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1

UVOD

Varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi je kompleksen problem, ki nas spremlja ţe od
začetka kmetovanja. V zadnjem času se kmetje srečujejo z novimi teţavami na področju
varstva rastlin. Nekatera fitofarmacevtska sredstva (FFS) se zaradi dokazanih škodljivih
vplivov na ljudi in okolje umikajo iz prodaje. Zaradi vse stroţjih predpisov pri registraciji
FFS, ter zaradi visokih stroškov, ki nastanejo pri registraciji FFS, se mnogi proizvajalci
FFS odločajo, da nekaterih sredstev v Sloveniji ne bodo več registrirali, saj je trg
premajhen, da bi bilo to ekonomsko upravičeno. Proti nekaterim povzročiteljem bolezni in
škodljivcem zato ţe danes v Sloveniji nimamo na voljo nobenega FFS. Takšen primer je
pisana stenica (Eurydema ventralis Kolenati), ki na kriţnicah (Brassicaceae) povzroča
vedno večjo škodo, med drugim tudi zato, ker pri nas še nima učinkovitih naravnih
sovraţnikov (Bohinc in Trdan, 2010).
Pomembno vlogo pri krčenju seznama sredstev za varstvo rastlin, ki so na voljo
pridelovalcem, imajo tudi potrošniki. V zadnjih letih je opaţen naraščajoč trend
povpraševanja po ekološko pridelanih ţivilih. Kmetje se zaradi omenjenega povpraševanja
ter zaradi višje cene, ki jo lahko na trgu lahko doseţejo z ekološkimi pridelki, vse
pogosteje preusmerjajo v ekološko kmetijstvo. Leta 1998 smo imeli tako v Sloveniji 41,
leta 2017 pa 3635 ekoloških kmetij oziroma 9,6 % vseh njiv v Sloveniji (MKGP, 2018).
Na ekoloških kmetijah je problematika pomanjkanja ustreznih FFS še večja, saj imajo
kmetje za zatiranje škodljivcev in povzročiteljev bolezni ţe tako skrajšan seznam sredstev,
ki jih lahko uporabljajo. Prav zato je v zadnjih letih opaziti tudi konvencionalizacijo
ekološkega kmetijstva, kar med drugim pomeni, da je v ekološkem kmetijstvu dovoljen vse
večji nabor aktivnih snovi, kar pa je svojevrsten problem in ga v svojem magistrskem delu
nebom podrobneje opredeljeval (Darnhofer in sod., 2010).
Temperatura je najpomembnejši dejavnik pri hitrosti razvoja ţuţelk (Vrabl, 1990).
Temperatura ima direkten vpliv na razvoj, preţivetje, širjenje in številčnost ţuţelk. Zaradi
podnebnih sprememb je zato opazen tudi povečan pritisk nekaterih škodljivcev in
povzročiteljev bolezni. Nekateri škodljivci imajo lahko zaradi višjih temperatur v nekaterih
letih več rodov, kot je to značilno za neko območje (Bale in sod., 2002). Poleg direktnega
vpliva klimatskih dejavnikov na škodljivce, lahko opazimo tudi indirektnega. Ta se odraţa
kot vpliv klimatskih dejavnikov na rastline ali naravne sovraţnike škodljivega organizma
(Eigenbrode in sod., 2014).
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1.1

VZROK ZA RAZISKAVO

Ječmen v zadnjih letih na svetu zaseda pribliţno 47-50 milijonov hektarov njiv (Kocjan
Ačko, 2015; FAO, 2017). Po površini v Sloveniji predstavlja tretjo najpomembnejšo
poljščino, za koruzo in pšenico. V letu 2017 smo v Sloveniji obdelovali 174.363 ha njiv.
Ţita smo pridelovali na 95.193 ha. Med njimi je ječmen zasedel 20.369 ha njiv, kar je
pribliţno 11,7 % slovenskih njiv oziroma pribliţno 21,4 % površine, namenjene pridelavi
ţit (SI-STAT, 2019a).
Problemov, s katerimi se soočamo pri zatiranju škodljivcev in povzročiteljev bolezni, se
lahko lotimo na več načinov. Ena od moţnih rešitev pri spopadanju s povečanim pritiskom
škodljivih organizmov na eni strani in vedno manjšim izborom FFS na drugi strani, lahko
predstavljajo sredstva za krepitev rastlin. Naša raziskava je bila usmerjena v preučevanje
delovanja dveh sredstev za krepitev rastlin. Raziskavo smo opravljali na dveh sortah
dvovrstnega ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
1.2

NAMEN RAZISKAVE

Namen raziskave je bil preveriti učinkovitost delovanja dveh komercialnih pripravkov za
krepitev rastlin. Preučevali smo njun vpliv na nekatere škodljivce, povzročitelje bolezni,
koristne organizme in pridelek na dveh sortah ozimnega ječmena v poljskih razmerah.
1.3

DELOVNE HIPOTEZE

Pred raziskavo smo si zastavili naslednje delovne hipoteze:
1. predpostavljamo, da bomo ugotovili statistično značilne razlike med delovanjem
pripravkov na rdečega ţitnega strgača (Oulema melanopus [L.]),
2. predpostavljamo, da bomo ugotovili statistično značilne razlike med delovanjem
pripravkov na listne uši (Aphididae),
3. predpostavljamo, da bomo ugotovili statistično značilne razlike med delovanjem
pripravkov na ječmenov listni oţig (Rhynchosporium secalis [Oudem.] Davis),
4. predpostavljamo, da bomo ugotovili statistično značilne razlike med delovanjem
pripravkov na ječmenovo mreţasto pegavost (Pyrenophora teres Drechsler),
5. predpostavljamo, da bomo ugotovili statistično značilne razlike v zastopanosti koristnih
organizmov med obravnavanji,
6. predpostavljamo, da bomo ugotovili statistično značilne razlike v pridelku med
obravnavanji.
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2
2.1

PREGLED OBJAV
VARSTVO RASTLIN

Varstvo rastlin je termin, ki se uporablja za varovanje rastlin pred biotičnimi in abiotičnimi
dejavniki, ki zmanjšujejo kakovost, količino ali trţno vrednost pridelka. Med škodljive
organizme štejemo škodljivce, povzročitelje bolezni in plevele. Škodljivci so ţuţelke
(Insecta), pajkovci (Arachnida), glodavci (Rodentia), polţi (Gastropoda), in druge
ţivali,kot naprimer jelenjad, srnjad, divji prašiči, poljski zajci in ptiči, ki ovirajo pridelavo
rastlin in zmanjšujejo kakovost, količino ali trţno vrednost pridelka. Povzročitelje bolezni
delimo na biotične in abiotične. Abiotični so vremenski dejavniki, kemikalije in talne
razmere. Biotični povzročitelji bolezni pa so glive (Fungi), bakterije (Bacteria), virusi,
viroidi, proioni, in molikuti. Pleveli so rastline, ki z gojenimi rastlinami tekmujejo za
mineralna hranila, vodo, prostor in svetlobo (Milevoj, 2007).
S škodljivimi organizmi se človek spopada ţe od začetka kmetovanja. Tehnologija
pridelave hrane in krme temelji na monokulturni pridelavi, kar predstavlja ugodne razmere
za razvoj škodljivcev in povzročiteljev bolezni, saj imajo ti praktično neskončno zalogo
gostiteljev na relativno majhnem območju, zato se lahko brez človekovega posredovanja
škodljivi organizmi hitro razmnoţijo in povzročijo gospodarsko škodo. Škodljive ţuţelke
lahko povzročijo od 10-90 % škodo na vseh posevkih, namenjenih pridelavi hrane in
vlaken. V povprečju povzročena škoda znaša med 35 in 40 %. Obseg škode je odvisen od
več dejavnikov, kot so na primer rastlinska vrsta in sorta, pedološki dejavniki, klimatske
razmere, zastopanost škodljivca in odsotnost njegovega naravnega sovraţnika (Pavela,
2016).

Masa aktivne snovi (t)

Na dan 25. 1. 2019 je bilo v Sloveniji registriranih 525 fitofarmacevtskih sredstev. Med
njimi je 71 fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih v ekološki pridelavi. Za tretiranje
navadnega ječmena smo lahko 25. 1. 2019 izbirali med 61 pripravki (Fito-info, 2019).
Slika 1 prikazuje, daje bilo Sloveniji v letu 2017prodanih 1087,3 t fitofarmacevtskih
sredstev. Pribliţno 73 % teh predstavljajo fungicidi, 22 % herbicidi, in 5 % insekticidi (SISTAT, 2019b).
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Slika 1: Prodaja fitofarmacevtskih sredstev po kemijskih razredih- Slovenija 2017 (SI-STAT, 2019b)
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Za zatiranje škodljivcev in povzročiteljev bolezni se v zadnjem času vedno več pozornosti
posveča ekološko bolj sprejemljivim načinom varstva rastlin (Odeyemi in sod., 2008).
Takšni načini so naprimer uporaba rastlinskih eteričnih olj (Upadhyey in sod., 2018),
pepela in diatomejske zemlje za zatiranje skladiščnih škodljivcev (Demissie in sod., 2008),
uporaba rastlinskih izvlečkov in rastlinskih sekundarnih metabolitov(Pino in sod., 2013),
vpliv rastlinskih rastnih regulatorjev na škodljivce (Paulson in sod., 2005). Vse več je tudi
uspešnih raziskav uporabe naravnih sovraţnikov, tako proti škodljivcem (Borowiec in sod.,
2018; Laznik in sod., 2012) kot tudi proti povzročiteljem bolezni (Konappa in sod., 2018).
Raziskave so večkrat usmerjene tudi k opisovanju lokalnih praks in moţnosti zatiranja
škodljivih organizmov (Lal in Verma, 2006; Grzywacz in sod., 2014). Vse pogostejša je
tudi uporaba rastnih regulatorjev, stimulatorjev rasti ter sredstev za krepitev rastlin. Leta
2011 smo jih v Sloveniji porabili 0,59 ton, leta 2016 pa kar 2,82 ton, kar je več kot 477 %
povečanje uporabe v le petih letih (FAO, 2019). Urek in sod. (2012) ocenjujejo, da bi bila
uporaba biotičnih in drugih alternativnih pripravkov v sadjarstvu smotrna ţe pri dvigu
trţnih cen sadja za tri do štiri odstotke v primerjavi z integrirano pridelanim sadjem.
2.1.1

Sredstva za zatiranje škodljivcev v ječmenu

Za zatiranje ţuţelčjih škodljivcev v ozimnem ječmenu je imelo v Sloveniji 4. 2. 2019
veljavno registracijo devet FFS oziroma sedem aktivni snovi. Med pripravki, ki
potrebujejo registracijo, ni nobenega, ki bi bil dovoljen v ekološki pridelavi (Fito-info,
2019). V naši raziskavi smo za zatiranje škodljivcev ječmen tretirali s pripravkom Fastac
100 EC z aktivno snovjo alfa-cipermetrin (10 %). Seznam pripravkov za zatiranje
škodljivcev na ozimnem ječmenu, aktivne snovi, koncentracije ter datum veljavnosti v
Sloveniji je priloţen v prilogi A.
2.1.2

Sredstva za zatiranje povzročiteljev bolezni v ječmenu

Za zatiranje povzročiteljev bolezni v ozimnem ječmenu je imelo v Sloveniji 4. 2. 2019
veljavno registracijo35 FFS oziroma 21 aktivnih snovi. Dvema pripravkoma je registracija
v Sloveniji ţe potekla, dovoljena pa je prodaja in uporaba zalog. V ekološki pridelavi je na
voljo sedem pripravkov z eno aktivno snovjo (ţveplo) (Fito-info, 2019). V naši raziskavi
smo za pozitivno kontrolo uporabljali insekticide in fungicide, ki so dovoljeni v integrirani
pridelavi ječmena. Za zatiranje povzročiteljev bolezni smo uporabili pripravka Falcon EC
460 z aktivnimi snovmi spiroksamin (25 %), tebukonazol (16,7 %) in triadimenol (4,3 %)
ter Prosaro z aktivnima snovema protiokonazol (12,5 %) in tebukonazol (12,5 %). Seznam
pripravkov za zatiranje povzročiteljev bolezni na ozimnem ječmenu, aktivne snovi,
koncentracije ter datum veljavnosti v Sloveniji je priloţen v prilogi B.
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2.1.3

Sredstva za krepitev rastlin

V Sloveniji sredstva za krepitev rastlin niso jasno zakonsko definirana. V Nemčiji sredstva
za krepitev rastlin definirajo kot:
 snovi in zmesi, vključno z mikroorganizmi, ki so namenjena izključno splošnemu
varstvu rastlin in niso kategorizirane kot fitofarmacevtska sredstva,
 so namenjena varovanju rastlin pred neparazitskimi dejavniki.
Sredstva iz druge skupine so na primer sredstva za zmanjšanje evaporacije in sredstva proti
zmrzovanju (BVL, 2019).
Sredstva za krepitev rastlin niso fitofarmacevtska sredstva in zato ne smejo biti namenjena
področjem uporabe, ki so značilne za FFS in so določene v drugem členu Uredbe
1107/2009/ES (Uredba ..., 2009; Zakon o fitofarmacevtskih..., 2012). Sredstva za krepitev
rastlin prav tako niso sredstva, katerih namen je izboljšanje prehranjenosti rastlin in
pospeševanje rasti, saj se te opredeljuje kot rastne regulatorje ali izboljševalce tal, ti pa so
določeni v Zakonu o mineralnih gnojilih (Zakon o mineralnih ..., 2006; zakon o
spremembah ..., 2012). Sredstva za krepitev rastlin ne učinkujejo neposredno na škodljive
organizme. Na njih delujejo posredno prek boljšega razvoja obrambnih mehanizmov, prek
povečevanja odpornosti rastlin in omogočanja hitrejše regeneracije rastlin po napadu
škodljivca ali po okuţbi s povzročiteljem bolezni (Viršček Marn in sod., 2017).
2.1.3.1 Epin ekstra
Epin ekstra je komercialni pripravek z aktivno snovjo 24R-epibrasinolid v koncentraciji
0,025 g/L. Gre za rastni hormon iz druţine brasinosteroidov (Biostimulatori ..., 2017). Na
spletni strani zastopnika lahko preberemo, da je pripravek namenjen obnovi rastlin po
različnih oblikah stresa, kot so naprimer nizke temperature, presajanje, poškodbe in izguba
nadzemnih delov zaradi napada škodljivcev ali okuţbe s patogeni in drugo (Metrob,
2019a).
Brasinosteroidi so potrebni za normalen razvoj rastlin. Najdeni so bili tako v niţjih, kot
tudi višjih rastlinah. V višjih rastlinah v skoraj vseh delih rastlin - v pelodu, cvetnih brstih,
plodovih, semenih, ţilnem kambiju, listih, poganjkih in koreninah. V višjih rastlinah imajo
ključno vlogo pri številnih procesih (Bajguz in Hayat, 2009). Povezani so z rastjo celic v
dolţino, celičnimi delitvami, rastjo korenin, fotomorfogenezo, ksilogenezo, kalitvijo in
staranjem, uporabljajo pa se tudi pri razmnoţevanju rastlin (Vodnik, 2012). Prisotni so tudi
pri odzivu rastlin na abiotski stres, vendar kljub korelaciji med abiotskim stresom in
količino brasinosteroidov v rastlini, fiziologija rastlin v ozadju še ni povsem poznana.
Brasinosteroidi sodelujejo tudi pri velikih spremembah v rastlini, ki se dogajajo ob napadih
škodljivcev ali okuţbah z glivnimi, bakterijskimi in virusnimi patogeni (Bajguz in Hayat,
2009).
V rastlinah se pojavljajo v zelo majhnih koncentracijah v primerjavi z drugimi hormoni,
vendar pa je njihova prednost zelo velika mobilnost (Biostimulatori ..., 2017). Vedno več
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je dokazov o pomembni vlogi brasinosteroidov pri obrambi rastlin pred biotičnim in
abiotičnim stresom (Ali in sod., 2013). Brasinosteroidi lahko uspešno delujejo kot
regulatorji imunskega sistema rastlin, če so odmerjeni v pravilnih koncentracijah ob
pravilnih fenofazah. Rastlinski odziv, ki ga sproţijo brasinosteroidi ob stresu, je posledica
kompleksnega zaporedja biokemičnih reakcij, kot je aktivacija ali supresija ključnih
encimskih reakcij, indukcija sinteze beljakovin in proizvodnja različnih kemičnih zaščitnih
spojin. Brasinosteroidi odpirajo nove pristope za toleranco na nevarne okoljske razmere
(Bajguz in Hayat, 2009). Omogočajo statistično značilno povečanje pridelkov večine
poljščin, pogosto pa znatno dvigujejo tudi njihovo kvaliteto (Khripach in sod., 1998).
24-epibrasinolid ima dokazane pozitivne učinke na različne vrste stresa. Tako je tretiranje
na sol netolerantnih sadik riţa s 24-epibrasinolidom pripomoglo h kratkotrajni višji
toleranci na sol. Višja toleranca na sol je bila doseţena posredno prek višje encimske
aktivnosti askorbat peroksidaze v stresnih razmerah (Özdemir in sod., 2004).Vpliv 24epibrasinolida je bil opaţen tudi pri kratkotrajnem visoko temperaturnem (40 °C) stresu na
diskih paradiţnikovih listov (Mazorra in sod., 2002). Tretiranje roţnovinke (Pelargonium
graveolens L' Hér. exAiton) s 24-epibrasinolidom je občutno povečalo tako pridelek
biomase, kot tudi vsebnost eteričnih olj, ki se uporabljajo za pridobivanje dišav v
parfumski industriji (Swamy in Rao, 2009).
Kar nekaj raziskav je bilo v 90. letih prejšnjega stoletja izvedenih tudi na ječmenu. S
tretiranjem ječmena v fenofazi dveh razgrnjenih listov (BBCH 12) z 24-epibrasinolidom v
koncentraciji 5 mg/ha (40 krat večja koncentracija, kot jo priporoča proizvajalec pripravka
Epin ekstra) lahko z vplivom na apikalno dominanco doseţemo večjo enakomernost
posevka in boljšo razrast, s tem pa si lahko zagotovimo lepši in kvalitetnejši pridelek
(Laman in sod., 1997, cit. po Khripach in sod., 1998; Vlasova in sod., 1998, cit. po
Khripach in sod., 1998). S tretiranjem ječmena z 24-epibrasinolidom v fenofazi nabrekanja
listne noţnice (BBCH 41-43) v koncentraciji 10mg/ha (80 krat večja koncentracija, kot jo
priporoča proizvajalec Epin ekstra) so zmanjšali absorpcijo kadmija, svinca, cinka in bakra
za 40-98 % v primerjavi s kontrolo, pri čemer so bili najbolj uspešni pri zmanjševanju
absorpcije kadmija, najmanj pa pri zmanjševanju absorpcije svinca (Khripach in sod.,
1998). Tretiranje ječmena z 24-epibrasinolidom statistično značilno zmanjša širjenje
okuţbe z ječmenovo mreţasto pegavostjo (Pyrenophora teres). Ta učinek je povezan z
aktivacijo metabolizma hormonov avksina in giberilina, z aktivacijo encima peroksidaza in
povečanjem vsebnosti klorofila in koncentracije fenolkarboksilne kisline v rastlinah
(Volynetst in sod., 1997). Ali in sod. (2013) so v raziskavi ugotovili, da tretiranje ječmena z
epibrasinolidom zmanjša okuţbe z glivo Fusarium culmorum (Wm. G. Sm.) Sacc. za 86 %
ter zmanjša izgubo mase zrnja za 33 % v primerjavi z netretiranimi rastlinami. Dodatek
epibrasinolida v tla je zmanjšal okuţbe z glivo Fusarium culmorum za pribliţno 30 %.
Potrdili so, da sam epibrasinolid nima vpliva na hitrost rasti glive Fusarium culmorum in
vitro tudi pri koncentraciji 200 μM. Epibrasinolid ima pomemben vpliv na izraţanje
rastlinskih genov, povezanih z obrambo rastlin pred patogeni.
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2.1.3.2 Cirkon
Pripravek Cirkon vsebuje 0,1 g/L mešanice hidroksicimetnih kislin iz ekstrakta ameriškega
slamnika (Echinacea purpurea [L.] Moench). Uporablja se z namenom zmanjševanja
temperaturnega in sušnega stresa, zmanjševanju stresa zaradi napada škodljivcev ali okuţb
s povzročitelji bolezni ter zmanjševanja stresa zaradi UV sevanja (Metrob, 2019b).
2.1.3.3 Plantonic
Pripravek Plantonic vsebuje izvlečke velike koprive (Urtica dioica L.), vrbe beke (Salix
viminalis L.), ekstrakt sončničnega olja in pomoţne snovi (emulgatorje in stabilizatorje).
Po besedah zastopnika za Slovenijo pripravek Plantonic deluje tako, da: »Dviguje splošno
odpornost, zaradi česar so rastline manj dovzetne za biotične in abiotične omejitvene
dejavnike rasti in razvoja. Na posevku je občutno zmanjšan pojav značilnih bolezni,
zmanjšana je dovzetnost za škodljivce in izboljšana toleranca na neugodne, z vremenom
pogojene rastne razmere« (Metrob, 2019c).
Gnojilni učinek izvlečka velike koprive na rastline je dobro znan in pogosto uporabljen
med vrtičkarji, biodinamičnimi ter ekološkimi kmeti. Zalivanje rastlin z vodo, v kateri je
bila namočena velika kopriva, ima pozitiven učinek na rast rastlin. Ječmen in paradiţnik, ki
sta bila zalivana z vodo s koprivami sta dosegla 20 % večjo sveţo maso in 15 % večjo
vsebnost dušika, v primerjavi z rastlinami, ki so bile zalivane z mineralno hranilno
raztopino. Prav tako je bilo opazno povečanje klorofila, izboljšano dihanje tal, povišanje
pH tal za eno ali dve enoti (Peterson in Jensén, 1986). 72-urno namakanje semen kvinoje
pred kalitvijo je vplivalo na 34 % večjo sintezo antocianov, v primerjavi s semeni, ki so se
namakala v vodi (Danilčenko in sod., 2017). Le malo raziskav pa je namenjenih
raziskovanju vpliva ekstrakta velike koprive na škodljive organizme. Ekstrakt listov velike
koprive je bil uspešno uporabljen pri in vitro zatiranju nekaterih talnih gliv, kot so: bela
noga krompirja (Rhizoctonia solani J. G. Kühn), fuzarijska uvelost različnih plodovk
(Fusarium oxysporum Schltdl.), gliva Neocosmospora solani (Mart.) L. Lombard &
Crousin gliva Alternaria alternata (Fr.) Keissl. (Hadizadeh in sod., 2009). Z vmesnim
sejanjem velike koprive med paradiţnik in fiţol lahko zmanjšamo populacijo
fitoparazitskih ogorčic, saj koreninski eksudati velike koprive vsebujejo metanojsko
(mravljično) kislino in zato delujejo nematicidno (Rajput in sod., 2018).
Vrba vsebuje salicilno kislino. Gre za rastlinski hormon, ki ima pomembno vlogo pri
odpornosti na abiotski stres, kot na primer na sušo, nizke temperature, višjo koncentracijo
potencialno toksičnih kovin, vročino in osmotski stres. Zdi se, da salicilna kislina, ki jo
ljudje uţivamo kot glavno sestavino zdravila Aspirin, v rastlinah deluje podobno kot pri
sesalcih (Rivas-San Vicente in Plasencia, 2011). Poleg vsega naštetega je salicilna kislina
povezana tudi z inducirano odpornostjo rastlin na škodljive organizme. Inducirana
odpornost je vrsta odpornosti, pri kateri škodljivi organizem z napadom ali okuţbo
posredno prek različnih signalnih molekul sproţi naravni obrambni mehanizem rastline.
Indukcija rastlinskega odziva zaradi škodljivega organizma se odraţa prek različnih
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biokemijskih signalnih poti. Poznamo vsaj tri signalne molekule, ki povzročajo inducirano
odpornost. To so jasmonska kislina, etilen in salicilna kislina. Pri vrbi je bil opaţen
hipersenzitivni odziv na hrţico Rabdophaga marginemtorquens Bremi. Napadena rastlina
začne lokalno in sistemično tvoriti in kopičiti salicilno kislino, kar povzroči visoko
smrtnost ţerk (Ollerstam in Larsson, 2003).
Ekstrakti različnih delov sončnice (listi, cvetovi in semena) so se izkazali kot učinkovito
fungicidno sredstvo. Ekstrakt cvetov sončnice učinkovito zatira glivo Pyricularia oryzae
Cavara in sivo plesen (Botryotinia fuckeliana [de Bary] Whetzel). Ekstrakt listov sončnice
učinkovito zatira sivo plesen (Botryotinia fuckeliana). Ekstrakt semen učinkovito zatira
pšenično rjo (Puccinia recondita Roberge ex Desm.) in ţitno pepelovko (Blumeria
graminis [DC.] Speer). Poleg tega je bil ekstrakt listov in cvetov sončnice učinkovit tudi
pri zatiranju sevov sive plesni (Botryotinia fuckeliana), odpornih na fungicide
karbendazim, procimidon in dietofenkarb (Sang-Gil in sod., 2001). Nobena od zgoraj
omenjenih aktivnih snovi v Sloveniji na dan 17. 4. 2019 ni več registrirana (Fito-info,
2019).
2.1.3.4 Druga sredstva za krepitev rastlin
Na trgovskih policah najdemo kar nekaj pripravkov, namenjenih krepitvi rastlin. Ker
termin »sredstvo za krepitev rastlin« ni zakonsko opredeljen,je njihovo iskanje po spletu
ali po trgovinah nekoliko bolj teţavno, saj trgovci zanje uporabljajo različna imena, kot
naprimer »sredstva za povečanje odpornosti«, »sredstva, namenjena krepitvi naravne
odpornosti rastlin«, »sredstva za rast in razvoj rastlin« in podobno. V tem poglavju so
navedena nekatera sredstva za krepitev rastlin, ki jih lahko kupimo v Sloveniji, ter njihova
sestava.
Pripravek Biofa kalijevo vodno steklo je utekočinjeno steklo z 8,5 % K2O in visokim (20
%) deleţem kremenčeve kisline (SiO2), brez pomoţnih snovi in dodatkov (Metrob, 2019).
Pripravek Dinamico micro sestavljajo: koencim CE, baker (Cu), topen v vodi: 1,2 %, Cu v
obliki kelata EDTA 1,2 %, mangan (Mn), topen v vodi 0,6 %, Mn v obliki kelata EDTA
0,6 %, cink (Zn), topen v vodi: 0,6 %, Zn v obliki kelata EDTA: 0,6 %. Pripravek
Fertirame flow sestavljajo Cu v obliki bakrovega hidroksida 10 %, Mn 0,5 %, Zn 0,5 %,
bentonit. Pripravek Fertirame 26 flow sestavljajo: Cu v obliki bakrovega hidroksida 13 %,
Cu v obliki bakrovega oksiklorida 13 %; skupaj Cu 26 %, bor (B) v obliki borovega
etanolamina 0,2 %. Pripravek Fertizolfo bio sestavljajo: Organski dušik (N): 1,7 %,
organski ogljik po izvoru iz biološke pridelave 10,2 %, Ţveplo (S) 35 %, organska snov z
molekularno teţo večjo od 50 kDa: 39 % (Ţeţlina, 2015). Pripravki Mineral zeleni,
Mineral modri, Mineral rumeni, Mineral rumeni forte, Mineral rdeči in Mineral rdeči forte
vsebujejo prek 70 mineralov (Mineral, 2019). Pripravek Myco-sin je 50-100 % aluminijev
sulfat (Metrob, 2019). Pripravek Previen bio sestavljajo: organski N 1 %, B topen v vodi
0,2 %, Mn topen v vodi 0,2 %, Mn v obliki kelata EDTA 0,2 %, Zn topen v vodi 0,2 %, Zn
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v obliki kelata EDTA 0,2 %, organski ogljik, po izvoru iz biološke proizvodnje 10 %,
organska snov z molekularno teţo višjo od 50 kDa 30 % (Ţeţlina, 2015).
2.2
2.2.1

GOSPODARSKO POMEMBNI ŠKODLJIVCI V JEČMENU
Rdeči žitni strgač

Rdečega ţitnega strgača (Oulema melanopus [L.]) uvrščamo v razred ţuţelk (Insecta), red
hroščev (Coleoptera) in druţino lepenjcev (Chrysomelidae) (Milevoj, 2007). Imago (slika
2) je velik 4,4-5,5 mm (samice 4,9 do 5,5, samci 4,4 do 5 mm), ima podolgovato telo in
zaokroţen vratni ščitek, ki je pri osnovi stisnjen. Vratni ščitek, bedri in goleni nog so
oranţno rdeče barve. Pokrovke so blesteče modre barve z vzdolţnimi vrstami jamic.
Glava, tipalke in stopalca pa so črne barve. Tipalke imajo 11 členov in so dolge pribliţno
polovico telesa. Imagi prezimujejo v ostankih ţit v tleh. Aktivni postanejo pri temperaturi
nad 9 °C, leteti začnejo, ko se temperatura dvigne nad 17 °C. Sprva se hranijo na travah, v
maju pa se začnejo pojavljati na ţitih. Rdeči ţitni strgač se prehranjuje s 24 rastlinskimi
vrstami, med katerimi so tudi gojene rastline. Škodo največkrat povzroča na ovsu, pšenici,
ječmenu, rţi in trpeţni ljuljki. Najdemo ga tudi na koruzi, vendar na njej običajno ne
povzroča gospodarsko pomembne škode. Odrasli osebki povzročajo škodo z grizenjem
listov vzporedno z listnimi ţilami, pri čemer nastajajo luknje v obliki prog. Odrasli osebki
se na ţitih dopolnilno hranijo do sredine maja, ko samice začnejo z ovipozicijo
(Vrabl,1992; Trdan, 2000).
Samica odloţi jajčeca posamezno ali v skupine po dva do tri. Sprva so jajčeca rumene
barve, pozneje pa se obarvajo vedno bolj oranţnorjavo. Pred eklozijo so jajčeca črne barve
(Hodgson in Evans, 2007). Ena samica lahko odloţi od 100 do 160 jajčec na zgornjo stran
lista. Jajčeca so eliptična, jantarno rumene barve in velika 0,9 x 0,4 mm. Ličinke se
izleţejo po 8 do 17 dneh in so rumenkaste z rjavo glavo. Velike so do 5 mm in imajo tri
pare nog. Na hrbtu so močno izbočene in obdane s plastjo sluzi in iztrebkov temnorjave
barve(Vrabl, 1986). Ličinke imajo štiri stopnje, pri čemer četrta stopnja povzroča največjo
škodo in je lahko odgovorna tudi za 70 % nastale škode (Kher in sod., 2011). Ličinke
škodo povzročajo s hranjenjem z zgornjo povrhnjico in mezenhimom. Ker spodnje
povrhnjice ne pojedo, se škoda odraţa kot bele in pozneje rjavkaste proge na listih. Po 11
do 17 dneh se ličinke zabubijo v zgornji plasti tal. Stadij bube traja od 17 do 20 dni. Preden
gredo odrasli osebki v diapavzo,se na poznih ţitih ali travah hranijo še pribliţno tri tedne
(Vrabl, 1986). Buba je rumena in na videz zelo podobna odraslemu osebku, le da so
pokrovke slabo razvite (Hodgson in Evans, 2007).
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Slika 2: Imago rdečega ţitnega strgača (Oulema melanopus) (Agrobase Slovenia, 2019)

Škodo povzročajo tako odrasli osebki, kot tudi ličinke, pri čemer so ličinke bolj škodljive.
Poleg neposredne škode odrasli osebki povzročajo tudi posredno škodo, kot vektorji virusa
rumene pritlikavosti ječmena (BYDV) (Ţigon in Štrukelj, 2016). Ena ličinka lahko uniči
2,5 cm2 listne površine. Če je uničene 25 % listne površine zgornjega lista (zastavičarja),
se lahko pridelek zmanjša za 35 %, ob popolnem uničenju zastavičarja, pa se pridelek
zmanjša tudi za 60 % (Vrabl, 1986). Kritično število je doseţeno, ko na pregledanih 50
rastlinah na različnih mestih najdemo v povprečju eno ličinko na rastlino. Navadno
zatiramo samo ličinke, ob velikih prerazmnoţitvah pa lahko zatiramo tudi odrasle osebke.
Kritično število pri odraslih osebkih je 8-15 hroščev na m2 (Ţigon in Štrukelj, 2016). Na
pojav rdečega ţitnega strgača ima zelo velik vpliv poraščenost lista. Samice na gosto
poraščene liste redkeje odlagajo jajčeca. Odloţena jajčeca so podvrţena izsušitvi, zato se le
10 % jajčec, odloţenih na gosto dlakave liste, tudi izleţe. Poleg tega je smrtnost ličink prve
stopnje na gosto dlakavih listih zelo visoka. Po treh dneh je bilo ţivih le še 20 % ličink
prve stopnje, ki so se hranile na gosto poraščenih listih. Ličinke prve in druge stopnje na
gosto poraščenih listih pridobivajo statistično značilno manj mase, medtem ko ima gosta
poraščenost na ličinke tretje in četrte stopnje veliko manjši vpliv (Schillinger in Gallun,
1968).
2.2.2

Prave listne uši

Prave listne uši uvrščamo v razred ţuţelk (Insecta), red polkrilcev (Hemiptera), podred
Sternorrhyncha in druţino pravih listnih uši (Aphididae) (Fauna, 2019). Druţina pravih
listnih uši je najbolj obseţna in hkrati edina gospodarsko pomembna za poljščine (Vrabl,
1986). Vanjo uvrščamo prek 4700 vrst, od tega se pribliţno 450 vrst prehranjuje na gojenih
rastlinah. Med njimi pa je pribliţno 100 vrst, ki po svetu povzročajo gospodarsko škodo
(Blackman in Eastop, 2017).
Prave listne uši so hemimetabolne ţuţelke, velike od 1,5 do 3 mm; nekatere vrste zrastejo
tudi do 7 mm. Imajo mehko telo in relativno velik zadek. Ločimo krilate in nekrilate
oblike. Krilate oblike imajo dva para koţnatih kril, ki sta redko oţiljena. Na zgornji strani
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zadka imajo dve cevčici (siphonae), ki sta pomembni za določanje vrste. Nekatere vrste
med hranjenjem iz analne odprtine izločajo medeno roso. Pri krilatih oblikah je prvi par
kril občutno večji od zadnjega para. Za listne uši je značilen tako spolni, kot tudi sezonski
polimorfizem, saj so si osebki različnih spolov in rodov morfološko različni.
Razmnoţujejo se lahko spolno in nespolno (Modic, 2017). Ţivljenjski krog holocikličnih
listnih uši se začne spomladi, ko se iz jajčec, ki so prezimila, izleţejo uši temeljnice. To so
nekrilate samice, ki se razmnoţujejo nespolno z izleganjem ţivorodnih nekrilatih samic
(nimf). V maju se pojavi rod krilatih samic. Te se pri vrstah, ki imajo več gostiteljev
preselijo na drugega gostitelja (navadno iz lesnatega gostitelja na zelnatega). Sledi več
nespolnih rodov nekrilatih uši. Ob koncu poletja se pojavijo krilate oblike uši, ki se vrnejo
na prvotnega gostitelja. Tam samice izleţejo samice, ki so nekrilate in sposobne parjenja.
Po parjenju krilatih samcev in nekrilatih samic, samice izleţejo zimska jajčeca.
Anholociklične vrste se razmnoţujejo samo nespolno. Prezimijo v obliki odraslih osebkov
ali nimf, zato so omejene na območja, kjer je dovolj toplo (v blagi klimi, rastlinjakih in
podobno) (Vrabl, 1986).
Ustni deli pravih listnih uši so namenjeni bodenju in sesanju (Milevoj, 2007). V ječmenu
največ škode povzročajo velika ţitna uš (Sitobion avenae [Fabricius]), čremsova uš
(Rhopalosiphum padi [L.]) in koruzna uš (Rhopalosiphum maidis [Fitch]). Škodo
povzročajo neposredno s sesanjem na steblih, listih in klasih, kar zmanjša pridelek in
njegovo kakovost. Poleg tega pa prenašajo virus rumene pritlikavosti ječmena (BYDV).
Virus BYDV prenašajo tudi pšenična uš (Schizaphis graminum [Rondani]), svetla ţitna uš
(Metopolophium dirhodum [Walker]) in druge (Modic, 2017). Posredna škoda nastaja tudi
zaradi medene rose, ki jo izločajo listne uši. Medena rosa ima vpliv na fotosintezo, staranje
listov, hkrati pa sluţi tudi kot substrat za saprofitske glive. V raziskavi je bilo ugotovljeno,
da uši povzročijo 72 % škode neposredno s sesanjem in kar 28 % posredno z izločanjem
medene rose, na kateri se razraščajo saprofitne glive (Rabbinge in sod., 1981).
Prag škodljivosti je v fenofazi konec klasenja (BBCH 59) 20 % napadenih klasov, v
fenofazi konec cvetenja (BBCH 69) 25 % in v fenofazi mlečne zrelosti (BBCH 75) celo 80
% napadenih klasov. Z zorenjem ţit je sprejemljiv vedno močnejši napad uši, zato je pred
zatiranjem potrebno preveriti, ali je zatiranje uši sploh ekonomsko upravičeno. Z
upoštevanjem praga škodljivosti se pridelovalci pogosto lahko izognejo nepotrebnemu
strošku, ki nastane pri zatiranju škodljivcev. Poleg tega pa se na ta način ohranja večja
populacija naravnih sovraţnikov. Uporaba insekticidov namreč zmanjšuje njihovo
populacijo(Vrabl, 1986). K večjemu pritisku listnih uši med drugim prispevajo uporaba
sistemičnih fungicidov, ki podaljšujejo dobo dozorevanja ţit, večji odmerki dušičnih
gnojil, gostejše sejanje, in drugi dejavniki, ki omogočajo boljše razmere za izpolnjevanje
biološkega potenciala uši (Rabbinge in sod., 1981).
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2.2.3

Stenice

Stenice po novejši klasifikaciji uvrščamo v razred ţuţelk (Insecta), red polkrilcev
(Hemiptera) in podred stenic (Heteroptera) (Bohinc in Trdan, 2011; EPPO, 2019; Fauna,
2019). Stenice so majhne do srednje velike ţuţelke. Imajo sploščeno telo, majhno glavo, ki
je prosta in ustni aparat za bodenje in sesanje. Tipalke navadno sestavlja pet členov. Vratni
ščit je širok in se pri glavi zoţi. Na hrbtni strani sredoprsja se nahaja ščitek (scutellum)
trikotne oblike, ki se pri nekaterih vrstah razteza čez ves zadek. Prednji par kril je pri vrhu
hitiniziran, zadnji par pa je ves koţast. Za mnoge vrste je značilno izločanje smrdljivih
snovi (Vrabl, 1986). Med stenicami najdemo poleg škodljivih, herbivornih vrst tudi
karnivore vrste, ki so koristne pri zatiranju različnih škodljivcev, kot so resarji
(Thysanoptera), pršice (Acari) in listne uši (Aphididae) (Milevoj, 2011).
Ţitne stenice napadajo vsa ţita, največ pšenico, manj ječmen in rţ, poleg njih pa še gojene
in samonikle trave. Na ječmenu so gospodarsko pomembne tri vrste: iz druţine ţelvastih
stenic (Scutelleridae) navadna ţitna stenica (Eurygaster maura [L.]) in juţna ţitna stenica
(Eurygaster austriaca [Schrank]) ter ostroglava ţitna stenica (Aelia acuminata [L.]) iz
druţine ščitastih stenic (Pentatomidae) (Vrabl, 1986).
V aprilu ali maju se odrasle stenice iz prezimovališč selijo na ţitna polja in travnike. Let
stenic se začne, ko je srednja dnevna temperatura nekaj dni med 10 in 11 °C, ter najvišja
dnevna temperatura nad 15 °C. Sledi dopolnilno hranjenje in parjenje. Napad na ţitnih
njivah se navadno začne ob robu njive. Ţitne stenice imajo en rod na leto. Samice odlagajo
jajčeca v legla, navadno v dve vrsti. Z odlaganjem začnejo na spodnjih listih, pozneje pa
lahko odlagajo jajčeca tudi na višjih listih, steblih in klasih. Ena samica odloţi do 100
jajčec. Jajčeca so okrogla in sprva zelena, pozneje posvetlijo. Parazitirana jajčeca so temno
vijolične barve (Vrabl, 1992). Stenice imajo nepopolno preobrazbo, brez stadija bube.
Ličinke se izleţejo po dveh tednih in imajo 5 stopenj. Sprva se hranijo na spodnjih listih,
ko doseţejo tretjo razvojno stopnjo, pa se povzpnejo na klas. Novi rodovi odraslih stenic se
pojavijo v juliju. Na ţitih se hranijo do ţetve, nato pa se preselijo na travnike, kjer
nadaljujejo s hranjenjem do septembra ali oktobra, takrat pa se preselijo v prezimovališča.
Odrasle ţitne stenice prezimijo v bliţnjih gozdovih, pod grmovjem in odpadlim listjem
(Javahery in sod., 2000).
Neposredna škoda zaradi sesanja stenic je relativno majhna. Precej večji pomen ima
posredna škoda. Slina stenic namreč vsebuje encime, ki razgrajujejo gluten, zato napadeno
zrnje ni primerno za peko kruha (Javahery in sod., 2000). 5 % napadenega zrnja pa je ţe
dovolj, da kruh ne vzhaja (Vrabl, 1992). Kritično število je več kot 4 odrasle stenice na m2,
v času mlečne zrelosti pa več kot 2 ličinki na m2 (Agroruše, 2019).
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2.3
2.3.1

GOSPODARSKO POMEMBNI POVZROČITELJI BOLEZNI NAJEČMENU
Povzročitelja bolezni, ki sta bila opazovana v našem poskusu

2.3.1.1 Ječmenov listni oţig
Ječmenov listni oţig (Rhynchosporium secalis) uvrščamo v kraljestvo gliv (Fungi), deblo
zaprtotrosnic (Ascomycota), razred Leotiomycetes, red Helotiales (Goodwin, 2002, Index
2019). Gre za eno od najbolj škodljivih bolezni ječmena na svetu, ki povzroča do 40 %
manjši pridelek, poleg tega pa vpliva na kakovost zrnja, zato okuţeno zrnje ni ustrezno za
pridelavo ječmenovega sladu (Zhan in sod., 2008). Njen sinonim je rţeni listni oţig, saj se
je bila pred časom razširjena predvsem na rţi, v zadnjih desetletjih pa se je povsem
prilagodila na novega gostitelja. Kljub temu še vedno povzroča veliko škodo tudi na rţi.
Poleg ječmena in rţi gliva okuţuje še trave iz rodov pirnice (Elymus spp.), stoklase
(Bromus spp.) in ljuljke (Lolium spp.). Te lahko predstavljajo vir primarnih okuţb. Za
razvoj glive je ugodno hladno in vlaţno vreme. Pri temperaturi nad 20 °C se razvoj glive
hitro ustavi (Maček, 1991).
Okuţbo z ječmenovim listnim oţigom prepoznamo po značilnih 1-2 cm dolgih pegah, ki so
sprva vodene, nato modrikasto sive barve, pozneje pa svetlo rjave z intenzivnim
temnorjavim robom. Močneje okuţeni listi se navadno posušijo. Okuţbe najdemo
predvsem na listni ploskvi, listni noţnici plevah in resah (Maček, 1991; McLean; 2007a).

Slika 3: Razvojni krog ječmenovega listnega oţiga (Rhynchosporium secalis) (Zhan in sod., 2008)

Zaenkrat poznamo le nespolni stadij glive Rhynchosporium secalis. Na okuţenih delih
odmrlih ali samoniklih rastlin se gliva ohranja kot micelij (slika 3). Gliva se lahko ohranja
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tudi z okuţenim semenom, vendar je ta način prenosa nepomemben. Na hifah se ţe jeseni
razvijejo nespolne spore (konidiji), ki jih veter in deţne kapljice raznašajo po posevku
novega ozimnega posevka(Maček, 1991; McLean, 2007a). Okuţbe z ječmenovim listnim
oţigom nastajajo v več generacijah skozi rastno dobo. Z vsako novo generacijo gliva
okuţuje novo tkivo. Po okuţbi se micelij pod povrhnjico razrašča brez opaznih
bolezenskih znamenj. Sledi fruktifikacija, ki povzroči vidna bolezenska znamenja in je vir
novih okuţb. Ţivljenjski krog glive je tako lahko zaključen brez vidnih bolezenskih
znamenj (Zhan in sod., 2008).
2.3.1.2 Ječmenova mreţasta pegavost
Ječmenovo mreţasto pegavost (Pyrenophora teres) uvrščamo v kraljestvo gliv (Fungi),
deblo zaprtotrosnic (Ascomycota), razred Dothideomycetes in red Pleosporales (Index,
2019). Poznamo dve obliki te glive: Pyrenophora teres f. sp. Teres Drechsler in
Pyrenophora teres f. sp. Maculata Smed. - Pet., ki povzročata mreţasto obliko (net form
net blotch) in točkovno obliko (spot form net blotch). Med njunim razvojnim krogom ali
morfologijo še ni bilo opaţenih razlik, zato ju opisujemo skupaj (Liu in sod., 2011).
Z naraščajočo površino, kjer se prideluje ječmen, ječmenova pegavost v zadnjih desetletjih
vedno bolj pridobiva na gospodarskem pomenu (Maček, 1991). Sprva okuţuje liste,
pozneje tudi stebelca in klase. Bolezenska znamenja imajo obliko podolgovatih ali
eliptičnih peg premera 3-6 mm, temnorjave barve s temnimi prečnimi črtami, ki jim daje
značilen mreţast videz. Pege so lahko posamezne ali zdruţene (Maček, 1991, McLean,
2007b).

Slika 4: Razvojni krog ječmenove mreţaste pegavosti (Pyrenophora teres) (Liu in sod., 2011)
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Proti koncu rastne dobe gliva na odpadlih ječmenovih delih oblikuje temna okrogla spolna
trosišča (periteciji), ki so velika pribliţno 1-2 mm. Askospore so eliptične oblike in svetlo
rjave barve (slika 4). So enkrat vzdolţno in tri- do štirikrat prečno septirane (Liu in sod.,
2011). Askospore povzročajo okuţbe ţe jeseni ali spomladi, vendar pa je ta oblika okuţb
redkejša, saj se gliva navadno ohranja v nespolni obliki. Tudi nespolne spore se ohranjajo
na odmrlem in samoniklem ječmenu ter na odpadlem zrnju. Nespolne spore lahko
povzročajo primarne in več sekundarnih okuţb. Najnevarnejše so spore na površju
semenskega zrnja. Površinsko razkuţevanje semena ni učinkovito. Okuţbe so pogostejše v
hladnem in vlaţnem vremenu. Do okuţbe pri vlaţnih pogojih in temperaturi med 10 °C in
25 °C pride ţe po pribliţno šestih urah. Ječmenovo mreţasto pegavost zatiramo z uporabo
registriranih sistemičnih FFS v fenofazi BBCH 29-59 (konec razraščanja, rast stebla ali
kolenčenje, nabrekanje listne noţnice in klasenje) (Maček, 1991; McLean 2007b).
Gospodarsko pomembni povzročitelji bolezni ječmena, ki niso bili opazovani v našem
poskusu so opisani v prilogi C.
2.4

KORISTNI ORGANIZMI

Kot koristne organizme štejemo organizme, ki s svojim načinom ţivljenja zmanjšujejo
abundanco nekega škodljivega organizma. To lahko delajo na različne načine. Z njimi se
lahko hranijo, se v njih razmnoţujejo, si z njimi delijo ţivljenjski prostor ali pa hrano.
Mednje tako štejemo plenilce, parazitoide, entomopatogene ogorčice, entomopatogene
glive, bakterije, protozoe, bakuloviruse in antagonistične mikrorganizme (Milevoj, 2011).
2.4.1

Naravni sovražniki rdečega žitnega strgača

Naravni sovraţniki rdečega ţitnega strgača (Oulema melanopus) so polonice, plenilske
stenice in nekateri parazitoidi ličink (Ţigon in Štrukelj, 2016). Pri nas za namene
biotičnega zatiranja rdečega ţitnega strgača ni na voljo nobenega sredstva (Milevoj, 2011).
V Kanadi, kjer rdeči ţitni strgač velja za karantenskega škodljivca (seznam A2), pa se je
Tetrastichus julis (Walker) v preteklih desetletjih izkazal za učinkovitega naravnega
sovraţnika. Na območjih, kjer so populacije parazitoida Tetrastichus julis ţe razširjene, je
moţno zmanjšanje populacije rdečega ţitnega strgača za 40-90 % brez uporabe sintetičnih
fitofarmacevtskih sredstev (EPPO, 2019; AAFC, 2014). Tudi v Zdruţenih drţavah
Amerike imajo s parazitoidom podobne izkušnje (Eigenbrode in sod., 2014).
2.4.2

Naravni sovražniki listnih uši

V naravi najdemo kar nekaj vrst, ki v listne uši odlagajo jajčeca ali se z njimi
prehranjujejo. Na slovenskih njivah lahko najdemo več vrst plenilcev. Ličinka navadne
tenčičarice (Chrysoperla carnea [Stephens]) (slika 5) je zelo uspešen plenilec listnih uši. V
celoletnem razvoju ena ličinka poje pribliţno 400 uši. Ličinke navadne plenilske hrţice
(Aphidoletes aphidimyza [Rondani]) se hranijo s pribliţno 60 vrstami listnih uši. Uš sprva
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paralizira s strupom, nato pa jo izsesa. Če ima na voljo veliko uši, jih lahko pokonča več
kot jih je sposobna zauţiti. Dnevno ena ličinka zauţije 3-50, po drugih podatkih pa 10-100
uši. Imago sedempike polonice (Coccinella septempunctata L.) dnevno poje 150 uši,
samica pa v ţivljenju več kot 4000. Najbolj učinkoviti plenilci so odrasle samice, nato
samci, ličinke pa so zaradi slabše mobilnosti manj učinkovite. Ličinka v ţivljenju poje
okrog 800 uši. Imago dvopike polonice(Adalia bipunctata [L.]) dnevno poje 100 uši, ena
samica pa v času svojega ţivljenja 4000 uši. Dvopiko polonico najpogosteje najdemo na
drevesih višjih od 2m, zato v ječmenu ni pogosta. Ţerka muhe trepetavke (Episyrphus
balteatus [DeGeer]) v svojem razvoju izsesa 300-500 uši. Poleg njih sta v Sloveniji
domorodna tudi parazitoida Aphidius ervi Haliday in Praon volucre (Haliday) (Milevoj,
2011).

Slika 5: Ličinka navadne tenčičarice (Chrysoperla carnea) med plenjenjem listnih uši (Saxifraga, 2019)

2.4.3

Naravni sovražniki stenic

Med naravne sovraţnike navadne ţitne stenice (Eurygaster maura) spada več vrst muh
goseničark (Tachinidae) in koţekrilcev (Hymenoptera). Odrasle osebke pleni vrsta
Ectophasia crassipennis (F.), njihova jajčeca pa parazitirajo vrste Trissolcus semistriatus
(Ness), Trissolcus rufiventris (Mayr), Trissolcus simoni (Mayr) in Trissolcus vassilievi
(Mayr). Na območju jugovzhodno od Kaspijskega Jezera navadno ţitno stenico
parazitirajo vrste Trissolcus basalis (Wollaston), Trissolcus grandis (Thomson) in,
Trissolcus manteroi (Keiffer). Za zatiranje juţne ţitne stenice (Eurygaster austriaca) so
pomembni predvsem parazitoidi jajčec iz druţine Scelionidae, poleg njih pa še muhe
goseničarke (Tachinidae) (Javahery in sod., 2000; Koçak in Klinçer, 2003).
V Sloveniji je bil leta 2014 prvič najden jajčni parazitoid Trissolcus festivae (Viktorov)
(Bohinc in Trdan, 2016). Poleg njega je v Sloveniji potrjena še zastopanost parazitoida
Trissolcus pseudoturesis (Ryakhovskii). Na palearktičnem območju pa se nahajajo še vrste
Trissolcus semistriatus, Trissolcus grandis in Trissolcus djadetshko (Ryakhovskii). Ostali
našteti parazitoidi po trenutnih informacijah na območju srednje Evrope niso razširjeni
(Koçak in Klinçer, 2003).
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MATERIAL IN METODE
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Količina padavin [mm]

Raziskavo smo izvedli v Ljubljani, na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete
(46°03'00''N, 14°28'14''E) na nadmorski višini 297 m. Po podatkih ARSO (2019) je bila
povprečna letna količina padavin v obdobju 1981-2010 v Ljubljani 1362 mm. Povprečna
letna temperatura v enakem obdobju je 10,7 °C. V letu 2017, ko smo izvajali poskus, je
bila povprečna temperatura 11,9 °C, letna količina padavin pa je bila 1531,1 mm.

Datum
količina padavin [mm]

povp. dnevna T [°C]

Vzorčenje

Slika 6: Povprečna dnevna temperatura (°C) in povprečna količina padavin (mm) v Ljubljani v obdobju
trajanja poskusa ter termini vzorčenja označeni s številkami od 1 do 4(ARSO, 2019)

3.1

SHEMA IN OPIS POSKUSA

Parcelo veliko 937,5 m2 (25x37,5 m) smo razdelili na 48 manjših parcel velikosti 19,5 m2
(6,25x3,125 m), nato pa na polovici parcel posejali ozimni ječmen sorte 'Chalup', na drugo
polovico pa ozimni ječmen sorte 'Sandra' (slika 7). Poraba semena pri obeh sortah je bila
190 kg/ha. Parcelice so bile razdeljene v tri bloke. V vsakem bloku sta bili dve sorti. Pri
posamezni sorti smo imeli štiri obravnavanja.
V obravnavanju Epin (1) smo ječmen tretirali po predpisani shemi škropljenja, pri kateri
smo uporabljali sredstva Epin ekstra, Cirkon in Siliplant. V obravnavanju Plantonic (2)
smo ozimni ječmen tretirali samo s pripravkom Plantonic. V obravnavanju Negativna
kontrola (3) rastlin nismo tretirali z nobenim pripravkom. Rastline niso bile škropljene z
vodo. V obravnavanju FFS (4) smo uporabljali registrirane insekticide in fungicide.
Herbicidov nismo uporabljali v nobenem obravnavanju. Za zatiranje povzročiteljev bolezni
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smo uporabili pripravka Falcon EC 460 (aktivne snovi spiroksamin [25 %], tebukonazol
[16,7%] in triadimenol [4,3%]) ter Prosaro (aktivni snovi protiokonazol [12,5 %] in
tebukonazol [12,5 %]). Za zatiranje škodljivcev smo ječmen tretirali s pripravkom Fastac
100 EC z aktivno snovjo alfa-cipermetrin (10 %). Načrt škropljenja je opisan v Preglednici
1.
SORTA
OBRAVNAVANJE

'Sandra'

'Chalup'

BLOK

1 Epin

48

36

24

12

2 Plantonic

47

35

23

11

3 Negativna kontrola

46

34

22

10

4 FFS

45

33

21

9

44

32

20

8

43

31

19

7

42

30

18

6

41

29

17

5

40

28

16

4

39

27

15

3

38

26

14

2

37

25

13

1

III

II

I

Slika 7: Poskusna parcela razdeljena na tri bloke in 48 manjših parcelic. Na parcelo smo sejali dve sorti
ozimnega ječmena. Parcele, ki smo jih tretirali po enakem načrtu škropljenja so označene z enako barvo.

V obravnavanju Epin (1) smo ozimni ječmen tretirali s pripravkom Epin ekstra v
koncentraciji 50 ml/ha ob porabi vode 400 l/ha oziroma 1,17 ml pripravka ter 9,37 l vode.
Pripravek Cirkon smo uporabljali v koncentraciji 50 ml/ha pri porabi vode 400 l/ha
oziroma 1,17 ml pripravka ter 9,37 l vode. Pripravek Siliplant smo uporabljali v
koncentraciji 1 l/ha pri porabi vode 400 l/ha oziroma 23,43 ml pripravka ter 9,37 l vode. V
obravnavanju Plantonic (2) smo ozimni ječmen tretirali s pripravkom Plantonic v
koncentraciji 5 l/ha ob porabi vode 400 l/ha oziroma 0,117 l pripravka ter 9,37 l vode. V
obravnavanju FFS (4) smo ozimni ječmen tretirali s pripravkom Falcon EC 460 v
koncentraciji 0,6 l/ha ob porabi vode 400 l/ha oziroma 14,06 ml pripravka ter 9,37 l vode.
Pripravek Fastac 100 EC smo uporabljali v koncentraciji 120 ml/ha ob porabi vode 300
l/ha skupaj s pripravkom Prosaro v koncentraciji 1 l/ha oziroma 2,8 ml Fastac + 23,5 ml
Prosaro + 7,05 l vode.
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Preglednica 1: Načrt škropljenja poskusa v vseh štirih obravnavanjih ter termini setve, ţetve in vzorčenja.
Obravnavanje
Datum

Epin (1)

Plantonic (2)

Negativna kontrola

FFS (4)

(3)
7. 10. 2016

Setev dveh sort ozimnega ječmena, 'Chalup' in 'Sandra' (setvena količina: 190 kg/ha)

21. 2. 2017

Plantonic (5 l/ha)

21. 3. 2017

Plantonic (5 l/ha)

28. 3. 2017

Epin ekstra (50

Plantonic (5 l/ha)

ml/ha)
24. 4. 2017

Epin ekstra(50 ml/ha)

Plantonic (5 l/ha)

5. 5. 2017

Ocenjevanje poškodb rdečega ţitnega strgača in okuţb z ječmenovim listnim oţigom;
ocenjevanje BBCH razvojnega stadija rastlin.

10. 5. 2017

Cirkon (50 ml/ha)

Plantonic (5 l/ha)

Falcon EC 460 (0,6 l
/ha)

17. 5. 2017

Ocenjevanje poškodb rdečega ţitnega strgača, okuţbe z ječmenovo mreţasto pegavostjo in
ječmenovim listnim oţigom; ocenjevanje razvojnega stadija rastlin; štetje številčnosti uši in
koristnih organizmov.

18. 5. 2017

Cirkon (50 ml/ha)

Plantonic (5 l/ha)

Fastac 100 EC (1,2
ml/100 m2)+Prosaro
(1 l/ha)

23. 5. 2017

Siliplant (1 l/ha)

29. 5. 2017

Ocenjevanje poškodb rdečega ţitnega strgača, okuţbe z ječmenovo mreţasto pegavostjo in
ječmenovim listnim oţigom; ocenjevanje razvojnega stadija rastlin; štetje številčnosti uši in
koristnih organizmov.

14. 6. 2017

Ocenjevanje poškodb rdečega ţitnega strgača, okuţbe z ječmenovo mreţasto pegavostjo in
ječmenovim listnim oţigom; ocenjevanje razvojnega stadija rastlin; štetje številčnosti uši in
koristnih organizmov.

15. 6. 2017

Štetje gostote posevka.

7. 7. 2017

Ţetev obeh sort.

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

3.2

VZORČENJE IN POPISOVANJE

V poskusu smo spremljali številčnost dveh škodljivcev (rdečega ţitnega strgača- Oulema
melanopus in listnih uši - Aphididae), obseg okuţb z dvema povzročiteljema bolezni
(ječmenovega listnega oţiga -Rhynchosporium secalis in ječmenove mreţaste pegavosti Pyrenophora teres) ter številčnost in vrstno zastopanost koristnih organizmov. Izvedli smo
štiri popise škodljivcev in bolezni (5. 5. 2017, 17. 5. 2017, 29. 5. 2017 in 14. 6. 2017). V
prvem popisu (5. 5.) smo spremljali le poškodbe strgača na zastavičarju ter ječmenov listni
oţig na vseh štirih listih, ostalih škodljivih ali koristnih organizmov zaradi redkosti
pojavljanja v tem popisu nismo spremljali. Na popisih 17. 5., 29. 5. in 14. 6. smo spremljali
vse zgoraj omenjene parametre. Vzorčenje rastlin za ocenjevanje poškodb strgača, štetje
listnih uši ter ocenjevanje stopnje okuţb z boleznimi je potekalo skupaj, zato smo za vsak
popis škodljivcev in bolezni vzorčili le enkrat. Termini popisov in obsegi posameznega
popisa so zapisani v preglednici 1.
3.2.1

Škodljivi organizmi

Vzorčenje rastlin je potekalo tako, da smo na vsaki od 48 parcelic naključno izbrali 15
rastlin, jih odrezali (destruktivno ocenjevanje), dali v plastično vrečko, nato pa jih prenesli
v Fitopatološki laboratorij na Katedri za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo,
pašništvo in travništvo, kjer smo jih pregledali.
Stopnjo poškodb rdečega ţitnega strgača smo ocenjevali le na zastavičarju vsake od 15-ih
naključno izbranih rastlin. Ocenjevali smo jih z ocenami od 1 do 5, kot je prikazano v
preglednici 2 (Šalamun, 1996).
Preglednica 2: Stopnja poškodb rdečega ţitnega strgača na zastavičarju in pripadajoča ocena (Šalamun, 1996)
Ocena
1
2
3
4
5

Stopnja poškodb (%)
0-1
1-5
5-15
15-25
25-50

Popis listnih uši je potekal tako, da smo prešteli število uši na vsaki od 15-ih naključno
izbranih rastlin na 1. listu, 2. listu, 3. listu, 4. listu, klasu ter steblu. Uši smo ločili na krilate
in nekrilate. Vrste uši nismo določali. Ker je bilo listnih uši relativno malo, smo za potrebe
statistične analize število krilatih in nekrilatih uši na posameznem delu rastline sešteli.
Stopnjo okuţb z ječmenovim listnim oţigom smo ocenjevali na vsaki od 15-ih naključno
izbranih rastlin na 1. listu, 2. listu, 3. listu in 4. listu. Vsaka rastlina je tako dobila štiri
ocene. V primeru, da rastlina ni imela vseh štirih listov, je dobila ocene le za liste, ki jih
ima. Stopnje okuţb smo ocenjevali z ocenami od 0 do 4, kot je prikazano v preglednici 3
(Tucker in sod., 2011).
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Preglednica 3: Stopnja okuţb z ječmenovim listnim oţigom za vsak list ječmena ter pripadajoča ocena
(Tucker in sod., 2011)
Ocena
0
1
2
3
4

Stopnja okužb (%)
0
1-10
10-40
40-90
90-100

Stopnjo okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo smo ocenjevali na vsaki od 15-ih
naključno izbranih rastlin na 1. listu, 2. listu, 3. listu in 4. listu. Vsaka rastlina je tako
dobila štiri ocene. V primeru, da rastlina ni imela vseh štirih listov, je dobila ocene le za
liste, ki jih ima. Stopnje okuţb smo ocenjevali z ocenami od 0 do 5. Z nič smo ocenili
neokuţene liste, z ocenami 1-5 pa smo ocenjevanje povzeli po Neupane in sod. (2015),
tako, kot je prikazano na sliki 8.

Slika 8: Stopnja okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo za vsak list ječmena ter pripadajoča ocena
(Neupane in sod., 2015)
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3.2.2

Koristni organizmi

Številčnost koristnih organizmov v posevku ječmena smo spremljali tako, da smo na vsaki
parcelici z metuljnico (slika 9) oziroma »kečerjem« premera 0,4 m naredili 2,5 m dolg
zamah. Tako ujete koristne organizme smo prešteli, popisali in njihovo število zapisali kot
število osebkovna m2.

Slika 9: Metuljnica za lovljenje koristnih in škodljivih organizmov v posevku(NHBS, 2019)

3.2.3

Gostota posevka

Gostoto posevka smo izmerili 15. 6. 2017 (22 dni pred ţetvijo). Število rastlin smo prešteli
6-krat. Vsaka meritev predstavlja gostoto posevka ene sorte v enem bloku. Na posevek
smo postavili lesen kvadratni okvir s stranico dolţine 1m. Prešteli smo vse rastline znotraj
okvirja in dobljeno število zapisali kot gostoto rastlin na m2.
3.2.4

Pridelek ječmena

Pri pridelku ječmena smo stehtali absolutno maso zrnja in izmerili hektolitrsko maso zrnja
ter ocenili količino pridelka zrnja. Količino pridelka zrnja na parcelo smo ocenili tako, da
smo pred ţetvijo nabrali 300 klasov ječmena na vsaki parceli. Po sušenju klasov je sledila
strojna mlačev. Po mlačvi pa smo stehtali maso zrnja, pridobljenega iz 300 klasov.
Količino pridelka smo nato izračunali iz mase 300 klasov in gostote posevka po enačbi (1).
Absolutno maso smo izračunali tako, da smo prešteli trikrat 100 zrn ječmena z vsake
parcelice in nato iz povprečne mase 100 zrn izračunali maso 1000 zrn (absolutno maso).
Hektolitrsko maso smo izmerili s pomočjo naprave za merjenje hektolitrske mase (slika
10) in preglednice za preračunavanje, ki se nahaja v prilogi D.
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑑𝑒𝑙𝑘𝑎

𝑡
ℎ𝑎

= š𝑡. 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑙𝑖𝑛 𝑛𝑎 𝑚2 ×

𝑚𝑎𝑠𝑎 300 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑜𝑣
300

× 0,01

... (1)
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Slika 10: Merilnik hektolitrske mase zrnja

3.3

STATISTIČNA ANALIZA

Podatke smo uredili v programu Microsoft Office Excel 2007, ter jih za nadaljnjo analizo
uvozili v program R verzija 3.5.3. Razlike med obravnavanji, za vsak datum, sorto, del
rastline (1. list, 2. list, 3. list, 4. list, klas in steblo) in škodljivca ali povzročitelja bolezni, ki
smo ga opazovali v poskusu, smo primerjali z enosmerno analizo variance (ANOVA). Za
vsako sorto smo enako analizo izvedli še za razlike v povprečnem pridelku, absolutni masi
hektolitrski masi in masi 300 klasov. Kjer ni bilo moţno zadostiti kriteriju enakih varianc,
smo izvedli Welchev F-preizkus brez pogoja enakih varianc. V prisotnosti statistično
značilnih razlik med obravnavanji smo izvedli HSD test. Za prikaz statistično značilnih
razlik (p<0,05) med obravnavanji smo uporabili različne majhne črke. Rezultate smo
grafično prikazali.
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4

REZULTATI

V nalogi smo preučili vpliv dveh pripravkov za krepitev rastlin na rdečega ţitnega strgača,
listne uši, ječmenov listni oţig, ječmenovo mreţasto pegavost, številčnost in vrstno
zastopanost koristnih organizmov ter na količino in nekatere parametre kakovosti pridelka
ječmena. Njun vpliv smo primerjali z negativno kontrolo (netretirano) in pozitivno
kontrolo (uporaba registriranih insekticidov in fungicidov).
4.1

DELOVANJE PRIPRAVKOV NA RDEČEGA ŢITNEGA STRGAČA

Spremljali smo stopnjo poškodb rdečega ţitnega strgača na zastavičarju. Hipotezo, ki se
glasi: »Predpostavljamo, da bomo ugotovili statistično značilne razlike med delovanjem
pripravkov na rdečega ţitnega strgača (Oulema melanopus [L.])«, smo zavrnili.
Tako pri sorti 'Chalup', kot tudi pri sorti 'Sandra' v prvem in drugem popisu (5. 5. in 17. 5.)
ni bilo statistično značilnih razlik med povprečnimi stopnjami poškodb zastavičarja po
obravnavanjih ('Chalup' 5. 5. p=0,754; 'Chalup' 17.5. p=0,220; 'Sandra' 5. 5. p=0,247;
'Sandra' 17. 5. p=0,258 ). Pri tretjem in četrtem popisu (29. 5. in 14. 6.) na obeh sortah
nismo opazili nobenih poškodb strgača na zastavičarju, zato statistične analize nismo
izvedli. Statistično značilnih razlik ni bilo opaziti tudi, če smo statistično analizo naredili
za vse datume skupaj ('Chalup' p=0,383; 'Sandra' p=0,234). Grafični prikazi povprečnih
stopenj poškodb zastavičarja zaradi napada rdečega ţitnega strgača na sorti 'Chalup' in
'Sandra' so v prilogi E.
4.2

DELOVANJE PRIPRAVKOV NA LISTNE UŠI

Spremljali smo število listnih uši na posameznih delih rastlin. Izvedli smo tri vzorčenja.
Hipotezo, ki se glasi: »Predpostavljamo, da bomo ugotovili statistično značilne razlike med
delovanjem pripravkov na listne uši (Aphididae)«, smo zavrnili. V nobenem od treh
popisov ter na nobenem delu rastline tako pri sorti 'Chalup', kot pri sorti 'Sandra' nismo
opazili statistično značilnih razlik v številčnosti uši.
Pri sorti 'Chalup' so bile p vrednosti v prvem popisu uši (17. 5.) za prvi list p=0,393,drugi
list p=0,653, tretji list p=0,481, četrti list p=0,471, klas p=0,795 in za steblo p=0,11. V
drugem popisu uši (29. 5.) pri sorti 'Chalup' nismo našli nobene uši, zato statistike nismo
izvedli. V tretjem popisu uši (14. 6.) pri sorti 'Chalup' na prvem listu, četrtem listu in klasu
nismo našli nobene uši, zato statistike nismo izvedli. Na rastlinskih delih, kjer smo našli
uši, so bile vrednosti p za drugi list p=0,393, tretji list p=0,471 in za steblo p=0,393.
Pri sorti 'Sandra' so bile p vrednosti v prvem popisu uši (17. 5.) za prvi list p=0,205, drugi
list p=0,558, tretji list p=0,466, četrti list p=0,376, klas p=0,747 in za steblo p=0,144. V
drugem popisu uši (29. 5.) pri sorti 'Sandra' na klasu nismo našli nobene uši, zato statistike
nismo izvedli. Na rastlinskih delih, kjer smo našli uši so bile p vrednosti za prvi list
p=0,573, drugi list p=0,168, tretji list p=0,571, četrti list p=0,332 in za steblo p=0,393. V
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tretjem popisu uši (14. 6.) pri sorti 'Sandra' na prvem listu, tretjem listu, četrtem listu in
klasu nismo našli nobene uši, zato statistike nismo izvedli. Na rastlinskih delih, kjer smo
našli uši, so bile p vrednosti za drugi list p=0,11 in za steblo p=0,11.
Grafični prikaz povprečnega števila uši na obeh sortah ob različnih popisih in na različnih
delih rastlin je v prilogi F.
4.3

DELOVANJE PRIPRAVKOV NA JEČMENOV LISTNI OŢIG

Spremljali smo stopnje okuţb z ječmenovim listnim oţigom na posameznih listih. Izvedli
smo štiri vzorčenja. Ječmenov oţig se je v prvem popisu (5. 5.) pojavljal v večjem obsegu,
v naslednjih popisih pa ga praktično nismo več opazili, zato smo statistično analizo izvedli
le za prvi popis (5. 5.). Hipotezo, ki se glasi: »Predpostavljamo, da bomo ugotovili
statistično značilne razlike med delovanjem pripravkov na ječmenov listni oţig
(Rhynchosporium secalis [Oudem.] Davis)«, smo pri prvem popisu pri sorti 'Chalup'
obdrţali, pri sorti 'Sandra' pa zavrnili.
Pri sorti 'Chalup' so bile med obravnavanji v prvem popisu (5. 5.) statistično značilne
razlike v povprečni stopnji okuţb z ječmenovim listnim oţigom. Vrednosti p za okuţbe z
ječmenovim listnim oţigom so na prvem listu p=0,005436, na drugem listu p=0,0027, na
tretjem listu p=0,00001088 in na četrtem listu p=0,000007646.
Preglednica 4: Rezultati HSD testa za stopnjo okuţb z ječmenovim listnim oţigom na prvem listu sorte
'Chalup'. Med obravnavanji z enako črko ni statistično značilnih razlik.
Obravnavanje

Povprečna stopnja okužbe

Skupina

Plantonic

0,41

a

Epin

0,37

ab

Negativna kontrola

0,23

ab

FFS

0,18

b

Na prvem listu sorte 'Chalup' med obravnavanji Plantonic, Epin in Negativna kontrola ni
statistično značilnih razlik. Prav tako med obravnavanji Epin, Negativna kontrola in FFS ni
statistično značilnih razlik. Vse ostale razlike med obravnavanji so statistično značilne. V
obravnavanju Plantonic so bile stopnje okuţb z ječmenovim listnim oţigom statistično
značilno višje kot pri obravnavanju FFS (preglednica 4, slika 11).
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Preglednica 5: Rezultati HSD testa za stopnjo okuţb z ječmenovim listnim oţigom na drugem listu sorte
'Chalup'. Med obravnavanji z enako črko ni statistično značilnih razlik.
Obravnavanje

Povprečna stopnja okužbe

Skupina

Epin

0,46

a

Plantonic

0,44

a

Negativna kontrola

0,42

ab

FFS

0,22

b

Na drugem listu sorte 'Chalup' med obravnavanji Epin, Plantonic in Negativna kontrola ni
statistično značilnih razlik. Prav tako med obravnavanji Negativna kontrola in FFS ni
statistično značilnih razlik. Vse ostale razlike med obravnavanji so statistično značilne. V
obravnavanju Epin in Plantonic so bile stopnje okuţb z ječmenovim listnim oţigom
statistično značilno višje kot pri obravnavanju FFS (preglednica 5, slika 11).
Preglednica 6: Rezultati HSD testa za stopnjo okuţb z ječmenovim listnim oţigom na tretjem listu sorte
'Chalup'. Med obravnavanji z enako črko ni statistično značilnih razlik.
Obravnavanje

Povprečna stopnja okužbe

Skupina

Plantonic

0,70

a

Epin

0,68

a

Negativna kontrola

0,54

ab

FFS

0,30

b

Na tretjem listu sorte 'Chalup' med obravnavanji Plantonic, Epin in Negativna kontrola ni
statistično značilnih razlik. Prav tako med obravnavanji Negativna kontrola in FFS ni
statistično značilnih razlik. Vse ostale razlike med obravnavanji so statistično značilne. V
obravnavanju Epin in Plantonic so bile stopnje okuţb z ječmenovim listnim oţigom
statistično značilno višje kot pri obravnavanju FFS (preglednica 6, slika 12).
Preglednica 7: Rezultati HSD testa za stopnjo okuţb z ječmenovim listnim oţigom na četrtem listu sorte
'Chalup'. Med obravnavanji z enako črko ni statistično značilnih razlik.
Obravnavanje

Povprečna stopnja okužbe

Skupina

Plantonic

1,16

a

Epin

0,92

a

Negativna kontrola

0,89

a

FFS

0,58

b

Na četrtem listu sorte 'Chalup' med obravnavanji Plantonic, Epin in Negativna kontrola ni
statistično značilnih razlik. Vse ostale razlike med obravnavanji so statistično značilne. V
obravnavanju Plantonic in Epin so bile stopnje okuţb z ječmenovim listnim oţigom
statistično značilno višje kot pri obravnavanju FFS (preglednica 7, slika 12).
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Slika 11: Povprečne stopnje okuţb z ječmenovim listnim oţigom na prvem (levo) in drugem listu (desno)
sorte 'Chalup'

Slika 12: Povprečne stopnje okuţb z ječmenovim listnim oţigom na tretjem (levo) in četrtem listu (desno)
sorte 'Chalup'

Pri sorti 'Sandra' nismo opazili statistično značilnih razlik v povprečni stopnji okuţbe z
ječmenovim oţigom. Grafični prikaz povprečne stopnje okuţb z ječmenovim listnim
oţigom na različnih delih ječmena sorte 'Sandra' je v prilogi G.
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4.4

DELOVANJE PRIPRAVKOV NA JEČMENOVO MREŢASTO PEGAVOST

Spremljali smo stopnje okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo na posameznih listih.
Izvedli smo tri vzorčenja. Hipotezo, ki se glasi: »Predpostavljamo, da bomo ugotovili
statistično značilne razlike med delovanjem pripravkov na ječmenovo mreţasto pegavost
(Pyrenophora teres Drechsler)«, smo obdrţali pri vseh popisih na obeh sortah na vseh
rastlinskih delih razen na četrtem listu sorte 'Sandra' pri zadnjem popisu (14. 6.).
Pri sorti 'Chalup' so bile med obravnavanji v prvem popisu (17. 5.) statistično značilne
razlike v povprečni stopnji okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo. Vrednosti p za
okuţbe z ječmenovo mreţasto pegavostjo so bile na prvem listu p=0,000000002635, na
drugem listu p=0,000000002437, na tretjem listu p=0,0000433 in na četrtem listu
p=0,0004916.
Preglednica 8:Rezultati HSD testa za stopnjo okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo na prvem popisu (17.
5.) na štirih listih sorte 'Chalup'. Med obravnavanji z enako črko pri posameznem listu ni statistično značilnih
razlik.
Del rastline

Obravnavanje

Povprečna stopnja okužbe

Skupina

1. list

Negativna kontrola

1,47

a

1. list

Epin

0,73

b

1. list

Plantonic

0,68

b

1. list

FFS

0,33

b

2. list

Negativna kontrola

2,18

a

2. list

Epin

1,97

ab

2. list

Plantonic

1,51

bc

2. list

FFS

1,06

c

3. list

Epin

2,83

a

3. list

Negativna kontrola

2,78

a

3. list

FFS

2,12

b

3. list

Plantonic

2,08

b

4. list

Negativna kontrola

3,04

a

4. list

Epin

3,03

a

4. list

FFS

2,78

ab

4. list

Plantonic

2,24

b

Pri prvem popisu (17. 5.) sta bili na prvem listu stopnji okuţbe pri obravnavanju Epin in
Plantonic statistično značilno niţji od obravnavanja Negativna kontrola in primerljivi z
obravnavanjem FFS. Na drugem listu med obravnavanji Negativna kontrola in Epin ni bilo
statistično značilnih razlik. Prav tako ni bilo statistično značilnih razlik med obravnavanji
Epin in Plantonic ter Plantonic in FFS. Vse ostale razlike so statistično značilne. Na tretjem
listu med obravnavanji Epin in Negativna kontrola ni bilo statistično značilnih razlik. Prav
tako ni bilo statistično značilnih razlik med obravnavanjem FFS in Plantonic. Vse ostale
razlike so statistično značilne. Na četrtem listu med obravnavanji Negativna kontrola, Epin
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in FFS ni bilo statističnih razlik. Tudi med obravnavanjem FFS in Plantonic ni bilo
statistično značilnih razlik. Obravnavanje Plantonic je imelo statistično niţje stopnje okuţb
od obravnavanja Epin in Negativna kontrola (preglednica 8).
Pri sorti 'Chalup' so bile med obravnavanji v drugem popisu (29. 5.) statistično značilne
razlike v povprečni stopnji okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo. Vrednosti p za
okuţbe z ječmenovo mreţasto pegavostjo so na prvem, drugem, tretjem in četrtem listu
p=0,001.
Preglednica 9:Rezultati HSD testa za stopnjo okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo na drugem popisu (29.
5.) na štirih listih sorte 'Chalup'. Med obravnavanji z enako črko pri posameznem listu ni statistično značilnih
razlik.
Del rastline
1. list
1. list
1. list
1. list
2. list
2. list
2. list
2. list
3. list
3. list
3. list
3. list
4. list
4. list
4. list
4. list

Obravnavanje
Negativna kontrola
Epin
Plantonic
FFS
Negativna kontrola
Epin
Plantonic
FFS
Epin
Plantonic
Negativna kontrola
FFS
Epin
Negativna kontrola
Plantonic
FFS

Povprečna stopnja okužbe
2,97
2,92
2,91
1,06
4,37
4,32
4,12
1,74
4,90
4,87
4,83
2,69
4,95
4,92
4,91
3,61

Skupina
a
a
a
b
a
a
a
b
a
a
a
b
a
a
a
b

Pri drugem popisu (29. 5.) na sorti 'Chalup' na prvem, drugem, tretjem in četrtem listu med
obravnavanji Negativna kontrola, Epin in Plantonic ni bilo statistično značilnih razlik v
povprečni stopnji okuţbe z ječmenovo mreţasto pegavostjo. Obravnavanje FFS je imelo na
vseh listih statistično značilno niţjo stopnjo okuţb od ostalih obravnavanj (preglednica 9).
Pri sorti 'Chalup' so bile med obravnavanji v tretjem popisu (14. 6.) statistično značilne
razlike v povprečni stopnji okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo. Vrednosti p za
okuţbe z ječmenovo mreţasto pegavostjo so na prvem, drugem in tretjem listu p=0,00, na
četrtem listu pa p=0,001257.

1

Kjer je vrednost p manjša od 1x10-10, smo zapis poenostavili in ga nadomestili z 0,00.
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Preglednica 10:Rezultati HSD testa za stopnjo okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo na tretjem popisu
(14. 6.) na štirih listih sorte 'Chalup'. Med obravnavanji z enako črko pri posameznem listu ni statistično
značilnih razlik.
Del rastline

Obravnavanje

Povprečna stopnja okužbe

Skupina

1. list

Negativna kontrola

4,96

a

1. list

Plantonic

4,91

a

1. list

Epin

4,84

a

1. list

FFS

2,71

b

2. list

Plantonic

4,93

a

2. list

Negativna kontrola

4,91

a

2. list

Epin

4,80

a

2. list

FFS

3,19

b

3. list

Plantonic

4,64

a

3. list

Negativna kontrola

4,28

b

3. list

Epin

4,21

b

3. list

FFS

3,62

c

4. list

Plantonic

4,85

a

4. list

Negativna kontrola

4,74

a

4. list

Epin

4,60

ab

4. list

FFS

4,27

b

Pri tretjem popisu (14. 6.) na sorti 'Chalup' na prvem in drugem listu med obravnavanji
Negativna kontrola, Plantonic in Epin ni bilo statistično značilnih razlik v povprečni
stopnji okuţbe z ječmenovo mreţasto pegavostjo. Na tretjem listu so bile povprečne
stopnje okuţbe statistično značilno najvišje pri obravnavanju Plantonic, med
obravnavanjem Negativna kontrola in Epin ni bilo statistično značilnih razlik.
Obravnavanje FFS je imelo na prvih treh listih statistično značilno niţjo stopnjo okuţb od
ostalih obravnavanj. Na četrtem listu med obravnavanji Plantonic, Negativna kontrola in
Epin ni bilo statistično značilnih razlik. Prav tako ni bilo statistično značilnih razlik med
obravnavanjem Epin in FFS. Vse ostale razlike so statistično značilne (preglednica 10).
Pri sorti 'Sandra' so bile med obravnavanji v prvem popisu (17. 5.) statistično značilne
razlike v povprečni stopnji okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo. Vrednosti p za
okuţbe z ječmenovo mreţasto pegavostjo so bile na prvem listu p=0,0001433, na drugem
listu p=0,0000163, na tretjem in četrtem listu pa p=0,00.
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Preglednica 11:Rezultati HSD testa za stopnjo okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo na prvem popisu (17.
5.) na štirih listih sorte 'Sandra'. Med obravnavanji z enako črko pri posameznem listu ni statistično značilnih
razlik.
Del rastline

Obravnavanje

Povprečna stopnja okužbe

Skupina

1. list

Negativna kontrola

0,43

a

1. list

FFS

0,19

b

1. list

Plantonic

0,09

b

1. list

Epin

0,05

b

2. list

Plantonic

1,22

a

2. list

Negativna kontrola

1,09

ab

2. list

Epin

0,76

bc

2. list

FFS

0,59

c

3. list

Plantonic

2,78

a

3. list

Negativna kontrola

1,91

b

3. list

Epin

1,59

b

3. list

FFS

1,56

b

4. list

Plantonic

3,83

a

4. list

Negativna kontrola

2,42

b

4. list

FFS

2,23

b

4. list

Epin

1,08

c

Pri prvem popisu (17. 5.) sta bili na prvem listu stopnji okuţbe pri obravnavanju Epin in
Plantonic statistično značilno niţji od obravnavanja Negativna kontrola in primerljivi z
obravnavanjem FFS. Na drugem listu med obravnavanji Plantonic in Negativna kontrola ni
bilo statistično značilnih razlik. Prav tako ni bilo statistično značilnih razlik med
obravnavanji Negativna kontrola in Epin ter Epin in FFS. Vse ostale razlike so statistično
značilne. Na tretjem listu med obravnavanji Negativna kontrola, Epin in FFS ni bilo
statistično značilnih razlik. Obravnavanje Plantonic je imelo statistično značilno višjo
povprečno stopnjo okuţb v primerjavi z ostalimi obravnavanji. Na četrtem listu Negativna
kontrola in FFS ni bilo statističnih razlik. Obravnavanje Plantonic je imelo statistično
značilno najvišje stopnje okuţb, pripravek Epin pa je imel statistično značilno najniţje
stopnje okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo (preglednica 11).
Pri sorti 'Sandra' so bile med obravnavanji v drugem popisu (29. 5.) statistično značilne
razlike v povprečni stopnji okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo. Vrednosti p za
okuţbe z ječmenovo mreţasto pegavostjo so bile na vseh štirih listih p=0,00.
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Preglednica 12:Rezultati HSD testa za stopnjo okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo na drugem popisu
(29. 5.) na štirih listih sorte 'Sandra'. Med obravnavanji z enako črko pri posameznem listu ni statistično
značilnih razlik.
Del rastline

Obravnavanje

Povprečna stopnja okužbe

Skupina

1. list

Epin

1,77

a

1. list

Negativna kontrola

1,63

a

1. list

Plantonic

1,52

a

1. list

FFS

1,07

b

2. list

Negativna kontrola

3,51

a

2. list

Epin

3,38

ab

2. list

Plantonic

3,09

b

2. list

FFS

1,29

c

3. list

Epin

4,47

a

3. list

Plantonic

4,37

a

3. list

Negativna kontrola

4,21

a

3. list

FFS

1,98

b

4. list

Plantonic

4,85

a

4. list

Epin

4,62

ab

4. list

Negativna kontrola

4,27

b

4. list

FFS

2,73

c

Pri drugem popisu (29. 5.) na sorti 'Sandra' na prvem listu med obravnavanji Epin,
Negativna kontrola in Plantonic ni bilo statistično značilnih razlik v povprečni stopnji
okuţbe z ječmenovo mreţasto pegavostjo. Obravnavanje FFS je imelo statistično značilno
niţjo povprečno stopnjo okuţb od ostalih obravnavanj. Na drugem listu ni bilo statistično
značilnih razlik med obravnavanjem Negativna kontrola in FFS ter med obravnavanji Epin
in Plantonic. Vse ostale razlike med obravnavanji so statistično značilne. Na tretjem listu je
imelo obravnavanje FFS statistično značilno niţjo povprečno stopnjo okuţb od ostalih
obravnavanj. Med obravnavanji Epin, Plantonic in Negativna kontrola ni bilo statistično
značilnih razlik. Na četrtem listu med obravnavanji Plantonic in Epin ni bilo statistično
značilnih razlik. Prav tako ni bilo statistično značilnih razlik med obravnavanji Epin in
Negativna kontrola. Vse ostale razlike med obravnavanji so statistično značilne
(preglednica 12).
Pri sorti 'Sandra' so bile med obravnavanji v drugem popisu (29. 5.) statistično značilne
razlike v povprečni stopnji okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo. Vrednosti p za
okuţbe z ječmenovo mreţasto pegavostjo so bile na prvem, drugem in tretjem listu p=0,00.
Na četrtem listu ni bilo statistično značilnih razlik med obravnavanji (p=0,07791).
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Preglednica 13:Rezultati HSD testa za stopnjo okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo na tretjem popisu
(14. 6.) na štirih listih sorte 'Sandra'. Med obravnavanji z enako črko pri posameznem listu ni statistično
značilnih razlik.
Del rastline

Obravnavanje

Povprečna stopnja okužbe

Skupina

1. list

Negativna kontrola

a

1. list

Epin

1. list

Plantonic

1. list

FFS

2. list

Negativna kontrola

2. list

Epin

2. list

Plantonic

2. list

FFS

3. list

Epin

3. list

Negativna kontrola

3. list

Plantonic

3. list

FFS

4,76
4,49
4,49
3,33
4,80
4,71
4,52
3,44
4,71
4,53
4,40
3,64

a
a
b
a
a
a
b
a
ab
b
c

Pri tretjem popisu (14. 6.) na sorti 'Sandra' na prvem in drugem listu med obravnavanji
Negativna kontrola, Epin in Plantonic ni bilo statistično značilnih razlik v povprečni
stopnji okuţbe z ječmenovo mreţasto pegavostjo. Obravnavanje FFS je imelo statistično
značilno niţjo povprečno stopnjo okuţb od ostalih obravnavanj. Na tretjem listu med
obravnavanji Epin in Negativna kontrola ni bilo statistično značilnih razlik. Prav tako ni
bilo statistično značilnih razlik v stopnji okuţbe med obravnavanji Negativna kontrola in
Plantonic. Obravnavanje FFS je imelo statistično značilno niţjo povprečno stopnjo okuţb
od ostalih obravnavanj (preglednica 13).
Grafični prikaz povprečnih stopenj okuţbe z ječmenovo mreţasto pegavostjo na prvem
(17. 5.) drugem (29. 5.) in tretjem (14. 6.) popisu na različnih delih rastline pri sorti
'Chalup' in 'Sandra' so v prilogi H.
4.5

VPLIV PRIPRAVKOV NA ZASTOPANOST KORISTNIH ORGANIZMOV

Spremljali smo številčnost in vrstno sestavo koristnih organizmov v posevku ječmena.
Opravili smo tri popise. Ker je bila pojavnost in številčnost koristnih organizmov zelo
majhna, statistične analize nismo izvedli. V treh popisih smo od 144 poskusov lovljenja
koristne organizme ujeli le osemkrat, med njimi pa so bili predstavniki treh vrst. V
zadnjem popisu (14. 6.) nismo ujeli nobenega koristnega organizma. Seznam ulovljenih
koristnih organizmov je predstavljen v preglednici 14. Hipotezo, ki se glasi
»Predpostavljamo, da bomo ugotovili statistično značilne razlike v zastopanosti koristnih
organizmov med obravnavanji« zato zavrnemo.
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Preglednica 14: Seznam ulovljenih koristnih organizmov po datumu, sorti in obravnavanju.
Datu
m
17. 5.
17. 5.
29. 5.
29. 5.
29. 5.
29. 5.
29. 5.
29. 5.

Sorta

Obravnavanje

Gostota

Koristni organizem

2

'Chalup'
'Sandra'
'Chalup'
'Chalup'
'Chalup'
'Chalup'
'Chalup'
'Chalup'

Epin
FFS
Epin
Plantonic
Negativna kontrola
FFS
Plantonic
FFS

(št. / m )
1
1
4
1
1
3
1
1

navadna tenčičarica - Chrysoperla carnea
plenilska stenica - Macrolophus pygmaeus (Rambur)
plenilska stenica - Macrolophus pygmaeus
plenilska stenica - Macrolophus pygmaeus
plenilska stenica - Macrolophus pygmaeus
plenilska stenica - Macrolophus pygmaeus
plenilska stenica - Orius spp. (Wolff)
plenilska stenica - Macrolophus pygmaeus

Najpogosteje smo ujeli plenilsko stenico Macrolophus pygmaeus, ki je bila prisotna v več
kot treh četrtinah uspešnih ulovov. Poleg dveh vrst stenic smo ujeli še navadno tenčičarico.
4.6

VPLIV PRIPRAVKOV NA PRIDELEK JEČMENA

Spremljali smo maso pridelka zrnja, maso 300 klasov ter absolutno in hektolitrsko maso
zrnja ječmena obeh sort. Hipotezo, ki se glasi: »Predpostavljamo, da bomo ugotovili
statistično značilne razlike v pridelku med obravnavanji« smo pri sorti 'Chalup' v celoti
zavrnili, pri sorti 'Sandra' pa smo med obravnavanji opazili statistično značilne razlike v
absolutni masi zrnja (p=0,00743) ter v masi 300 klasov (p=0,0237).
Pri sorti 'Chalup' so bile p vrednosti za absolutno maso p=0,723, za hektolitrsko maso
p=0,119, za maso 300 klasov p=0,941 in za povprečni pridelek p=0,975. Pri sorti 'Sandra'
so bile p vrednosti za hektolitrsko maso p=0,116 in za povprečni pridelek p=0,218.
Preglednica 15: Rezultati HSD testa za povprečno absolutno maso zrnja sorte 'Sandra'. Med obravnavanji z
enako črko ni statistično značilnih razlik.
Obravnavanje

Povprečna absolutna

Skupina

masa zrnja (g)
FFS

61,35

a

Negativna kontrola

60,53

ab

Epin

59,65

b

Plantonic

59,62

b

Pri sorti 'Sandra'med obravnavanji FFS in Negativna kontrola ni statistično značilnih razlik
v povprečnih absolutnih masah zrnja. Prav tako med obravnavanji Negativna kontrola,
Epin in Plantonic ni statistično značilnih razlik v povprečnih absolutnih masah zrnja. Vse
ostale razlike med obravnavanji so statistično značilne. V obravnavanju Epin in Plantonic
je bila povprečna absolutna masa statistično značilno niţja kot v obravnavanju FFS
(preglednica 15, slika 13).
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Preglednica 16: Rezultati HSD testa za povprečno maso 300 klasov sorte 'Sandra'. Med obravnavanji z enako
črko ni statistično značilnih razlik.
Obravnavanje

Povprečna masa 300

Skupina

klasov (g)
FFS

361,57

a

Negativna kontrola

333,08

ab

Epin

325,42

ab

Plantonic

315,04

b

Pri sorti 'Sandra' med obravnavanji FFS in Negativna kontrola in Epin ni statistično
značilnih razlik v povprečnih masah 300 klasov. Prav tako med obravnavanji Negativna
kontrola, Epin in Plantonic ni statistično značilnih razlik v povprečni masi 300 klasov. Vse
ostale razlike med obravnavanji so statistično značilne. V obravnavanju Plantonic je bila
povprečna masa 300 klasov statistično značilno niţja kot v obravnavanju FFS (preglednica
16, slika 13).

Slika 13:Povprečna absolutna masa zrnja sorte 'Sandra' (levo) in povprečna masa 300 klasov sorte 'Sandra'
(desno).
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5

RAZPRAVA

V našem poskusu smo v ţelji po preverjanju uporabne vrednosti izbranih sredstev za
krepitev rastlin spremljali razmeroma širok spekter njihovega delovanja. Škodljivce in
povzročitelje bolezni smo spremljali na različnih delih rastlin, s čimer smo si zagotovili
veliko število podatkov in moţnost analize širjenja okuţb z boleznimi ali poškodb
škodljivcev po rastlini.
Med škodljivci na ječmenu so zagotovo najpomembnejši rdeči ţitni strgač (Oulema
melanopus) in listne uši (Aphididae). Kljub temu pa v času izvajanja našega poskusa z
omenjenima škodljivcema nismo imeli teţav. Ravno nasprotno - v dveh popisih, 29. 5 in
14. 6. pri sorti 'Chalup' ter 17. 5. in 29. 5. pri sorti 'Sandra', nismo našli prav nobene
poškodbe rdečega ţitnega strgača na zastavičarju. Tudi pri ostalih popisih je bila stopnja
poškodb zelo nizka, zato med obravnavanji nismo opazili statistično značilne razlike v
povprečni stopnji poškodb na zastavičarju. Vpliva obeh sredstev za krepitev rastlin na
rdečega ţitnega strgača v našem poskusu tako nismo zaznali.
Tudi z listnimi ušmi, ki veljajo za pomembnejše škodljivce, v ječmenu nismo imeli večjih
teţav. Število uši na vzorčenih rastlinah je bilo na obeh sortah ječmena pri vseh
obravnavanjih zelo nizko. Tako na sorti 'Chalup' kot na sorti 'Sandra' se je večkrat zgodilo,
da uši na posameznih delih vzorčenih rastlin ni bilo. Na sorti 'Chalup' v drugem popisu (29.
5.) na nobenem delu rastlin nismo našli nobene uši. Razlog zato bi lahko bil v močnem
nalivu nekaj dni pred vzorčenjem. Vreme (temperatura, smer in hitrost vetra, padavine,
jakost in trajanje sončnega obsevanja in podobni dejavniki) namreč močno vplivajo na uši
in druge škodljivce (Lowe, 1966). V pribliţno treh urah je 21. 5. padlo 22,7 mm deţja,
deţevno vreme z manj padavinami pa se je nadaljevalo še 23. 5., 24. 5. in 25. 5. Na sorti
'Sandra' smo v popisu 29. 5. listne uši opazili na vseh delih rastline, razen na klasu, vendar
je bilo uši znatno manj kot pri prvem popisu (17. 5.). Poleg omenjenega razloga za razlike
v številu uši med sortama lahko kot moţne razloge navedemo še različno preferenco uši do
posamezne sorte (Rustamani in sod., 1992, Pettersson in sod., 1999) ter različno gostoto
rastlin (Rabbinge in sod., 1981), ki bi lahko vplivala na pojavnost uši. Povprečna gostota
sorte 'Sandra' je bila 554 rastlin/m2, povprečna gostota sorte 'Chalup' pa je bila 732
rastlin/m2. Pri tretjem popisu (14. 6.) smo na obeh sortah opazili manjše število uši. Razlog
zato je verjetno dozorevanje zrn in senescenca listov, ki sesajoče organizme, med katere
sodijo tudi listne uši, prisili k sesanju zrn (stenice) ali k selitvi na zelene gostiteljske
rastline (Parry, 2013). V našem poskusu sesanja na klasu ječmena pri obeh sortah nismo
zaznali. Na rastlinskih delih, kjer smo uši opazili, je bila njihova številčnost majhna, zato
razlik v številu uši na posameznem delu ječmena med obravnavanji nismo opazili.
Med gospodarsko pomembnejše povzročitelje bolezni v ječmenu poleg ostalih, ki so
omenjeni v prilogi C, štejemo ječmenov listni oţig (Rhynchosporium secalis) in ječmenovo
mreţasto pegavost (Pyrenophora teres). Ječmenov listni oţig se je pojavljal predvsem v
prvem popisu (5. 5.), v ostalih popisih (17. 5., 29. 5. in 14. 6.) pa se skoraj ni več pojavljal.
Pri sorti 'Sandra' (5. 5.) statistično značilnih razlik med obravnavanji ni bilo. Pri sorti
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'Chalup' pa smo statistično značilne razlike v povprečni stopnji okuţbe z ječmenovim
listnim oţigom med obravnavanji opazili.
Prvo tretiranje s fungicidom v obravnavanju FFS je bilo izvedeno 10. 5. (pet dni po
vzorčenju), zato dejstvo, da med obravnavanji Negativna kontrola in FFS ni statistično
značilnih razlik, ni sporno. Obravnavanje Epin ima na prvem listu sorte 'Chalup'
primerljive povprečne stopnje okuţbe z obravnavanjem negativna kontrola in FFS,
medtem, ko ima obravnavanje Plantonic statistično značilno višje stopnje okuţbe od
obravnavanja FFS, ki se trenutno še lahko obravnava enako kot Negativna kontrola. Na
drugem, tretjem in četrtem listu med obravnavanjem Epin in Plantonic ni statistično
značilnih razlik in sta primerljiva z obravnavanjem Negativna kontrola. Na vseh štirih
listih so povprečne stopnje okuţb pri obravnavanjih Epin in Plantonic višje od negativne
kontrole, vendar razlike niso statistično značilne. Ker do 10. 5. v obravnavanju FFS še
nismo tretirali ječmena s fungicidom, primerjave s pozitivno kontrolo ne moremo prikazati
oziroma komentirati.
Najbolj zanimive rezultate poskusa smo dobili pri preučevanju vpliva pripravkov na
ječmenovo mreţasto pegavost. Okuţbe so bile v vseh treh popisih (17. 5., 29. 5 in 14. 6.)
dovolj močne, da smo med obravnavanji ugotovili statistično značilne razlike. Statistično
značilnih razlik nismo opazili le pri zadnjem popisu (14. 6.) na četrtem listu sorte 'Sandra',
kjer so bile stopnje okuţbe zelo visoke pri vseh obravnavanjih.
Pri sorti 'Chalup' smo 17. 5. na prvem listu opazili statistično značilne višje stopnje okuţb
pri obravnavanju Negativna kontrola. Obravnavanji Epin in Plantonic sta bili primerljivi z
obravnavanjem FFS. Na drugem in tretjem in četrtem listu je bilo obravnavanje Plantonic
primerljivo z obravnavanjem FFS, medtem, ko med obravnavanjem Epin in Negativna
kontrola ni bilo statistično značilnih razlik. Na tretjem in četrtem listu smo v obravnavanju
Plantonic opazili celo niţjo stopnjo okuţb kot v obravnavanju FFS, vendar razlike niso bile
statistično značilne.
Pri sorti 'Sandra' smo 17. 5. dobili popolnoma drugačne rezultate kot pri sorti 'Chalup'.
Ugotavljamo, da sta na prvem listu obravnavanji Epin in Plantonic tudi pri tej sorti
primerljivi z obravnavanjem FFS. Na drugem listu so bile v obravnavanju Plantonic
najvišje stopnje okuţb. Obravnavanje Plantonic je bilo primerljivo z Negativno kontrolo,
obravnavanje Epin pa je bilo primerljivo z obravnavanjem FFS. Na tretjem listu je imelo
obravnavanje Plantonic statistično značilno višje stopnje okuţb, med ostalimi obravnavanji
pa ni bilo statistično značilnih razlik. Na četrtem listu je imel pripravek Plantonic
statistično značilno najvišje stopnje okuţb, pripravek Epin pa celo statistično značilno niţje
stopnje okuţb kot obravnavanje FFS.
Na sorti 'Chalup' 29. 5. na vseh štirih listih nismo opazili statistično značilnih razlik med
obravnavanji Negativna kontrola, Epin in Plantonic. Obravnavanje FFS pa je imelo na vseh
štirih listih statistično značilno niţje stopnje okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo.
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Na sorti 'Sandra' 29. 5. na prvem in tretjem listu ni bilo statistično značilnih razlik med
obravnavanji Negativna kontrola, Epin in Plantonic. Obravnavanje FFS pa je imelo
statistično značilno niţje stopnje okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo. Na drugem listu
med obravnavanjem Epin in Negativna kontrola ni bilo statistično značilnih razlik.
Obravnavanje Plantonic je imelo višje stopnje okuţb od obravnavanja FFS, vendar niţje
kot obravnavanje Negativna kontrola. Na četrtem listu je imelo obravnavanje Plantonic
statistično značilno najvišje stopnje okuţb. Med obravnavanjem Epin in Negativna
kontrola ni bilo statistično značilnih razlik, obravnavanje FFS pa je imelo statistično
značilno najniţje stopnje okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo.
Na sorti 'Chalup' 14. 6. na prvem in drugem listu nismo opazili statistično značilnih razlik
med obravnavanji Negativna kontrola, Epin in Plantonic. Obravnavanje FFS pa je imelo
statistično značilno niţje stopnje okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo. Na tretjem listu
je imelo obravnavanje Plantonic statistično značilno najvišje stopnje okuţb. Med
obravnavanji Epin in Negativna kontrola ni bilo statistično značilnih razlik. Na četrtem
listu med obravnavanji Plantonic, Negativna kontrola in Epin ni bilo statistično značilnih
razlik. Tudi med obravnavanjem Epin in FFS ni bilo statistično značilnih razlik.
Na sorti 'Sandra' 14. 6. na prvem in drugem listu nismo opazili statistično značilnih razlik
med obravnavanji Negativna kontrola, Epin in Plantonic. Obravnavanje FFS pa je imelo
statistično značilno niţje stopnje okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo. Na tretjem listu
med obravnavanjem Epin in Negativna kontrola ni bilo statistično značilnih razlik.
Obravnavanje Epin je imelo statistično značilno višje stopnje okuţb z ječmenovo mreţasto
pegavostjo kot obravnavanje Plantonic. Na četrtem listu ni bilo statistično značilnih razlik
med obravnavanji.
17. 5. so bile fenofaze vzorčenih rastlin po BBCH med 59 in 61 (konec klasenja - začetek
cvetenja). Rezultati našega poskusa nakazujejo, da uporaba pripravka Plantonic ali Epin na
nekaterih sortah do fenofaze BBCH 61 (začetek cvetenja) lahko nadomesti uporabo
sintetičnih fungicidnih sredstev za zatiranje ječmenove mreţaste pegavosti, kasneje v rastni
dobi pa teh sredstev ne moremo nadomestiti z nobenim od pripravkov, ki smo jih
uporabljali v našem poskusu. Tudi v literaturi najdemo več primerov zatiranja rastlinskih
bolezni s pomočjo 24 - epibrasinolida (aktivne snovi pripravka Epin ekstra) (Volynetst in
sod., 1997; Ali in sod., 2013; Kohli in sod., 2019). Rezultati prvega popisa (17. 5.) se med
sortama močno razlikujejo. Pri sorti 'Sandra' se je pripravek Epin izkazal za enako ali celo
bolj učinkovitega od sintetičnega fungicida, pri sorti 'Chalup' pa je bil učinek istega
pripravka primerljiv z Negativno kontrolo.
Število koristnih organizmov v našem poskusu je bilo zelo majhno. Razlog za to je lahko
majhna številčnost škodljivcev s katerimi se koristni organizmi hranijo ali pa jih kako
drugače potrebujejo v svojem ţivljenjskem krogu. Poleg tega bi lahko na številčnost
koristnih organizmov vplivala tudi bolj ali manj pogosta uporaba fitofarmacevtskih
sredstev na poskusnih poljih Biotehniške fakultete (Rusch in sod., 2010). Vsekakor bi

38

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

lahko v posevku katere druge rastlinske vrste, kot na primer pšenica ali zelje, za katere je
značilen nekoliko večji pritisk škodljivih organizmov, pričakovali tudi večjo zastopanost
koristnih organizmov.
Pri preučevanju vpliva pripravkov Epin ekstra in Plantonic na pridelek smo statistično
značilne razlike med obravnavanji opazili le dvakrat, in sicer le pri sorti 'Sandra'.
Statistično značilne razlike so bile v povprečni absolutni masi zrnja, kjer sta bili
obravnavanji Epin in Plantonic primerljivi z negativno kontrolo. Povprečna masa 300
klasov v obravnavanju Plantonic je bila statistično značilno niţja kot v obravnavanju FFS.
Z rezultati naše raziskave smo prišli do zaključka, da si trenutno intenzivne pridelave hrane
še ne moremo predstavljati brez uporabe sintetičnih fitofarmacevtskih sredstev. Za čim
manjšo uporabo fitofarmacevtskih sredstev je ključno upoštevanje kolobarja (Kocjan Ačko
in Šantavec, 2009; Kocjan Ačko in Šantavec, 2010; Chongtham in sod., 2016), setev
tolerantnejših sort na škodljivce in na povzročitelje bolezni, setev sort, ki bolje prenašajo
zapleveljenost (Bertholdsson, 2005), uporaba privabilnih ali odvračalnih posevkov (Kocjan
Ačko, 2011; Adhikari in Reddy, 2017) in drugih agrotehničnih ukrepov za zmanjšanje
obsega škode zaradi škodljivcev ali povzročiteljev bolezni (Paulson in sod., 2005; Lal in
Verma, 2006; Demissie in sod., 2008; Odeyemi in sod., 2008; Laznik in sod., 2012; Pino in
sod., 2013; Grzywacz in sod., 2014; Upadhyey in sod., 2018; Borowiec in sod., 2018;
Konappa in sod., 2018).
Potrebno je dosledno spremljanje stopenj okuţb z rastlinskimi boleznimi ali poškodb
škodljivcev na naših njivah in čim bolj zmerna uporaba fitofarmacevtskih sredstev ter
raziskovanje moţnosti uporabe niţjih koncentracij FFS v povezavi z naravnimi sovraţniki
ali z uporabo sinergističnih sredstev, med katerimi so lahko tudi sredstva za krepitev
rastlin.
V nadaljnjih raziskavah bi bilo potrebno preučiti interakcijo pripravkov Epin in Plantonic s
fitofarmacevtskimi sredstvi ter moţnost mešanja niţjih koncentracij FFS s pripravkom
Epin ali Plantonic. Podoben poskus bi bilo smiselno izvesti še na pšenici ali kateri drugi
poljščini, kjer lahko pričakujemo večji pritisk povzročiteljev bolezni ali škodljivcev, saj bi
lahko na takšnih rastlinah bolj jasno opazili statistično značilne razlike, morda tudi tam,
kjer jih pri našem poskusu zaradi majhne abundance škodljivih organizmov nismo zaznali.
Zanimiva bi bila tudi raziskava moţnosti uporabe višjih koncentracij predvsem pripravka
Epin ekstra, saj smo v poglavju 2.1.3.1 predstavili kar nekaj potencialnih načinov uporabe
aktivne snovi 24-epibrasinolid.
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SKLEPI

Pripravek Plantonic, kot tudi pripravki Epin ekstra, Cirkon in Siliplant, na sortah 'Chalup'
in 'Sandra' niso statistično značilno zmanjšali stopenj poškodb rdečega ţitnega strgača na
zastavičarju v primerjavi z Negativno kontrolo.
Pripravek Plantonic, kot tudi pripravki Epin ekstra, Cirkon in Siliplant, na sortah 'Chalup'
in 'Sandra' niso statistično značilno zmanjšali števila listnih uši na posameznem delu rastlin
v primerjavi z Negativno kontrolo.
Pripravek Plantonic, kot tudi pripravki Epin ekstra, Cirkon in Siliplant, na sortah 'Chalup'
in 'Sandra' niso statistično značilno zmanjšali stopnje okuţb z ječmenovim listnim oţigom
na posameznem delu rastlin v primerjavi z Negativno kontrolo.
V obravnavanju Plantonic smo 17. 5. Na sorti 'Chalup' opazili statistično značilno niţje
stopnje okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo v primerjavi z negativno kontrolo.
Pripravek Plantonic je na sorti 'Chalup' statistično značilno zmanjšal stopnje okuţb z
ječmenovo mreţasto pegavostjo na posameznem delu rastlin v primerjavi z negativno
kontrolo. Pri poznejših popisih na sorti 'Chalup' in pri vseh popisih pri sorti 'Sandra' tega
nismo opazili.
V obravnavanju Epin smo 17. 5. Na sorti 'Sandra' opazili statistično značilno niţje stopnje
okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo v primerjavi z negativno kontrolo. Pripravki Epin
ekstra, Cirkon in Siliplant so tako na sorti 'Sandra' statistično značilno zmanjšali stopnje
okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo na posameznem delu rastlin v primerjavi z
negativno kontrolo. Pri poznejših popisih pri sorti 'Sandra' in pri vseh popisih pri sorti
'Chalup' tega nismo opazili.
Rezultati našega poskusa nakazujejo, da uporaba pripravka Plantonic ali Epin ekstra na
nekaterih sortah ječmena do fenofaze BBCH 61 (začetek cvetenja) lahko nadomesti
uporabo sintetičnih fungicidnih sredstev za zatiranje ječmenove mreţaste pegavosti.
Pozneje v rastni dobi pa teh sredstev ne moremo nadomestiti z nobenim od pripravkov, ki
smo jih uporabljali v našem poskusu.
Nismo opazili, da bi pripravek Plantonic ali pripravki Epin ekstra, Cirkon in Siliplant
pozitivno delovali na vrstno in številčno zastopanost koristnih organizmov, prav tako ne
moremo trditi, da bi pozitivno vplivali na absolutno maso, hektolitrsko maso, maso 300
klasov in maso pridelka zrnja ječmena.
Testirana sredstva za krepitev rastlin ponujajo zanimiv dodatni ukrep v varstvu rastlin pred
škodljivci in povzročitelji bolezni, nikakor pa ne morejo popolnoma nadomestiti
fitofarmacevtskih sredstev.
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POVZETEK

Kmetijska stroka in potrošniki v zadnjih letih namenjajo veliko pozornosti iskanju varne in
kakovostne hrane, pridelane z manj ali celo brez uporabe sintetičnih fitofarmacevtskih
sredstev. Pridelovalci hrane pa se soočajo s problemom, kako ob vedno večjem pritisku
nekaterih škodljivih organizmov pridelati zadostno količino kakovostne hrane, ki ni
napadena s strani škodljivcev ali okuţena z rastlinskimi boleznimi. V minulih letih iskanja
ustrezne rešitve na pomenu vedno bolj dobivajo sredstva za krepitev rastlin. Proizvajalci
sredstev za krepitev rastlin trdijo, da omenjena sredstva spodbujajo obrambo rastlin proti
škodljivim organizmom in na ta način zmanjšujejo škodo zaradi škodljivih organizmov ter
povečujejo količino in kakovost pridelka. V Sloveniji sredstva za krepitev rastlin niso
zakonsko jasno definirana. V splošnem gre za sredstva, ki ne potrebujejo registracije, saj
ne gre za sintetična insekticidna ali fungicidna sredstva, temveč za sredstva, ki z vonjem,
okusom ali posredno prek rastlinskega odziva nanje zmanjšujejo intenzivnost napada
škodljivcev ali okuţb s patogeni in tako zmanjšujejo škodo na tretiranih rastlinah. V
sredstvih za krepitev rastlin najdemo številne aktivne snovi, ki jih ljubiteljski vrtičkarji in
nekateri kmetje ţe tradicionalno uporabljajo, poleg njih pa tudi sredstva, ki so bila še nekaj
desetletij nazaj popolnoma neznana, danes pa se pospešeno poučujemo o njihovem
potencialu v kmetijstvu.
Na pridelavo poljščin in drugih rastlin vplivajo mnogi dejavniki. Delimo jih na biotične in
abiotične. Abiotični so padavine, temperatura, talne razmere, prisotnost mineralnih hranil,
prisotnost onesnaţil in drugi. V magistrskem delu smo se posvetili predvsem biotičnim
dejavnikom, med katere štejemo zastopanost škodljivcev, povzročiteljev bolezni in
koristnih organizmov. Za našo poskusno rastlino smo izbrali ozimni ječmen, saj le ta
predstavlja eno pomembnejših poljščin v Sloveniji. Ječmen ima relativno malo
škodljivcev. Napadajo ga rdeči ţitni strgač, listne uši in stenice. Okuţuje pa ga več vrst
bolezni, med katerimi so najpogostejše ječmenova mreţasta pegavost, ječmenov listni
oţig, ječmenova ramularijska pegavost, ječmenova trda ali pokrita snet ter fuzarioza
korenin in klasa. Poleg njih ječmen okuţujejo še mnogi drugi povzročitelji bolezni, ki se
pojavljajo redkeje, vendar lahko prav tako povzročijo velik izpad pridelka. Na naših njivah
lahko opazimo tudi številne koristne organizme. Med koristne organizme štejemo
organizme, ki v svojem ţivljenjskem krogu potrebujejo škodljive organizme. Uporabljajo
jih lahko kot vir hrane za ličinke ali odrasle osebke ali pa v njih odlagajo jajčeca. Večina
vrst koristnih organizmov v ječmenu v svojem ţivljenjskem krogu izkorišča listne uši.
Bodisi kot vir hrane ali pa kot gostitelja, v katerega odlagajo jajčeca.
Poskus smo izvajali na dveh sortah dvovrstnega ozimnega ječmena. Imeli smo štiri
obravnavanja; Epin (1), v katerem smo ozimni ječmen tretirali s pripravki Epin ekstra,
Cirkon in Siliplant po določeni shemi škropljenja, Plantonic (2), v katerem smo ozimni
ječmen tretirali s pripravkom Plantonic, Negativno kontrolo (3), kjer ozimnega ječmena
nismo tretirali in FFS (4), kjer smo ozimni ječmen tretirali z registriranimi
fitofarmacevtskimi sredstvi. Med najpomembnejše škodljivce v ječmenu zagotovo sodijo
rdeči ţitni strgač in listne uši, zato smo jih izbrali kot testne organizme za prikazovanje
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učinkovitosti uporabe izbranih sredstev. Poleg omenjenih škodljivcev smo preučevali še
vpliv pripravkov na ječmenov listni oţig in ječmenovo mreţasto pegavost. Spremljali smo
tudi številčnost in vrstno sestavo koristnih organizmov v posevku ter količino in nekatere
kakovostne parametre pridelka. Izvedli smo štiri popise škodljivcev in povzročiteljev
bolezni. Stopnje poškodb in okuţb na posameznih delih rastlin smo ocenjevali s pomočjo 5
ali 6 stopenjskih lestvic, ki smo jih pridobili v literaturi.
V naši raziskavi preučevana sredstva za krepitev rastlin niso imela pričakovanega vpliva na
rdečega ţitnega strgača, listne uši, ječmenov listni oţig, količino in kakovost pridelka ter
številčnost in vrstno zastopanost koristnih organizmov. V večini naštetih kategorij nismo
opazili statistično značilnih razlik med obravnavanji zaradi premajhne številčnosti
škodljivih ali koristnih organizmov. Tako pripravki v obravnavanju Epin kot pripravek
Plantonic so v zgodnejših razvojnih fazah ječmena (do BBCH 61 - začetek cvetenja)
pomembno zmanjšali stopnje okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo. Vpliv na
ječmenovo mreţasto pegavost je bil močno odvisen od sorte. Pripravek Plantonic je pri
prvem popisu na sorti 'Chalup' statistično značilno zmanjšal stopnje okuţb z ječmenovo
mreţasto pegavostjo na posameznem delu rastlin v primerjavi z negativno kontrolo, med
tem ko so bile pri sorti 'Sandra' stopnje okuţb v tem obravnavanju primerljive z negativno
kontrolo. Ravno nasprotno so pripravki Epin ekstra, Cirkon in Siliplant pri sorti 'Sandra'
statistično značilno zmanjšali stopnje okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo na
posameznem delu rastlin v primerjavi z negativno kontrolo, med tem, ko so bile pri sorti
'Chalup' stopnje okuţb v tem obravnavanju primerljive z negativno kontrolo.
Testirana sredstva za krepitev rastlin ponujajo zanimiv dodatni ukrep v varstvu rastlin pred
škodljivci in povzročitelji bolezni, nikakor pa ne morejo popolnoma nadomestiti
fitofarmacevtskih sredstev. Z raziskavo smo prišli do zaključka, da si trenutno intenzivne
pridelave hrane še ne moremo predstavljati brez uporabe sintetičnih fitofarmacevtskih
sredstev. Za čim manjšo uporabo fitofarmacevtskih sredstev je ključno upoštevanje
kolobarja, setev tolerantnejših sort na škodljivce in na povzročitelje bolezni ter drugih
agrotehničnih ukrepov za zmanjšanje obsega škode zaradi škodljivcev ali povzročiteljev
bolezni. Potrebno je dosledno spremljanje stopnje okuţb z rastlinskimi boleznimi ali
poškodb škodljivcev na naših njivah in čim bolj zmerna uporaba fitofarmacevtskih
sredstev. Velik pomen pa ima tudi raziskovanje moţnosti uporabe niţjih koncentracij FFS
v povezavi s koristnimi organizmi ali z uporabo sinergističnih sredstev med katerimi so
lahko tudi sredstva za krepitev rastlin.
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babici Marti, dediju Alojzu in stricu Robiju za vso pomoč, podporo, spodbudne besede in
razumevanje v času študija.
Posebna zahvala gre Ani Ješelnik, ki me je v času pisanja magistrskega dela motivirala,
spodbujala in vedno poslušala bolj ali manj zanimive podrobnosti mojega magistrskega
dela. S svojo izjemno sposobnostjo organiziranja časa mi je postavljala zahtevne, a realne
roke, ki sem jih vzel kot izziv in jih z veseljem lovil.
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PRILOGA A
Seznam pripravkov za zatiranje škodljivcev na ozimnem ječmenu, aktivne snovi
koncentracije ter datum veljavnosti v Sloveniji (Fito-info, 4. feb. 2019)
Fitofarmacevtsko sredstvo
(insekticid)*
Actelic 50 EC

Aktivna snov
(koncentracija)
pirimifos-metil (50 %)

Datum veljavnosti

Biscaya

tiakloprid (24 %)

14. 12. 2019

Bulldock EC 25

beta-ciflutrin (2,5 %)

31. 10. 2020

Daskor 440

cipermetrin (4 %)
klorpirifos-metil (40 %)

31. 1. 2021

Decis 100 EC

deltametrin (10 %)

31. 10. 2019

Evure

tau-fluvalinat (24 %)

31. 12. 2019

Fastac 100 EC

alfa-cipermetrin (10 %)

20. 4. 2020

Kaiso EG

lambda-cihalotrin (5 %)

30. 6. 2019

Karate zeon 5 CS

lambda-cihalotrin (5 %)

30. 3. 2019

Karis 10 CS

lambda-cihalotrin (10 %)

30. 3. 2019

Mavrik

tau-fluvalinat (24 %)

31. 12. 2019

Pirimor 50 WG

primikarb (50 %)

5. 10. 2021

8. 8. 2021

*Za tretiranje ozimnega ječmena v ekološki pridelavi ni dovoljeno nobeno registrirano insekticidno sredstvo.

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

PRILOGA B
Seznam pripravkov za zatiranje povzročiteljev bolezni na ozimnem ječmenu, aktivne snovi
koncentracije ter datum veljavnosti v Sloveniji (Fito-info, 4. 2. 2019)
Fitofarmacevtsko sredstvo
(fungicid)
Amistar

Aktivna snov (koncentracija) Dovoljeno v
ekološki pridelavi
azoksistrobin (25 %)
Ne

Datum veljavnosti

Amistar opti

azoksistrobin (8 %)
klorotalonil (40 %)

Ne

31. 10. 2019

Archer max

fenpropidin (45 %)
propikonazol (12,5 %)

Ne

31. 12. 2019

Ascra xpro

biksafen (6,5 %)
fluopiram (6,5 %)
protiokonazol (13 %)

Ne

31. 7. 2020

Baltazar

tebukonazol (25 %)

Ne

31. 8. 2020

Bounty

tebukonazol (43 %)

Ne

31. 8. 2020

Bumper 25 EC

propikonazol (25 %)

Ne

Caramba

metkonazol (6 %)

Ne

3. 4. 2018
Zaloge v prodaji do 2.
10. 2018; Zaloge v
uporabi do 2. 10. 2019
3. 12. 2020

Chamane

azoksistrobin (25 %)

Ne

31. 12. 2022

Comrade

azoksistrobin (20 %)

Ne

31. 5. 2022

31. 12. 2022

ciprokonazol (8 %)
Cosan

ţveplo (79,6 %)

Da

30. 12. 2020

Elatus era

benzovindiflupir (7,5 %)
protiokonazol (15 %)

Ne

31. 7. 2019

Elatus plus

benzovindiflupir (10 %)

Ne

2. 3. 2024

Falcon ec 460

spiroksamin (25 %)
tebukonazol (16,7 %)
triadimenol (4,3 %)

Ne

31. 8. 2020

Flexity

metrafenon (30 %)

Ne

30. 4. 2020

Folicur ew 250

tebukonazol (25 %)

Ne

31. 8. 2020

Gizmo 60 FS

tebukonazol (6 %)

Ne

Kumulus DF

ţveplo (80 %)

Da

13. 9. 2017; Zaloge v
prodaji do 14. 3. 2018;
Zaloge v uporabi do 14.
3. 2019
30. 12. 2020

Limardor FS 400

protiokonazol (25 %)
tebukonazol (15 %)

Ne

31. 7. 2019

Librax

fluksapiroksad (6,25 %)
metkonazol (4,5 %)

Ne

30. 4. 2019

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice
Fitofarmacevtsko sredstvo
(fungicid)
Maxim extra 050 FS

Aktivna snov (koncentracija) Dovoljeno v
ekološki pridelavi
difenokonazol (2,5 %)
Ne
fludioksonil (2,5 %)

Datum veljavnosti

Microthiol SC

ţveplo (82,5 %)

Da

30. 12. 2020

Microthiol special

ţveplo (80 %)

Da

30. 12. 2020

Mirador 250 SC

azoksistrobin (25 %)

Ne

31. 12. 2022

Mirador forte

azoksistrobin (6 %)
tebukonazol (10 %)

Ne

31. 8. 2020

Mirador xtra
(staro ime: Amistar extra)

azoksistrobin (20 %)
ciprokonazol (8 %)

Ne

15. 2. 2020

Opus 1

epoksikonazol (8,4 %)
fenpropimorf (25 %)

Ne

31. 12. 2020

Ortiva

azoksistrobin (25 %)

Ne

31. 12. 2022

Pepelin

ţveplo (79,6 %)

Da

30. 12. 2020

Piraxor EC

fluksapiroksad (7,5 %)
piraklostrobin (15 %)

Ne

31. 1. 2020

Proceed

ciprokonazol (4 %)
klorotalonil (37,5 %)

Ne

31. 10. 2019

Propi 25 EC

propikonazol (25 %)

Ne

31. 1. 2020

Prosaro

protiokonazol (12,5 %)
tebukonazol (12,5 %)

Ne

31. 7. 2019

Redigo PRO

protiokonazol (15 %)
tebukonazol (2 %)

Ne

31. 7. 2019

Retengo

piraklostrobin (20 %)

Ne

31. 1. 2020

Sphere 535 SC

ciprokonazol (16 %)
trifloksistrobin (37,5 %)

Ne

31. 7. 2019

Seguris xtra

azoksistrobin (10 %)
ciprokonazol (8 %)
izopirazam (10 %)

Ne

31. 5. 2022

Siltra xpro

biksafen (6 %)
protiokonazol (20 %)

Ne

31. 7. 2019

Star tebukonazol

tebukonazol (25 %)

Ne

31. 8. 2020

Tazer 250 SC

azoksistrobin (25 %)

Ne

31. 12. 2022

Tebseme

tebukonazol (2,5 %)

Ne

31. 8. 2020

Tebusha 25 % EW

tebukonazol (25 %)

Ne

31. 8. 2020

Tihovit jet

ţveplo (80 %)

Da

30. 12. 2020

Vindex 80 WG

ţveplo (79,6 %)

Da

30. 12. 2020

30. 10. 2019

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice
Fitofarmacevtsko sredstvo
(fungicid)
Vitavax 200-FF

Aktivna snov (koncentracija) Dovoljeno v
ekološki pridelavi
karboksin (20 %)
Ne
tiram (20 %)

Datum veljavnosti

Zaftra azt 250 SC

azoksistrobin (25 %)

Ne

30. 1. 2019; Zaloge v
prodaji do
30. 9. 2019; Zaloge v
uporabi do
30. 9. 2020
31. 12. 2022

Zamir

prokloraz (26,7 %)

Ne

31. 8. 2020

tebukonazol (13,3 %)
Zantara

biksafen (5 %)
tebukonazol (16,6 %)

Ne

31. 8. 2020

Zoxis 250 SC

azoksistrobin (25 %)

Ne

31. 12. 2022
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PRILOGA C
Gospodarsko pomembni povzročitelji bolezni ječmena, ki niso bili opazovani v našem
poskusu
V našem poskusu smo zaradi obsega dela ter zaradi pričakovanja predvsem okuţb z
ječmenovim listnim oţigom (Rhynchosporium secalis) in ječmenovo mreţasto pegavostjo
(Pyrenophora teres) spremljali le ti dve bolezni, kljub temu, da se v ječmenu pojavlja še
več drugih bolezni, ki imajo lahko velik gospodarski pomen.
V nadaljevanju so opisane le nekatere pogostejše in gospodarsko pomembnejše bolezni v
ječmenu, v posevku pa lahko poleg njih najdemo tudi druge. Ječmenova progavost
(Pyrenophora graminea S. Ito & Kurib.) je nevarna bolezen, ki lahko povzroča škodo tudi
do 50 %, vendar pri nas takšne škode še ni povzročila. Vpliva tako na količino, kot tudi na
kakovost zrnja. Ječmenova pepelovka (Blumeria graminis [DC.] Speer) je gospodarsko
zelo pomembna bolezen, ki je škodljivejša od rj (Puccinia spp.). Na pomenu pridobiva
zaradi vedno bolj intenzivnega pridelovanja. Povprečno zmanjša pridelek za 10 %,
močnejša okuţba pa tudi za več kot 20 %. Ječmenova rja(Puccinia hordei G. H. Otth) se
pojavi ob intenzivni pridelavi ječmena in lahko povzroči precejšnje izgube. Ţitna progasta
rja (Puccinia graminis Pers.) je bila med prvimi opisanimi boleznimi in je omenjena ţe v
Svetem pismu. Pojavlja se občasno in lahko povzroči velik izpad pridelka (leta 1932 do 80
%), v povprečju pa zmanjša pridelek le za 5-10 %. Rumena rja (Puccinia striiformis
Westend.) pri nas ni gospodarsko pomembna, ker se njena rast v maju, kmalu po otoplitvi,
upočasni ali celo ustavi. Škodljiva je v preozkem ţitnem kolobarju, kjer poleg ozimnih ţit
pridelujejo tudi jara ţita. Sneţna plesen (Microdochium nivale [Fr.] Samuels & I. C.
Hallett) pri nas ni več tako pomembna kot je bila v preteklosti. Pojavlja se redkeje, lokalno
in v manjšem obsegu. Razlog za to so verjetno milejše zime. Ječmenova gola snet
(Ustilago nuda [C. N. Jensen] Kellerm. & Swingle) je podobna pšenični prašni sneti
(Ustilago tritici [Bjerk.] Rostr.). Bolezenska znamenja opazimo šele med klasenjem, ko se
namesto zdravih klasov pokaţe črna gmota klamidospor. Ječmenova črna snet (Ustilago
avenae [Pers.] Rostr.) je zelo podobna ječmenovi goli sneti (Ustilago nuda) in jo zato z njo
zlahka zamenjamo. Bolezenska znamenja so enaka, bolezni se razlikujeta le po načinu
kalitve klamidospor in načinu okuţbe. Ječmenova smrdljiva snet (Tilletia pancicii Bubák
& Ranoj.) je zelo redka in se pojavlja na območju bivše Sovjetske Zveze, Češke, Bolgarije,
Japonske in drugih vzhodnih drţav. Črna ţitna noga (Gaeumannomyces graminis [Sacc.]
Arx & D. L. Olivier) je v Sloveniji znana, vendar nima velikega gospodarskega pomena.
Pogosteje se pojavlja na alkalnih in slabo kislih tleh. Ţitna helmintosporiozna noţna
bolezen (Bipolaris sorokiniana Shoemaker) se pojavlja posamično in pri nas še nima
gospodarskega pomena (Maček, 1991). Ječmenov progasti mozaik (Barley Stripe Mosaic
Virus, BSMV) je bil med letoma 1975 in 1999 v Evropi na listi karantenskih škodljivih
organizmov (tako na seznamu A1, kot na seznamu A2) (EPPO, 2019). Na območju bivše
Jugoslavije je bil opaţen ţe leta 1964 (Maček, 1991). V Sloveniji se trenutno pojavlja,
njegovo širjenje pa je omejeno (EPPO, 2019).
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Ječmenova ramularijska pegavost (Ramularia collo-cygni B. Sutton & J. M. Waller)
Ječmenovo ramularijsko pegavost (Ramularia collo-cygni) uvrščamo v kraljestvo gliv
(Fungi), deblo zaprtotrosnic (Ascomycota), razred Dothideomycetes in red
Mycosphaerellales (Index ..., 2019). Prvič je bila opisana pred več kot 100 leti, vendar je
na gospodarskem pomenu začela pridobivati šele na začetku 80. let prejšnjega stoletja.
Razlog za to je verjetno tudi pogosta zamenjava s fiziološkimi boleznimi, drugimi
boleznimi ali zgodnjo senescenco rastlin. Pogosto bolezenska znamenja zamenjujejo z
ječmenovo mreţasto pegavostjo (Pyrenophora teres) (Havis in sod., 2015).
Bolezenska znamenja se sicer lahko pojavijo zgodaj, a se navadno pojavijo pozno v rastni
dobi. Na listih v času cvetenja ječmena opazimo rdečerjave nekrotične pege pravokotnih
oblik, ki jih navadno obdaja rumen halo. Velike so 1-3 mm in so vidne na obeh straneh
lista. Nastopi prezgodnja senescenca listov, ki vodi v zmanjšan pridelek (Havis in sod.,
2015). Pege v času zorenja ječmena opazimo tudi na steblu, plevah in resah (Urbančič
Zemljič in Ţerjav, 2015).

Razvojni krog ramularijske pegavosti ječmena (Ramularia collo-cygni) (Walters in sod., 2008)

Za kaljenje in zgodnji razvoj konidiji glive Ramularia collo-cygni potrebujejo vlago na
listih. Dovolj je ţe jutranja rosa. Kalitev in rast micelija je hitra. Gliva v rastlino prodre
prek odprtih listnih reţ v roku 24 ur. Tam se micelij medcelično razrašča. Prva bolezenska
znamenja opazimo pribliţno 7 dni po okuţbi. Na listih se začnejo pojavljati 1-2 mm velike
pege, ki so ostro omejene z listnimi ţilami. Pege se lahko zdruţujejo in tvorijo večje
temnejše pege. Ob pojavu peg preostanek lista postane sprva klorotičen, nato pa
nekrotičen. Na nekrotiziranem delu lista skozi listne reţe pogledajo konidiofori s konidiji,
ki povzročajo nove okuţbe (Walters in sod., 2008).
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Ječmenova trda ali pokrita snet (Ustilago hordei [Pers.] Lagerh.)
Ječmenova trda ali pokrita snet (Ustilago hordei) je pri nas splošno in močno razširjena.
Uniči lahko tudi do 50 % ječmenovih klaskov. Okuţeno seme je površinsko kontaminirano
s klamidosporami. Ob zgodnejši setvi ječmena je okuţb več, saj gliva bolje uspeva v suhih
tleh in temperaturah med 15 in 21 °C. Po setvi se gliva brez vidnih bolezenskih znamenj
razširi v steblo. Prezimi v obliki latentnega micelija v rastlini. Bolezenska znamenja niso
zelo očitna. Okuţene rastline so temnejše zelene barve, listi so bolj pokončni in imajo
klorotične proge, klas je laţji in manj zbit. Med zorenjem so klasi okuţenih rastlin razprti,
v njih pa so vidna temnejša zrna, ki so krajša od zdravih. Povrhnjica zrn se ohrani, pod njo
pa se nahajajo klamidospore glive. Pod pritiskom povrhnjica poči in klamidospore se
raztresejo. To se navadno zgodi med mlačvijo. Klamidospore kontaminirajo zdravo zrnje.
Bolezen se zaradi ţetve s kombajnom lahko zelo hitro in zelo močno razširi. Posebno
nevarnost predstavlja bolezen za ekološke pridelovalce, ki sejejo lastno seme, saj ti semena
ne razkuţujejo. Ker gre za površinsko kontaminacijo, seme lahko zelo učinkovito
razkuţimo s površinskimi mokrimi ali suhimi razkuţili, pri tem pa ne smemo pozabiti tudi
na razkuţevanje vreč, v katere stresamo pridelek (Maček, 1991; CropPro, 2014).
Fuzarioza korenin stebla in klasa ţit (Fusarium spp.)
Fuzariozo korenin stebla in klasa ţit povzroča več vrst gliv iz rodu Fusarium. Najpogosteje
škodo povzroča gliva Fusarium graminearum Schwabe (teleomorf: Gibberella zeae
[Schwein.] Petch), ki jo uvrščamo v kraljestvo gliv (Fungi), deblo zaprtotrosnic
(Ascomycota), razred Sordariomycetes in red Hypocreales (Index ..., 2019). Fuzarioze
spadajo med najbolj škodljive bolezni v ţitih. Okuţuje korenine, mlade sadike in klase
različnih ţit. Poleg neposredne škode, ki jo glive povzročijo z zmanjšanjem pridelka, je
značilna tudi posredna škoda s kontaminacijo zrnja s številnimi mikotoksini, ki so škodljivi
tako za ljudi, kot tudi za ţivali (Ali in sod., 2013; Matny, 2015). Okuţbe zrnja ječmena in
ječmenovega sladu z glivami iz rodu Fusarium povzročajo teţave tudi v pivovarski
industriji. Glive iz rodu Fusarium namreč tvorijo protein hidrofobin, ki v pivu povzroči
spontano burno penjenje takoj po odprtju piva (Sarlin in sod., 2012).
Bolezenska znamenja navadno opazimo na koreninskem vratu, segajo pa vse do drugega
ali četrtega nodija. Glive na tem delu povzročajo nekrozo. Strţen znotraj stebel je roţnate
barve, zlasti ob vlaţnem vremenu pa je roţnat micelij viden na spodnjih nodijih. Okuţene
rastline predčasno dozorevajo, zato je pridelek zmanjšan. Na klasu opazimo posamezne
bele klaske ali cele bele klase, medtem, ko so zdravi klasi še vedno zeleni. Na klasnem
vretenu lahko opazimo roţnat micelij. Zrna v okuţenih klaskih so drobna in zgrbančena.
Ob mokrem in toplem vremenu v času rasti in zorenja ječmena je pričakovati več okuţb na
klasih, medtem, ko so v suhem in vročem vremenu bolezenska znamenja pogostejša na
spodnjih delih rastlin. Razlog za to je v širokem naboru povzročiteljev te bolezni. Nekateri
povzročitelji okuţujejo predvsem klase, drugi pa predvsem spodnje dele rastlin (Matny,
2015).
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Gliva se ohranja na semenu ali v obliki peritecijev. Pomemben vir primarnih okuţb
predstavljajo askospore iz peritecijev. Do okuţbe pride, ko spore padejo na klase dovzetnih
rastlin. Klaski so najbolj dovzetni za okuţbe v času začetka cvetenja, moţne pa so tudi
poznejše okuţbe do mehke voščene zrelosti (BBCH 85). Če do okuţbe pride zelo zgodaj,
se zrno ne razvije. Zrnje, ki je okuţeno pozneje, je lahko na pogled zdravo, vendar je
kontaminirano z mikotoksini. Med rastno dobo se gliva širi s konidiji (Matny, 2015).
Virus rumene pritlikavosti ječmena (Barley yellow dwarf virus - BYDV)
Virus rumene pritlikavosti ječmena (Barley yellow dwarf virus - BYDV) uvrščamo v
kraljestvo virusov in viroidov, kategorijo virusov in druţino Luteoviridae (EPPO, 2019).
Gre za povzročitelja bolezni, ki je bil v magistrskem delu omenjen ţe večkrat. Kot vektorje
virusa BYDV smo omenili ţe odrasle osebke rdečega ţitnega strgača (Oulema melanopus)
in listne uši (Aphididae) (Ţigon in Štrukelj, 2016; Modic, 2017). Z virusom rumene
pritlikavosti ječmena okuţene rastline so veliko manj dovzetne za okuţbe z ječmenovo
mreţasto pegavostjo (Pyrenophora teres) in ječmenovim oţigom (Rhynchosporium
secalis) (Varughese in Griffiths, 1983).
Virus rumene pritlikavosti ječmena je eden najbolj razširjenih in gospodarsko pomembnih
virusov. Okuţuje pšenico, ječmen, oves, občasno pa tudi riţ in koruzo. V povprečju
zmanjša pridelek za 11-33 %, ponekod pa poročajo o izgubah tudi do 86 % pridelka.
Bolezenska znamenja pogosto teţko ločimo od bolezenskih znamenj drugih bolezni,
pomanjkanja hranil ali stresa zaradi hladnega vremena. Kot ţe ime nakazuje, okuţbe z
virusom rumene pritlikavosti ječmena prepoznamo po zakrnelih rumenih rastlinah, po
rdečenju in togih listih ter zmanjšanem kolenčenju in klasenju. Širjenje virusa lahko
omejimo s setvijo sort, ki so tolerantnejše ali odporne na določene seve virusa, predvsem
pa z zatiranjem prenašalcev virusa (Miller in Rasochová, 1997).
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PRILOGA D
Preglednica za preračunavanje hektolitrske mase ječmena
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PRILOGA E
Grafični prikazi povprečnih stopenj poškodb zastavičarja zaradi napada rdečega ţitnega
strgača na sortah 'Chalup' in 'Sandra'. Med obravnavanji ni statistično značilnih razlik.

Povprečna stopnja poškodb rdečega ţitnega strgača na zastavičarju 5. 5 (levo) in 17. 5. (desno) na sorti
'Chalup'

Povprečna stopnja poškodb rdečega ţitnega strgača na zastavičarju 5. 5 (levo) in 17. 5. (desno) na sorti
'Sandra'

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

Povprečna stopnja poškodb rdečega ţitnega strgača na zastavičarju v vseh popisih na sortah 'Chalup' (levo) in
'Sandra' (desno)

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

PRILOGA F
Grafični prikaz povprečnega števila uši na obeh sortah ob različnih popisih in na različnih
delih rastlin. Razlike med obravnavanji pri posameznih popisih, sortah in delih rastlin niso
statistično značilne.

Povprečno število uši 17. 5. na prvem (levo) in drugem listu (desno) sorte 'Chalup'

Povprečno število uši 17. 5. na tretjem (levo) in četrtem listu (desno) sorte 'Chalup'

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

Povprečno število uši 17. 5. na klasu (levo) in steblu (desno) sorte 'Chalup'

Povprečno število uši 14. 6. na drugem (levo) in tretjem listu (desno) sorte 'Chalup'

Povprečno število uši 14. 6. na steblu sorte 'Chalup'

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

Povprečno število uši 17. 5. na prvem (levo) in drugem listu (desno) sorte 'Sandra'

Povprečno število uši 17. 5. na tretjem (levo) in četrtem listu (desno) sorte 'Sandra'

Povprečno število uši 17. 5. na klasu (levo) in steblu (desno) sorte 'Sandra'

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

Povprečno število uši 29. 5. na prvem (levo) in drugem listu (desno) sorte 'Sandra'

Povprečno število uši 29. 5. na tretjem (levo) in četrtem listu (desno) sorte 'Sandra'

Povprečno število uši 29. 5. na steblu sorte 'Sandra'

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

Povprečno število uši 14. 6. na drugem listu (levo) in steblu (desno) sorte 'Sandra'

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

PRILOGA G
Grafični prikaz povprečne stopnje okuţb z ječmenovim listnim oţigom na različnih delih
ječmena sorte 'Sandra'. Razlike med obravnavanji na posameznem listu niso statistično
značilne.

Povprečna stopnja okuţb z ječmenovim listnim oţigom (5. 5.) na prvem (levo) in drugem (desno) listu
ječmena sorte 'Sandra'

Povprečna stopnja okuţb z ječmenovim listnim oţigom (5. 5.) na tretjem (levo) in četrtem (desno) listu
ječmena sorte 'Sandra'

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

PRILOGA H
Grafični prikaz povprečnih stopenj okuţbe z ječmenovo mreţasto pegavostjo na prvem
(17. 5.) drugem (29. 5.) in tretjem (14. 6 ) popisu na različnih delih rastline sorte 'Chalup'
in 'Sandra'. Pri tretjem popisu (14. 6.) pri sorti 'Sandra' na četrtem listu ni statistično
značilnih razlik med obravnavanji.
'Chalup' 17. 5.

Povprečna stopnja okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo (17. 5.) na prvem (levo) in drugem (desno) listu
ječmena sorte 'Chalup'

Povprečna stopnja okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo (17. 5.) na tretjem (levo) in četrtem (desno) listu
ječmena sorte 'Chalup'

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

'Chalup' 29. 5.

Povprečna stopnja okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo (29. 5.) na prvem (levo) in drugem (desno) listu
ječmena sorte 'Chalup'

Povprečna stopnja okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo (29. 5.) na tretjem (levo) in četrtem (desno) listu
ječmena sorte 'Chalup'

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

'Chalup' 14. 6.

Povprečna stopnja okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo (14. 6.) na prvem (levo) in drugem (desno) listu
ječmena sorte 'Chalup'

Povprečna stopnja okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo (14. 6.) na tretjem (levo) in četrtem (desno) listu
ječmena sorte 'Chalup'

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

'Sandra' 17.5.

Povprečna stopnja okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo (17. 5.) na prvem (levo) in drugem (desno) listu
ječmena sorte 'Sandra'

Povprečna stopnja okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo (17. 5.) na tretjem (levo) in četrtem (desno) listu
ječmena sorte 'Sandra'

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

'Sandra' 29. 5.

Povprečna stopnja okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo (29. 5.) na prvem (levo) in drugem (desno) listu
ječmena sorte 'Sandra'

Povprečna stopnja okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo (29. 5.) na tretjem (levo) in četrtem (desno) listu
ječmena sorte 'Sandra'

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

'Sandra' 14. 6.

Povprečna stopnja okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo (14. 6.) na prvem (levo) in drugem (desno) listu
ječmena sorte 'Sandra'

Povprečna stopnja okuţb z ječmenovo mreţasto pegavostjo (14. 6.) na tretjem (levo) in četrtem (desno) listu
ječmena sorte 'Sandra'. Pri četrtem listu med obravnavanji ni statistično značilnih razlik.

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

PRILOGA I
Slikovni prikaz poteka raziskave

Posejana njiva ječmena (levo) in jesenski vznik ječmena (desno) (foto: Jaka Rupnik)

Njiva ječmena zgodaj spomladi (levo) in gosto razraščanje ječmena (desno) (foto: Jaka Rupnik)

Njiva ječmena v času klasenja(levo) in klasi ječmena (desno) (foto: Jaka Rupnik)

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

Vzorčne rastline z ene izmed parcel (levo) in pregled rastline za prisotnost bolezenskih znamenj in poškodb
škodljivcev (desno) (foto: Jaka Rupnik)

Pregled rastline za prisotnost bolezenskih znamenj in poškodb škodljivcev (levo) in izvajanje škropljenja
(desno) (foto: Jaka Rupnik)

Dozorevanje ječmena (foto: Jaka Rupnik)

Marinko J. Preučevanje delovanja ... sredstev za krepitev rastlin ... na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.).
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

Klasi ječmena (levo) in strojna ţetev (desno) (foto: Jaka Rupnik)

Tehtanje mase 300 klasov (levo) (foto: Jaka Rupnik) in merjenje hektolitrske mase ječmena (desno)

Štetje zrn ječmena (levo) (foto: Jaka Rupnik) in tehtanje absolutne mase (desno)

