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UPORABA KVALITETNEGA, RAZKUŽENEGA SEMENA ŽIT JE PRVI UKREP 

VARSTVA PRED ŽIT PRED BOLEZNIMI 
 

Prvi ukrep varstva žit pred boleznimi je uporaba kvalitetnega deklariranega semena. 
Deklarirano seme nam zagotavlja sortnost, kakovost, seme prihaja na trg v zaprti papirnati 
embalaži, opremljeno je z deklaracijo, kalivostjo, z letnico pridelave, zagotovljeno je dobro 
zdravstveno stanje, seme je razkuženo. Razkuženo seme žit preprečuje prenos določenih 
bolezni, kot so pšenična trda ali smrdljiva snet, pšenična prašnata snet, fuzarioze. 
 
Razkuževanje semena – opravljajo izključno osebe, ki so v skladu s predpisi o 
semenskem materialu kmetijskih rastlin vpisane v register dobaviteljev semenskega 
materiala kmetijskih rastlin (pravne in fizične osebe, ki pripravljajo semenski material za 
trg), in ki izpolnjujejo vse zahteve v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih, imajo na 
razpolago ustrezne naprave za tretiranje semena ter usposobljene delavce.  
 
V kolikor boste sejali doma pridelano seme, ga je nujno potrebno peljati na razkuževanje 
osebam, ki to opravljajo. 
 
Preventivni agrotehnični ukrepi pri varstvu žit so:  

- Preprečevanje razvoja samosevcev na strniščih; 

- Dobro in temeljito zaoravanje slame, rastlinskih ostankov, 

- Setev manj občutljivih sort; 

- Izolacija med jarimi in ozimnimi posevki; 

- Za preprečevanje fuzarioz (Fusarium sp.) se moramo izogibati preozkemu kolobarju s 

koruzo in travami. Žita, koruza in trave spadajo v isto botanično družino trav, ki jih okužujejo 

podobne bolezni (fuzarioze, rje, sneti); pri ozkem kolobarju za vmesne posevke umestimo 

križnice, kot so krmna ogrščica, bela gorjušica, redkev… 

- Za preprečevanje nožnih bolezni žit, kot so črna noga žit (Ophiobolus graminis) in lomljivost 

žitnih bili (Pseudocercosporella herpotrichoides) je potreben dovolj širok kolobar, tako, da si tudi 

ječmen in pšenica ne sledita prej kot v treh letih, in da zatiramo plazečo pirnico; 

- Za preprečevanje bolezni na ječmenu, kot sta ječmenov listni žig (Rhynchosporium secalis) 

in ječmenova mrežava pegavost (Helmintosporium teres) je zraven naštetih ukrepov potrebno 

v kolobarju še upoštevati, da ne sejemo ječmena za ržjo. 
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