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44. VARSTVO JEČMENA PRED GLIVIČNIMI BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI - 22.04.2014 15:29 Zaključeno
Nekateri posevki ječmena že prehajajo v fazo klasenja (BBCH 51 ~ ). V obdobju pred cvetenjem je priporočljivo opraviti
drugo tretiranje proti glivičnim boleznim (pepelovka, rje, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost) z enim od
pripravkov priporočenih v obvestilu dne 04.04.2014 (http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=7851 ) ali z: ARTEA
PLUS (0,5 l/ha), BUMPER 25 EC (samo za rje, 0,5 l/ha), CARAMBA (samo za ječmenovo rjo, 1,5 l/ha), EMINENT 125 EW
(samo za pepelovke, 1 l/ha), TAZER 250 SC (0,8 l/ha), TEBAZON EW 25 (1 – 1,15 l/ha, za rje, 0,5 l/ha).
Za varstvo pred fuzariozami lahko v času cvetenja (BBCH 61 – 69) uporabite enega izmed naslednjih sredstev: OPUS 1 (1 – 1,15 l/ha),
TAZER 250 SC (0,8 l/ha), TEBUSHA 25% EW (1 l/ha).
Pozorni bodite tudi na pojav uši. Prag je presežen, ko v času cvetenja na klas najdete več kot 5 do 8 uši ali je z ušmi naseljenih več kot
20% klasov oziroma, ko v času mlečne zrelosti na klasu najdete 7 do 10 uši ali ko imate z ušmi naseljenih več kot 30 % klasa. Za zatiranje
uši na ozimnem ječmenu so dovoljena naslednja sredstva: BISCAYA (0,3 l/ha), FASTAC (0,125 l/ha), KAISO EG (150 g/ha), KARATE
ZEON 5 CS (0,15 l/ha), MAVRIK 240 EW (0,2 l/ha), PERFEKTHION (0,5 l/ha), PIRIMOR 50 WG (0,3 kg/ha), SPARVIERO (0,075 l/ha).
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe
insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.
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