznim žit, 
ü zanesljivo in dolgotrajno delovanje,
ü specialist za Fuzarioze (znižuje    
   tvorbo mikotoksinov – DON). 

Usmerjeno, enostavno,
celovito in zanesljivo

FORMULACIJA:
vodotopni koncentrat (SL)

AKTIVNA SNOV:
60 g/L metkonazol

ODMEREK:
1,5 L/ha

KARENCA:
35 dni

Učinkovitost Carambe® 
na Fusarium spp. Analiza vsebnosti DON

pridelek
(dt/ha)

kontrola
L/ha (g.a.s./ha)

Caramba®

1,0 (60)
Caramba®

1,5 (90)

Ü poskusi 2001 – 2003
Ü tretirano v FF 59 – 65

Ü Vir: IHP Žalec, 2011

% DON (rel.)

kontrola = 70 – 8,890 μg/kg (povprečje = 1,880 μg/kg)

77,1 b
81,6 a

82,5 a
100

59

51

vsebnost DON v ppb

0 500 1000 1500 2000

1 L/ha Opus®  + 1,5 L/ha Caramba®

0,5 L Corbel®  + 1,5 L Caramba®

kombinacija 2

kombinacija 1

netretirano

Premium zaščita s presežnimi učinki 
Retengo® + Opus® 1 (0,5 + 1,0 L/ha)

... ker jo praksa želi in potrebuje!

Ü najzanesljivejša kombinacija varstva žit,
Ü najširši spekter varstva pred boleznimi,
Ü odlično premeščanje po rastlini, 
Ü redukcija tvorbe mikotoksinov,
Ü 2 do 3 tone višji pridelki!

VARSTVO ŽIT
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Nova BASF inovacija
Retengo®

Veliko je izzivov, s katerimi se sooča pridelovalec žit. Ne samo tistih klasičnih, 
povezanih s takšnimi ali drugačnimi ujmami, ampak predvsem tistih, ki so
povezani z omejitvami pridelovanja in novimi možnostmi za povečanje 
prihodkov, kot posledica globalizacije trga. Z namenom povečanja prihodka
pri pridelavi žit ponuja podjetje BASF novo rešitev v fungicidu Retengo®.
Retengo® je fungicid iz družine AgCelence®, skupine BASF fungicidov.

Sredstvo Retengo® se uporablja kot fungicid s preventivnim in kurativnim 
delovanjem v:

ü pšenici za zatiranje rumene rje (Puccinia striiformis), ržene rje 
(Puccinia recondita f.sp. tritici) in helmintosporiozne pegavosti 
pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) 

ü ječmenu za zatiranje ječmenove rje (Puccinia hordei) in ječmenove 
mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) ter za zmanjševanje okužb z 
ječmenovim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis) ter omejevanje 
neparazitskih listne pegavosti oziroma sončnih opeklin (Sunburn injury) 

ü rži za zatiranje ržene rje (Puccinia recondita) in za zmanjševanje okužb
z rženim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis) 

ü tritikali za zatiranje ržene rje (Puccinia recondita)

NOVO V LETU 2017
Začetnik nove generacije
fungicidov v žitih

FORMULACIJA:
koncentrat za emulzijo (EC)

AKTIVNA SNOV:
200 g/L piraklostrobin

ODMEREK:
0,5 L/ha

KARENCA:
35 dni

Prednosti uporabe fungicida 
Retengo®:

Ü večji pridelek,
Ü izboljšanje parametrov kakovosti

(beljakovine, hektoliterska teža),
Ü zmanjšanje nevarnosti toksinov kot

posledica okužbe z glivami in
Ü sinergistično delovanje dodanega

fungicida v mešanici.

VARSTVO ŽIT

Za odličen 
pridelek 
presežne 
kakvosti:

1. škropljenje (BBCH31 — 37): 
0,75 - 1,0 L/ha Retengo®

2. škropljenje (BBCH39 — 49): 
0,5 L/ha Retengo® 

+ 1,0 L/ha Opus® 1

3. škropljenje (BBCH60 — 61): 
1,50 L/ha Caramba®

ÜPriporočilo uporabe pri dvakratnem tretiranju posevka
(velja za pšenico, ječmen in rž):

1. škropljenje: 0,5 L/ha Retengo® + 1,0 L/ha Opus® 1
2. škropljenje: 0,5 L/ha Retengo® + 1,0 L/ha Opus® 1
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Najpogostejši škodljivci žitnih polj 
so žitni strgač in listne uši. Obema 
najbolj ustrezajo gosti, vlažni in 
pretirano pognojeni posevki. 

V primeru močnejšega napada 
žitnega strgača večji del listja pobeli 
ter se suši. Uši se najintenzivneje 
hranijo na klasih v času mlečne 

zrelosti. Poleg zmanjšanja količine 
in kakovosti pridelka so škodljive 
tudi zaradi prenosa virusov.

Varstvo pred škodljivci



11

Standard za strgača

Fastac® 100 EC

AKTIVNA SNOV 100 g/L alfa-cipermetrin

koncentrat za emulzijo (EC)

0,125 L/ha (12,5 ml na 100 m2) – za uši 
0,12 L/ha (12 ml na 100 m2) – za ličinke žitnega strgača;
ko je presežen prag škodljivosti* v pšenici in ječmenu

FORMULACIJA

ODMEREK

zagotovljena s časom uporabe

ne tretirati pri temp. nad 20 °C in v času cvetenja

KARENCA

OMEJITVE RABE

P
R

O
F

IL
 P

R
O

IZ
V

O
D

A

Fastac® 100 EC piretroid na osnovi 
aktivne snovi alfa-cipermetrin, ki velja 
za najučinkovitejšo snov med piretroidi. 

Je dotikalni in želodčni insekticid zato 
namenjen zatiranju ličink in odraslih 
oblik škodljivcev. Ima dobro začetno 

in dolgo rezidualno delovanje. 
Odlikujeta ga dober oprijem na 
voščene listne prevleke in visoka 
odpornost na izpiranje. 

Ne priporoča se tretiranja pri 
temperaturah nad 20 °C.

Fastac® 100 EC - prednosti:
ü deluje na vse razvojne stadije škodljivcev,
ü široka registracija,
ü ni fitotoksičen pri priporočenih dozah,
ü daljše delovanje kot pri klasičnih 
    insekticidih,
ü odporen je na izpiranje.

Ü *Prag škodljivosti škodljivcev žit
     Vir: Tehnološka priporočila za integrirano pridelavo poljščin

Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev, ne tretirati rastlin med cvetenjem.

Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev, ne tretirati rastlin med cvetenjem.

1 ličinka na posamezen vrhnji list oz. 10 ličink/m2 
ali 15% poškodovane zgornje površine listov

v cvetenju:  
5 – 8 uši/klas ali z ušmi naseljeno več kot 20% klasov 
v mlečni zrelosti: 
7 – 10 uši/klas ali z ušmi naseljeno več kot 30% klasov

RDEČI LISTNI 
STRGAČ

LISTNE UŠI

Perfekthion®

Novost za zatiranje uši

Perfekthion® je sistemični in dotikalni 
insekticid z dolgim delovanjem za 
zatiranje listnih uši na ozimni in jari 
pšenici, rži in tritikali.

0,5 L/ha (50 ml na 100 m2) 

400 g/L dimetoat

56 dni

koncentrat za emulzijo (EC)

ODMEREK

AKTIVNA SNOV

KARENCA

FORMULACIJA

P
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VARSTVO ŽIT



Zastopnik:
BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana, Slovenija
T +386 (0)1 589 75 00

www.agro.basf.si

Strokovno svetovanje:
BASF Slovenija d.o.o.

Branko Zupančič 
M +386 (0)30 643 266
Regije: Spodnjeposavska, Jugovzhodna 
Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska,
Goriška, Obalno-Kraška, Notranjsko-Kraška

Damjan Finšgar 
M +386 (0)41 640 246
Regije: Zasavska, Savinjska, Koroška, 
Podravska, Pomurska

Vsi podatki in nasveti so informativnega značaja. Morebitne napake pri pripravi in tisku niso izključene.

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. Pred vsako uporabo preberite etiketo in informacije o proizvodu.

Izvedba: januar 2017


