
БОЛЕСТИ СТРНИХ ЖИТА

Топла јесен, која је условила значајан пораст стрних жита, као и веома кишовито пролеће 
створили  су  услове  за  развој  великог  броја  болести  у  стрним  житима,  због  чега  треба 
обратити посебну пажњу на заштиту од болести. У овом тексту, приказане су главне болести 
стрних жита као и неке мере борбе.

СИВА ПЕГАВОСТ (СЕПТОРИОЗА) ЛИШЋА ПШЕНИЦЕ – Mycosphaerella graminicola

Штете  које  проузрокује  овај  патоген 
настају услед сушења лишћа, које може 
бити  и  до  60%,  просечно  смањење 
приноса због ове болести износи 1-7 %, 
може бити и преко 50%.

Основни  симптоми  болести  јављају  се 
на  лишћу,  мада  се  могу  јавити  и  на 
лисним рукавцима, стаблу и класу. Први 
симптоми се уочавају на доњем лишћу 
пшенице  још  током  јесени  у  виду 
хлоротичних пега неправилног облика и 
величине.  Број  пега  на  једном  листу 
може  бити  велики  и  оне  су  по  њему 

дифузно расуте.  У даљем развоју болест пеге се повећавају и спајају,  захватајући већу 
површину листа. Интензиван развој болести се остварује током пролећа и почетка лета, 
када  пеге  достижу  величину  1-5х4-15  mm,  тада  су  симптоми  најтипичнији.  Првобитне 
хлоротичне пеге са старошћу у централном делу постају сиве, а по рубовима тамне боје. 
Пеге су, мање-више, уздужно поређане по листу и могу се међусобно спајати. Утврђено је 
да постоји велика разлика у отпорности сората пшенице на ову болест. За сузбијање ове 
болести користе се највише препарати из хемијске групе триазола, бензимидазола нека 
истраживања  показују  да  су  најбоље  резултате  дале  комбинације  на  бази 
пропиконазола+дифенконазола,  епоксиконазола+карбендазима  итд.,  препарати  који  се 
најчешће користе су: Rias 300 SC 0,5 l/ha, Antre Plus 1,5 l/ha, Bumper 25 0,5 l/ha, Artea 33 EC 
0,5 l/ha, Akord 0,5 l/ha, Sekvenca 0,2 l/ha и многи други.

ЛИСНА РЂА ПШЕНИЦЕ - Puccinia recondita 

Наша  земља  се  налази  у  климатском 
подручју  веома  повољном  за  настанак  и 
развој  ове  болести.  У  експерименталним 
условима  забележено  је  смањење 
приноса  пшенице  од  20-28%.  Осим  што 
смањује  принос  ова  патогена  гљива  у 
великој  мери  утиче  и  на  погоршање 
технолошког и биолошког квалитета зрна 
пшенице. 

Симмптоми  се  јављају  на  свим 



надземним деловима биљке пшенице, а најчешће се могу уочити на листу, одакле и назив 
болести „лисна рђа“. Рђасте мале овалне површине, величине 0,5-0,8х1,0-2,0 потичу од 
плодоносних  тела  гљиве  који  се  називају  уредосоруси.  Уредосоруси  су  неправилно 
размештени  по  листу  и  при  повољним  условима  њихов  број  се  брзо  увећава  и  могу 
прекрити читаву лисну површину. У таквим случајевима долази до смањења активности 
фотосинтезе, повећања транспирације и коначно до пропадања листа. 

Као мере борбе против овог патогена треба користити, у првом реду сорте отпорне на ову 
болест, а уколико се она ипак јави мере борбе хемијским средствима су сличне као и код 
претходне болести.

ПЕПЕЛНИЦА СТРНИХ ЖИТА – Blumeria graminis

Пепелница стрних жита се јавља у свим 
областима света где се гаје стрна жита. 
Ова  болест  се  развија  на  свим 
надземним  деловима  биљке,  али  су 
симптоми  најуочљивији  на  лишћу.  На 
оболелим  деловима  уочавају  се 
појединачне  беле  пахуљасте  навлаке 
које се касније спајају покривајући целу 
лисну  површину,  биљка  изгледа  као 
посута пепелом , одакле и назив болести 
„пепелница“. 

Болест  се  најпре  јавља  на  доњем,  а 
касније  се  постепено  шири  ка  горњем 

лишћу.  Највеће  штете  настају  када  патоген  захвати  горњу  трећину  лишћа  на  биљци, 
посебно лист заставичар. 

Најуспешнија заштита се остварује стварањем отпорних сорти, избалансирана минерална 
исхрана такође има велики утицај  на  интензитет  развоја  болести.  Хемијска  заштита је 
слична као код предходних болести.

ПЛЕСНИВОСТ КЛИПА И КЛАСА – Fusarium graminearum

Паразитске  врсте  рода   Fusarium  су 
распрострањене  у  читавом  свету  и 
проузроковачи  су  економски  веома 
значајних  болести  гајених  и  других 
биљака,  често  имају  епидемичан 
карактер,  када наносе и највеће штете. 
Смањење приноса зрна пшенице може 
износити  и  до  70%.  Познато  је  да  ове 
гљиве стварају опасне микотоксине, који 
могу  да  изазову  угинуће  топлокрвних 
животиња,  а  код  људи  болести 
микотоксикозе. 



Највеће штете од ове болести код стрних жита настају када оболи клас, који може бити 
делимично или потпуно захваћен. У почетку се уочава беличаста превлака, која подсећа 
на плесан па је болест позната и као плеснивост. Касније плесан поприма ружичасту до 
црвенкасту  боју.  Оболели  класови  превремено  сазревају,  остају  танки,  јер  су  класићи 
приљубљени уз вретено. Захваћена зрна су смежурана, штура и лака, због чега класови 
стоје усправно и лако се примећују у усеву. Овај паразит изазива болест код веома великог 
броја   биљака,  за  нас  су  најзначајније,  пшеница,  кукуруз,  јечам,  овас,  раж,  тритикале, 
пиринач, многе траве, украсне и повртарске биљке.

У  борби против  ове  болести  значајни  су  плодоред,  исхрана,  време  сетве,  коришћење 
здравог семена и заоравање жетвених остатака. Дезинфекција семена је обавезна мера и 
у ту сврху се користе фунгициди на бази, манкозеба, тебуконазола итд. Стрна жита се од 
ове болести штите у време класања препаратима на бази триазола, бензимидазола и од 
скоро на бази стробилирина и њихове комбинације. Препарати који се најчешће користе 
су: Acanto plus 0,5 l/ha, Antre plus 1,5 l/ha, Funomil 1 kg/ha, Artea 330-EC 0,5 l/ha, Sekvenca 
plus 1,5 l/ha и многи други.
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