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TEHNOLOŠKA NAVODILA VARSTVA 

KAPUSNIC PRED PLEVELI 
 

 

Pri varstvu kapusnic pred pleveli je potrebno dati prednost ne kemičnim postopkom 

(obdelava tal v medvrstnem, vrstnem prostoru, brananje, košnja, mulčenje, okopavanje, 

česanje, termično uničevanje, zastirke) pred zatiranjem plevelov s fitofarmacevtskimi 

sredstvi!  

Uporaba herbicidov v zaščitenih prostorih je prepovedana! 

 

Pomembnejši ukrepi za zmanjšanje zapleveljenosti in rabe herbicidov v kapusnicah: 

- pravilno načrtovano vrstenje gojenih rastlin (kolobar), 

- uporaba pare pred setvijo/saditvijo kapusnic, 

- uporaba ožigalcev plevela pred setvijo/saditvijo kapusnic, 

- učinkovito zatiranje plevela v predhodno gojenih rastlinah,  

- uporaba neselektivnih herbicidov, za zatiranje večletnih plevelov pred setvijo/presajanjem 

  kapusnic, 

- uporaba PVC folije za prekrivanje tal, 

- slepa setev, 

- priprava tal 10-20 dni pred brananjem ob setvi/saditvi kapusnic - uspeh je odvisen od     

  kakovosti priprave tal, vremenskih dejavnikov in razpoložljive tehnike, 

- presajanje in sajenje - pri presajanju kapusnic bolje preprečujemo zapleveljenost zaradi 

  konkurenčnosti sadik proti plevelom, 

- kultiviranje (brananje) tal pred vznikom - ta ukrep lahko zmanjša zapleveljenost predvsem s 

  hitro kalečimi pleveli; nestrokovno izveden ukrep lahko zapleveljenost celo poveča, 

- kultiviranje (brananje) tal po vzniku je primerno le za nekatere vrste rastlin. Ukrep je  

  odvisen od vrste tal, priprave tal, konkurenčnosti kapusnic, selektivnosti kapusnic, vrste  

  plevelov in stopnje zapleveljenosti, 

- obdelava tal v medvrstnem prostoru, 

- kultiviranje po vzniku kapusnic - uspeh je odvisen od kakovosti priprave tal, vlažnosti tal,  

  razvoja plevela in razpoložljive tehnike, 

- obdelava tal v vrstnem prostoru, 

- kultiviranje v vrstah po vzniku kapusnic predstavlja velik izziv, uspeh je odvisen od   

  občutljivosti kapusnic, gostote setve/saditve, od kakovosti priprave tal, vlažnosti tal,  

  razvoja plevela in primerne tehnike, 

- uporaba pare in ščitnikov po presajanju kapusnic,  

- uporaba ožigalcev plevela s ščitniki po presajanju kapusnic, 

- uporaba različnih materialov za zastirke.                              
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ZATIRANJE PLEVELOV V ZELJU:  
 

Herbicidi za varstvo zelje pred pleveli 
Aktivna snov Pripravek Odmerek Karenca  

 

Opombe 

propakvizafop Agil 100 EC 0,75 - 1,5 L/ha 60 dni Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih 

plevelov in samosevcev žit, ko je plevel v 

razvojnih fazah od dveh listov do sredine 

razraščanja - 5 stranskih poganjkov (BBCH 

12-25), za plazečo pirnico (Elymus 

(Agropyron repens)) v fazah od drugega do 

četrtega lista (BBCH 12-14). Tretira se, ko je 

zelje v razvojnih fazah od treh pravih listov do 

konca rasti stebla oz. do popolne razraščenosti 

(BBCH 13-39). Na občutljivih sortah 

tretiranih rastlin je možen  pojav prehodne 

fitotoksičnosti.  

napropamid Devrinol 45 FL 2,0 - 2,5 L/ha 72 dni Za zatiranje nekaterih vrst enoletnega -

ozkolistnega in širokolistnega plevela.  

Tretira se pred sajenjem  zelja z obvezno 

inkorporacijo na globino 2-5 cm. Devrinol 45 

FL ne deluje na plevele iz družin križnic 

(Brassicaceae) in razhudnikov (Solanaceae).  

metazaklor * Fuego 
(prepovedana uporaba 

na VVOI in na 

območjih NUV za 

vključene v KOPOP) 

1,5 L/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe  

Selektivni talni herbicid za zatiranje nekaterih 

vrst širokolistnega ter ozkolistnega plevela. 

Tretira se po presajanju sadik oz. najpozneje, 

ko ima zelje razvite 3-4 prave liste (BBCH 13-

14), pred vznikom plevela oz. najpozneje do 

faze, ko ima plevel dva lista. Fuego in drugi 

herbicidi na osnovi aktivne snovi metazaklor 

se v odmerku 1 kg aktivne snovi/ha smejo 

uporabljati na istem zemljišču samo vsako 

tretje leto! 

piridat Lentagran WP 2,0 kg/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe  

Uporaba v rdečem in belem glavnatem zelju.  

Kontaktni herbicid za zatiranje nekaterih vrst 

širokolistnega plevela. Tretira se v času 

kalitve ali 3-4 tedne po presajanju zelja. V 

sajenem zelju se sredstvo lahko uporabi takoj, 

ko je razvitih 6 listov oziroma 3 – 4 tedne po 

presajanju. Možen je pojav prehodne 

fitotoksičnosti.  

klopiralid * Lontrel 100 
(prepovedana uporaba 

na VVOI in na 

območjih NUV za 

vključene v KOPOP) 

1,0 - 1,2 L/ha 28 dni Sistemični herbicid za zatiranje širokolistnega 

plevela po vzniku plevela, ko je plevel v 

razvojni fazi 2-6 listov; glavnato zelje v 

razvojni fazi od razgrnjenih 6-9 pravih listov 

(BBCH 16-19). 

pendimetalin Stomp 400 SC ** 
(zaloge v uporabi do 

3.5.2017) 

4,0 L/ha 100 dni Herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega 

in nekaterih vrst širokolistnega plevela. V 

zelju se tretira pred presajanjem. 

pendimetalin Stomp aqua 2,9 L/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe  

Talni herbicid za zatiranje enoletnega 

ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega 

plevela. V zelju se tretira pred presajanjem. 
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ZATIRANJE PLEVELOV V CVETAČI:  
 

Herbicidi za varstvo cvetače pred pleveli 
Aktivna snov Pripravek Odmerek Karenca  

 

Opombe 

napropamid Devrinol 45 FL 2,0 - 2,5 L/ha 72 dni Za zatiranje nekaterih vrst enoletnega -

ozkolistnega in širokolistnega plevela.  

Tretira se pred sajenjem cvetače z obvezno 

inkorporacijo na globino 2-5 cm. Devrinol 45 

FL ne deluje na plevele iz družin križnic 

(Brassicaceae) in razhudnikov (Solanaceae).  

cikloksidim Focus ultra  

+ močilo  

Dash HC 

1-4 L/ha 

+ močilo 

1-2 L/ha 

28 dni Sistemični foliarni herbicid za zatiranje 

enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela 

ter samosevnih žit. Tretira se, ko so enoletni 

ozkolistni pleveli in samosevna žita v razvojni 

fazi od dveh pravih listov do konca 

razraščanja (BBCH 12-29) in večletni 

ozkolistni pleveli v razvojni fazi od prvih treh 

do petih pravih listov (BBCH 13-15) oziroma 

so veliki do 15 cm, cvetača pa v razvojni fazi 

od razvitih dveh pravih listov do začetka 

formiranja glav. 

metazaklor * Fuego 
(prepovedana uporaba 

na VVOI in na 

območjih NUV za 

vključene v KOPOP) 

1,5 L/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe  

Selektivni talni herbicid za zatiranje nekaterih 

vrst širokolistnega ter ozkolistnega plevela. 

Tretira se po presajanju sadik oz. najpozneje, 

ko ima cvetača razvite 3-4 prave liste (BBCH 

13-14), pred vznikom plevela oz. najpozneje 

do faze, ko ima plevel dva lista. Fuego in 

drugi herbicidi na osnovi aktivne snovi 

metazaklor se v odmerku 1 kg aktivne 

snovi/ha smejo uporabljati na istem zemljišču 

samo vsako tretje leto! 

piridat Lentagran WP 2,0 kg/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe  

Kontaktni herbicid za zatiranje enoletnega 

širokolistnega plevela. Tretira se v času takoj 

po kalitvi ali 3 - 4 tedne po presajanju cvetače. 

Možen je pojav prehodne fitotoksičnosti.  

pendimetalin Stomp aqua 2,9 L/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe  

Talni herbicid za zatiranje enoletnega 

ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega 

plevela. V cvetači se tretira pred presajanjem. 
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ZATIRANJE PLEVELOV V BROKOLIJU: 
 

Herbicidi za varstvo brokolija pred pleveli 
Aktivna snov Pripravek Odmerek Karenca  

 

Opombe 

propakvizafop Agil 100 EC 0,75 - 1,5 L/ha 60 dni Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih 

plevelov in samosevcev žit, ko je plevel v 

razvojnih fazah od dveh listov do sredine 

razraščanja - 5 stranskih poganjkov (BBCH 

12-25), za plazečo pirnico (Elymus 

(Agropyron repens)) v fazah od drugega do 

četrtega lista (BBCH 12-14). Tretira se, ko je 

brokoli v razvojnih fazah od treh pravih listov 

do konca rasti stebla oz. do popolne 

razraščenosti (BBCH 13-39). Na občutljivih 

sortah tretiranih rastlin je možen  pojav 

prehodne fitotoksičnosti.  

metazaklor * Fuego 
(prepovedana uporaba 

na VVOI in na 

območjih NUV za 

vključene v KOPOP) 

1,5 L/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe  

Selektivni talni herbicid za zatiranje nekaterih 

vrst širokolistnega ter ozkolistnega plevela. 

Tretira se po presajanju sadik oz. najpozneje, 

ko ima brokoli razvite 3-4 prave liste (BBCH 

13-14), pred vznikom plevela oz. najpozneje 

do faze, ko ima plevel dva lista. Fuego in 

drugi herbicidi na osnovi aktivne snovi 

metazaklor se v odmerku 1 kg aktivne 

snovi/ha smejo uporabljati na istem zemljišču 

samo vsako tretje leto! 

piridat Lentagran WP 2,0 kg/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe  

Kontaktni herbicid za zatiranje enoletnega 

širokolistnega plevela. Tretira se v času takoj 

po kalitvi ali 3 - 4 tedne po presajanju 

brokolija. Možen je pojav prehodne 

fitotoksičnosti.  

pendimetalin Stomp aqua 2,9 L/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe  

Talni herbicid za zatiranje enoletnega 

ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega 

plevela. Tretira se pred presajanjem brokolija. 
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ZATIRANJE PLEVELOV V BRSTIČNEM OHROVTU: 
 

Herbicidi za varstvo brstičnega ohrovta pred pleveli 
Aktivna snov Pripravek Odmerek Karenca  

 

Opombe 

metazaklor * Butisan 400 SC  
(prepovedana uporaba 

na VVOI in na 

območjih NUV za 

vključene v KOPOP) 

2,5 L/ha 42 dni Selektivni talni herbicid za zatiranje nekaterih 

vrst širokolistnega in ozkolistnega plevela. 

Tretira se po presajanju sadik oz. najpozneje 

do razvojne faze, ko ima brstični ohrovt  

razvitih 8 listov (BBCH 18). Butisan 400 SC 

in drugi herbicidi na osnovi aktivne snovi 

metazaklor se v odmerku 1 kg aktivne 

snovi/ha smejo uporabljati na istem zemljišču 

samo vsako tretje leto!  

napropamid Devrinol 45 FL 2,0 - 2,5 L/ha 72 dni Za zatiranje nekaterih vrst enoletnega -

ozkolistnega in širokolistnega plevela.  

Tretira se pred sajenjem  brstičnega ohrovta  z 

obvezno inkorporacijo na globino 2-5 cm. 

Devrinol 45 FL ne deluje na plevele iz družin 

križnic (Brassicaceae) in razhudnikov 

(Solanaceae).  

metazaklor * Fuego 
(prepovedana uporaba 

na VVOI in na 

območjih NUV za 

vključene v KOPOP) 

1,5 L/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe  

Selektivni talni herbicid za zatiranje nekaterih 

vrst širokolistnega ter ozkolistnega plevela. 

Tretira se po presajanju sadik oz. najpozneje, 

ko ima brstični ohrovt razvite 3-4 prave liste 

(BBCH 13-14), pred vznikom plevela oz. 

najpozneje do faze, ko ima plevel dva lista. 

Fuego in drugi herbicidi na osnovi aktivne 

snovi metazaklor se v odmerku 1 kg aktivne 

snovi/ha smejo uporabljati na istem zemljišču 

samo vsako tretje leto! 

piridat Lentagran WP 2,0 kg/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe  

Kontaktni herbicid za zatiranje enoletnega 

širokolistnega plevela. Tretira se v času takoj 

po kalitvi ali 3 - 4 tedne po presajanju 

brstičnega ohrovta. Možen je pojav prehodne 

fitotoksičnosti.  

pendimetalin Stomp aqua 2,9 L/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe  

Talni herbicid za zatiranje enoletnega 

ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega 

plevela. V brstičnem ohrovtu se tretira pred 

presajanjem. 

ZATIRANJE PLEVELOV V OHROVTU: 
 

Herbicidi za varstvo ohrovta pred pleveli 
Aktivna snov Pripravek Odmerek Karenca  

 

Opombe 

metazaklor * Fuego 
(prepovedana uporaba 

na VVOI in na 

območjih NUV za 

vključene v KOPOP) 

1,5 L/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe 

Selektivni talni herbicid za zatiranje nekaterih 

vrst širokolistnega in ozkolistnega plevela. 

Tretira se po presajanju sadik oz. najpozneje, 

ko ima ohrovt razvite 3-4 prave liste (BBCH 

13-14), pred vznikom plevela oz. najpozneje 

do faze, ko ima plevel dva lista. Fuego in 

drugi herbicidi na osnovi aktivne snovi 

metazaklor se v odmerku 1 kg aktivne 

snovi/ha smejo uporabljati na istem zemljišču 

samo vsako tretje leto! 

piridat Lentagran WP 2,0 kg/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe 

Uporaba v listnatem, glavnatem ohrovtu.  

Kontaktni herbicid za zatiranje nekaterih vrst 

širokolistnega plevela. Tretira se v času 

kalitve ali 3-4 tedne po presajanju ohrovta. 

Možen je pojav prehodne fitotoksičnosti.  
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TEHNOLOŠKA NAVODILA VARSTVA 

ČEBULNIC PRED PLEVELI 
 

 

Pri varstvu čebulnic pred pleveli je potrebno dati prednost ne kemičnim postopkom 

(obdelava tal v medvrstnem, vrstnem prostoru, brananje, košnja, mulčenje, okopavanje, 

česanje, termično uničevanje, zastirke) pred zatiranjem plevelov s fitofarmacevtskimi 

sredstvi!  

Uporaba herbicidov v zaščitenih prostorih je prepovedana! 

 

Pomembnejši ukrepi za zmanjšanje zapleveljenosti in rabe herbicidov v čebulnicah: 

- pravilno načrtovano vrstenje gojenih rastlin (kolobar), 

- uporaba pare pred setvijo/saditvijo čebulnic, 

- uporaba ožigalcev plevela pred setvijo/saditvijo čebulnic, 

- učinkovito zatiranje plevela v predhodno gojenih rastlinah,  

- uporaba neselektivnih herbicidov, za zatiranje večletnih plevelov pred setvijo/saditvijo 

  čebulnic, 

- uporaba PVC folije za prekrivanje tal,  

- slepa setev, 

- priprava tal 10-20 dni pred brananjem ob setvi/sajenju čebulnic  - uspeh je odvisen od      

  kakovosti priprave tal, vremenskih dejavnikov in razpoložljive tehnike, 

- presajanje in sajenje - s presajanjem bolje preprečujemo zapleveljenost zaradi 

  konkurenčnosti sadik proti plevelom, 

- kultiviranje (brananje) tal pred vznikom - ta ukrep lahko zmanjša zapleveljenost predvsem s 

  hitro kalečimi pleveli; nestrokovno izveden ukrep lahko zapleveljenost celo poveča, 

- kultiviranje (brananje) tal po vzniku je primerno le za nekatere vrste rastlin. Ukrep je  

  odvisen od vrste tal, priprave tal, konkurenčnosti čebulnic, selektivnosti čebulnic, vrste  

  plevelov in stopnje zapleveljenosti, 

- obdelava tal v medvrstnem prostoru, 

- kultiviranje po vzniku čebulnic - uspeh je odvisen od kakovosti priprave tal, vlažnosti tal,  

  razvoja plevela in razpoložljive tehnike, 

- obdelava tal v vrstnem prostoru, 

- kultiviranje v vrstah po vzniku čebulnic predstavlja velik izziv, uspeh je odvisen od   

  občutljivosti čebulnic, gostote setve/saditve, od kakovosti priprave tal, vlažnosti tal,  

  razvoja plevela, stopnje zapleveljenosti in primerne tehnike, 

- uporaba pare in ščitnikov po sajenju čebulnic,  

- uporaba ožigalcev plevela s ščitniki po sajenju čebulnic, 

- uporaba različnih materialov za zastirke.                              
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ZATIRANJE PLEVELOV V ČEBULI: 
 

Herbicidi za varstvo čebule pred pleveli 
Aktivna snov Pripravek Odmerek Karenca  

 

Opombe 

pendimetalin Activus 40 WG 5,0 kg/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe 

Herbicid v čebuli (iz semena in čebulčka) za 

zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih 

vrst širokolistnega plevela. Tretira se po setvi 

oziroma sajenju čebulčka. 

propakvizafop Agil 100 EC 0,75 - 1,5 L/ha 30 dni Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih 

plevelov in samosevcev žit, po vzniku čebule, 

ko je plevel v razvojnih fazah od dveh listov 

do sredine razraščanja - 5 stranskih poganjkov 

(BBCH 12-25), za plazečo pirnico (Elymus 

(Agropyron repens)) v fazah od drugega do 

četrtega lista (BBCH 12-14). Na občutljivih 

sortah tretiranih rastlin je možen  pojav 

prehodne fitotoksičnosti.  

bentazon * Basagran,  

* Basagran 480 
(prepovedana uporaba 

na VVOI in na 

območjih NUV za 

vključene v KOPOP) 

1,5 L/ha 60 dni Kontaktni herbicid za zatiranje enoletnega in 

nekaterih vrst večletnega širokolistnega 

plevela. Tretira se, ko je čebula višja od 10 

cm, plevel pa nima več kot dva razvita lista. 

Zaradi zaščite podtalnice se v enem letu ne 

sme uporabljati tega sredstva ali drugih 

sredstev, ki vsebujejo bentazon, v odmerku 

višjem kot 1,0 kg čiste aktivne snovi bentazon 

na hektar! 

prosulfokarb Boxer 5,0 L/ha 65 dni Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnega in 

širokolistnega plevela. V čebuli se tretira 

zgodaj po vzniku, ko ima čebula 2-4 v celoti 

razvite liste (BBCH 12-14). Uporaba 

herbicida Boxer se priporoča na površinah z 

večjo zapleveljenostjo. Boxer se ne sme 

uporabljati za mlado čebulo! Boxer lahko 

tretiramo samo z napravami na traktorski 

pogon! S sredstvom se ne sme tretirati, če so 

rastline v stresni situaciji! 

cikloksidim Focus ultra  

+ močilo  

Dash HC 

1-4 L/ha 

+ močilo 

1-2 L/ha 

28 dni Uporaba dovoljena le v spomladanski čebuli! 

Sistemični foliarni herbicid za zatiranje 

enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela 

ter samosevnih žit. Tretira se, ko so enoletni 

ozkolistni pleveli in samosevna žita v razvojni 

fazi od dveh pravih listov do konca 

razraščanja (BBCH 12-29) in večletni 

ozkolistni pleveli v razvojni fazi od prvih treh 

do petih pravih listov (BBCH 13-15) oziroma 

so veliki do 15 cm, spomladanska čebula pa v 

razvojni fazi od dveh pravih listov do začetka 

debeljenja listnih zasnov (BBCH 12-41). 

fluazifop-p-

butil 
Fusilade forte 0,8 – 2,0 L/ha 28 dni Herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega 

ozkolistnega plevela razen enoletne latovke 

(Poa annua). Tretira se, ko je plevel v fazi 2-4 

listov oziroma v fazi intenzivne rasti. Fusilade 

forte ni dovoljeno uporabljati v pridelavi 

mlade čebule! Ne sme se uporabljati v deljeni 

(split) aplikaciji! 

piridat Lentagran WP 2,0 kg/ha 35 dni Kontaktni herbicid za zatiranje nekaterih vrst 

širokolistnega plevela. V čebuli se tretira v 

času od  razvitih treh pravih listov naprej (od 

BBCH 13).  
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ZATIRANJE PLEVELOV V ČEBULI: nadaljevanje 
 

Herbicidi za varstvo čebule pred pleveli – nadaljevanje  
Aktivna snov Pripravek Odmerek Karenca  

 

Opombe 

klopiralid * Lontrel 100 
(prepovedana uporaba 

na VVOI in na 

območjih NUV za 

vključene v KOPOP) 

1,0 - 1,2 L/ha 28 dni Sistemični herbicid za zatiranje širokolistnega 

plevela po vzniku plevela, ko je plevel v 

razvojni fazi 2-6 listov. V čebuli se tretira v 

razvojni fazi od jasno vidnega drugega lista do 

vidnega tretjega lista (BBCH 12-13). 

pendimetalin Sharpen 33 EC 3,0 - 5,0 L/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe 

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega 

ozkolistnega in širokolistnega plevela. V 

čebuli se tretira po setvi/sajenju čebulčka 

(BBCH 00-09), ali 10 dni po presajanju. 

pendimetalin Sharpen 40 SC 2,5 - 4,0 L/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe 

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega 

ozkolistnega in širokolistnega plevela. V 

čebuli se tretira po setvi/sajenju čebulčka 

(BBCH 00-09), ali 10 dni po presajanju. 

pendimetalin Stomp 400 SC ** 
(zaloge v uporabi do 

3.5.2017) 

2,5 - 5,0 L/ha 75 dni Herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega 

in nekaterih vrst širokolistnega plevela. V 

čebuli (iz semena in čebulčka) se tretira po 

setvi oziroma sajenju do faze vznika posevka. 

V posevku čebule obilne padavine po 

tretiranju lahko povzročijo upočasnitev rasti! 

pendimetalin Stomp aqua 2,9 L/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe 

Talni herbicid za zatiranje enoletnega 

ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega 

plevela. V čebuli se tretira pred vznikom 

čebule. 

 

 

 

ZATIRANJE PLEVELOV V ŠALOTKI: 
 

Herbicidi za varstvo šalotke pred pleveli 
Aktivna snov Pripravek Odmerek Karenca  

 

Opombe 

propakvizafop Agil 100 EC 0,75 - 1,5 L/ha 30 dni Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih 

plevelov in samosevcev žit, po vzniku šalotke, 

ko je plevel v razvojnih fazah od dveh listov 

do sredine razraščanja - 5 stranskih poganjkov 

(BBCH 12-25), za plazečo pirnico (Elymus 

(Agropyron repens)) v fazah od drugega do 

četrtega lista (BBCH 12-14). Na občutljivih 

sortah tretiranih rastlin je možen  pojav 

prehodne fitotoksičnosti.  

piridat Lentagran WP 2,0 kg/ha 35 dni Kontaktni herbicid za zatiranje nekaterih vrst 

širokolistnega plevela. V šalotki se tretira v 

času od razvitih treh pravih listov naprej (od 

BBCH 13).  

pendimetalin Stomp aqua 2,9 L/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe 

Šalotka - manjša uporaba! 

Talni herbicid za zatiranje enoletnega 

ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega 

plevela. V šalotki se tretira pred vznikom 

šalotke.  
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ZATIRANJE PLEVELOV V ČESNU: 
 

Herbicidi za varstvo česna pred pleveli 
Aktivna snov Pripravek Odmerek Karenca  

 

Opombe 

propakvizafop Agil 100 EC 0,75 - 1,5 L/ha 30 dni Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih 

plevelov in samosevcev žit, po vzniku česna, 

ko je plevel v razvojnih fazah od dveh listov 

do sredine razraščanja - 5 stranskih poganjkov 

(BBCH 12-25), za plazečo pirnico (Elymus 

(Agropyron repens)) v fazah od drugega do 

četrtega lista (BBCH 12-14). Na občutljivih 

sortah tretiranih rastlin je možen  pojav 

prehodne fitotoksičnosti.  

pendimetalin Stomp 400 SC ** 
(zaloge v uporabi do 

3.5.2017) 

4,0 L/ha 75 dni Herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega 

in nekaterih vrst širokolistnega plevela. V 

česnu se tretira po sajenju česna.  

pendimetalin Stomp aqua 2,9 L/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe 

Česen - manjša uporaba! 

Talni herbicid za zatiranje enoletnega 

ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega 

plevela. V česnu se tretira pred vznikom 

česna. 

 

 

 

ZATIRANJE PLEVELOV V PORU: 
 

Herbicidi za varstvo pora pred pleveli 
Aktivna snov Pripravek Odmerek Karenca  

 

Opombe 

prosulfokarb Boxer 5,0 L/ha 70 dni Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnega in 

širokolistnega plevela. V poru se tretira zgodaj 

po vzniku, ko ima por 2-4 v celoti razvite liste 

(BBCH 12-14). Uporaba herbicida Boxer se 

priporoča na površinah z večjo 

zapleveljenostjo. Boxer lahko tretiramo samo 

z napravami na traktorski pogon! S sredstvom 

se ne sme tretirati, če so rastline v stresni 

situaciji! 

cikloksidim Focus ultra  

+ močilo  

Dash HC 

1-4 L/ha 

+ močilo 

1-2 L/ha 

42 dni Sistemični foliarni herbicid za zatiranje 

enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela 

ter samosevnih žit. Tretira se, ko so enoletni 

ozkolistni pleveli in samosevna žita v razvojni 

fazi od dveh pravih listov do konca 

razraščanja (BBCH 12-29) in večletni 

ozkolistni pleveli v razvojni fazi od prvih treh 

do petih pravih listov (BBCH 13-15) oziroma 

so veliki do 15 cm, por pa v razvojni fazi od 

dveh pravih listov do začetka debeljenja 

listnih zasnov (BBCH 12-41). 

piridat Lentagran WP 2,0 kg/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe 

Kontaktni herbicid za zatiranje nekaterih vrst 

širokolistnega plevela. V poru se tretira v času 

od razvitih treh pravih listov naprej (od BBCH 

13).  

pendimetalin Stomp aqua 2,9 L/ha karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe 

Talni herbicid za zatiranje enoletnega 

ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega 

plevela. V poru se tretira pred vznikom pora.  

 


