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Leta 2016 smo v laboratorijskem poskusu preučevali odpornost velike žitne
uši (Sitobion avenae [F.]) na štiri različne insekticide (Actara 25 WG, Calypso
SC 480, Fastac 100 EC in Bulldock EC 25) v treh različnih koncentracijah
(20, 100, 500 %). Odpornost smo preizkušali s standardno metodo IRAC št.
19. Osebke velike žitne uši, ki smo jih uporabili v poskusu, smo nabrali na
ozimni pšenici na treh različnih lokacijah, in sicer na Laboratorijskem polju
Biotehniške fakultete v Ljubljani, v Šentjerneju in v Zagorici pri Kamniku.
Liste pšenice smo nato tretirali z različnimi koncentracijami insekticida, prav
tako pa smo v poskusu imeli kontrolno obravnavanje, v katerem listi niso bili
tretirani (uporabljena je bila samo destilirana voda). Liste pšenice smo položili
v petrijevke z agarjem ter v vsako petrijevko s čopičem prenesli po 20
osebkov velike žitne uši. V vsakem obravnavanju smo imeli 3 ponovitve za
vsako koncentracijo insekticida. Ugotovili smo, da se z večanjem
koncentracije insekticida veča tudi smrtnost velike žitne uši. Na najvišjo
dejansko smrtnost velike žitne uši (vselej prek 90 %), je na vseh treh lokacijah
pri priporočenem odmerku vplival pripravek Bulldock EC 25, najnižjo
dejansko smrtnost pa je povzročil insekticid Actara 25 WG, in sicer od 73 do
82 %. S tem potrjujemo, da velika žitna uš v Sloveniji izkazuje največjo
odpornost na neonikotinoid Actara 25 WG, največjo učinkovitost pa je
pokazal piretroid Bulldock EC 25.
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In 2016, we investigated the resistance of English grain aphid (Sitobion avenae
[F.]) to four different insecticides (Actara 25 WG, Calypso SC 480, Fastac 100
EC in Bulldock EC 25) under laboratory conditions. The insecticides were used
in three different concentrations (20, 100, 500 %). The resistance was tested with
standard method IRAC no. 19. The aphids, which were used in the experiment,
were collected in the winter wheat fields from three different locations: at the
Laboratory Field of Biotechnical Faculty in Ljubljana, in Šentjernej, and in
Zagorica near Kamnik. The leaves of wheat were treated with different
concentractions of insectitides. Leaves of wheat in control treatment were only
dipped to distilled water. The leaves were placed into Petri dishes with agar. Into
each Petri dish we placed 20 aphids with fine brush. Each of 13 treatments (4
insecticides used in 3 concentrations, and a control treatment) have been repeated
three times. We found out that with increasing concentration of insecticides, the
mortality of the pest under investigation also increase. On all three locations the
highest actual mortality (always above 90 %) of English grain aphid was caused
by Bulldock EC 25, while the lowest (73–82 %) was caused by Actara 25 WG.
With these results we confirm that in Slovenia English grain aphid is the most
resistant to neonicotinoid Actara 25 WG, while the most efficient insecticide is
pyrethroid Bulldock EC 25.
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1

UVOD

1.1

VZROK ZA RAZISKAVO

Velika žitna uš (Sitobion avenae [F.]) je najpogostejša in tudi najštevilčnejša listna uš na
žitih. Je polifagni škodljivec, ki se pogosteje pojavlja na pšenici, napada pa tudi druge vrste
žit in tudi številne trave. Neposredno vpliva na zmanjšanje pridelka s sesanjem sokov iz
listov, stebel in klasov, posredno pa s prenašanjem virusov in izločanjem medene rose
(Vrabl, 1992).
Za zatiranje velike žitne uši se najpogosteje uporabljajo insekticidi. Pri prepogosti uporabi
insekticidov obstaja nevarnost pojava odpornosti (rezistence) škodljivca na neko aktivno
kemično snov. Pomembna je preventiva pri setvi pšenice, saj že z izbiro ustreznega
semena, kakovostno setvijo in setvijo ob optimalnem času zmanjšamo možnost za škodo
različnih škodljivcev. Zlasti z zakasnitvijo setve jarin se povečajo izgube zaradi napada
velike žitne uši (Kocjan Ačko, 2015).
Pšenica (Triticum ssp.) je ena najpomembnejših poljščin pri nas in v svetu. Iz njenega zrnja
pridobivamo krušno moko. Pomembno je, da se zavedamo pomena pšenice za nas in da se
trudimo pridelovati čim bolj zdravo in kakovostno pšenico. Za povečanje stopnje
samooskrbe s pšenico bi bilo potrebno povečati posejano površino in uvajati nove,
visokokakovostne, rodovitnejše in na specifične podnebne razmere prilagojene ter na
bolezni in škodljivce odporne sorte.

1.2

DELOVNA HIPOTEZA

V Sloveniji sta registrirana dva insekticida za zatiranje velike žitne uši (Sitobion avenae
[F.]) (FITO–INFO, 2017). Delovna hipoteza naše naloge je bila, da so nekatere populacije
velike žitne uši že odporne na določene insekticide in da je njihova učinkovitost odvisna od
vrste in koncentracije pripravkov ter od lokacije, od koder izvira populacija škodljivca.

1.3

CILJI RAZISKAVE

Cilj naše naloge je bil preučiti učinkovitost insekticidov, ki so v Sloveniji registrirani za
zatiranje listnih uši in potencialno odpornost velike žitne uši nanje. Odpornost velike žitne
uši smo preizkušali metodo IRAC št. 19, ki je mednarodna standardna metoda za
ugotavljanje odpornosti 11 vrst listnih uši, tudi vrste Sitobion avenae, na insekticide.

2
Koželj V. Laboratorijsko preučevanje odpornosti velike žitne uši (Sitobion avenae [F.] …) na insekticide.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2018

2

PREGLED OBJAV

2.1

VELIKA ŽITNA ALI OVSENA UŠ

Velika žitna uš (Sitobion avenae [F.]) spada med najpomembnejše vrste listnih uši pri nas.
Je najpogostejša vrsta listnih uši, ki se pojavlja na žitih in je za njih tudi najbolj škodljiva.
Napada vse vrste žit in tudi številne trave. Škoda, ki jo povzroča, je lahko neposredna, kjer
z izsesavanjem uši zmanjšujejo kakovost in količino pridelka, ali posredna, saj so lahko
tudi prenašalke virusov ali pa izločajo medeno roso (Vrabl, 1992).

2.1.1 Sistematika
Veliko žitno uš ali ovseno uš uvrščamo v naslednje sistematske kategorije (Milevoj, 2007):
Razred:
Podrazred:
Red:
Podred:
Družina:
Rod:
Vrsta:

Insecta (žuželke),
Pterygota (krilate žuželke),
Homoptera (enakokrilci),
Aphidina (listne uši),
Aphididae (prave listne uši),
Sitobion,
Sitobion avenae [F.].

Predstavniki reda Homoptera (enakokrilci) imajo oba para kril kožasta in po trdnosti
enaka, razlikujeta pa se po velikosti. Pri mirovanju prednja krila strehasto prekrivajo
zadnja krila, ki so manjša. Predstavniki tega reda sesajo sokove iz floema in pri tem
prejemajo preveč sladkorja, ki ga potem encimsko spremenjenega izločajo kot medeno
roso (Vrabl, 1990). Enakokrilci so pomembni rastlinski škodljivci, ki neposredno (s
sesanjem) ali posredno (s prenašanjem virusov in fitoplazem) povzročajo škodo (Vrabl,
1986).
Listne uši (podred Aphidina) so majhne, nekaj milimetrov dolge žuželke. Njihovo telo je
ovalno s tankimi nogami in tipalkami, ki so dokaj dolge. Ustne dele uporabljajo za bodenje
in sesanje. Pri listnih ušeh je znan sezonski dimorfizem (krilate in nekrilate oblike). V
razvoju se menjava spolni rod z več nespolnimi, menjava se oviparija z viviparijo, številne
vrste pa menjavajo tudi gostitelja (dvodomnost), pri čemer navadno prezimijo na lesnatih
rastlinah, pozno spomladi pa se naselijo na zelnate rastline. Listne uši so pomembni
škodljivci in je znanih veliko vrst (Vrabl, 1990).
Predstavniki družine Aphididae (prave listne uši) so za poljščine edini pomembni in vrstno
najbolj številčni. Ločimo krilate in nekrilate oblike uši, ki imajo na zgornji strani zadka par
cevčic (siphonae). Imajo mehkokožnata krila, ki so prozorna s slabo razvito nervaturo.
(Vrabl, 1986).
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2.1.2 Morfologija
Velika žitna uš je vretenaste oblike z zadkom, ki je malo razširjen. Velika je od 1,9 do 3,3
milimetrov in različnih barv – rumenozelene, zelene, rjave, rdečerjave ali rdeče (slika 1).
Tipalke so skoraj tako dolge kot telo in cele temno rjave ali črnkaste barve, prav tako sta
črne barve in precej dolgi cevčici na zadku (siphonae), repek (cauda) pa je dolg približno
tri četrtine cevčic. Končni deli nožnih členkov so tudi črne barve (Vrabl, 1992; Modic
2009).
Pri pravih listnih ušeh imajo tako nimfe (nižji razvojni stadiji) kot odrasli osebki dobro
razvit ustni aparat za sesanje in bodenje, kjer je sesalo dolgo in dobro razvito.
Prehranjujejo se s hranili, ki jih črpajo iz žilnega tkiva (floema). Pri tem s stiletom
prebodejo povrhnjico lista in s sesalom črpajo hranila iz floema (Modic in sod., 2009).

Slika 1: Nekrilati osebki velike žitne uši (foto: J. Rupnik, 2016)

2.1.3 Razvojni krog
Velika žitna uš (Sitobion avenae [F.]) je enodomna vrsta s holocikličnim (popolnim)
razvojnim krogom. Prezimi na travah in žitih v razvojnem stadiju jajčec, tudi ves nadaljnji
razvoj poteka na rastlinah iz družine trav (Modic, 2009). Precej zgodaj spomladi se
izležejo uši temeljnice in že v prvi dekadi aprila se pojavijo krilate uši, ki se selijo na druga
žita in trave. Sledijo nekrilati osebki, ob koncu poletja pa se ponovno pojavijo krilate uši,
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ki se vrnejo na prvotnega gostitelja. Tam izležejo za parjenje ustrezne nekrilate samice. S
poletnega gostitelja priletijo tudi krilati samci, ki nekrilate samice oplodijo, oplojene
samice pa izležejo zimska jajčeca (Trdan, 1996).
Uši se sprva hranijo na zgornjih listih, nato pa se preselijo na klase, lahko na klasna vretena
ali pa na osnove plev. Vrhunec razmnoževanja listnih uši se ujema s koncem mlečne
zrelosti pšenice, pozneje pa se število uši zmanjšuje. Vzrok za to je v pojavu naravnih
sovražnikov in v tem, ker se krilate oblike preselijo na zimske gostitelje (Vrabl, 1992). Z
dozorevanjem zrn se tudi slabša kakovost hrane listnih uši, pogosto pride tudi do
prenaseljenosti (Vrabl, 1986). Največkrat je napad listnih uši največji na robovih njiv
(Vrabl, 1992).
Vrsta Sitobion avenae [F.] se ob žetvi ne nahaja na gojenih žitih, saj že pred tem migrira iz
žit na samonikle trave. Iz njih se pozneje preseli na samonikla žita, ki so vzklila iz osutega
semena. V začetku jeseni se seli na posevke ozimnih žit in klasaste trave, kjer samice
odložijo zimska jajčeca (Trdan, 1996).

2.1.4 Škodljivost velike žitne uši
2.1.4.1 Neposredna škodljivost
Listne uši izsesavajo sokove iz listov in stebel, zlasti v zgornjem delu rastlin. Mesta, kjer
so bili listi napadeni, najprej pobledijo, pozneje porumenijo, pri močnem napadu pa
postanejo temnordeča. Pri močnih napadih so celi listi in tudi stebla prekriti s kolonijami
uši. Napadene rastline postanejo rumene in se začnejo sušiti, lahko pa tudi ne klasijo
(Čamprag, 1980).
Velika žitna uš se nahaja na vrhu lista, kadar se pojavlja v majhnem številu, pri
številčnejšem pojavljanju pa prekrije cel list. Na klasih se osebki velike žitne uši pojavijo
po klasenju žita. Iz klasov izsesavajo sokove in tako vplivajo na zmanjšanje števila zrn, na
zmanjšanje njihove mase, kalivosti in kakovosti zrn (Čamprag, 1980; Larsson, 2005).
Ušje sesanje rastlinskih sokov neugodno vpliva na izmenjavo snovi in transport hranil, kar
vpliva tudi na farinološke lastnosti moke. Vrsta Sitobion avenae [F.] ima raje rastline z
velikim zrnjem. Zadržuje se raje na klasih z večjo asimilacijsko aktivnostjo ali večjo
aktivnostjo transporta asimilatov in na tistih rastlinah, kjer predstavlja zrnje visok delež
pridelka (Trdan, 1996). Ugotovili so, da več kot 40 uši na enem klasu lahko povzroči
zmanjšanje pridelka za več kot 20 % (Watt in sod., 1984; Vrabl, 1992).

5
Koželj V. Laboratorijsko preučevanje odpornosti velike žitne uši (Sitobion avenae [F.] …) na insekticide.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2018

2.1.4.2 Posredna škodljivost
Posredna škodljivost velike žitne uši se kaže v prenašanju virusov, ki so povzročitelji
virusnih obolenj, in v razširjanju glivičnih bolezni prek medene rose (Čamprag, 1980).
Pri višjih pridelkih strnih žit je navadno večja tudi posredna škoda, ki jo povzroči velika
žitna uš. Prenos virusov je lahko škodljivejši od vseh povzročenih škod skupaj. Pri visoki
relativni vlažnosti zraka se na napadenih rastlinah na medeni rosi razvijejo razne vrste
saprofitskih gliv (Trdan, 1996).
Virus rumene pritlikavosti ječmena ali barley yellow dwarf virus (BYDV) je eden od
najpomembnejših virusov, ki ga prenaša tudi velika žitna uš (Trdan in Milevoj, 1999; Li in
sod., 2001).

2.1.5 Dejavniki, ki vplivajo na številčnost škodljivca
Najpomembnejši vzrok naraščanja listnih uši so podnebni dejavniki, saj padavine in
temperatura močno vplivajo na pojav uši (Duffy in sod., 2017). Zime, ki so vedno milejše,
omogočajo večjo prezimitev teh škodljivcev, vplivajo tudi na spremembo razvojnega kroga
nekaterih vrst. Po mili jeseni in zimi nekatere vrste ne odložijo zimskih jajčec, ampak
prezimijo kot samice in dajo večje število rodov, postanejo anholociklične (Trdan, 1996).
Podnebni dejavniki neposredno ali posredno vplivajo na plodnost, razmnoževanje, telesno
maso in preživetje škodljivca. Ugodne razmere za vrsto Sitobion avenae [F.] so v zadnjih
letih vzrok za njeno dominanco in relativno visoko številčnost. Višja temperatura zraka in
povečana relativna vlažnost zraka v maju in juniju vplivata na povečano razmnoževanje
velike žitne uši. Dež in močni vetrovi pa lahko povsem uničijo kolonije uši, saj jih
pomečejo na tla (Trdan, 1996).
Številčnost vrste se očitno zmanjša, če se uši hranijo na rastlinah, ki rastejo v izredno
sušnih razmerah. Vodni deficit v tleh zmanjšuje sposobnost razmnoževanja velike žitne
uši, saj je vodni stres najpomembnejši dejavnik, ki zmanjšuje rast in razvoj rastlin in njihov
pridelek (Trdan, 1996).
Raziskave v Španiji so pokazale, da vodni stres ne vpliva na trajanje razvoja uši, na
smrtnost ličink in na maso odraslih osebkov, ki naseljujejo rastline v stresu; zmanjšana pa
je razmnoževalna sposobnost teh uši. V F-2 generaciji so se krilate oblike, ki so se
razvijale v stresnih razmerah, močno razlikovale od tistih, ki so se razvijale na rastlinah, ki
so rasle v standardnih razmerah (Trdan in Milevoj, 1999).
Ustrezno izvajanje agrotehničnih ukrepov med rastjo in razvojem pšenice pomembno
vpliva na število škodljivcev in na škodo, ki jo povzročajo. Velika žitna uš spada med
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škodljivce, za katere velja, da jih je potrebno občasno in lokalno zatirati s kemičnimi
sredstvi (Čamprag, 1980).
Vrsta Sitobion avenae [F.] je škodljivejša na manjših parcelah kot na večjih njivah, saj v
večji meri naseljuje in povzroča škodo na robovih njiv. Na večjih njivah so zato povprečne
izgube pridelka na hektar zaradi tega škodljivca manjše (Čamprag, 1980).
Večletno zaporedno gojenje pšenice in ostalih strnih žit na isti njivi vpliva na povečanje
pojavljanja vrste Sitobion avenae [F.] in pa tudi na povečanje škode, ki jo povzroča. Na
povečanje številčnosti in škode, ki jo povzročajo listne uši vplivajo tudi velike količine
dušika v tleh (Čamprag, 1980).
Ustrezna mineralna prehrana strnih žit vpliva tudi na povečanje odpornosti rastlin, hitrejšo
rast in tako na krajši čas kritičnega obdobja. Ustrezne mineralne prehrane rastlin bi se
morali pogosteje posluževati kot sredstva za zmanjševanje številčnosti škodljivcev
(Čamprag, 1980).
Na številčnost velike žitne uši vplivajo tudi naravni sovražniki. Najpomembnejši plenilci
velike žitne uši v Sloveniji so polonice (Coccinelidae), muhe trepetavke (Syrphidae),
tenčičarice (Chrysoperla spp.), strigalice (Forficula spp.), pajki (Arachnida) in plenilske
stenice (Heteroptera) (Vrabl, 1986). Pri nas je med plenilci najbolj pomembna sedempika
polonica (Coccinella septempunctata [L.]), ta škodljivca napade, ko se preveč razmnoži
(Trdan in Milevoj, 1999). Najpomembnejši parazitoidi velike žitne uši so vrste Aphidius
uzbekistanicus (Luzhetski), Aphidius picipes (Ness), Aphelinus asychis (Walker), Praon
volucre (Haliday) in Aphidius ervi (Haliday) (Trdan in Milevoj, 1999).

2.1.6 Zatiranje velike žitne uši
Prag škodljivosti velike žitne uši je odvisen od številčnosti listnih uši in od časa napada
(Tajnšek, 1988). Podatki o kritičnih številih vrste Sitobion avenae [F.] na pšenici se med
državami razlikujejo (Trdan in Milevoj, 1999).
Za učinkovito varstvo žit pred veliko žitno ušjo je potrebno redno pregledovanje posevkov.
Če v začetku naseljevanja velike žitne prehitro uporabimo insekticide, lahko vplivamo na
večjo številčnost populacije tega škodljivca in zmanjšanje števila naravnih sovražnikov, a
slednjega ne želimo. Nevarnost za to obstaja, če v začetku pomladi insekticide mešamo s
herbicidi (Trdan, 1996).
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Preglednica 1: Seznam registriranih insekticidov za zatiranje pravih listnih uši na pšenici v Sloveniji (FITOINFO, 2017)
Aktivna snov

Pripravek

alfa-cipermetrin

Fastac 100 EC

beta-ciflutrin

Bulldock EC 25

lambda-cihalotrin

Kaiso EG

lambda-cihalotrin

Karate Zeon 5 CS

tau-fluvalinat

Mavrik 240

flonikamid

Teppeki

Zatiranje listnih uši s kemičnimi sredstvi je upravičeno takrat, kadar se izvaja ob kritičnem
številu osebkov in pravočasno (Gray in sod., 1996). Pri zgodnejšem škropljenju pšenice je
pridelek večji. Škropljenje ob koncu cvetenja je v poljskem makroposkusu vplivalo na 14
% povečanje pridelka, škropljenje pšenice v začetku mlečne zrelosti pa na 9 % povečanje
pridelka (Trdan, 1996).
Vedno bolj narašča interes za zmanjšano uporabo kemičnih sredstev (insekticidov). Poleg
integriranega varstva rastlin narašča pomen vzgoje odpornih sort rastlin in biotičnega
zatiranja škodljivcev. V Veliki Britaniji so izvajali poskuse, katerih rezultati kažejo, da je
mogoče z zmanjšanimi odmerki insekticidov doseči želen učinek pri zatiranju velike žitne
uši. Preživeli naravni sovražniki pa se potem hranijo z ušmi, ki preživijo zatiranje (Trdan
in Milevoj, 1999).

2.2

PŠENICA

Pšenica (Triticum ssp.) je enoletna rastlina iz družine trav (Poaceae). Uvrščamo jo v
skupino pravih žit, kjer so še rž (Secale cereale [L.]), tritikala (× Triticosecale Wittm. ex
A. Camus.), ječmen (Hordeum vulgare [L.]) in oves (Avena sativa [L.]). Prava žita so
toplotno nezahtevna v primerjavi s toplotno zahtevnimi prosastimi žiti, kot so proso
(Panicum miliaceum [L.]), koruza (Zea mays [L.]), sirek (Sorghum bicolor [L.]) in riž
(Oryza sativa [L.]). V času vznika in mladostnega razvoja pšenica ni tako občutljiva na
nizke temperature. Pšenica (Triticum ssp.) je tudi strno žito, ker po žetvi na njivi ostane
strnišče, kakor se imenujejo deli bili s koreninami (Kocjan Ačko, 2015).
Po vsem svetu je najbolj razširjena heksaploidna navadna pšenica (Triticum aestivum L.
subp. aestivum) z golim zrnjem, ki ob mlačvi samo izpade iz plev. Pravimo ji tudi krušna
ali mehka pšenica, saj je njeno zrnje z 8 do 14 % deležem beljakovin in škrobnato
notranjostjo najustreznejše za peko kvašenega kruha (Kocjan Ačko, 2015).
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2.2.1 Zgodovina
Do zdaj odkriti viri kažejo na udomačitev pšenice v devetem tisočletju pred našim štetjem
na Anatolski planoti jugovzhodne Turčije (Kocjan Ačko, 2015).
V rodu Triticum so gojene in samonikle vrste pšenice z golim ali plevnatim zrnjem. Glede
na število kromosomov razlikujemo diploidne, tetraploidne in heksaploidne pšenice,
nastanek in razvoj vrst pa še vedno ni povsem pojasnjen. V skupini tetraploidnih pšenic je
gospodarsko pomembna golozrnata trda pšenica (Triticum durum Desf.), ki predstavlja
približno 10 % pridelave vse pšenice, in sicer na območjih z vročimi poletji (Kocjan Ačko,
2015).
Na začetku 20. stoletja so bili pridelki zrna pšenice od 0,5 do 1,5 t/ha, v drugi polovici
prejšnjega stoletja pa so se s specializacijo, okrepitvijo pridelave in žlahtnjenjem novih sort
povečali na okoli 10 t/ha (Kocjan Ačko, 2015).

Slika 2: Pšenica resnica na njivi (foto: S. Trdan, 2016).

2.2.2 Navadna pšenica
Navadna pšenica (Triticum aestivum L. subp. aestivum) ima šopast koreninski sistem z
dobro sposobnostjo črpanja hranil in vode. Ko se razrašča, oblikuje glavni stebelni
poganjek in od dva do tri stranske, odvisno od dednih lastnosti sorte, rastnih razmer in
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načina setve. Steblo je bil, sestavljena iz členkov (kolenc) in medčlenkov. Členki se
podaljšujejo nad kolenci, kar imenujemo vrinjena ali interkalarna rast. Sorte pšenice so
visoke od 60 do 120 centimetrov, mlade bili so prožne, s starostjo pa otrdijo in postanejo
slamnate (Kocjan Ačko, 2015).
Listna ploskev je vzporedno žilnata, na dnu ima dve srednje veliki ušesci z dlačicami in
jeziček, po katerih ločimo mlade rastline pšenice od drugih pravih žit. Združeno socvetje
imenujemo klas, klasek sestavlja od tri do šest cvetov, ki so obdani z dvema ogrinjalnima
plevama. V vsakem cvetu sta predpleva in krovna pleva, med njima pa trije prašniki in
pestiči. Pšenica je samoprašnica, saj pride do oploditve pri zaprtem cvetu. Pšenica cveti
maja, ko se dolžina dnevne osvetlitve podaljšuje, zato jo uvrščamo med rastline dolgega
dne. Sortam, pri katerih so krovne pleve podaljšane v reso, pravimo resnice (slika 2), klasi
pšenic golic so brez res, če pa so rese le na zgornji tretjini klasa, pa takšne pšenice
imenujemo čopke (Kocjan Ačko, 2015).
Zrno navadne pšenice (Triticum aestivum L. subp. aestivum) je golec to je enosemenski
plod, ki ima na vrhu nasproti kalčka bradico, na trebušni strani zrna pa brazdico. Pod
semensko lupino je tanka plast prehransko najboljših beljakovin, v notranjosti zrnja pa je
meljak, ki predstavlja od 70 do 80 % mase zrnja. Ta je bogat s škrobom, med katerim so
beljakovine glutena in lepka, ki pri peki kruha povezuje škrobna zrnca med seboj. Konec
mlečne in na začetku voščene zrelosti zrnja poteka najbolj intenzivno kopičenje beljakovin,
proti koncu voščene zrelosti pa se zrnja polnijo s škrobom (Kocjan Ačko, 2015).
Pšenica najbolje uspeva na globokih ilovnato-peščenih do meljastih tleh z rahlo kislo do
nevtralno pH vrednostjo tal. Optimalni čas setve ozimne pšenice je pri nas med 1. in 25.
oktobrom z mehanskimi sejalnicami za strnjeno setev na medvrstni razmak od 10 do 15
centimetrov. Za kalitev, vznik in poznejši razvoj je pomembna tudi globina setve, ki je
odvisna od teksture tal (od 2 do 4 cm). Jara pšenica se seje spomladi, najboljše takoj, ko
sneg skopni in se tla osušijo (od 15. februarja do 30. marca). Čas spravila ozimnih sort
pšenice je od 5. do 25. julija in jarih od 20. do 31. julija. Odvisen je od rastnih razmer
posameznega leta, dolžine rastne dobe, pa tudi od agrotehničnih ukrepov (Kocjan Ačko,
2015).
Če je posevek pšenice pregost, bo polegla, in bo na njej tudi več bolezni in škodljivcev. Z
neočiščenim in ne razkuženim semenom se prenašajo glivične bolezni, kot so pšenična trda
ali smrdljiva snet (Tilletia tritici [Bjerk.] G. Winter), pšenična pritlikava snet (Tilletia
controversa J.G. Kühn), prašnata pšenična snet (Ustilago nuda [C.N. Jensen] Kellerm. &
Swingle), pšenična listna pegavost (Mycosphaerella graminicola [Fuckel] J. Schröt.) in
rjavenje pšeničnih plev (Phaeosphaeria nodorum [E. Müll.] Hedjar.) (Kocjan Ačko, 2015).
Izbira čim bolj odpornih sort proti glivičnim boleznim in vključevanje pšenice v kolobar je
naraven način zmanjševanja škodljivosti številnih povzročiteljev bolezni. Žitna pepelovka
(Blumeria graminis [DC.] Speer), pšenična listna pegavost (Mycosphaerella graminicola
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[Fuckel] J. Schröt), žitna progasta rja (Puccinia graminis Pers.) in rjavenje pšeničnih plev
(Phaeosphaeria nodorum [E. Müll.] Hedjar.) so bolezni, ki povzročijo največ škode na
pšenici. Od škodljivcev je pri nas najbolj razširjen žitni strgač (Oulema spp.) (Kocjan
Ačko, 2015).
2.2.3 Uporaba pšenice
Pšenica je osnovno živilo in najpomembnejšo krušno žito za večji del prebivalstva po
svetu. Iz grobo do fino mletih pšeničnih zrn pripravljajo različne vrste kvašenega in
nekvašenega kruha, testenine in pecivo. V industrijske namene pridobivajo iz moke škrob
in alkohol, beljakovine lepka (glutena), iz kalčkov maščobe in vitamine B-kompleksa
(Kocjan Ačko, 2015).
Za krmljenje domačih živali so uporabna polomljena pšenična zrnja in otrobi, slama pa je
na živinorejskih kmetijah spet vse pomembnejši nastilj. Zelo redka krma sta sveža in
silirana pšenica v voščeni zrelosti zrnja. Če slama ostane na njivah, je lahko odličen podor,
s katerim ohranjamo in izboljšujemo rodovitnost tal (Kocjan Ačko, 2015).

2.3

INSEKTICIDI

Insekticidi so spojine, ki jih uporabljamo za zatiranje žuželk, torej gospodarsko
najpomembnejših živalskih škodljivcev rastlin. Od fitofarmacevtskih pripravkov so
insekticidi najštevilčnejši (Maček in Kač, 1990).
Insekticidi so strupi, s katerimi moramo ravnati zelo previdno in upoštevati navodila za
uporabo. Uporabljamo jih samo po potrebi, kadar se škodljivec že pojavi in ne na pamet in
za vsak primer. Insekticide uporabljamo samo takrat, ko je pridelek resno ogrožen in bi
bila gmotna škoda večja od stroškov zatiranja in pa tudi večja od posledic, ki jih lahko
povzroči takšno zatiranje škodljivcev (Šterbenc, 2010; Guedes in sod., 2017).
Čas tretiranja in sredstva za tretiranje moramo izbirati tako, da minimalno oziroma ne
ogrožamo naravnih sovražnikov. To ne velja za škodljivce, ki se pri nas redno pojavljajo in
proti katerim moramo škropiti, ker bi drugače povzročili veliko gospodarsko škodo
(Šterbenc, 2010).

2.3.1 Delovanje insekticidov
Insekticide glede na način delovanja na žuželke delimo na:
 dihalne ali inhalacijske,
 želodčne ali digestivne,
 dotikalne ali kontaktne insekticide.
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Pri novejših sredstvih se načini delovanja na žuželke velikokrat prepletajo (Maček in Kač,
1990).
Insekticide delimo tudi po tem, na kateri razvojni stadij žuželk delujejo:
 ovicidi so sredstva, za uničevanje jajčec žuželk,
 larvicidi so sredstva, za zatiranje ličink žuželk,
 adulticidi so sredstva, za zatiranje odraslih stadijev žuželk.
Skupine insekticidov se med seboj prepletajo (Maček in Kač, 1990).
Razlikujemo sredstva z zunanjim ali eksternim delovanjem, ki delujejo na žuželke s
površja rastline in prizadenejo grizoče in sesajoče žuželke in sredstva s sistemičnim
(endoterapevtskim) delovanjem, ki delujejo iz notranjosti rastline na sesajoče žuželke, ki
sesajo rastlinske sokove prepojene s kemičnimi sredstvi (Šterbenc, 2010).
Insekticidi, ki delujejo sistemično, v rastlino pridejo skozi korenine in skozi nadzemske
dele in delujejo na sesajoče žuželke. Prenašajo se po vodovodnih ceveh - po ksilemu,
nekateri pa tudi po sitastih ceveh - po floemu. Z osmozo pa sistemični insekticidi prehajajo
iz celice v celico. Delovanje takega insekticida je odvisno od kemične zgradbe aktivne
snovi, hitrosti razgraditve v rastlini in okoljskih dejavnikov. Sistemični insekticidi imajo
to prednost, da dosežejo tudi bolj skrite žuželke, tudi tiste, ki jih nismo neposredno zadeli s
škropivom. Ker rastline sistemične insekticide vsrkajo v nekaj urah, niso tako nevarni za
koristne vrste (čebele in naravne sovražnike), in ker delujejo prek rastline, ni nujna
posebna obstojnost glede na vremenske vplive (Maček in Kač, 1990).
V Sloveniji je za zatiranje velike žitne uši (Sitobion avenae [F.]) registriran en insekticid,
za zatiranje različnih vrst listnih uši na pšenici pa 6 insekticidov (FITO-INFO, 2017).

2.3.2 Varna uporaba insekticidov
Pri delu in rokovanju, tako z insekticidi kot z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi, moramo
biti pazljivi in upoštevati nekaj osnovnih priporočil (Varna raba FFS, 2013):


Pred vsako uporabo pozorno preberemo etiketo in navodila za uporabo in se tako
seznanimo o pravilni uporabi insekticida in osebni varovalni opremi. Etiketa in
navodilo za uporabo vsebujeta pomembne informacije o sestavi, načinu delovanja,
namenu uporabe sredstva in varnostne ukrepe.



Uporabljamo le insekticide, ki so v originalnem pakiranju in so registrirani za
uporabo v Sloveniji. Insekticide lahko uporabljamo le za to za kar so registrirana in
le v predpisanih odmerkih oziroma koncentracijah.
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Insekticide moramo skladiščiti v posebnih zaklenjenih prostorih in v originalni
embalaži, ki je zaprta. Paziti moramo, da jih skladiščimo na ustrezni temperaturi in
vlagi, tako kot je zapisano na etiketi oziroma v navodilu za uporabo.



Insekticide moramo prevažati v posebnem delu vozila, ki je ločen od voznika in
potnikov, pred prevozom je potrebno preveriti, če je embalaža dobro zaprta in ni
poškodovana.



Naprave za nanašanje je potrebno redno vzdrževati. Pred uporabo naprave je
potrebno preveriti, če naprava deluje brezhibno, z rednimi pregledi si zagotovimo
kakovosten nanos sredstva. Takoj po uporabi je potrebno napravo temeljito očistiti.



Ves čas priprave in uporabe insekticida je potrebno nositi osebno varovalno
opremo (slika 3). Minimalna osebna varovalna oprema je zaščitna obleka z dolgimi
rokavi in hlačnicami, rokavice odporne na kemikalije, gumijasti škornji in
pokrivalo za glavo. Priporočeno je uporabljati tudi dodatno varovalno opremo kot
so: zaščitna očala, masko proti prahu, respirator, predpasnik, neprepustne hlače. Za
zaščito oči je potrebno nositi tesno prilegajoča očala.

Slika 3: Osebna varovalna oprema (Varna raba FFS, 2013).

13
Koželj V. Laboratorijsko preučevanje odpornosti velike žitne uši (Sitobion avenae [F.] …) na insekticide.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2018



Med škropljenjem je potrebno upoštevati tudi vremenske razmere saj lahko
sprememba smeri vetra povzroči zanašanje škropilne brozge. Nizke in visoke
temperature, rosa in dež tudi vplivajo na učinkovitost delovanja insekticidov.
Insekticide je potrebno uporabljati v suhem vremenu, ki naj traja še nekaj ur po
nanašanju.



Med uporabo insekticidov ne smemo jesti, piti ali kaditi, pred in med uporabo
insekticidov ni dovoljeno uživanje alkohola.



Prva pomoč v primeru zastrupitve ali kontaminacije, ravnamo v skladu z navodili
za uporabo.

2.3.3 Insekticidi, uporabljeni v našem poskusu
2.3.3.1 Bulldock EC 25
Bulldock EC 25 (koncentrat za emulzijo) je dotikalni ali kontaktni insekticid. Aktivna snov
v pripravku je beta-ciflutrin. Sredstvo se uporablja tudi za zatiranje rdečega žitnega strgača
(Oulema melanopus) in listnih uši (Aphididae) na strnih žitih (pšenica, ječmen, rž, oves,
tritikala) v odmerku 0,3 - 0,5 l/ha. Uporabljamo ga tudi za zatiranje nekaterih drugih
škodljivcev na rastlinah (FITO-INFO, 2017).
Potrebno je biti pazljiv, saj se sredstvo na istem zemljišču ne sme uporabiti več kot dvakrat
v eni rastni dobi. Karenca insekticida je 21 dni za pšenico, ječmen, rž, oves in tritikalo.
Sredstvo ni fitotoksično, kadar ga uporabljamo v skladu z navodili za uporabo. Dolžnost
proizvajalca je, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi v navodilih za uporabo in na
etiketi, ki se nahaja na embalaži (FITO-INFO, 2017).
2.3.3.2 Fastac 100 EC
Aktivna snov sredstva Fastac 100 EC je alfa-cipermetrin in se uporablja kot dotikalni in
želodčni insekticid za zatiranje odraslih žuželk in ličink. V pšenici in ječmenu je namenjen
za zatiranje uši (Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum) in uši prenašalk virusa BYDV
(barley yellow dwarf virus), ki povzroča rumeno pritlikavost ječmena, v odmerku 0,125
l/ha (FITO-INFO, 2017).
Ta insekticid lahko na istem zemljišču uporabljamo največ dvakrat v rastni dobi. Tretira se,
ko je presežen prag škodljivosti, pri čemer je potrebno upoštevati karenco 21 dni za
pšenico in ječmen. Ne priporoča se tretiranja, ko je temperatura ozračja nad 25 °C.
Sredstvo, uporabljeno v priporočenih odmerkih in na predpisan način, ni fitotoksično in ne
zmanjšuje tehnološke vrednosti tretiranih rastlin in proizvodov (FITO-INFO, 2017).
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Sredstvo je nevarno za čebele, pri tretiranju je potrebno paziti, da ne onesnažimo jezer,
vodotokov in izvirov vode (FITO-INFO, 2017).

2.3.3.3 Calypso SC 480
Calypso SC 480 je sistemični insekticid, ki deluje tako, da stimulira nikotinske receptorje v
živčevju žuželk. Aktivna snov v sredstvu je tiakloprid. Uporablja se proti listnim ušem
(Aphididae) na jablanah in hruškah, breskvah, marelicah, češnjah, paradižniku, jajčevcih,
papriki, ostalem sadju in tudi na nekaterih okrasnih rastlinah (FITO-INFO, 2017).

2.3.3.4 Actara 25 WG
Actara 25 WG je sistemični insekticid v obliki močljivih zrnc, ki deluje prek listov.
Njegova aktivna snov je tiametoksam. Uporablja se za zatiranje listnih uši (Aphididae) na
jablanah, hruškah, breskvah in drugem sadnem drevju, sadikah paradižnika in paprike in
tudi pri nekaterih cvetočih okrasnih rastlin. Insekticid je prepovedano uporabljati pred ali
med cvetenjem jablan, hrušk, breskev in trte. Uporablja se lahko samo takrat, ko ni vetra.
Ne uporabljamo ga med cvetenjem gojenih rastlin, ker škoduje čebelam in drugim
opraševalcem (FITO-INFO, 2017).

2.3.4 Odpornost žuželk na insekticide
Odpornost (rezistenca) na kemična sredstva za varstvo rastlin je pojav, ko se v neki
populaciji škodljivih organizmov žuželk, plevelov, gliv ali pršic pojavijo osebki, ki brez
resnejše škode prenesejo koncentracije aktivnih snovi v pripravkih. Te pa delujejo smrtno
na večino drugih osebkov iste vrste. Nastanek odpornosti je selekcijski proces, ki se začne,
če je v neki populaciji najprej le malo osebkov, ki imajo dedno določeno nizko občutljivost
na neko aktivno snov in zato preživijo zatiranje s to snovjo. Pri večkratni uporabi
pripravkov, ki vsebujejo to aktivno snov se v naslednjih generacijah sprva počasi, nato pa
sorazmerno hitro začno kopičiti geni za odpornost. Oblikuje se populacija osebkov, ki so
vsi odporni in jih je mogoče zatreti le z zelo velikimi koncentracijami aktivne snovi ali pa
jih ni mogoče zatreti (Novak in Maček, 1990).

15
Koželj V. Laboratorijsko preučevanje odpornosti velike žitne uši (Sitobion avenae [F.] …) na insekticide.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2018

Nastanek odpornosti na insekticide je odvisen od več vzrokov (Novak in Maček, 1990):







če večkrat uporabimo isti pripravek z isto aktivno snovjo,
v kolikor je bilo več odpornih osebkov v izhodiščni populaciji in se nato dedno
oblikuje močna odpornost,
koliko osebkov z geni za odpornost preživi zatiranje z insekticidi,
večja je populacija škodljivcev in večje je njihovo razmnoževanje,
manj možnosti je za doselitev občutljivih osebkov iz okoliških rastišč, kjer ni bilo
opravljeno zatiranje z isto aktivno snovjo,
če manj genov uravnava dedovanje odpornosti, to na splošno pomeni bolj
specifično delovanje kemičnega sredstva.

Odpornost se lahko pojavi proti samo eni ali pa več aktivnim snovem. Razlikujemo več
vrst odpornosti (Novak in Maček, 1990):





odpornost le na eno aktivno snov,
skupinska rezistenca, to je odpornost na več kemično sorodnih aktivnih snovi,
multirezistenco, škodljivci so odporni proti dvema ali več različnim skupinam
aktivnih snovi,
križno rezistenco, poseben zgled skupinske ali multirezistence.

Na voljo je vrsta ukrepov, s katerimi lahko upočasnimo pojav odpornosti:







uporabljamo lahko aktivne snovi, ki v manjšem obsegu povzročajo rezistenco;
uporaba kombiniranih pripravkov, ki vsebujejo aktivne snovi z različnim
delovanjem;
menjava sredstev z različnimi načini delovanja v obliki kolobarja;
z dodajanjem antirezistentov ali sinergistov;
uporaba fitofarmacevtskih sredstev samo za nujne primere;
z ohranjanjem ekoloških niš (majhnih ne poškropljenih delov posevkov) in
nastavljanjem vab za aktivno gibljive škodljivce (Novak in Maček, 1990).
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3 MATERIAL IN METODE
3.1

ZASNOVA POSKUSA

Poskus smo izvajali leta 2016 v entomološkem laboratoriju Katedre za fitomedicino,
kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo na Oddelku za agronomijo
Biotehniške fakultete v Ljubljani. Poskus smo izvedli s populacijami velike žitne uši
(Sitobion avenae [F.] ), nabranimi na njivah z ozimno pšenico na treh različnih lokacijah v
Sloveniji. Pozorni smo bili, da pšenica ni bila tretirana z nobenim fitofarmacevtskim
sredstvom.
Preizkušali smo učinkovitost štirih insekticidov, ki so v Sloveniji registrirani za zatiranje
listnih uši in potencialno odpornost velike žitne uši na izbrana sredstva. Preizkušali smo,
kako učinkovite so različne koncentracije insekticidov (20, 100 % ali priporočeni odmerek
in 500 %) (slika 4) in kakšna je pri tem smrtnost osebkov velike žitne uši v laboratorijskih
razmerah. Odpornost smo preizkušali s standardno metodo IRAC št. 19 (IRAC, 2016). V
poskusu smo uporabili sledeče insekticide: Actara 25 WG, ki je sistemični insekticid v
obliki močljivih zrnc, njegova aktivna snov je tiametoksam; Calypso SC 480, ki je
sistemični insekticid v obliki koncentrirane suspenzije, aktivna snov v sredstvu je
tiakloprid; Fastac 100 EC, ki je kontaktni insekticid v obliki koncentrata za emulzijo,
aktivna snov je alfa-cipermetrin; Bulldock EC 25, ki je prav tako kontaktni insekticid v
obliki koncentrata za emulzijo), aktivna snov v pripravku je beta-ciflutrin.

Slika 4: Erlenmajerice z insekticidi v različnih koncentracijah, ki smo jih uporabili v poskusu (foto: J.
Rupnik, 2016).
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3.2

POTEK POSKUSA

Osebke velike žitne uši, ki smo jih uporabili v poskusu, smo nabirali na treh različnih
lokacijah: na posevku ozimne pšenice na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v
Ljubljani (10.5.2016), v Šentjerneju (11.5.2016) in v Zagorici pri Kamniku (17.5.2016).
Na nobeni lokaciji do takrat niso bila uporabljena fitofarmacevtska sredstva. Osebke velike
žitne uši smo nabirali pred klasenjem pšenice, zato so bili večinoma na listih pšenice.
Nabirali smo liste pšenice, na katerih so bile uši in jih dali v plastično posodo z
naluknjanim pokrovom, da so imele na voljo dovolj zraka. Posode smo na najhitrejši
možni način prepeljali v entomološki laboratorij, kjer smo v nadaljevanju izvajali
laboratorijska preučevanja.

Slika 5: Njiva z ozimno pšenico v Šentjerneju, na kateri smo nabrali osebke velike žitne uši za laboratorijske
poskuse, 11.5.2016 (foto: Ž. Laznik, 2016).

V laboratoriju smo pripravili 39 plastičnih petrijevk premera 9 cm in sicer za vsako
koncentracijo (20; 100; 500 %) insekticida po tri ponovitve in tri kontrole (brez
insekticida). Na vsakem pokrovu petrijevke smo izrezali eno luknjo (premer 4 cm) in nanjo
pritrdili plastificirano mrežico (slika 5), da so imele listne uši dovolj zraka, nato pa smo v
petrijevke en dan pred poskusom nalili agar in pustili čez noč, da se je strdil.
Vitalne in neokužene/ne napadene liste pšenice smo narezali na približno 5 cm dolge dele
(slika 8), tako velike da smo jih lahko položili v petrijevke. Liste pšenice smo nato
namočili v prej pripravljene različne koncentracije insekticidov za 10 sekund in jih nato
posušili na papirnatih brisačkah. Za vsako koncentracijo insekticida smo naredili tri
ponovitve, pri kontroli pa smo liste namočili v destilirano vodo za 10 sekund in jih ravno
tako posušili na papirnati brisači.
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Slika 6: Njiva z ozimno pšenico na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani, na kateri smo
nabrali osebke velike žitne uši za laboratorijske poskuse (foto: S. Trdan, 2016).

Slika 7: Petrijevke, v katerih je ohlajen in strjen agar, in pokrovčki z mrežico (foto: J. Rupnik, 2016).
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Slika 8: Rezanje listov pšenice na manjše dele (foto: J. Rupnik, 2016).

Liste pšenice smo položili na agar v petrijevke s spodnjo stranjo navzgor. Nato smo s
pomočjo drobnega čopiča nanesli listne uši na liste pšenice (slika 9), v vsako petrijevko po
20 osebkov (slika 10).
Petrijevke smo zložili na pladnje in za 72 ur shranili v gojitveno komoro, v kateri smo
nastavili temperaturo na 20 °C, 60 % relativno zračno vlago, 16 ur svetlobe in 8 ur teme.
Po 72 urah smo petrijevke vzeli iz gojitvene komore in pod stereolupo (slika 11) prešteli
mrtve in žive osebke uši v vsaki petrijevki.
Izračunali smo skupno število uši po 72 urah, koliko je bilo živih in koliko mrtvih,
povprečni odstotek smrtnosti, indeks povečanja populacije in dejansko smrtnost v
odstotkih. Celotni postopek smo ponovili trikrat, za listne uši nabrane na vsaki lokaciji
posebej.

3.3

ANALIZA PODATKOV

Izračunali smo povprečno skupno število osebkov velike žitne uši na petrijevko po 72 urah,
in sicer tako živih kot mrtvih osebkov. Izračunali smo tudi indeks povečanja populacije
velike žitne uši (Sitobion avenae [F.]) med potekom poskusa v časovnem obdobju 72 ur.
Med seboj smo sešteli povprečno število mrtvih in povprečno število živih osebkov in smo
tako dobili skupno povprečno število osebkov po 72 urah. To število smo delili z začetnim
številom osebkov v poizkusu (20) in tako dobili indeks povečanja populacija velike žitne
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uši za vsako koncentracijo insekticida posebej in prav tako za kontrolo. S pomočjo indeksa
povečanja populacije smo dobili še dejansko smrtnost v odstotkih.

Slika 9: Prenašanje osebkov velike žitne uši na liste pšenice v petrijevki (foto: J. Rupnik, 2016).

Slika 10: Osebki velike žitne uši v petrijevki, preden smo jih dali v gojitveno komoro (foto: J. Rupnik, 2016).
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Slika 11: Štetje preživelih in mrtvih osebkov velike žitne uši pod stereolupo (foto: J. Rupnik, 2016).
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4

REZULTATI

Analiza rezultatov, ki smo jih pridobili v poskusu, je pokazala, da obstajajo razlike v
smrtnosti osebkov velike žitne uši (Sitobion avenae [F.]) med pripravki in med različnimi
koncentracijami istih pripravkov. Ugotovili smo tudi razliko pri povečanju populacije
škodljivca pri različnih koncentracijah istega insekticida.
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Slika 12: Rezultati, pridobljeni v poskusu z osebki velike žitne uši (Sitobion avenae [F.] ), iz Zagorice pri
Kamniku, 2016.

Pri vseh insekticidih smo največje povprečno skupno število (preživelih in mrtvih)
osebkov po 72 urah ugotovili pri 20 % koncentraciji. Z večanjem koncentracije pripravka
se je nato povprečno skupno število osebkov zmanjševalo in je bilo pri 500 % koncentraciji
(glede na priporočeni odmerek ali 100 % koncentraciji) najmanjše. Lahko opazimo tudi
razliko med uporabljenimi insekticidi, saj je bilo največje povprečno število osebkov po 72
urah pri 20 % koncentraciji pri pripravku Actara 25 WG (29,3), najmanjše pa pri pripravku
Calypso SC 480 (24,7). V kontrolnem obravnavanju, kjer smo uporabili samo destilirano
vodo, je bilo povprečno skupno število osebkov po 72 urah 35,0 (slika 12).
Indeks povečanja populacije je bil največji v kontrolnem obravnavanju (1,75), kjer ni bil
uporabljen noben insekticid, najmanjši pa je bil pri 500 % koncentraciji insekticidov
Actara 25 WG, Calypso SC 480 in Bulldock EC 25, kjer je bil 1.
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Povprečna dejanska smrtnost (%) osebkov velike žitne uši je bila najmanjša pri 20 %
koncentraciji in največja pri 500 % koncentraciji pripravkov. Najmanjšo smrtnost (63,5 %)
smo potrdili pri pripravku Actara 25 WG pri 20 % koncentraciji, največjo (93,4 %) pa pri
500 % koncentraciji. Največjo smrtnost (89,3 %) smo ugotovili pri pripravku Fastac 100
EC pri 20 % koncentraciji in 100 % smrtnost pri 500 % koncentraciji pripravka. V
kontrolnem obravnavanju je bila dejanska povprečna smrtnost 22 %.

4.2 POPULACIJA VELIKE ŽITNE UŠI IZ ŠENTJERNEJA
Povprečno skupno število (preživelih in mrtvih) osebkov velike žitne uši (Sitobion avenae
[F.]) po 72 urah je bilo največje pri 20 % koncentraciji insekticida Calypso SC 480 (38,0)
in najmanjše pri 500 % koncentraciji istega insekticida (21 osebkov). V kontroli, kjer je
bila uporabljena samo destilirana voda, je bilo po 72 urah skupno 34,3 osebkov velike žitne
uši.
Indeks povečanja populacije je bil največji (1,9) pri 20 % koncentraciji in najmanjši (1,05)
pri 500 % koncentraciji insekticida Calypso SC 480. V kontrolnem obravnavanju je bil
indeks povečanja populacije 1,72.
Dejanska smrtnost velike žitne uši je v kontrolnem obravnavanju znašala 8,7 %. Pri 20 %
koncentraciji insekticida Bulldock EC 25 smo ugotovili najnižji odstotek dejanske
smrtnosti (42,0 %), najvišjo dejansko smrtnost (94,0 %) pa smo potrdili pri 500 %
koncentraciji insekticida Actara 25 WG (slika 13).
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Slika 13: Rezultati, pridobljeni v poskusu z osebki velike žitne uši (Sitobion avenae [F.] ), iz Šentjerneja,
2016.
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4.3

POPULACIJA VELIKE ŽITNE UŠI IZ LABORATORIJSKEGA POLJA
BIOTEHNIŠKE FAKULTETE V LJUBLJANI

Na sliki 14 je prikazano povprečno skupno število (preživelih in mrtvih) osebkov velike
žitne uši po 72 urah, ki je bilo najvišje (33,3) pri 20 % koncentraciji insekticida Fastac 100
EC in najnižje (24,0) pri 500 % koncentraciji insekticida Calypso SC 480. V kontrolnem
obravnavanju je bilo skupno število osebkov velike žitne uši (Sitobion avenae [F] ) po 72
urah 57,3.
Najvišji indeks povečanja populacije smo potrdili pri 20 % koncentraciji insekticida Fastac
100 EC, in sicer 1,7. Pri 500 % koncentraciji insekticida Calypso SC 480 pa je bil indeks
povečanja populacije najnižji in je znašal 1,2. V kontrolnem obravnavanju je bil indeks
povečanja populacije 2,87.
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Pri vseh štirih insekticidih je bila najmanjša dejanska smrtnost pri 20 % koncentraciji, z
naraščanjem koncentracije pripravka pa se je povečal tudi odstotek dejanske smrtnosti.
Najmanjšo dejansko smrtnost (54,9 %) smo ugotovili pri pripravku Actara 25 WG in
največjo (96,1 %) pri 500 % koncentraciji insekticida Bulldock EC 25. Dejanska smrtnost
v kontrolnem obravnavanju je bila 57,6 %.
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Slika 14: Rezultati, pridobljeni v poskusu z osebki velike žitne uši (Sitobion avenae [F.] ) iz Laboratorijskega
polja Biotehniške fakultete v Ljubljani, 2016.
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI
5.1 RAZPRAVA
Velika žitna uš (Sitobion avenae [F.]) je najbolj škodljiva in najpogostejša listna uš na
žitih. Najpogosteje se pojavlja na pšenici, napada pa tudi vse druge vrste žit in tudi številne
trave. Je polifagni škodljivec, ki neposredno vpliva na zmanjšanje pridelka s sesanjem
sokov iz listov, stebel in klasov, posredno pa s prenašanjem virusov in izločanjem medene
rose (Vrabl, 1992).
Za zatiranje škodljivca pridelovalci žit uporabljajo večinoma kemične insekticide, pri
preveč pogosti uporabi insekticidov pa obstaja nevarnost, da škodljivec postane odporen
nanje (Trdan in Milevoj, 1999). Insekticidi so sredstva za zatiranje žuželk, ki so glavni
živalski škodljivci rastlin. Med fitofarmacevtskimi pripravki so insekticidi najštevilnejši
(Maček in Kač, 1990).
V našem poskusu smo preizkušali učinkovitost štirih insekticidov, ki so v Sloveniji
registrirani za zatiranje listnih uši in potencialno odpornost velike žitne uši na izbrana
sredstva. Preizkušali smo, kako učinkovite so različne koncentracije (20 %, 100 % ali
priporočeni odmerek in 500 %) insekticidov in kakšna je pri tem smrtnost osebkov velike
žitne uši v laboratorijskih razmerah. V poskusu smo uporabili štiri insekticide: Actara 25
WG, Calypso SC 480, Fastac 100 EC, Bulldock EC 25.
Odpornost smo preizkušali s standardno metodo IRAC št. 19. Poskus je potekal 72 ur v
gojitveni komori na temperaturi 20 °C in pri 60 % relativni zračni vlagi. Ponovili smo ga
trikrat, vsakič z osebki velike žitne uši, nabranimi na različnih lokacijah. Pri vsaki
ponovitvi smo nastavili še kontrolni vzorec, kjer je bila namesto insekticida uporabljena
samo destilirana voda.
Z različnimi koncentracijami insekticidov smo dosegli različne rezultate; večja kot je bila
koncentracija insekticida, večji je bil odstotek smrtnosti osebkov velike žitne uši.
Izračunali smo odstotek dejanske smrtnosti, in sicer tako, da smo povprečni odstotek
mrtvih osebkov delili z indeksom povečanja populacije. Pri 20 % koncentraciji
insekticidov je na najnižji odstotek dejanske smrtnosti v celotnem poskusu vplival
insekticid Bulldock (42,1 %) pri populaciji škodljivca, ki je bila nabrana v Šentjerneju.
Največjo dejansko smrtnost pri 500 % koncentraciji insekticidov so dosegli Calypso,
Fastac in Bulldock pri populaciji nabrani v Zagorici pri Kamniku, in sicer 100 % dejansko
smrtnost. Priporočeni odmerek (100 % koncentracija) ni dosegel 100 % smrtnosti osebkov,
kar kaže na to, da so nekatere populacije velike žitne uši že odporne na določene
insekticide. Smrtnost se je pojavila tudi pri kontrolnem vzorcu, kjer je bila uporabljena
samo destilirana voda.
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Največji indeks povečanja populacije je imel kontrolni vzorec (2,87) s populacijo uši
nabranimi na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani. Pri 20 %
koncentraciji insekticidov je bil indeks povečanja populacije večji kot pri 100 %
koncentraciji, ta pa večji kot pri 500 % koncentraciji, se pravi z večanjem koncentracije se
manjša indeks povečanja populacije.
Pri skupnem številu osebkov velike žitne uši po 72 urah poskusa smo upoštevali tako
mrtve kot žive osebke. V kontrolnem obravnavanju je bilo po 72 urah največje skupno
število velikih žitnih uši (57) pri populaciji iz Laboratorijskega polja Biotehniške fakultete
v Ljubljani. Pri insekticidih je bilo pri 20 % koncentraciji večje število osebkov in z
večanjem koncentracije insekticida se je tudi zmanjšalo skupno število osebkov velike
žitne uši po 72 urah.

5.2 SKLEPI
Po pričakovanjih ugotavljamo, da se z večanjem koncentracije insekticida veča tudi
smrtnost osebkov velike žitne uši. Pri manjši koncentraciji insekticida smo opazili večji
indeks povečanja populacije in s tem večje skupno število osebkov velike žitne uši po 72
urah, tako mrtvih kot živih. Z večanjem koncentracije insekticida se je manjšal indeks
povečanja populacije in skupno število osebkov velike žitne uši po 72 urah.
Potrjujemo naše domneve in sklepanja, da je večja koncentracija insekticida boj učinkovita
in povzroči večji odstotek smrtnosti.
Hipoteza naše naloge je bila, da so nekatere populacije velike žitne uši že odporne na
določene insekticide in da je njihova učinkovitost odvisna od vrste in koncentracije
pripravkov, kar lahko potrdimo, saj priporočeni odmerek (100 % koncentracija) ni dosegel
100 % smrtnosti osebkov. Na največjo dejansko smrtnost (95,4 %) je vplival pripravek
Bulldock EC 25, in sicer pri populaciji nabrani v Zagorici pri Kamniku. Tudi pri drugih
dveh lokacijah, je na največjo dejansko smrtnost (pri obeh čez 90 %) vplival insekticid
Bulldock EC 25. Najmanjšo dejansko smrtnost pri 100 % koncentraciji je povzročil
insekticid Actara 25 WG, in sicer 73 %. S tem potrjujemo, da velika žitna uš v Sloveniji
izkazuje največjo odpornost na neonikotinoid Actara 25 WG, največjo učinkovitost pa je
pokazal piretroid Bulldock EC 25.
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6 POVZETEK
Velika žitna uš (Sitobion avenae [F.]) je pri nas gospodarsko pomembna vrsta listnih uši na
žitih (Vrabl, 1992). Veliko žitno uš uvrščamo v red enakokrilcev (Homoptera), podred
listnih uši (Aphidina) in v družino pravih listnih uši (Aphididae) (Vrabl, 1986). Velika
žitna uš je vretenaste oblike z zadkom, ki je malo razširjen. Velika je od 1,9 do 3,3 mm in
je različnih barv: rumenozelene, zelene, rjave, rdečkaste ali rdečerjave (Vrabl, 1992). Je
enodomna vrsta s holocikličnim (popolnim) razvojnem krogom. Prezimi na travah in žitih
v razvojnem stadiju jajčec, nadaljnji razvoj pa poteka na rastlinah iz družine trav (Vrabl,
1992).
Sredstva, s katerimi zatiramo žuželke, imenujemo insekticidi in glede na način delovanja
jih delimo na dotikalne ali kontaktne, želodčne ali digestivne in dihalne ali inhalacijske.
Načini njihovega delovanja na žuželke se pogosto prepletajo. Delimo jih pa tudi po tem, na
katere razvojne stadije žuželk delujejo: ovicidi, larvicidi, adulticidi (Maček in Kač, 1990).
V našem poskusu smo uporabili različne koncentracije (20, 100 in 500 %) štirih
insekticidov, ki jih uporabljamo za zatiranje listnih uši. Poskus smo izvedli v
Entomološkem laboratoriju na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v treh
ponovitvah. Pri vsaki ponovitvi smo uporabili osebke velike žitne uši, nabrane na različnih
lokacijah in sicer v Zagorici pri Kamniku, v Šentjerneju in na Laboratorijskem polju
Biotehniške fakultete v Ljubljani.
Preučevali smo odstotek smrtnosti insekticidom izpostavljenih osebkov velike žitne uši,
skupno število osebkov po 72 urah in indeks povečanja populacije velike žitne uši. Prišli
smo do ugotovitve, da se z večanjem koncentracije insekticida veča tudi smrtnost osebkov
velike žitne uši. Pri manjši koncentraciji insekticida smo opazili večji indeks povečanja
populacije in s tem večje skupno število osebkov velike žitne uši po 72 urah in obratno z
večanjem koncentracije insekticida se je manjšal indeks povečanja populacije in skupno
število osebkov velike žitne uši po 72 urah. Prišli smo do zaključka, da večja kot je
koncentracija insekticida bolj učinkovito deluje na izpostavljene osebke velike žitne uši.
Priporočeni odmerek (100 % koncentracija) ni dosegel 100 % smrtnosti osebkov, kar kaže
na to, da so nekatere populacije velike žitne uši že odporne na določene insekticide.
Učinkovitost insekticidov je odvisna od vrste in njihove koncentracije.
Na najvišjo dejansko smrtnost (95,4 %) je vplival pripravek Bulldock EC 25, in sicer pri
populaciji nabrani v Zagorici pri Kamniku. Tudi pri drugih dveh lokacijah, je na najvišjo
dejansko smrtnost (pri obeh čez 90 %) vplival insekticid Bulldock EC 25. Najnižjo
dejansko smrtnost pri 100 % koncentraciji je povzročil insekticid Actara 25 WG, in sicer
73 %. S tem potrjujemo, da velika žitna uš v Sloveniji izkazuje največjo odpornost na
neonikotinoid Actara 25 WG, največjo učinkovitost pa je pokazal piretroid Bulldock EC
25.
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Priloga A
Rezultati, pridobljeni v poskusu z osebki populacije velike žitne uši (Sitobion avenae [F.]),
iz Zagorice pri Kamniku.
Insekticid

Ponovitev

Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Kontrola
Kontrola
Kontrola

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Koncentracija
insekticida
20
20
20
100
100
100
500
500
500
20
20
20
100
100
100
500
500
500
20
20
20
100
100
100
500
500
500
20
20
20
100
100
100
500
500
500

Število živih
osebkov
12
4
16
2
5
10
1
1
2
7
7
4
2
1
6
0
0
0
4
2
2
2
6
2
0
0
0
7
3
4
1
1
1
0
0
0
17
47
18

Število mrtvih
osebkov
21
20
15
18
16
12
19
19
18
16
20
20
22
21
22
20
20
20
23
26
19
21
25
18
21
20
21
22
21
27
22
25
20
20
20
20
12
7
4
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Priloga B
Rezultati, pridobljeni v poskusu z osebki populacije velike žitne uši (Sitobion avenae [F.]),
iz Šentjerneja.
Insekticid

Ponovitev

Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Kontrola
Kontrola
Kontrola

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Koncentracija
insekticida
20
20
20
100
100
100
500
500
500
20
20
20
100
100
100
500
500
500
20
20
20
100
100
100
500
500
500
20
20
20
100
100
100
500
500
500

Število živih
osebkov
5
2
4
6
2
5
1
2
1
11
9
13
1
4
13
1
3
4
3
5
12
3
5
8
4
1
4
6
4
3
1
1
5
5
1
4
26
37
31

Število mrtvih
osebkov
26
27
18
18
20
21
20
20
22
35
17
29
21
31
27
20
17
18
28
22
27
23
22
23
21
21
34
20
18
22
22
20
26
18
24
22
4
3
2
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Priloga C
Rezultati, pridobljeni v poskusu z osebki populacije velike žitne uši (Sitobion avenae [F.]),
iz Laboratorijskega polja Biotehniške fakultete v Ljubljani.
Insekticid

Ponovitev

Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Actara 25 WG
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Calypso SC 480
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Fastac 100 EC
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Bulldock EC 25
Kontrola
Kontrola
Kontrola

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Koncentracija
insekticida
20
20
20
100
100
100
500
500
500
20
20
20
100
100
100
500
500
500
20
20
20
100
100
100
500
500
500
20
20
20
100
100
100
500
500
500

Število živih
osebkov
22
10
13
7
3
9
2
8
3
3
7
4
2
4
1
3
2
1
10
10
12
6
7
3
4
2
2
2
3
6
2
2
3
3
1
0
36
27
27

Število mrtvih
osebkov
17
13
25
19
20
25
18
25
21
22
21
19
19
31
21
26
19
21
26
23
21
19
24
21
22
26
25
22
21
27
23
30
26
25
41
28
26
30
26
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