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SPOMLADANSKO ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH 

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. 

V zadnjih dneh imamo na področju Savinjske in Koroške regije dnevne temperature okoli 18 °C, nočne malo 

nad 0 °C. Posevki ozimin so večinoma v fenofazah razraščanja. Jari posevki so v fazah od vznika do 

razgrnjenega prvega lista. Uspeh varstva pred pleveli je odvisen predvsem od: pravilne ocene zapleveljenosti, 

izbire primernega herbicida in pravočasne ter kakovostne aplikacije. Žito je na konkurenco plevelov najbolj 

občutljivo v času razraščanja žit, ko zapleveljenost najbolj ovira razvoj žit in posledično zmanjšuje pridelek.  

Pred uporabo herbicida ali kombinacije več herbicidov natančno preberite priložena navodila za 

uporabo in jih ob aplikaciji dosledno upoštevajte!  

 

Legenda za tabelo na naslednjih straneh: 

 

ČAS RABE: faza razvoja žit po BBCH 

BBCH 00 :  takoj po setvi 

BBCH 13 :  tretji list razgrnjen 

BBCH 21 : začetek razraščanja, prvi stranski poganjek zaznaven 

BBCH 25 :  sredina razraščanja 

BBCH 30 :  začetek kolenčenja 

BBCH  31 : 1. kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja 

BBCH  32 :  2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem 

BBCH  37 :  viden zg. list (zastavičar), je še zvit 

BBCH  39 :  zastavičar  že popolnoma zravnan 

BBCH  49:  vidne prve rese 

 

VRSTA PLEVELA: 
E: enoletni 

VEČL: večletni 

DVOL: dvoletni 

OZ: ozkolistni 

Š: širokolistni 

PL: pleveli 

 

*za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih 

v  izbranih KOPOP ukrepih!  
 

**zaloge v uporabi do… 

 
MU = manjše uporabe (»Učinkovitost in fitotoksičnost FFS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila 

preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo tega FFS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik«). 

 
 

Obvestila poljedelcem 

 

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec  

Urednik: Silvo Žveplan, e-pošta uredništva: silvo.zveplan@ihps.si  

Uredniški odbor: Silvo Žveplan, Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej,dr. Barbara Čeh, Gregor Leskošek  

  

 

Tabela 1: (na naslednjih straneh) 

 

 

Herbicidi za spomladansko rabo v žitih v RS v letu 2020 
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Fitofarmacevtsko sredstvo 

(aktivna snov) 

 

Odmerek 

na ha 

 

Delovanje na vrste 

plevelov 

 

ŽITO 

(uporaba v žitu) 

 

Čas rabe (BBCH žit), 

Opombe 

 

ADENTIS = CORIDA 
tribenuron 75 % 

20 g/ha E. Š. PLEVELI 
oz., jara pšenica, 

oz., jari ječmen 
spomladi BBCH 31-39 

ALISTER NEW 
diflufenikan 12 % + 

jodosulfuron 0,75 % +  

mezosulfuron 0,9 % 

 

    1,0 L/ha 

 

 

OZ. in Š. PLEVELI 

oz. pšenica 

 

 

BBCH 12-29 

 

 

ALLIANCE 
diflufenikan 60 % + 

metsulfuron 6 % 

100 g/ha 

 

 

 

E. Š. PLEVELI 

 

oz. pš., oz. ječ., oz. rž, 

tritikala, 

jara pš., jari ječ. 

spomladi  

BBCH 13-29 

 

ALLY SX 
metsulfuron 20 % 

30 g/ha 
 

E. Š. PLEVELI 

oz: (pš., ječ., pira,  

rž, tritikala), 

jara: pš., ječ., oves 

ozimine: BBCH 21-39 

jarine: BBCH 12-39 

*ARRAT 
dikamba 50 % +  

tritosulfuron 25 % 
200 g/ha 

 

E. in VEČL. Š. 

PLEVELI 

oz., jara pšenica, 

oz., jari ječmen 

BBCH 13-29,  
priporočeno dodati močilo 

DASH HC 0,5 L/ha 

ATLANTIS STAR 
jodosulfuron 0,9 % +  

mezosulfuron 4,5 % +  

tienkarbazon  2,25 % 

200-333 g/ha 
OZ. in Š. PLEVELI 

 

oz. pšenica, 

ozimna tritikala 

samo spomladi 

BBCH 13-32 

AXIAL 
pinoksaden 5 % 

0,6 – 1,2 

L/ha 

 

E. OZ. PLEVELI 

oz., jara pšenica, 

oz., jari ječmen 

spomladi  

BBCH 13-39 

AXIAL ONE 
florasulam 0,5 % +  

pinoksaden 4,5 % 

1,0 - 1,3 

L/ha 

E. Š.  in OZ. 

PLEVELI 

oz., jara pšenica, 

oz., jari ječmen 

spomladi  

BBCH 11-37 

*BASAGRAN 480 
bentazon 48 % 

2,0 L/ha 
E. in nekateri VEČL. 

Š. PLEVELI 

pšenica, ječmen, 

rž, oves, tritikala 
BBCH 21-30 

*BIATHLON 4D 
florasulam 5,4 % +  

tritosulfuron 71,4 %  
70 g/ha 

E. in VEČL. Š. 

PLEVELI 

oz., jara pšenica, 

rž, ječmen, oves, 

tritikala, pira 

spomladi  

BBCH 13-30-(39), 
priporočeno dodati močilo 

DASH HC 1,0 L/ha 

BONACA 
fluroksipir 25 % 

0,6-0,8 L/ha 
E. Š. + nekateri 

VEČL. Š. PLEVELI 

oz. pšenica, 

oz. ječmen 
BBCH 12-39 

BOUDHA 
metosulfuron 25 % +  

tribenuron 25 % 
20 g/ha E. Š. PLEVELI 

oz., jara pšenica, 

oz., jari ječmen, oz. rž, 

oz. tritikala, 

MU oz. in jari oves 

spomladi  

ozimine BBCH 21-39, 

jarine BBCH 12-39 

*CLIOPHAR 600 SL** 
klopiralid 60 % 

0,16 – 0,20 

L/ha 

E. in VEČL. Š. 

PLEVELI 

oz. pšenica 

oz. ječmen 

**zaloge v uporabi do 

28.10.2020 

BBCH 21 - 31 

CORELLO DUO 
florasulam 1,42 % +  

piroksulam 7,08 % 

170 - 265 

g/ha 

 

OZ. in Š. PLEVELI 

 

oz. pšenica, oz. rž, 

tritikala, pira 

spomladi BBCH 21-31,   

dodati močilo Nu-Film 17 

*DUPLOSAN KV 
mekoprop - P 60 % 

2,0 L/ha Š. PLEVELI 
oz., jara pšenica, 

oz., jari ječmen 
BBCH 21-31 

*DUPLOSAN KV 600 
mekoprop - P 60 % 

1,5 L/ha Š. PLEVELI 

oz: (pš., ječ., rž, 

tritikala), 

jara: pš., ječ., oves 

BBCH 13-29 

*EMCEE 
MCPA 75 % 

1,0 L/ha Š. PLEVELI 

oz: (pš., ječ., oves,  

rž, tritikala), 

jara: (pš., ječ., oves, rž) 

BBCH 31-39 

 

BBCH 13-32 

ERGON 
metsulfuron 6,8 % +  

tifensulfuron 68,2 % 

70 g/ha 

60 g/ha 

E. in VEČL. Š. 

PLEVELI 

oz. pšenica, 

jara pš., j. ječmen 

oz., j. pš. BBCH 12-39 

j. ječmen  BBCH 13-39 

ESTERON 
2,4-D 2-EHE 90,5 % 

0,75 – 1,0 

L/ha 
E. Š. PLEVELI 

oz., jara pšenica, 

ječmen, tritikala 

BBCH 22-32 
na vrste Polygonum deluje 

zgolj zaviralno! 

FINY 
metosulfuron 20 % 

30 g/ha E. Š. PLEVELI oz. (pš., rž, tritikala) 
BBCH 23-39, priporoča se 

spomladansko škropl. 

FLAME 
tribenuron 50 % 

30 g/ha Š. PLEVELI 
oz. pšenica, 

oz., jari ječmen 
spomladi BBCH 13-39 



   

 

 

Fitofarmacevtsko sredstvo 

(aktivna snov) 

 

Odmerek 

na ha 

 

Delovanje na vrste 

plevelov 

 

ŽITO 

(uporaba v žitu) 

 

Čas rabe (BBCH žit), 

opombe 

 

FLUROSTAR 200 
fluroksipir 20 % 

1,0 L/ha 

 

   0,75 L/ha 

E. Š. PLEVELI in 

plezajoča lakota 

(Galium aparine) 

oz. pšenica, oz. ječmen, 

rž, tritikala 

jara (pšenica, ječmen) 

ozimine BBCH 12-31 

 

jarine BBCH 12-39 

GRANSTAR SUPER 50 SX ** 
tribenuron 25 % + 

tifensulfuron 25 % 

60 g/ha Š. PLEVELI 

oz: pš., ječ., rž in 

oz. tritikala 

jara pš., ječ., oves 

**zaloge v uporabi do 

31.7.2021 

spomladi BBCH 17-32 

GRODYL 
amidosulfuron 75 % 

40 g/ha Š. PLEVELI 
pšenica, ječmen, 

oves,tritikala, rž, pira 
BBCH 13-37 

HERBOCID XL 
2,4-D  60 % 

1,25 L/ha 
E. in VEČL. Š. 

PLEVELI 

oz., jara (pšenica, 

ječmen, tritikala),oz., rž  
BBCH 24-29 

HUSSAR OD 
jodosulfuron 10 % 

0,1 L/ha 

E. in nekat. VEČL. Š. 

PL.  in nekateri OZ. 

PLEVELI 

oz., jara  pšenica, 

oz., jari ječmen, 

rž, tritikala 

ozimine: BBCH 21-37 

jarine: BBCH 13-29 

HUSSAR PLUS 
jodosulfuron 5,0 % + 

mezosulfuron 0,75 % 

0,2 L/ha 

 

0,15 L/ha 

E. Š.  in OZ. 

PLEVELI 

oz: pš, rž, tritikala 

 

jara: pš., ječmen 

škrop. le spomladi 

ozimine: BBCH 13-32 

jarine: BBCH 13-30 

*LONTREL 100 
klopiralid 10 % 

1,0 – 1,2 

L/ha 
Š. PLEVELI ozimna pšenica BBCH 21-31 

*LONTREL 72 SG 
klopiralid 72 % 

170 g/ha Š. PLEVELI pšenica, ječmen, oves BBCH 21-31 

MEZZO =  

SAVVY 
metsulfuron 20 % 

20 – 30 g/ha 

   30 g/ha 

 

E. in VEČL. Š. 

PLEVELI 

oz., jara pšenica, 

oz., jari ječmen, 

tritikala, oves 

pš., oves, tritikala  

BBCH 12-39 

ječmen BBCH 13-39 

MUSTANG 306 SE 
2,4-D  2-EHE 45,24 % + 

florasulam  6,25 % 

0,4 - 0,6 

L/ha 
E. Š. PLEVELI 

oz., jara  pšenica, 

oz., jari  ječmen 
BBCH 21-31 

MUSTANG FORTE 
2,4-D  18 % + 

aminopiralid 1 % + 

florasulam  0,5 % 

1,0 L/ha 

 

 

    0,8 L/ha 

Š. PLEVELI 

oz: (pš., ječ., rž, 

tritikala), 

 

jara: (pš., ječ., oves) 

ozimine: BBCH 21-32 

jarine: BBCH 13-32 

PALLAS 75 WG 
piroksulam 7,5 % 

120 – 250 

g/ha 

E. OZ. in Š. 

PLEVELI 
oz., jara pš., tritikala, rž 

spomladi BBCH 12-32 

dodati močilo Nu-Film 

SARACEN MAX 
florasulam  20 % +  

tribenuron 60 % 
25 g/ha Š. PLEVELI 

oz., jari  ječmen, 

oz., jari  oves, 

oz. pšenica, oz. rž, oz. 

tritikala 

ozimine: BBCH 12-39 

jarine: BBCH 12-32 

SEKATOR OD 
amidosulfuron 10 % + 

jodosulfuron 2,5 % 
0,15 L/ha 

E. Š. + nekateri 

VEČL. Š. PLEVELI 

oz., jara pšenica, 

oz., jari ječmen 

rž, tritikala 

BBCH 25 - 32 

 

STARANE FORTE 
fluroksipir 33,3 % 

0,54 L/ha 
E. Š. + nekateri 

VEČL. Š. PLEVELI 

oz., jara pšenica, oz., 

jari ječmen, oves, rž, 

tritikala, pira 

BBCH 21 - 32 

STOMP AQUA 
pendimetalin 45,5 % 

2,9 L/ha 

 

E. OZ. PL. in nekateri 

Š. PLEVELI 

oz. pš., durum pš., 

oz. ječ., oz. rž, tritikala, 

jari ječmen 

BBCH 00 – 30, 

jari ječ. pred vznikom  

BBCH 00 – 07 

TANDUS 200 EC 
fluroksipir 20 % 

2,0 L/ha 

1,0 L/ha 

0,75 L/ha 

 

Š. PLEVELI 

oz.(pš., ječmen), 

oz. rž, tritikala, 

jara (pš., ječmen), 

oves 

BBCH 12 – 31 

BBCH 12 – 31 

BBCH 12 – 39 

BBCH 12 – 31 

TBM 75 WG 
tribenuron 75 % 

20 g/ha E. Š. PLEVELI 

oz., jara pšenica, 

ječmen, oves, tritikala, 

oz. rž 

BBCH 12 - 33 

*U 46 M-fluid 
MCPA – DMA 94,3 % 

 

1,0 L/ha 
E. in VEČL. Š. 

PLEVELI 

oz., jara pšenica, 

oz., jari ječmen, 

rž, tritikala 

BBCH 23-39 

XANADU 
bensulfuron  50 % + 

metsulfuron  4 % 

 

100 g/ha E. Š. PLEVELI 

oz., jara pšenica (tudi 

durum pšenica), 

ječmen, oves, rž, tritik. 

 

samo spomladi 

ozimine (BBCH 21-39) 

jarine (BBCH 13-39) 
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                                     VARSTVO KROMPIRJA PRED PLEVELI  
Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. 

Večina kmetovalcev in vrtičkarjev bo v prihodnjih dneh sadila krompir. Nekateri pridelovalci so ga posadili 

že pred kratkim. Posajen krompir v tem času kali.  

Za zatiranje plevelov v krompiriščih so v letu 2020 dovoljeni sledeči selektivni herbicidi:  

Po saditvi, pred vznikom krompirja in plevelov lahko uporabite herbicide: Boxer, *Buzzin, Challenge, 

*Metric, *Plateen WG 41,5, Proman, *Sencor SC 600, Sharpen 33 EC, Sharpen 40 SC, Stallion sync 

tec in Stomp Aqua. Herbicid Challenge uporabimo za zatiranje širokolistnih in ozkolistnih plevelov. Za 

dobro delovanje je pomembna vlaga v tleh. S herbicidom *Plateen WG 41,5 zatiramo enoletne ozkolistne in 

širokolistne plevele. *Plateen WG 41,5  ima podobno delovanje kot *Sencor SC 600, a nekoliko bolje 

deluje na enoletne travne plevele. Herbicid *Buzzin se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje 

enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela v krompirju po sajenju in pred vznikom 

krompirja. Herbicid Boxer uporabimo po sajenju krompirja, tik pred vznikom na dobro oblikovanih 

grebenih. Da ne prekinemo herbicidnega filma, ne obdelujemo tal dokler krompir ne vznikne in plevel ne 

propade. Herbicid Proman je talni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst 

enoletnega ozkolistnega plevela. Stallion sync tec deluje tudi na plazečo pirnico (Elytrigia (Agropyron) 

repens); več informacij je zapisanih v preglednici herbicidov. *Metric je selektivni herbicid za zatiranje 

enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v krompirju pred vznikom. Sharpen 33 EC, Sharpen 40 

SC in Stomp Aqua so talni herbicidi za zatiranje enoletnih ozkolistnih in nekaterih širokolistnih plevelov. 

Pri Stop Aqua je priporočena poraba vode le 100-200 L/ha.  

Po vzniku krompirja in plevelov imate na voljo herbicide: *Basagran** in *Basagran 480, ki ju lahko 

uporabite za zatiranje enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela, najkasneje do 10 cm 

višine krompirja. *Sencor SC 600 je herbicid, ki ga uporabljamo tudi po vzniku najkasneje do faze, ko ima 

krompir na glavnem steblu razvitih 9 listov. Pri novejših sortah krompirja priporočamo predhodno 

posvetovanje glede morebitne fitotoksičnosti z zastopnikom ali proizvajalcem! Herbicida *Rincon 25 SG in 

*Tarot 25 WG, oba z obveznim dodatkom močila v krompiriščih uporabljamo za zatiranje enoletnih in 

večletnih ozkolistnih plevelov in nekaterih vrst širokolistnega plevela.  

Graminicidi zatirajo ozkolistne plevele in jih uporabljamo po vzniku krompirja in plevelov. Delujejo 

izključno preko listov, zato morajo biti pleveli v času škropljenja dovolj razviti. Registrirani so: Agil 100 

EC, Focus ultra, Fusilade forte, Fusilade max, Targa super in Zetrola. Pridelovalce krompirja, še 

posebno pridelovalce zgodnega krompirja opozarjamo, da imajo Challenge, Focus ultra, Fusilade forte in 

Fusilade max dolge karenčne dobe. Uporaba herbicidov Agil 100 EC in Zetrola v zgodnjem krompirju ni 

dovoljena!   

 

OPOZORILO!   *FFS  –  za fitofarmacevtsko sredstvo velja omejitev uporabe na najožjih 

vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih !!! 

 

 

 

Preglednica št. 1:  V Sloveniji dovoljeni selektivni herbicidi v krompirju v letu 2020 

FFS 
aktivna snov v % 

Odmerek 

na ha 
Karenca 

(dni) 

OPOMBE 
 

AGIL 100 EC = 

ZETROLA 
propakvizafop 10 

0,75-1,5 

L 

30 Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov:  

0,75-1,0 L/ha za zatiranje enoletnih trav, trave od 2 listov do sr. razraščanja (BBCH 12-25). 

1,0-1,5 L/ha za zatiranje plazeče pirnice v (BBCH 12-14); za njivski lisičji rep, navadni 

srakoperec, gluhi oves, angleško ljuljko v (BBCH 12-25). Škropimo, ko je krompir v 

razvojnih fazah od treh listov do popolne razraščenosti (BBCH 13-39). V zgodnjih sortah 

krompirja uporaba ni dovoljena! 

mailto:silvo.zveplan@ihps.si


   

 
   

 

FFS 
aktivna snov v % 

Odmerek 

na ha 
Karenca 

(dni) 

OPOMBE 
 

*BASAGRAN** = 

*BASAGRAN 480 
bentazon 48 

1,5-2 L 42 Za zatiranje enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela po vzniku plevela. 

Sredstvo uporabimo pri višini krompirja do 10 cm. Temperatura zraka ne sme biti višja od 

25 ˚C. ** Zaloge v uporabi do 25.8.2020. 

BOXER 
prosulfokarb 80 

 5 L Zagotov. 

s č. uporabe 

Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela. 

Po sajenju tik pred vznikom krompirja (BBCH 00-09) na dobro oblikovanih grebenih. 

Sredstvo se lahko tretira samo z napravami na traktorski pogon.  

*BUZZIN 
metribuzin 70 

0,75 kg Zagotov. 

s č. uporabe 

Se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst 

ozkolistnega plevela v krompirju po sajenju in pred vznikom krompirja. Sredstva se ne 

sme uporabiti v posevkih namenjenih pridelavi semenskega krompirja! 

CHALLENGE 
aklonifen 60 

4,0 L 90 Za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela. Po sajenju, vendar pred vznikom 

krompirja (BBCH 00-08). Za dobro delovanje je pomembna vlaga v tleh. Dolga karenca! 

FOCUS ULTRA 
cikloksidim 10 

2-4 L 

ali 

1-2 L+ 

močilo 

Dash 

HC  

56 Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov in samosevcev 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, krompir pa v 

razvojni fazi od razvitih dveh do devet pravih listov (BBCH 12-19).  

Enoletni ozkolistni pleveli in samosevci žit: 2 L/ha ali 1 L/ha + 1 L/ha močila Dash HC. 

Večletni ozkolistni pleveli: 4 L/ha ali 2 L/ha + 2 L/ha močila Dash HC. 

Mešanica Focus ultra+FFS na podlagi aktivne snovi bentazon lahko povzroči fitotoksičnost.  

FUSILADE FORTE  
fluazifop-p-butil 15 

0,8-1,3 L 90 Za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in ljulk (Lolium spp.), razen enoletne latovke 

(Poa annua). V razmerah majhne do srednje stopnje zapleveljenosti v odmerku 0,8-1,3 

L/ha. Tretira se v razvojni fazi pred cvetenjem, pred tvorbo gomoljev, preden se vrste 

sklenejo. Dolga karenca! 

FUSILADE MAX  
fluazifop-p-butil 12,5 

1,6 L 90 Za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in ljulk (Lolium spp.), razen enoletne latovke 

(Poa annua). V razmerah majhne do srednje stopnje zapleveljenosti v odmerku 1,6 L/ha. 

Tretira se v razvojni fazi pred cvetenjem, pred tvorbo gomoljev, preden se vrste sklenejo. 

Dolga karenca! 

*METRIC 
klomazon 6 +  

metribuzin 23,3 

1,0-1,5 L Zagotov. 

s časom 

uporabe 

Za zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov v krompirju pred vznikom: 

1,5 L/ha -  za zatiranje srakonje in pasjega zelišča, za ostale plevele 1,0 L/ha 

Sredstvo se ne sme uporabljati na zelo lahkih in peščenih tleh ter na tleh, ki vsebujejo več 

kot 10% organske snovi! Uporaba pred vznikom plevela in 7 dni pred vznikom krompirja. 

Sredstvo se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice. 

*PLATEEN WG 41,5 
metribuzin 17,5 +  

flufenacet 24 

2-2,5 kg Zagotov. 

s časom 

uporabe 

Za zatiranje enoletnih ozkolistnih plevelov in enoletnih širokolistnih plevelov. 

Uporabimo ga po sajenju, pred vznikom krompirja. Fitotoksičnost možna v izredno 

neugodnih vremenskih razmerah (nizke temp., veliko padavin, razmočenost tal). Sredstvo se 

lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice. 

PROMAN 
metobromuron 50 

3 L Zagotov. 

s časom 

uporabe 

Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega plevela pred 

vznikom krompirja (BBCH 00). V zgodnjih sortah krompirja, katere imajo vegetacijo krajšo 

od 115 dni, uporaba ni dovoljena. 

RINCON 25 SG 
rimsulfuron 25 

60 g + 

močilo 

Zagotov. 

s časom 

uporabe 

Za zatiranje nekaterih vrst ozkolistnega in širokolistnega plevela. Po vzniku plevela in 

krompirja, ko je krompir v fazah od začetka razgrinjanja prvih listov do začetka sklepanja 

vrst (BBCH 10-30). 

*SENCOR SC 600 
metribuzin 60 

  

0,15 -

0,75 L 

42 Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih  vrst ozkolistnega plevela. Po sajenju, 

pred vznikom: 0,75 L/ha (enkrat) ali po vzniku krompirja: 0,15 L/ha (največ dvakrat, do 

BBCH 19). Sredstvo se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice, pršilnika! 

Prav tako priporočamo pazljivost pri novih, nepreizkušenih sortah. 

SHARPEN 33 EC 
pendimetalin 33 

3-5 L 

 

Zagotov. s 

č. uporabe 
Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela pred 

vznikom krompirja, po oblikovanju grebenov (BBCH 000-008). 

SHARPEN 40 SC 
pendimetalin 40 

2,5- 4 L Zagotov. s 

č. uporabe 
Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela pred 

vznikom krompirja, po oblikovanju grebenov (BBCH 000-008). 

STALLION  

SYNC TEC 
klomazon 3 + 

pendimetalin 33,3 

3 L Zagotov. 

s časom 

uporabe 

Za zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov in plazeče pirnice v krompirju 

pred vznikom krompirja in plevelov! Tretira se čim prej po sajenju krompirja in sesedanju 

grebenov, najpozneje 7 dni pred vznikom krompirja! Sredstva se ne sme uporabljati v 

semenskem krompirju! Sredstva se ne sme uporabljati na peščenih in zelo rahlih tleh ter na 

tleh, ki vsebujejo več kot 10 % organske snovi. 

STOMP AQUA 
pendimetalin 45,5 

2,9 L Zagotov. s 

časom 

uporabe 

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela. Tretiramo po 

saditvi, pred vznikom. Ni dovoljeno uporabljati na tleh z deležem organske snovi nad 6% 

(močvirska/šotna tla) ter na zelo lahkih tleh (peščena, prodnata, kamnita tla), v času suše ali 

v času pred napovedanimi obilnejšimi padavinami.   

TARGA SUPER 
kvizalofop p-etil 5  

1,2-2,0 

L 

45 1,2 L/ha za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela, 2,0 L/ha za zatiranje plazeče pirnice 

(Agropyron repens). Tretira se, ko je krompir v fazah od razvitih dveh listov do začetka 

cvetenja (BBCH 12-61). Uporaba FFS ob uporabi ročne nahrbtne škropilnice ni dovoljena! 

*TAROT 25 WG               
rimsulfuron 25 

40–50 g 
+ 

močilo 

Zagotov. s 

časom 

uporabe 

Za zatiranje enoletnih ozkolistnih in večletnih ozkolistnih (50 g/ha) ter nekaterih vrst 

širokolistnega plevela. Na kraških in propustnih tleh se sredstva ne sme uporabljati! Sredstva 

se ne sme mešati z organskimi fosfornimi insekticidi! Uporaba od treh listov krompirja do 

začetka sklepanja vrst, plevel naj ima razvite 2-3 liste. 
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VARSTVO ŽIT PRED BOLEZNIMI 

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. 

Fenološki razvoj žitnih posevkov 

Na območju Spodnje Savinjske doline je večina posevkov ozimnih pšenic v razvojnih fazah začetka 

kolenčenja (BBCH 30-31), posevki ozimnih ječmenov v fazah od  prvega do tretjega kolenca 

(BBCH 31-33). Posevki jarin so v fenofazah od vznika do razvoja listov (BBCH 06-12).  

 

Škropljenje žitnih posevkov: 

Na posevkih ozimnega ječmena je ponekod prisoten ječmenov listni ožig, nekoliko večji je na 

posameznih njivah napad z ječmenovo mrežasto pegavostjo. Prag za zatiranje ječmenove 

mrežaste pegavosti je, ko se pri 10 % rastlin pojavijo pege na vsaj treh listih. V suhih 

pomladih lahko z zatiranjem zavlačujemo, dokler ni presežen tudi prag škodljivosti za 

pepelasto plesen. Prag za zatiranje ječmenovega listnega ožiga je dosežen, ko najdemo 35 % 

rastlin z dobro razvitimi posameznimi pegami. 

Pri pregledih posevkov ozimnih pšenic bodite pozorni na okužbe s pšenično listno pegavostjo. 

Okužbe najprej zasledite na spodnjih listih. Te se kažejo v obliki rumeno zelenih do rjavkasto 

zelenih podolgovatih pegah na katerih se kasneje razvijejo drobni temni piknidiji, ki so vidni s 

prostim očesom. Za zatiranje se odločite, če najdete septorijske pege na zgornjih treh listih pri 

več kot 10 % rastlin. 

Pri pregledu ozimnih posevkov v zadnjih dneh še nismo zasledili okužbe žit z žitno pepelovko. Prag 

za škropljenje v fazi kolenčenja pri ozimni pšenici je presežen, ko najdemo žitno pepelovko na 

treh zgornjih listih bili pri 30 % rastlin. Pri ječmenu je v času cvetenja prag škodljivosti 

presežen, ko žitno pepelovko najdemo na zastavičarju pri več kot 20 % rastlin.  

V prihodnjih dneh, ko pričakujemo nekaj padavin in višje temperature, lahko pričakujemo povečan 

obseg okužb s prej omenjenimi boleznimi. Pri prvem škropljenju, v času kolenčenja, se pri izbiri 

pripravkov odločite za tiste, ki imajo širši spekter delovanja in zatirajo več bolezni hkrati (pšenično 

listno pegavost, ječmenovo mrežasto pegavost, ječmenov listni ožig in žitno pepelovko).  

V pomoč, pri odločitvi in uporabi ustreznega fungicida, je preglednica vseh dovoljenih fungicidov za 

rabo med vegetacijo v posevkih strnih žit v RS v letu 2020. 

 

Legenda za preglednico: 
 

uporaba v (p-pšenica,  j-ječmen,  o-oves,  t-tritikala,  r-rž,  pr-pira, jj-jari ječmen, oz. r-ozimna rž) 

 

MU = manjša uporaba (»Učinkovitost in fitotoksičnost FFS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila 

preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo tega FFS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik«). 

 

* za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih 

KOPOP ukrepih! 

 

FFS** zaloge v uporabi do…. 

Preglednica 1: Dovoljeni fungicidi za uporabo med vegetacijo v posevkih strnih žit v RS v letu 2020 

mailto:silvo.zveplan@ihps.si


  

 

      

FFS 

    uporaba v žitih 
 

AKTIVNA  

SNOV 

ODM. K 
                       SPEKTER  DELOVANJA 

 L(kg)/ha  (dni) PŠENICA JEČMEN 

AMISTAR 

(p, j, r, t) 

azoksistrobin 

 
1,0 35 rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih 

plev 

rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni 

ožig 

*AMISTAR OPTI** 

(p, j, t, r, o) 
do 20.5.2020 

azoksistrobin 

klorotalonil 
2,5 ČU helmintosporiozna pegavost pšenice, 

pšenična rja, pšenična listna pegavost, 

rjavenje pšeničnih  plev, žitna pepelovka 

ječmenova  rja, ječmenov listni ožig, 

ječmenova mrežasta pegavost, 

ječmenova ramularijska pegavost, žitna 

pepelovka 

ASCRA XPRO 

( p, j, r, o, t) 

biksafen 

fluopiram 

protiokonazol 

 

1,2 – 1,5 ČU žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, 

pšenična listna pegavost, rjavenje 

pšeničnih plev, lomljivost žitnih bilk,  

temna pegavost pšenice, fuzarioze 

žitna pepelovka, ječmenova  rja, 

ječmenova mrežasta pegavost, ječmenov 

listni ožig, ramularijska pegavost, 

lomljivost žitnih bilk 

*AVOCA SUPER** 

(p) 
do 20.5.2020 

ciprokonazol 

klorotalonil 
2,0 42 rje iz rodu Puccinia, pšenična listna 

pegavost 

 

AVTAR 75 NT 

(p) 

mankozeb 2,0  14 listne pegavosti iz rodu Septoria 

 

 

BALTAZAR 

(p, j, o, r) 

tebukonazol  1,0 42 žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, 

fuzarioze 

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, 

ječmenov listni ožig 

BOUNTY 

(p, j, o, r, t) 

tebukonazol  0,6 35 žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, 

pšenična listna pegavost, fuzarioze 

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, 

ječmenov listni ožig 

BUZZ ULTRA DF 

(p) 

tebukonazol  0,33 35 rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, 

fuzarioze, pšenična listna pegavost 

 

CARAMBA 

(p, j, oz. r, t) 

metkonazol 1,5  35 fuzarioze, pšenična listna pegavost, 

rje iz rodu Puccinia 

ječmenova rja 

CHAMANE 

(p, j, o, r, t) 

azoksistrobin 1,0 35 rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih 

plev, pšenična listna pegavost 

ječmenova mrežasta pegavost, rje iz 

rodu Puccinia, žitna pepelovka, 

ječmenov listni ožig 

COMRADE 

(p, j, r) 

azoksistrobin 

ciprokonazol 
0,75 – 1,0 42 rje iz rodu Puccinia, pšenična listna 

pegavost 

rumena rja, ječmenov listni ožig, 

ječmenova mrežasta pegavost 

COSAN (p, j, t, r) žveplo 5 -7,5 35 žitna pepelovka žitna pepelovka 

DITHANE DG 

Neotec  (p) 

mankozeb 2,0  14 listne pegavosti iz rodu Septoria 

 

 

DITHANE M-45 (p) mankozeb 2,0  14 listne pegavosti iz rodu Septoria  

ELATUS ERA 

(p, j, r, t;  MU pr, o)                                           

benzovindiflupir 

protiokonazol 
1,0 

 

42 rje iz rodu Puccinia, pšenična listna 

pegavost, rjavenje pšeničnih plev,  

fuzarioze 

ječmenov listni ožig, ječmenova 

mrežasta pegavost, ječmenova 

ramularijska pegavost, ječmenova  rja 

ELATUS PLUS 

(p, j, r, t;  MU pr, o)                                           

benzovindiflupir 

 
0,75 42 

(ČU 

j,o) 

rje iz rodu Puccinia, pšenična listna 

pegavost, rjavenje pšeničnih plev 

ječmenov listni ožig, ječmenova 

mrežasta pegavost, ječmenova 

ramularijska pegavost, ječmenova  rja 

EMINENT 125 EW 

(p) 

tetrakonazol 1,0 35 žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, 

pšenična listna pegavost, rjavenje pš. plev 

 

FALCON EC 460** 

(p, j) 
do 28.2.2021 

spiroksamin  

tebukonazol 

triadimenol 

0,6 35 žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, 

pšenična listna pegavost, fuzarioze, 

rjavenje pšeničnih plev 

žitna pepelovka,  rje iz rodu Puccinia, 

ječmenov listni ožig, ječmenova 

mrežasta  pegavost 

FAXER 

(p, r, t) 

prokloraz 1,0 35 zmanjševanje okužb s pšenično listno 

pegavostjo, lomljivostjo žitnih bilk 

 

FLEXITY 

(p, j, o) 

metrafenon 0,5 35 žitna pepelovka žitna pepelovka 

FOLICUR EW 250 

(p, j, o, r) 

tebukonazol  1,0 42 žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, 

fuzarioze 

žitna pepelovka,  rje iz rodu Puccinia, 

ječmenov listni ožig 

KEYPRO  

(oz. p) 

ciprokonazol 1,0 35 rje iz rodu Puccinia, pšenična listna 

pegavost 

 

KUMULUS DF  

(p, j, r, t) 

žveplo 5,0 – 7,5 35 žitna pepelovka žitna pepelovka 

LIBRAX 

(oz. p, j, r, oz. t) 

fluksapiroksad 

metkonazol 
1,33 – 2,0 35 žitna pepelovka, helmintosporiozna 

pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, 

rje iz rodu Puccinia, 

žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, 

ječmenova mrežasta pegavost, 

ječmenova ramularijska pegavost 

MAGNELLO (p) difenokonazol 

tebukonazol 
1,0 ČU pšenična listna pegavost, fuzarioze, 

rjavenje pšeničnih plev, pšenična rja 

 



  

 

 

FFS 

    uporaba v žitih 
 

AKTIVNA  

SNOV 

ODM. K 
                       SPEKTER  DELOVANJA 

 L(kg)/ha  (dni) PŠENICA JEČMEN 

MANFIL PLUS 75 

WG (p) 

mankozeb 2,0 14 listne pegavosti iz rodu Septoria  

MANKOZ 75 WG** 

(p) 
do 31.7.2021 

mankozeb 2,0  14 listne pegavosti iz rodu Septoria 

 

 

MICROTHIOL SC 

(p, j, r, t) 

žveplo 5,0 – 7,5 35 žitna pepelovka žitna pepelovka 

MICROTHIOL 

SPECIAL (p, j, r, t) 

žveplo 5,0 – 7,5 35 žitna pepelovka žitna pepelovka 

MIRADOR 250 SC 

(p, j, r, t) 

azoksistrobin 

 

 

1,0 35 rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih 

plev 

rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni 

ožig 

MIRADOR FORTE 

(p, j, t) 

azoksistrobin 

tebukonazol 

 

1,5 – 2,0 35 žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, 

pšenična listna pegavost, rjavenje 

pšeničnih plev 

žitna pepelovka, ječmenova mrežasta 

pegavost  

MIRADOR XTRA 

(p, j, o, r, t) 

azoksistrobin 

ciprokonazol 
1,0 ČU žitna pepelovka, pšenična  rja, rje iz rodu 

Puccinia,  rjavenje pšeničnih  plev, 

pšenična listna pegavost, 

helmintosporiozna pegavost pšenice 

pepelasta  plesen, ječmenova rja, 

ječmenov listni ožig, ječmenova 

mrežasta pegavost 

 

OPUS 1** 

(p, j, o, r, pr, t) 
do 30.10.2020 

epoksikonazol  

fenpropimorf 
1 - 1,5  35 žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, 

pšenična listna pegavost, fuzarioze, 

rjavenje pš. plev, lomljivost žitnih bilk 

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, 

ječmenova mrežasta pegavost, ječmenov 

listni ožig, lomlj. žitnih bilk, fuzarioze 

ORIUS 25 EW 

(jj, p, r, t) 

tebukonazol 

 
1,0 ČU žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, 

pšenična listna pegavost, fuzarioze 

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, 

ječmenova mrežasta pegavost 

ORTIVA 

(p, j, r, t) 

azoksistrobin 

 
1,0 35 rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih 

plev 

rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni 

ožig 

PENNCOZEB 75 

DG (p) 

mankozeb 2,0  28 listne pegavosti iz rodu Septoria 

 

 

PEPELIN (p, j, t, r) žveplo 5,0 – 7,5 35 žitna pepelovka žitna pepelovka 

PLEXEO 

(p, j, t, oz. rž) 

metkonazol 1,5 35 rje iz rodu Puccinia, pšenična listna 

pegavost, fuzarioze 

ječmenova  rja 

PRIAXOR EC 

(oz. p, j, t, r) 

fluksapiroksad 

piraklostrobin 
1,5 35 helmintosporiozna pegavost pšenice, žitna 

pepelovka, pšenična listna pegavost, rje iz 

rodu Puccinia 

žitna pepelovka, ječmenova rja, 

ječmenov listni ožig, ječmenova 

mrežasta pegavost, ječmenova 

ramularijska pegavost 

*PROCEED**  

(oz. p, oz. j) 
do 20.5.2020 

ciprokonazol 

klorotalonil 
2,0 42 rje iz rodu Puccinia, pšenična listna 

pegavost 

ječmenov listni ožig, ječmenova 

mrežasta pegavost 

PROSARO 

 (j, p, r, t) 

protiokonazol 

tebukonazol 
1,0 35 žitna pepelovka,  pšenična rja,  rjavenje 

pšeničnih  plev, pšenična listna pegavost, 

fuzarioze, snežna plesen 

žitna pepelovka, ječmenova rja, 

ječmenov listni ožig, ječmenova 

mrežasta pegavost 

RETENGO  

(p, j, r, t) 

piraklostrobin 1,25 35 helmintosporiozna pegavost pšenice, rje iz 

rodu Puccinia 

ječmenova rja, ječmenov listni ožig, 

ječmenova mrežasta pegavost, sončni 

ožig 

SEGURIS XTRA 

(p, j) 

azoksistrobin 

ciprokonazol 

izopirazam 

1,0 35 žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia,  

rjavenje pšeničnih  plev, pšenična listna 

pegavost 

ječmenova mrežasta pegavost, 

ječmenova ramularijska pegavost, žitna 

pepelovka, ječmenova  rja 

SILTRA XPRO 

(j, p, r, o, t) 

biksafen 

protiokonazol 

 

1,0 ČU fuzarioze, helmintosporioza kličnih listov, 

lomljivost žitnih bilk, progavosti iz rodu 

Pyrenophora, rje iz rodu Puccinia, pšenična 

listna pegavost, žitna pepelovka 

ječmenova ramularijska pegavost, žitna 

pepelovka, ječmenova  rja, ječmenova 

mrežasta pegavost, ječmenov listni ožig 

SIRENA 

(p, j, t, oz. rž) 

metkonazol 1,5 35 rje iz rodu Puccinia, pšenična listna 

pegavost, fuzarioze 

ječmenova  rja 

SPHERE 535 SC 

(p, j) 

ciprokonazol 

trifloksistrobin 
0,5 35 žitna pepelovka, pšenična listna pegavost, 

rje iz rodu Puccinia 

ječmenova mrežasta pegavost, ječmenov 

listni ožig, žitna pepelovka, ječmen. rja 

STAR 

TEBUKONAZOL 

(p, j, o, oz. r)  

tebukonazol 1,0 42 žitna pepelovka, fuzarioze, rje iz rodu 

Puccinia 

žitna pepelovka, rje iz rodu Puccinia, 

ječmenov listni ožig 

TAZER 250 SC 

(oz. p, j) 

azoksistrobin 

 
0,8 35 žitna pepelovka, rjavenje pšeničnih  plev, 

pšenična listna pegavost, ržena rja, 

fuzarioze  

ječmenova rja, ječmenov listni ožig, 

ječmenova mrežasta pegavost, fuzarioze 



  

 

 

FFS 

    uporaba v žitih 
 

AKTIVNA  

SNOV 

ODM. K 
                       SPEKTER  DELOVANJA 

 L(kg)/ha  (dni) PŠENICA JEČMEN 

TEBUSHA 25% EW 

(p, j, r, t) 

tebukonazol 1,0 35 fuzarioze, rje iz rodu Puccinia, rjavenje 

pšeničnih plev, žitna pepelovka 

rje iz rodu Puccinia, fuzarioze, žitna 

pepelovka 

TERN 

(p) 

fenpropidin 0,75 35 žitna pepelovka  

THIOVIT JET  

(p, j, t, r) 

žveplo 5,0 – 7,5 35 žitna pepelovka žitna pepelovka 

TOPSIN – M  (p, t) tiofanat - metil 1,1 42 fuzarioze  

VINDEX 80 WG 

(p, j, t, r) 

žveplo 5,0 – 7,5 35 žitna pepelovka žitna pepelovka 

ZAFTRA AZT 250 

SC (p, j, t, r) 

azoksistrobin 

 
1,0 35 rje iz rodu Puccinia, rjavenje pšeničnih  

plev 

rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni 

ožig 

ZAMIR 

(p, j, t, oz. r) 

prokloraz 

tebukonazol 
1,5 42 žitna pepelovka, fuzarioze, rje iz rodu 

Puccinia, pšenična listna pegavost 

žitna pepelovka, ječmenova rja, 

ječmenov listni ožig, ječmenova 

mrežasta pegavost 

ZANTARA 

(p, j, r, t; MU o) 

biksafen 

tebukonazol 
1,5 35 žitna pepelovka,  rje iz rodu Puccinia,  

rjavenje pšeničnih  plev, pšenična listna 

pegavost, temna pegavost pšenice, 

fuzarioze, snežna plesen 

žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, 

ječmenova mrežasta pegavost, rje iz 

rodu Puccinia, ječmenova ramularijska 

pegavost, fuzarioze  

ZOXIS 250 SC 

(p, j, r, t) 

azoksistrobin 1,0 35 pšenična listna pegavost, rje iz rodu 

Puccinia 

rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni 

ožig, ječmenova mrežasta pegavost  

 

Pred uporabo FFS pozorno preberite priložena navodila za uporabo in opravite škropljenje v skladu s predpisanimi 

navodili! 
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ZATIRANJE PLEVELOV V KORUZI S HERBICIDI 

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. 

V zadnjih dneh so na področju Savinjske doline in širše Celjske regije začeli s setvijo koruze. 

Trenutno je pri nas registriranih 70 selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v koruzi. Ukrep 

uporabe herbicidov se tako kot pri drugih gojenih rastlinah, tudi pri koruzi počasi, a vztrajno nagiba 

k usmerjenemu zatiranju plevela po vzniku koruze in plevelov.  

Svetujemo vam, da s herbicidi navedenimi v spodnji preglednici »kolobarite« kar pomeni, da ne 

uporabljate istih pripravkov več let zapored, temveč jih čim večkrat zamenjate s pripravki z drugimi 

aktivnimi snovmi iz drugih kemičnih skupin.  

Priporočamo, da poskušate zatiranje plevelov pred vznikom koruze nadomestiti z zatiranjem 

plevelov po vzniku koruze. 

Za več informacij in lažjo odločitev prilagamo preglednico št. 1.  

 

Preglednica 1: Seznam selektivnih herbicidov, registriranih v RS za uporabo v koruzi v letu 2020 

 

Fitofarmacevtsko sredstvo, 

zatira plevele 

 

Aktivna snov 

 

F 

 

Odmerek 

 

Čas uporabe 

koruza BBCH 

 

      Karenca in opombe 

 

ADENGO  

E.Š. in O. pl. 

izoksaflutol + tienkarbazon  SC 0,44 L/ha Preem, Po do 13 KZ=ČU, KS ne silirati pred 

mlečno zrelostjo 

*AKRIS, E. O. in E. Š. pl. dimetenamid + terbutilazin SE 3,0 L/ha Po 12-16 ČU, VPV 

*ALISEO, E. in Večl. O. ter Š. pl. nikosulfuron + rimsulfuron WG 70 g/ha Po 12-18 + M ČU, KZ in KS 

*ALISEO PLUS  

E in Večl. O. ter Š. pl.  

dikamba + nikosulfuron +  

rimsulfuron 

WG 350 - 440 g/ha Po 12-16 + M ČU 

*ARIGO 

E in Večl. O. ter Š. pl. 

mezotrion  + nikosulfuron +  

rimsulfuron 

WG 330 g/ha Po 12-18 + M ČU 

*ARRAT, E in Večl. Š. pl. dikamba + tritosulfuron WG 0,2 kg/ha Po 12-18 + M ČU,  VPV 

*BANDERA = 

*PRIMERO, O. in Š. pl. 

nikosulfuron OD 1,0 L/ha Po 12-18 ČU, KZ in KS 

*BANVEL 480 S 

E in Večl. Š. pl. 

dikamba SL 0,6 L/ha Po 12-18 ČU, Po 17-18 tretirati pod 

liste koruze! 

*BASAGRAN 480, 

*BASAGRAN**  

E in nek.Večl. Š. pl. 

bentazon SL 1,5- 2,0 L/ha Po 11-15 KZ in KS 60 dni, 

** zaloge v uporabi do 

25.8.2020 

*CALARIS PRO 

E.Š. in nekatere vrste O. pl. 

mezotrion + terbutilazin SC 2,0 – 2,3 L/ha Preem, Po 09-14 ČU,  VPV 

*CALLAM, E in Večl. Š. pl. dikamba + tritosulfuron WG 300 g/ha  Po 13-16 + M ČU, ne za sladko koruzo! 

CALLISTO 480 SC  

Š. pl. in navadna kostreba 

mezotrion SC 0,25 – 0,3 L/ha 

0,15 – 0,25 L/ha 

Preem,  

Po 09-18 + M 

ČU 

*CAMBIO**,  

E. in Večl. Š. pl. 

bentazon+dikamba SL 2,0 L/ha Po 12-16 + M ČU, 
**zaloge v uporabi do 28.11.2020 

CAPRENO  

O. in Š. pl. 

tembotrion + tienkarbazon-

metil 

SC 0,3 L/ha Po 12-16 + M ČU 

*CLIOPHAR 600 SL** 

E. in Večl. Š. pl.  

klopiralid SL 0,16 – 0,2 L/ha Po 12-15 70 dni, 
**zaloge v uporabi do 28.10.2020 

*DICASH, E. in Večl. Š. pl. dikamba SL 0,6 L/ha Po 12-18 ČU 

mailto:silvo.zveplan@ihps.si


   

  

 

Fitofarmacevtsko sredstvo, 

zatira plevele 

 

Aktivna snov 

 

F 

 

Odmerek 

 

Čas uporabe 

koruza BBCH 

 

      Karenca in opombe 

 

*DUAL GOLD 960 EC 

E. O. in Š. pl. 

S-metolaklor EC 1,0 - 1,5 L/ha 

1,0 - 1,3 L/ha 

Preem izven VVO 

Po 09 -14 

KZ= ČU, KS 91 dni 

v mešanici s sredstvom na 

osnovi mezotriona + M 

*EFICA 960 EC 

E. O. in  nekatere vrste Š. pl. 

S-metolaklor EC 1,0 - 1,5 L/ha 

1,0 - 1,3 L/ha 

Preem izven VVO 

Po 09 -14 

KZ= ČU, KS 91 dni 

v mešanici s sredstvom na 

osnovi mezotriona + M 

*ELUMIS, E. Š. in O. pl. mezotrion  + nikosulfuron OD 1,5 L/ha Po 11-18 ČU 

*ENTAIL = *MILAGRO 240 SC 

O. in Š. pl. 

nikosulfuron SC 0,17 L/ha Po 12-18 ČU 

EQUIP, Š. in O. pl foramsulfuron OD 2,0 - 2,5 L/ha Po 12-16 ČU, VPV 

ESTERON, E. Š. pl. 2,4 D 2-EHE EC 1,0 L/ha Po 14-16 ČU 

FOCUS ULTRA, E in Večl. O. pl, 

samonikla žita 

cikloksidim EC 1, 0 – 4,0 L/ha Po 12-19 + (M) ČU, uporaba le v  posevkih 

tolerantnih na a.s. 

cikloksidim!  

*FRONTIER X2, E. O. in  Š. pl. dimetenamid -P EC 1,0 - 1,4 L/ha pred setvijo 

inkorporacija, 

Preem 

KZ =ČU, KS v mleč. zrelosti 

HARMONY 50 SX, Š. pl. tifensulfuron-metil  SG 22,5 g/ha Po 12-18 + M ČU 

HERBOCID XL, Š. pl.  2,4-D  SL 1,25 L/ha Po 13-14 ČU 

*KALIMBA = *KAMBA 480 SL 

E in Večl. Š. pl. 

dikamba SL 0,6 L/ha Po 12-18 ČU 

*KELVIN, O. in Š. pl.  nikosulfuron SC 1,0 L/ha Po 13-18 ČU 

*KELVIN OD, Š. in O. pl.  nikosulfuron OD 1,0 L/ha Po 14-17 ČU 

*KOBAN TX, Š. in O. pl. petoksamid + terbutilazin SE 4,0 L/ha Preem, Po 10- 14 ČU, VPV 

LAUDIS, O. in Š. pl. tembotrion OD 1,15 - 2,25 L/ha Po 12-18 ČU, mogoča split aplikacija 

LAUDIS WG 30, O. in Š. pl. tembotrion WG 0,25 - 0,5 kg/ha Po 12-18 + M ČU, mogoča split aplikacija 

*LONTREL 100, Š. pl. klopiralid  SL 1,0 - 1,2 L/ha Po 12-15 KZ in KS 70 dni 

*LONTREL 72SG, Š. pl. klopiralid  SG 170 g/ha Po 12-19 ČU 

*LUMAX 

E. O. in Š. pl. 

S-metolaklor + terbutilazin 

+ mezotrion 

SE 3,25 - 4,0 L/ha 

3,0 - 4,0 L/ha 

Preem izven VVO 

Po 09-14 

ČU 

*LUMAX H 537,5 SE 

E. O. in Š. pl. 

S-metolaklor + terbutilazin 

+ mezotrion 

SE 3,0 - 4,0 L/ha Preem, Po 09-14 ČU, VPV 

MERLIN FLEXX  

E. Š. in nekat. O. pl. 

izoksaflutol SC 0,3 L/ha 

0,4 L/ha 

Preem,  

Po 09- 13 

 KZ=ČU, KS ne pred mleč. zr. 

Po - le samostojno! 

*MILAGRO EXTRA 6 OD = 

*MOTIVELL EXTRA 6 OD = 

*SAMSON EXTRA 6 OD = 

*KELVIN MAX,  O. in Š. pl. 

nikosulfuron OD 0,75 L/ha ali 

 deljena aplikac. 

0,5 + 0,25 L/ha 

Po 12-18 

 

 

ČU, ne za sladko koruzo! 

*MILAGRO PLUS 

E. ter Večl. Š. pl. in O. pl. 

dikamba +  

nikosulfuron 

OD 0,8 L/ha Po 12-18 ČU 

MONSOON ACTIVE 

E.O. in Š.pl.  

(ter divji sirek) 

foramsulfuron + 

tienkarbazon-metil 

OD 1,5 L/ha ali 

0,75 + 0,75 L/ha 

(2,0 L/ha ali 

1,0 + 1,0 L/ha) 

Po 12-16, 

deljena aplikac. 

Po 12-18 

ČU, VPV, 

mogoča deljena aplikacija 

*MOTIVELL = 

*SAMSON 4 SC, O. in Š. pl. 

nikosulfuron  SC 1,0 L/ha  

 

Po 12-18 ČU, ne za sladko koruzo! 

*MURAL 

E in nekatere vrste Večl. Š. pl. 

dikamba SL 0,6 – 0,75 L/ha Po 12-15 ČU, ne za semensko, ne za 

sladko in ne za koruzo s 

podsevkom! 

MUSTANG 306 SE 

 E. in nekat. Večl. Š. pl. 

florasulam + 2,4 D 2-EHE SE 0,5 - 0,6 L/ha Po 14-15 ČU 

NAGANO, Š. in O. pl. bromoksinil + mezotrion OD 0,5 – 1,0 L/ha Po 12-18 ČU 

*NICOSH, O. in Š. pl. nikosulfuron SC 1,0 L/ha Po 12-18 KZ in KS 60 dni 

*NIKITA= (*CALLISTO TURBO) 

E ter Večl. Š. in O. pl. 

dikamba + mezotrion + 

nikosulfuron 

WG 0,45 kg/ha  

ali deljeno 0,4 + 

0,2 kg/ha 

Po 12-19 + M 

Po 12-16 + M + 

Po 19 + M 

ČU; v primeru deljenega 

odmerka le vsako drugo leto 

na isti površini! 

OSORNO = TEMSA  SC 

navadna kostreba in nekat. E. Š. pl. 

mezotrion SC 1,5 L/ha Po 12-18 ČU 

PEAK 75 WG  

E. in nekat. Večl. Š. pl. 

prosulfuron WG 20 g/ha Po  do 17  + M ČU 



   

  

 

Fitofarmacevtsko sredstvo, 

zatira plevele 

 

Aktivna snov 

 

F 

 

Odmerek 

 

Čas uporabe 

koruza BBCH 

      

Karenca in opombe 

 

*PRIMEXTRA TZ GOLD 500 

SC 

E. O. in Š. pl. 

S-metolaklor + terbutilazin SC 4,0 - 4,5 L/ha 

solo  

Preem izven VVO 

Po 09-13  

ČU, v kombinaciji s 

sredstvom na osnovi 

mezotriona so odmerki nižji! 

RINCON 25 SG, 

nekat. vrste O. in Š. pl. 

rimsulfuron SG 60 g/ha Po 10-18 + M ČU 

SHARPEN 33 EC, E. O. in Š. pl. pendimetalin EC 3,0 - 5,0 L/ha Preem  00-09 ČU, KZ in KS, VPV 

SHARPEN 40 SC, E. O. in Š. pl. pendimetalin SC 2,5 - 4,0 L/ha Preem  00-09 ČU, KZ in KS, VPV 

*SPANDIS 

E. in Večl. Š. ter O. pl.  

dikamba +  nikosulfuron +  

prosulfuron 

WG 400 g/ha Po 12-18 + M ČU 

STARANE FORTE  

E. in nekat. Večl. Š. pl. 

fluroksipir EC 0,54 L/ha Po 12-16 ČU, KZ, KS in za sladko 

koruzo 

STOMP AQUA 

E. O. in nekat. Š. pl. 

pendimetalin  CS 3,3 L/ha Preem,  

Po do 14 

ČU 

*STRETCH, E. O. in Š. pl. nikosulfuron OD 1,0 L/ha Po 12-18 ČU, KZ in KS 

*SUCCESSOR 600, O. in Š. pl. petoksamid EC 2,0 L/ha Preem, Po do 14 ČU, VPV 

*SUCCESSOR 600 PRO** 

Š. in O. pl. 

petoksamid EC 2,0 L/ha Preem ČU, 
**zaloge v uporabi do 31.7.2020 

*TALISMAN, E. in nekat.  Večl. 

O. pl. ter E. Š. pl. 

nikosulfuron OD 1,125 L/ha Po 12-18 ČU, KZ in KS 

TANDUS 200 EC 

Š. pl.  

fluroksipir EC 1,0 L/ha Po 13-16  KS 63 dni, registriran le za 

uporabo v silažni koruzi! 

*TAROT 25 WG  

O. in Š. pl. 

rimsulfuron  WG 40 - 60 g/ha Po 12-18 + M KS 63, KZ=ČU,  

ne uporabljati na kraških in 

propustnih tleh! 

 

Legenda: 

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli  

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku  

posevka, razvojna faza koruze (npr. BBCH 12) = razvita dva lista koruze, Po + M - uporaba herbicidov po 

vzniku posevka in plevelov + obvezno dodajanje močila, ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,  

KS – silažna koruza, KZ – koruza za zrnje, VPV- varnostni pas do voda, FFS** zaloge v uporabi do… 

 

*FFS - velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri 

pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!! 

 

Pred uporabo kateregakoli herbicida pozorno preberite priložena navodila in opravite škropljenje 

v skladu s predpisanimi navodili! 
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VARSTVO OLJNIH BUČ PRED PLEVELI 

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v oljnih bučah.  
 

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih oljnih buč 

po setvi pred vznikom oljnih buč in plevelov 

 

Fitofarmacevtsko sredstvo, 

zatira plevele 

 

Aktivna snov 

 

F 

 

Odmerek 

 

Čas uporabe 

oljna buča BBCH 

 

      Karenca in opombe 

 

CENTIUM 36 CS,  

COMMAND 36 CS**,  

DR METROB KLOMAZON**  

 nekatere vrste O. in Š. pl. 

klomazon CS 0,25 L/ha Preem ČU, 

 

**zaloge v uporabi do 30.4.2021 

*SUCCESSOR 600   

O. in Š. pl. 

petoksamid EC 2,0 L/ha Preem   ČU 

 

 

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih oljnih buč 

po vzniku oljnih buč in plevelov 

 

Fitofarmacevtsko sredstvo, 

zatira plevele 

 

Aktivna snov 

 

F 

 

Odmerek 

 

Čas uporabe 

oljna buča BBCH 

 

      Karenca in opombe 

 

FUSILADE FORTE 

E. in Večl. O. pl.   

(razen enoletne latovke Poa annua) 

fluazifop-p-butil EC  0,8 -  1,3 L/ha  

 

Po 12 - 14 ČU, manjša uporaba! 

0,8 L/ha  za zatiranje E. O.  plevela;  

1,3 L/ha za zatiranje Večl.  O. 

plevela (Sorghum halepense), s 

predhodno medvrstno obdelavo tal, 

s katero se razreže rizome.  

 

Legenda:  E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli  

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku  

posevka, razvojna faza  (npr. BBCH 12) = razvita dva lista buč, ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,  

FFS** zaloge v uporabi do… 
Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila 

preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva! 

*FFS-velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih 

v izbranih KOPOP ukrepih!!! 

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve! 
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VARSTVO SOJE PRED PLEVELI 

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v soji.  
 

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih soje 

po setvi pred vznikom soje in plevelov 
 

Fitofarmacevtsko sredstvo, 

zatira plevele 

 

Aktivna snov 

 

F 

 

Odmerek 

 

Čas uporabe 

soja BBCH 

 

      Karenca in opombe 

 

CENTIUM 36 CS, 

COMMAND 36 CS**, 

DR METROB KLOMAZON**,  

 nekatere vrste O. in Š. pl. 

klomazon CS 0,25 L/ha Preem ČU,  manjša uporaba, 

tretiranje  takoj oz. najkasneje 3 dni 

po setvi, 

**zaloge v uporabi do 30.4.2021 

*DUAL GOLD 960 EC 

E. O. in Š. pl. 

S-metolaklor EC 1,0 - 1,3 L/ha  

1,0 L/ha na VVO 

Preem 

 

ČU  

 

*EFICA 960 EC 

E. O. in nekatere  vrste Š. pl. 

S-metolaklor EC 1,0 - 1,3 L/ha  

1,0 L/ha na VVO 

Preem 

 

ČU  

 

SHARPEN 33 EC  

E. O. in Š. pl. 

pendimetalin EC 3,0 - 5,0 L/ha Preem  00-09 ČU 

SHARPEN 40 SC  

E. O. in Š. pl. 

pendimetalin SC 2,5 - 4,0 L/ha Preem  00-09 ČU 

STOMP AQUA 

E. O. in nekat. Š. pl. 

pendimetalin  CS 2,6 L/ha Preem 

 

ČU, manjša uporaba 

 
Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih soje 

po vzniku soje in plevelov 
 

Fitofarmacevtsko sredstvo, 

zatira plevele 

 

Aktivna snov 

 

F 

 

Odmerek 

 

Čas uporabe 

soja BBCH 

 

      Karenca in opombe 

 

*BASAGRAN 480,  

E. in nek. Večl. Š. pl.   

bentazon SL 1,5- 2,0 L/ha Po 11-13 60 dni,  

tretiranje pri temperaturah med 10 

in 25 ˚C! 

*BASAGRAN**,  

E. in nek. Večl. Š. pl.   

bentazon SL 1,5- 2,0 L/ha Po 11-13 60 dni, tretiranje pri temper. med 10 

in 25 ˚C! 

**zaloge v uporabi do 25.8.2020 

FOCUS ULTRA 

E. in Večl. O. pl. in samosevci žit  

cikloksidim EC 2,0 L/ha oz.  

1,0 L/ha+1,0L/ha 

močila DASH HC 

4,0 L/ha oz. 

2,0 L/ha+2,0L/ha 

močila DASH HC 

Po 12-19 

 

 

Po 12-19 

56 dni,  

enoletni oz. pl. in samosevci žit 

(BBCH 12-29) 

večletni oz. pl. visoki do15 cm, 

oziroma (BBCH 13-15) 

HARMONY 50 SX,  

E. Š. pl. 

tifensulfuron-metil  SG 2 x 7,5 g/ha deljena 

(split) aplikacija, 

razmak med  

tretiranjema  

naj bo 7-14 dni 

Po 10 - 14 manjša uporaba, 

SZ = ČU, 

SZK = 14 dni 

 

 

Legenda:  SZ – soja za zrnje, SZK- soja za zeleno krmo,  

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, Preem - uporaba herbicidov 

pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku  posevka, razvojna faza  (npr. BBCH 

12) = razvita dva lista soje, ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe, 
Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila 

preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva! 

*FFS - velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v 

izbranih KOPOP ukrepih!!!  

FFS** zaloge v uporabi do… 

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve! 
                                                                                                       

 

 

 

 



   

  

VARSTVO SONČNIC PRED PLEVELI 

 

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v sončnicah.  
 

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih sončnic 

po setvi pred vznikom sončnic in plevelov 
 

Fitofarmacevtsko sredstvo, 

zatira plevele 

 

Aktivna snov 

 

F 

 

Odmerek 

 

Čas uporabe 

sončnica BBCH 

 

Karenca in opombe 

 

CHALLENGE 

Š. in O. pl. 

aklonifen SC 4,0 L/ha Preem 00-08 90 dni  

 

CREDIT XTREME 

E. in Večl. O. in Š. pl. 

glifosat v obliki 

izopropilamino soli 

+ glifosat v obliki 

kalijeve soli  

SL 1,2 – 4,0 L/ha Preem, 

pred ali po setvi 

 

ČU 

*DUAL GOLD 960 EC 

E. O. in Š. pl. 

S-metolaklor EC 1,0 - 1,3 L/ha izven 

VVO 

1,0 L/ha na VVO 

Preem 

 

ČU  

 

*EFICA 960 EC 

E. O. in nekatere  vrste Š. pl. 

S-metolaklor EC 1,0 - 1,3 L/ha  

1,0 L/ha na VVO 

Preem 

 

ČU  

 

SHARPEN 33 EC E. O. in Š. pl. pendimetalin EC 3,0 - 5,0 L/ha Preem 00-09  ČU 

SHARPEN 40 SC E. O. in Š. pl. pendimetalin SC 2,5 - 4,0 L/ha Preem 00-09 

 

ČU 

STOMP AQUA 

 E. O. in nekat. Š. pl. 

pendimetalin  CS 2,9 L/ha Preem 

 

ČU 

 

 

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih sončnic 

po vzniku sončnic in plevelov 
 

Fitofarmacevtsko sredstvo, 

zatira plevele 

 

Aktivna snov 

 

F 

 

Odmerek 

 

Čas uporabe 

sončnica BBCH 

 

      Karenca in opombe 

 

FOCUS ULTRA 

E. in Večl. O. pl. in samosevci žit  

cikloksidim EC 2,0 L/ha oz.  

1,0 L/ha+1,0L/ha 

močila DASH HC 

4,0 L/ha oz. 

2,0 L/ha+2,0L/ha 

močila DASH HC 

Po 12-19 

 

 

Po 12-19 

ČU,  

enoletni oz. pl. in samosevci žit 

(BBCH 12-29) 

večletni oz. pl. visoki do 15 cm, 

oziroma (BBCH 13-15) 

FUSILADE FORTE 

E. in Večl. O. pl.   

(razen enoletne latovke Poa 

annua) 

fluazifop-p-butil 

 

EC  0,8 -  2,5 L/ha  

 

Po,  

do razvitih šest 

parov listov 

90 dni,  

0,8 - 1,7 L/ha  za zatiranje E. O. pl. 

1,7 - 2,5 L/ha za zatiranje Večl.O. 

pl.  

FUSILADE MAX 

E. in Večl. O. pl.   

(razen enoletne latovke Poa 

annua) 

fluazifop-p-butil 

 

EC  1,0 -  3,0 L/ha  

 

Po,  

do razvitih šest 

parov listov  

90 dni,  

1,0 - 2,0 L/ha  za zatiranje E. O. pl.  

2,0 - 3,0 L/ha za zatiranje Večl.  O. 

pl.  

QUICK 5 EC 

E. in Večl. O. pl.   

 

kvizalofop-p-etil EC 1,0 - 2,0 L/ha  

 

Po ČU,  

pleveli od 2 listov do konca 

razraščanja (BBCH 12-29). 

 

Legenda: 

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli  

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku  

posevka, razvojna faza sončnic (npr. BBCH 12) = razvita dva lista sončnice,  

ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,  

* za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v 

izbranih KOPOP ukrepih!!!     

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve! 
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                                             VARSTVO ŽIT PRED ŠKODLJIVCI  
Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. 
 

Rdeči žitni strgač 

V posevkih žit smo 26 marca opazili prve odrasle hrošče rdečega žitnega strgača (Oulema 

melanopus). Sočasno smo zabeležili prve poškodbe na listih v posevkih pšenic in ječmenov od 

odraslih hroščev rdečega žitnega strgača. Hroščki povzročajo škodo z najedanjem listov v obliki 

podolgovatih zarez vzporedno z listnimi žilami. Na večini opazovanih lokacij smo do 17. aprila 

opazili pojav odraslih hroščev, kateri so se parili. Na večini teh lokacij so samice že začele odlagati 

jajčeca. Iz njih se po 8 do 17 dneh (odvisno od temperatur) izležejo ličinke, ki strgajo zgornjo 

povrhnjico. Na listih ostanejo bele ozke proge, ob močnejšem napadu pa je večji del listja 

poškodovan in se suši. 28. aprila smo že zabeležili prve izlegle ličinke rdečega žitnega strgača. 

Opozarjamo vas, da vestno pregledujete svoje posevke žit in ob preseganju kritičnih števil (pragov 

škodljivosti) uporabite enega od spodaj navedenih insekticidov. Odraslih hroščev običajno ne 

zatiramo, razen ob res velikih prerazmnožitvah, ko bi tudi odrasli hrošči, ki se le dopolnilno hranijo, 

lahko povzročili večjo škodo. Cilj zatiranja so začetni razvojni stadiji ličink. Pravi čas za zatiranje 

je, ko se iz jajčec izleže 10 do 15 % ličink. Prag škodljivosti je dosežen, ko najdemo povprečno eno 

ličinko na posameznem vrhnjem listu ali 10 ličink rdečega žitnega strgača na m
2
. Uporabimo 

lahko tudi prag 15 % poškodovane površine najbolj vitalnih zgornjih listov. 

 

Preglednica 1:  Fitofarmacevtska sredstva v posevkih, aktivne snovi, odmerki in karence za 

insekticide v žitih, kateri so registrirani za zatiranje žitnega strgača v Sloveniji v letu 2020. 

FFS: uporaba v posevkih /  

največ X-krat v eni rastni dobi                 

AKTIVNA SNOV ODMEREK 

(L/ha)  

KARENCA 

(dni) 

Biscaya                              (p, j, o, t, r) /1X tiakloprid 0,3  ČU 

Bulldock EC 25                 (p, j, o, t, r) /2X beta - ciflutrin 0,3 – 0,5  21 

Decis 2,5 EC                       (strna žita) /2X deltametrin  0,2 – 0,3  30 

Evure                                (p, j, t, o, r) / 2X 

(varen za čebele!) 

tau-fluvalinat 0,2 28 (p, r, t) 

49 (j, o) 

Fastac 100 EC                             (p, j) /2X alfa - cipermetrin 0,12 21 

Kaiso EG **                      (p, j, o, t, r) /1X 

(zaloge v uporabi do 15.12.2020)                   

lambda – cihalotrin   150 (g/ha) 30 

Karate Zeon 5 CS             (p, j, o, t, r) /2X lambda – cihalotrin   0,15  30 

Karis 10 CS                       (p, j, o, t, r) /2X lambda – cihalotrin   0,05 ČU 

Mavrik 240                        (p, j, o, t, r) /2X 

(varen za čebele!) 

tau-fluvalinat 0,2 28 (p, r, t) 

49 (j, o) 

Poleci                                  (strna žita) /2X deltametrin  0,2 – 0,3  30 

Sparviero**                           (p, j, t, r) /1X 

(zaloge v uporabi do 12.1.2021) 

lambda – cihalotrin   0,075 28 

uporaba v: (p-pšenica,  j-ječmen,  o-oves,  t-tritikala,  r-rž) 

Z uporabo kateregakoli v tabeli navedenega insekticida, hkrati zatiramo tudi uši v posevkih žit. 

Pred uporabo insekticida pozorno preberite priložena navodila in opravite škropljenje v skladu s 

predpisanimi navodili! 

mailto:silvo.zveplan@ihps.si
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KROMPIRJEVA PLESEN (Phytophthora infestans de Bary) 
Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. 

 

Na območju Spodnje Savinjske doline, Koroške in Celjske regije so nasadi krompirja v povprečju v 

fazah tvorbe listov. V zgodaj posajenih ali v začetku vegetacije pokritih krompiriščih s kopreno je 

krompir že v fenofazah, ko glavno steblo tvori bazalne stranske poganjke nad in pod zemljo do 

začetka sklepanja vrst. Ekološke razmere za razvoj krompirjeve plesni so ugodne, kar potrjuje tudi 

dinamika naraščanja kumulativne fitoftorne vrednosti, katera je na eni od opazovanih lokacij danes 

že dosegla indeks 150. Na ostalih lokacijah se kumulativni indeksi gibljejo med 128,7 in 147,3. 

Dnevni indeksi so se na opazovanih lokacijah 20. maja gibali od 11,6 do 16,4. Priporočamo, da v 

nasadih krompirja, kjer vrste še niso sklenjene in ni znakov bolezni opravite preventivna škropljenja 

z enim od spodaj navedenih preventivnih kontaktnih fungicidov. Fungicidi označeni z dvema 

zvezdicama za imenom (FFS**) so registrirani tudi za zatiranje črne listne pegavosti krompirja 

(Alternaria solani). V času pogostih padavin moramo biti pozorni na izpiranje kontaktnih 

fungicidov!  
 

Preglednica 1: Kontaktni fungicidi registrirani za zatiranje krompirjeve plesni na krompirju v Sloveniji v 

letu 2020 

 KONTAKTNI FUNGICIDI 

Fitofarmacevtsko sredstvo 
Aktivna snov 

(%) 

Odmerek  

(kg, L /ha) 

Karenca  

(dni) 

AVTAR 75 NT** mankozeb  75 2,0 7 

BADGE WG Cu – bakrov hidroksid 24,4 + 

Cu – bakrov oksiklorid 24,5 
3,0 7 

CUPRABLAU Z 35 WG Cu – bakrov oksiklorid 35 2,1 14 

CUPRABLAU Z 35 WP** Cu – bakrov oksiklorid 35 3,0 14 

DITHANE DG Neotec** mankozeb  75 2,0  7 

DITHANE M-45** mankozeb  80 2,0 7 

ENERVIN ametoktradin 12 + metiram 44 2,0 7 

FROWNCIDE fluazinam 50 0,4 7 

MANFIL 75 WG mankozeb  75 2,0 7 

MANFIL 80 WP mankozeb  80 2,0 7 

MANFIL PLUS 75 WG** mankozeb  75 2,0 7 

MANKOZ 75 WG** 
(zaloge v uporabi do 31.7.2021) 

mankozeb  75 2,0  7 

NORDOX 75 WG Cu – bakrov oksid 75 1,0 14 

PENNCOZEB 75 DG mankozeb  75 1,7 7 

PINOZEB M-45 mankozeb  80 2,0 7 

POLYRAM DF metiram  70 2,0 21 

RANMAN TOP ciazofamid 16 0,5  7 

SHIRLAN 500 SC  fluazinam 50 0,4 7 

WINBY fluazinam 50 0,4 7 

Ob višjih temperaturah in pogostih padavinah ter posledično visoki relativni zračni vlažnosti bodo 

zelo ugodni pogoji za razvoj bolezni. Zato priporočamo, da v krompiriščih, kjer so se vrste že začele 

sklepati, opravite škropljenje z enim od fungicidov, ki imajo sistemično, polsistemično ali 

translaminarno delovanje.  
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Uporabite lahko enega od spodaj navedenih polsistemičnih oz. sistemičnih fungicidov. Infinito 

priporočamo za zaključna škropljenja. Ranman top je preventivni kontaktni fungicid, a ga 

priporočamo za uporabo tudi v času, ko uporabljamo polsistemike in sistemike. V nasadih 

zgodnjega krompirja dajte prednost pripravkom s krajšo karenčno dobo. Bakrove fungicide 

priporočamo v ekološki pridelavi vso rastno dobo, v integrirani pridelavi pa ob koncu vegetacije ali 

kot dodatek (1kg/ha) do konca julija fungicidom na osnovi mankozeba, propineba, klorotalonila ali 

metirama, ali fungicidom Acrobat MZ WG**, Forum MZ**, Shirlan 500 SC in Electis 75 WG. 
 

Preglednica 2: Sistemični, polsistemični in translaminarni fungicidi registrirani za zatiranje krompirjeve 

plesni na krompirju v Sloveniji v letu 2020.  

SISTEMIČNI, POLSISTEMIČNI IN TRANSLAMINARNI FUNGICIDI 

Fitofarmacevtsko sredstvo                   Aktivna snov (%) 
Odmerek 

(kg, L/ha ) 

Karenca 

(dni) 

ACROBAT MZ WG**  dimetomorf 9 + mankozeb 60 2,0 7 

ARMETIL M mankozeb 64 + metalaksil 8 2,5 21 

BANJO FORTE dimetomorf 20 + fluazinam 20 1,0  7 

CARIAL FLEX cimoksanil 18 + mandipropamid 25 0,6 7 

COPFORCE EXTRA Cu - bakrov hidroksid 30 + cimoksanil 6 2,0 14 

CURZATE C EXTRA 
(zaloge v uporabi do 30.6.2021) 

Cu - bakrov hidroksid 25 + cimoksanil 6 2,0 28 

CURZATE M 72,5 WG cimoksanil 4,5 + mankozeb 68 2,3 14 

CURZATE PARTNER +  
(dodati kontaktni fungicid) 

cimoksanil 60 0,15 1 oz. K 

kontakt. 

fungicida 

CYMBAL cimoksanil 45 0,2 – 0,25 7 

ELECTIS 75 WG mankozeb 66,7 + 8,3 zoksamid 1,5 – 1,8 7 

EQUATION PRO cimoksanil 30 + famoksadon 22,5 0,4 14 

FORTUNA GOLD cimoksanil 4 + mankozeb 40 3,0 14 

FORUM MZ WG** dimetomorf 9 + mankozeb 60 2,0 7 

FUDAN GOLD cimoksanil 4 + mankozeb 40 3,0 14 

GALBEN M 
(zaloge v uporabi do 16.1.2021) 

benalaksil 8 + mankozeb  65  2,5 28 

GETT** mandipropamid 5 + mankozeb 60 2,5 7 

INFINITO fluopikolid 6,25 + propamokarb 62,5 1,2 – 1,6 7 

MOXIMATE 725 WG  cimoksanil 4,5 + mankozeb 68 2,5 7 

MOXIMATE 725 WP cimoksanil 4,5 + mankozeb 68 2,5 7 

MOXIMATE PLUS cimoksanil 4,5 + mankozeb 68 2,5 7 

NAUTILE DG cimoksanil 5 + mankozeb 68 2,0 7 

NAUTILE WP cimoksanil 4,5 + mankozeb 65 2,25 21 

ORVEGO ametoktradin 30 + dimetomorf 22,5 0,8 7 

PERGADO MZ**  mandipropamid 5 + mankozeb 60 2,5 7 

PROFILUX cimoksanil 4,5 + mankozeb 68 2,5 7 

PROXANIL 450 SC  cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40 2,0 - 2,5 14 

REBOOT cimoksanil 33 + zoksamid 33 0,45 7 

REVUS mandipropamid 25 0,6 3 

*RIDOMIL Gold MZ Pepite mankozeb 64 + metalaksil-M 3,88 2,5 21 

RIVAL DUO cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40 2,5 14 

SACRON 45 DG + 
(dodati kontaktni fungicid) 

cimoksanil 45 0,22 14 

TANOS 50 WG cimoksanil 25 + famoksadon 25 0,7 14 

VALIS M valifenalat 6 + mankozeb 60 2,5 7 

 

Za fungicide označene z zvezdico pred imenom (*FFS) velja omejitev uporabe na najožjih 

vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!! 

Pri škropljenju dosledno upoštevajte navodila za uporabo FFS! 
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KOLORADSKI HROŠČ (Leptinotarsa decemlineata) 
Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. 

 

V nasadih krompirja smo v zadnjih dneh opazili povečan pojav odraslih osebkov koloradskega 

hrošča in našli že tudi prve izlegle ličinke koloradskega hrošča. Bodite pozorni na odložena 

jajčeca na spodnji strani listov in spremljajte razvoj ličink. Odraslih hroščev prve generacije ne 

zatiramo. V primeru, če so jajčeca odložena na več kot 20 % grmov in da najdete izleženih 10 do 15 

% ličink, opravite škropljenje z enim od insekticidov: Alverde (delovanje na vse razvojne oblike 

hrošča, učinkovit tudi pri višjih temperaturah, hitra odpornost na spiranje), Biscaya, Bulldock EC 

25, Calypso SC 480, *Coragen (tretiranje se odsvetuje v primeru bližajočih se padavin), Evure, 

Laser 240 SC, Laser plus, Mavrik 240, Mospilan 20 SG, Sparviero. V ekološki pridelavi 

krompirja lahko uporabite pripravek Neemazal T/S ali pripravek na osnovi piretrina Raptol 

koncentrat. Kloronikotinilne pripravke na osnovi aktivnih snovi acetamiprid in tiakloprid, lahko 

uporabite tudi proti višjim stadijem ličink, vendar le v primeru, da ste bili premalo uspešni pri 

predhodnih ukrepih. Uporabite jih lahko največ enkrat letno. Piretroidi imajo pri visokih 

temperaturah slabšo učinkovitost! Za dobro učinkovitost vseh sredstev je pomembno, da zatirate 

ličinke čim nižjih razvojnih stadijev. Foliarno škropljenje (preko listov) proti ličinkam koloradskega 

hrošča s sistemičnimi insekticidi zaščiti krompir za dobo 3-5 tednov ob predpostavki, da je 

škropljenje opravljeno v skladu z dobro kmetijsko prakso. Odmerek pripravka na hektar je potrebno 

enakomerno razporediti na površino, pri čemer porabite 300-600 L vode/ha. Če uporabite kontaktne 

insekticide, škropljenje po potrebi ponovite po 7-10 dneh. Pri zgodnjem krompirju bodite 

pozorni na karenčno dobo (čas od zadnje uporabe sredstva do spravila pridelka)!  

 
Preglednica 1: Insekticidi za zatiranje koloradskega hrošča v krompiriščih v Sloveniji v letu 2020 

INSEKTICIDI ZA ZATIRANJE KOLORADSKEGA HROŠČA V 

KROMPIRIŠČIH 
FFS (pripravek) Aktivna snov Odmerek/ha Karenca (dni) 

Alverde metaflumizon 0,25 L 14 

Biscaya tiakloprid 0,3 L 14 

Bulldock EC 25 beta-ciflutrin (piretroid) 0,5 L 7 

Calypso SC 480  tiakloprid 0,1 L ali 2 x 0,05 L 21 

*Coragen klorantraniliprol 0,06 L 14 

Evure tau-fluvalinat 0,2 L 14 

Laser 240 SC spinosad 0,2 L 7 

Laser plus spinosad 0,04 L 14 

Mavrik 240 tau-fluvalinat 0,2 L 14 

Mospilan 20 SG  acetamiprid 100 g 14 

Neemazal T/S  azadirahtin  2,5 L 4 

Raptol koncentrat olje ogrščice + piretrin  8,0 L 3 

Sparviero 
zaloge v uporabi do 12.1.2021 

lambda-cihalotrin 0,075 L 7 

Ob škropljenju upoštevajte vse zakonske predpise o varovanju čebel, upoštevajte predpisane 

varnostne pasove do voda in karenčne dobe! 

Za insekticid označen z zvezdico pred imenom (*FFS) velja omejitev uporabe na najožjih 

vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!! 
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OBVEZNO ZATIRANJE ŠKODLJIVIH RASTLIN IZ RODU AMBROSIA  
Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. 

 

Vsi imetniki zemljišč morajo v skladu z Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu 

Ambrosia (Uradni list RS št. 63/2010) sami odstranjevati pelinolistno ambrozijo (A. artemisiifolia) 

in druge neofitne vrste iz rodu Ambrosia (A. trifida, A. maritima, A. coronopifolia) s koreninami 

vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina več ne obraste. Prav tako 

morajo imetniki zemljišč opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi vse do konca 

vegetacije. Na podlagi zgoraj navedene Odredbe je potrebno ukrepati tako na kmetijskih kot 

nekmetijskih površinah.  

Priporočila za zatiranje rastlin iz rodu Ambrosia na kmetijskih zemljiščih (zatiranje ambrozij v 

posevkih koruze, v posevkih ozimnih in jarih žit, na strniščih, v strniščnih posevkih, v posevkih 

buč, v krompiriščih, v posevkih soje, v posevkih sončnic, v grahu, fižolu, deteljah, lucerni, v 

posevkih križnic, v nasadih čebule in na travinju) lahko poiščete na spletni 

strani:http://www.uvhvvr.gov.si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/…/skodljive_rastline/ 

Načini zatiranja:  

Ročno odstranjevanje, ki pride v poštev na manjših površinah, ta način je zelo zanesljiv in 

učinkovit.  Če odstranjene rastline že tvorijo seme, se jih ne sme kompostirati, ampak te rastline 

sežgemo. 

Košnja ali mulčenje, odkos naj bo čim nižji, saj se ambrozija rada obrašča. Oba načina 

odstranjevanja škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia sta primerna za večje in bolj zapleveljene 

površine. 

Zatiranje s herbicidi na zatravljenih nekmetijskih površinah kot so: brežine avtocest, ob 

železnicah, 1,5 m pas ob regionalnih cestah, se lahko izvede s fitofarmacevtskimi sredstvi: 

CALLISTO 480 SC (0,25 l/ha, ko ima ambrozija 3-5 listov, tretiranje z ročno oprtno škropilnico ni 

dovoljeno) in *BANVEL 480 S (MU - manjša uporaba; v odmerku 0,5 - 1,0 l/ha), ko je plevel visok 

največ 15 cm, oziroma je v polni vegetaciji.  

OPOZORILA: Z navedenimi FFS se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni 

sezoni. Zaradi zmanjšanja tveganja za površinski odtok FFS ali odtok preko drenažnih sistemov, se 

priporoča tretiranje v obdobju, ko je predvideno daljše obdobje brez padavin.  

 

Pred uporabo FFS skrbno preberite priložena navodila za uporabo in se ob škropljenju dosledno 

držite navedenih odmerkov in opozoril!  

Za herbicid označen z zvezdico pred imenom (*FFS) velja omejitev uporabe na najožjih 

vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!               
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VARSTVO KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI  

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. 

 

Večina poznih sort krompirja je v fazah rasti gomoljev, pri zgodnjih sortah krompirja so kmetje 

začeli s spravilom pridelka. 

Za škropljenje krompirišč, kjer imamo okužbe s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans de 

Bary) priporočamo uporabo fungicidov s sistemičnim ali s polsistemičnim ali s translaminarnim 

delovanjem: Acrobat MZ WG**, Banjo forte, Electis 75 WG, Equation pro, Forum MZ**, 

Galben M (zaloge v uporabi do 30.6.2021), Gett**, Infinito (priporočamo za zaključna 

škropljenja), Moximate plus, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Nautile DG, Nautile WP, 

Pergado MZ**, Profilux, Reboot, Revus, *Ridomil gold MZ Pepite, Sacron 45 DG (z obveznim 

dodatkom kontaktnega fungicida), Tanos 50 WG, Valis M. 

V še neokuženih krompiriščih imamo na voljo poleg zgoraj naštetih tudi uporabo kontaktnih 

fungicidov: Avtar 75 NT**, Dithane DG neotec**, Dithane M-45**, Enervin, Frowncide, 

Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG**, Mankoz 75 WG** (zaloge v uporabi do 

31.7.2021), Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Ranman top in bakreni pripravki.  

Fungicide na osnovi bakra priporočamo v ekološki pridelavi vso rastno dobo, v integrirani pridelavi 

pa ob koncu vegetacije ali kot dodatek (1kg/ha) do konca julija fungicidom na osnovi mankozeba, 

metirama, ali fungicidom Acrobat MZ WG**, Forum MZ** in Electis 75 WG. 

Fungicidi označeni z dvema zvezdicama za imenom (FFS**) so registrirani za zatiranje črne listne 

pegavosti krompirja (Alternaria solani)  in krompirjeve plesni. V času pogostih padavin morate biti 

pozorni na izpiranje kontaktnih fungicidov!  

Za zatiranje črne listne pegavosti v krompirju lahko uporabite tudi fungicide s sistemičnim 

polsistemičnim ali translaminarnim delovanjem: Chamane, Difcor 250 EC, Mavita 250 EC, 

Mirador 250 SC, Ortiva, Score 250 EC, Sercadis plus, Tazer 250 SC, Zaftra AZT 250 SC.  

Za fungicid označen z zvezdico tudi pred imenom *FFS (*Ridomil gold MZ Pepite) velja 

omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih 

KOPOP ukrepih!!! 

Opozarjamo na menjavanje pripravkov in dosledno upoštevanje karenc! 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:silvo.zveplan@ihps.si


   

  

 

                                      SUŠENJE (DESIKACIJA) KROMPIRJEVKE 

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. 

 

Najmanj dva tedna pred predvidenim izkopom lahko opravite desikacijo - krompirjevko lahko 

poškropite s herbicidi: Reglone 200 SL (a.s. dikvat), ki ima Dovoljenje za nujne primere v zvezi z 

varstvom rastlin, dovoljena uporaba od 1.6.2020 do 28.9.2020, ali s herbicidom Kabuki (a.s. 

piraflufen-etil), ki ima Dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin, dovoljena uporaba 

od 15.5.2020 do 14.9.2020, ali s herbicidom Beloukha (a.s. pelargonska kislina). Herbicid Reglone 

200 SL se uporablja kot kontaktni neselektivni herbicid na semenskem in jedilnem krompirju za 

sušenje (desikacijo) krompirjevke. Sredstvo deluje na zelene dele rastlin krompirja in že v nekaj 

dneh posuši krompirjevko. Reglone 200 SL se za sušenje krompirjevke jedilnega krompirja 

uporablja v odmerku 2,5 L/ha (25 ml na 100 m
2
), za sušenje krompirjevke semenskega krompirja v 

odmerku 4 L/ha (40 ml na 100 m
2
), vedno ob porabi vode 300-400 L/ha, odvisno od bujnosti 

krompirjevke. Desikacijo z Reglonom 200 SL je potrebno opraviti v jasnem, suhem in ne 

prevročem vremenu. Tla ne smejo biti zasičena z vlago!  

OPOZORILA: S sredstvom Reglone 200 SL se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat 

v eni rastni sezoni. Tretiranje se lahko izvaja le s traktorji z zaprto kabino. Pri tretiranju je 

obvezna uporaba šob za 50 % zmanjšanje zanosa. Karenca za krompir je 10 dni. Delovna 

karenca: Vstop na tretirano površino je prepovedan 24 ur po tretiranju. Nezaščitene osebe 

nimajo vstopa na škropljeno območje najmanj 3 dni! Obvezno je vodenje evidence uporabe 

FFS! 

 

Kabuki deluje kot kontaktni herbicid, ki uniči klorofil, kar vodi k hitri nekrozi in sušenju 

(desikaciji) krompirjevke na semenskem in jedilnem krompirju. Stopnja učinkovitosti se viša s 

povišanjem temperature, intenzivnostjo svetlobe in dodatkom močila. Kabuki se za sušenje 

krompirjevke jedilnega in semenskega krompirja uporablja v času, ko imajo gomolji želeno 

debelino ali 14 dni pred izkopom in skladiščenjem krompirja (čvrsta kožica). Uporablja se ga pri 

enkratni uporabi v odmerku 0,8 L/ha in pri dvakratni ali deljeni (split) uporabi v odmerku 0,4 L/ha, 

vedno ob porabi vode 300-400 L/ha. Časovni presledek med dvema tretiranjema naj bo minimalno 

5 dni. 

OPOZORILA: S sredstvom Kabuki se lahko na istem zemljišču tretira največ dva krat v eni 

rastni dobi. Karenca za krompir je 14 dni. Obvezno je vodenje evidence uporabe FFS! 

 

Beloukha se v krompirju uporablja za sušenje krompirjevke v odmerku 16 L/ha, priporočena 

poraba vode je 200-400 L/ha. Krompirjevko se tretira, ko imajo gomolji želeno debelino oziroma 

najpozneje 14 dni pred izkopom krompirja. S sredstvom se lahko tretira največ dvakrat v eni rastni 

sezoni v razmiku 5-7 dni. Krompirjevko se 1 dan pred uporabo sredstva Beloukha zmulči na višino 

15-20 cm. Predhodno mulčenje je potrebno, da aktivna snov (pelargonska kislina) lažje prodre v 

listno maso. Uporaba sredstva v krompirju omogoči enakomernejše dozorevanje pridelka, lažje 

ločevanje cime od gomoljev, olajšan strojni izkop in manj umazan pridelek. Kožica gomoljev je 

čvrstejša, kar pomeni manj poškodb med izkopom in manj okužb gomoljev s krompirjevo plesnijo. 

Karenca za Beloukho za krompir je zagotovljena s časom uporabe! 

 

Pred uporabo navedenih FFS pozorno preberite priložena navodila za uporabo in opravite 

desikacijo v skladu s predpisanimi navodili! 

 

Na krompiriščih, kjer krompirjevko mehansko kosite, le to čim prej po košnji odstranite z njiv in 

počakajte z izkopom vsaj 14 dni, da kožica na krompirjevih gomoljih pred spravilom postane bolj 

čvrsta.  
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ZATIRANJE PLEVELOV NA STRNIŠČIH 
Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. 

 

Med poletne in strniščne plevele uvrščamo tako imenovane toploljubne ali termofilne plevelne 

vrste. Razvijati se začnejo v začetku poletja. Med poletne in strniščne plevele prištevamo: zeleni in 

varljivi muhvič, krvavo rdečo srakonjo, rogovilček, več vrst bodičev, deljenolistni mrkač, navadni 

oslez, navadni tolščak, goli ščir, pasje zelišče, divji sirek, mnogosemensko metliko, breskovolistno 

dresen, navadni kristavec, divje proso, navadno škrbinko, divji ščir, prstasti pesjak in v zadnjih letih 

tudi pelinolistno ambrozijo. Nekateri od njih zaključijo svoj razvoj v nekaj tednih. Imenujemo jih 

strniščni pleveli, ker se v večjem obsegu razvijejo na strnišču, ko preneha zasenčenje od žit. 

Razvijejo se tako enoletni semenski pleveli, kot večletni koreninski pleveli. Tam, kjer nimate težav 

z ozkolistnimi pleveli, lahko za uničevanje enoletnih in večletnih širokolistnih plevelov na strnišču 

uporabite herbicid *BANVEL 480 S. Škropljenje strnišč s totalnimi - neselektivnimi herbicidi 

veliko prispeva k zmanjševanju tako ozkolistnih kot širokolistnih plevelnih populacij. Ta ukrep je 

nujno potreben pri močnejšem pojavu trajnih plevelov, posebej slaka, osata, gabeza, ščavja, pirnice, 

divjega sirka in trstike. Upravičenost uporabe neselektivnih herbicidov je, če omenjeni pleveli 

zavzemajo več kot 20 % populacije vseh strniščnih plevelov in nameravamo v naslednjem letu na 

teh površinah pridelovati vrtnine ali krompir, kajti v teh kulturah je zelo težko s herbicidi uspešno 

zatirati trajne širokolistne plevele. 

Za uspešno zatiranje trajnih plevelov po strnišču, je te po žetvi potrebno pustiti, da razvijejo dovolj 

listne površine, potrebne za dobro delovanje herbicidov, a obenem paziti, da nam ne semenijo. Z 

neselektivnimi herbicidi na strniščih moramo škropiti najkasneje v dveh mesecih od žetve. Odmerki 

so odvisni od plevelov, kateri prevladujejo na njivi in se gibljejo od 1,5 do 10 L/ha. Od širokolistnih 

plevelov so bolj težavni za zatiranje slak in robida, od ozkolistnih pa trstika in šaš. Trajne plevele 

lahko zatiramo na strnišču s katerega smo predhodno odpeljali slamo. Za dobro delovanje 

neselektivnih herbicidov na osnovi glifosata, kot so BOOM EFEKT, CLINIC TF, CREDIT 

XTREME, DOMINATOR ULTRA 360 SL, HELOSATE 450 SL, HELOSATE 450 TF, 

KYLEO (zaloge v uporabi do 13.8.2021), ROUNDUP ENERGY, ROUNDUP FLEX, ROUNDUP 

MAX, ROUNDUP POWERMAX, ROUNDUP STAR,  ROUNDUP ULTRA, SHYFO, 

TAJFUN 360, TOUCHDOWN SYSTEM 4 je potrebno, da uporabimo mehko vodo (deževnico), 

ali pa trdi vodi predhodno dodamo dodatke za znižanje trdote vode. Pri uporabi mehke vode so 

učinkovitosti herbicidov na osnovi glifosata za 35-70 % boljše kot pri uporabi trde vode!  Pleveli 

naj bodo visoki vsaj 10 do 20 cm. Uporabimo lahko tudi ureo ali amonsulfat v 2-5 % koncentraciji, 

katerega dodamo v tank škropilnice pred herbicidom. Pri zatiranju plevelov na strniščih moramo 

biti pozorni na porabo vode, ki naj ne bi bila večja od 200 L/ha. Kapljice pripravljenega sredstva 

morajo biti dobro razporejene po listih plevela. Le v primeru zelo močne zapleveljenosti se poveča 

količina na 300- 400 L vode na ha. Slak škropimo v času, ko začne cveteti, ker v tem času razvije 

dovolj nadzemne listne mase, katera lahko vsrka dovolj herbicida za uničenje ogromne podzemne 

mase korenin. Pri zatiranju slaka je potrebno uporabiti višje odmerke prej naštetih pripravkov, tudi 

do 10 L/ha. Robido na njivah najbolj uspešno zatremo, če za škropljenje uporabimo višje odmerke 

prej navedenih herbicidov, škropljenje pa opravimo konec avgusta, oziroma prve dni v septembru, 

ko se rastlinski sokovi  v glavnem vračajo nazaj v korenine, kjer se pred zimo kopičijo. Trstika in 

šaš nam povzročata večje težave na vlažnih in na  
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novo melioriranih njivah. Ker imata voščeno prevleko, je pri njunem zatiranju obvezno potrebno 

dodati močilo, sicer nam uporabljen herbicid steče z listov. Za zatiranje divjega sirka in pirnice na 

strnišču je dovolj že 4 do 5 L/ha pripravka na osnovi glifosata in dodatek močila pri pripravkih, ki 

nimajo že vgrajenega močila. Pri enoletnih plevelih tudi pazimo, da nam ne semenijo. V tem letnem 

času se to zelo hitro zgodi, saj cvetijo že zelo nizke rastline bele metlike, kostrebe, muhviča, lobode, 

ščira, rogovilčka, pelinolistne ambrozije in grinta, seme pa je kaljivo hitro po cvetenju. Zato 

moramo paziti, da se nam med čakanjem na primerno razvite večletne plevele, na njivah ne 

osemenijo enoletni pleveli. 

Škropljenje s herbicidi na strnišču opravimo v suhem, a ne v vročem vremenu, in ko ne pričakujemo 

obilnejših padavin. Uspeh zatiranja večletnih plevelov je boljši, če je po škropljenju hladnejše 

obdobje, saj plevelne rastline dlje časa ostanejo zelene in sposobne z rastlinskimi sokovi prenesti 

herbicide v korenine. Če pri plevelni rastlini, zaradi višjih odmerkov herbicida in visokih temperatur 

prehitro odmre nadzemni del in zgornji sloj korenin, se premalo herbicida prenese do korenin v 

nižjih talnih slojih. Tako te korenine ne odmrejo in jih pri obdelavi zopet dvignemo na površje ter 

jih s kasnejšo obdelavo naprej razmnožujemo. Zato je hladnejše obdobje, brez večjih padavin bolj 

primerno za zatiranje trajnih plevelov, saj pride do manjšega izhlapevanja in s tem tudi do manjših 

izgub uporabljenega totalnega herbicida, kot ob vročem vremenu. Po škropljenju s totalnimi 

herbicidi strnišča ne obdelujemo vsaj 3 tedne, kljub temu, da nadzemni deli plevela že prej kažejo 

znake propadanja. Oranje, podrahljavanje, gnojenje z večjimi odmerki gnojevke, hlevskega gnoja 

ali morebitno apnenje opravimo po več kot treh tednih od uporabe herbicida. Zatiranje trajnih 

plevelov na strniščih je drag ukrep, vendar pri pridelovanju krompirja in vrtnin večkrat neizogiben. 

Pomembno je, da pri škropljenju s herbicidi ne ostanejo ne poškropljeni trakovi zaradi preširokih 

prehodov škropilnice. Sicer bodo v naslednjih letih prav pleveli s teh ne poškropljenih trakov izvor 

nadaljnje množitve plevelov in bomo ostanke teh z obdelavo v kratkem času zopet prenesli na 

celotno njivo.  

Za herbicid označen z zvezdico pred imenom (*FFS) velja omejitev uporabe na najožjih 

vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!! 

 

Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva in morebitnih dodatkov natančno preberite 

navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno upoštevajte! 
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ZATIRANJE PLEVELOV V OLJNI OGRŠČICI    
Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. 

 

Za enakomeren vznik oljne ogrščice in dobro učinkovanje herbicidov je pomembno, da izvedemo 

setev in tudi aplikacijo herbicidov na ustrezno vlažna tla! 

Svetujemo, da se že pred setvijo odločite, kdaj in kateri herbicid boste uporabili za zatiranje 

širokolistnih in ozkolistnih plevelov v oljni ogrščici.  

Za herbicide označene z zvezdico pred imenom (*FFS) velja omejitev uporabe na najožjih 

vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!! 

Možnosti uporabe herbicidov v oljni ogrščici so: 

 

a) uporaba herbicida pred setvijo oljne ogrščice 

v predsetveni obdelavi tal za oljno ogrščico lahko uporabite neselektivni sistemični herbicid Credit 

xtreme a.s. glifosat v obliki izopropilamino soli in a.s. glifosat v obliki kalijeve soli v odmerku 

(1,33 - 4,0 L/ha) za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela. 

Uporaba v času pred setvijo. Proti širokolistnim in ozkolistnim plevelom: Devrinol 45 FL a.s. 

napropamid (2,5 L/ha; ozimna oljna ogrščica). Potrebno ga je pred setvijo plitvo (2-5 cm) zadelati 

(inkorporirati) v tla. Postopek inkorporacije hkrati izrabimo za mehanično zatiranje plevelov, talnih 

škodljivcev in polžev, ki radi napadajo vznikajoče posevke. Aplikacijo izvedemo na primerno 

vlažna tla! Upoštevati moramo, da ne deluje na plevele iz družin križnic (Brassicaceae) in 

razhudnikov (Solanaceae).  

 

b) uporaba herbicida po setvi, pred ali ob vzniku oljne ogrščice 

za oljno ogrščico, posajeno v vrste lahko uporabite po setvi, v času 5 dni po setvi, vendar pred 

vznikom posevka, neselektivni sistemični herbicid Credit xtreme a.s. glifosat v obliki 

izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli v odmerku (1,2 - 2,0 L/ha) za zatiranje 

enoletnega in večletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.  

Proti ozkolistnim in širokolistnim plevelom: *Teridox 500 EC a.s. dimetaklor (2,0 L/ha), v 

razvojni fazi od suhega semena oljne ogrščice do vznika – klični listi prodrejo skozi zemljo na 

površje (BBCH 00-09). Opozarjamo, da  je herbicid *Teridox 500 EC dovoljeno uporabiti na isti 

površini samo enkrat vsako tretje leto, v največjem dovoljenem odmerku 2,0 L/ha! Herbicidi 

Centium 36 CS, Command 36 CS (zaloge v uporabi do 30.4.2021), Dr Metrob Klomazon 

(zaloge v uporabi do 30.4.2021), vsi z a.s. klomazon, so talni herbicidi, namenjeni zatiranju 

nekaterih vrst ozkolistnega in širokolistnega plevela. Z njimi se tretira po setvi oziroma najpozneje 

tri dni po setvi in pred vznikom posevka v odmerku (0,25 L/ha) pri porabi vode 200 – 400 L/ha; 

uporaba na istem zemljišču največ enkrat v eni rastni sezoni! Herbicid Angelus a.s. klomazon je 

talni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela, uporaba v odmerku (0,33 L/ha), takoj 

po setvi in pred vznikom posevka, v razvojni fazi vznika koreninice iz semena (BBCH 00-05), 

uporaba na istem zemljišču največ enkrat v eni rastni dobi!  

 

c) uporaba herbicida po setvi, pred ali po vzniku oljne ogrščice 

proti ozkolistnim in širokolistnim plevelom: *Successor 600 a.s. petoksamid (2,0 L/ha), pred 

vznikom oljne ogrščice ob zadostni talni vlažnosti BBCH (00-09), oziroma po vzniku oljne ogrščice 
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do razvojne  faze 4 listov (do BBCH14), priporočena poraba vode je 200-400 L/ha; na istem 

zemljišču največ enkrat v eni rastni sezoni! 

Herbicid *Fuego top a.s. kvinmerak + metazaklor se uporablja za zatiranje širokolistnega in 

ozkolistnega plevela v ozimni oljni ogrščici v razvojni fazi pred vznikom oljne ogrščice (BBCH 00-

09) ali v  razvojni fazi po vzniku oljne ogrščice (BBCH 10-14) v odmerku (2,0 L/ha) pri porabi 

vode 200 – 400 L/ha. Opozarjamo, da na istem zemljišču lahko uporabimo največ 2,6 L sredstva 

*Fuego top na ha v obdobju treh let! Sredstvo posebno dobro deluje v času, ko pleveli še niso 

vznikli in ko imamo v tleh na razpolago dovolj vlage. Setev naj bo enakomerno globoka in seme naj 

bo dobro pokrito z zemljo.  

Herbicid *Fuego a.s. metazaklor se uporablja za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega in 

ozkolistnega plevela v ozimni oljni ogrščici v odmerku (1,5 L/ha). Škropimo v fenološki fazi pred 

ali takoj po vzniku oljne ogrščice, do faze, ko ima oljna ogrščica razvita 2 lista (BBCH 00-12) ter 

pred vznikom plevela oziroma najpozneje do faze, ko ima plevel dva lista. Za dobro delovanje je 

potrebna zadostna talna vlaga!  

Herbicid *Butisan 400 SC a.s. metazaklor se uporablja kot selektivni talni herbicid v ozimni in jari 

oljni ogrščici za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega in ozkolistnega plevela. Škropimo po setvi 

pred vznikom gojenih rastlin ali po vzniku gojenih rastlin, najpozneje do faze razvitih osmih listov 

(BBCH 00-18), v odmerku (2,5 L/ha), priporočena poraba vode 100-400 L/ha. Zaradi možnosti 

ostankov FFS v sledečih gojenih rastlinah se po tretiranju s sredstvom *Butisan 400 SC 6 mesecev 

ne sme na isto površino sejati oz. saditi drugih gojenih rastlin! 

Herbicida *Butisan S ali *Rapsan 500 SC oba z a.s. metazaklor se uporabljata kot selektivna talna 

herbicida v ozimni in jari oljni ogrščici na prostem za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega in 

ozkolistnega plevela. Škropimo po setvi pred vznikom od fenološke faze suhega semena do faze, ko 

hipokotil s kličnimi listi raste proti površini zemlje (BBCH 01-08), ali po vzniku v fenoloških faza 

od razvitega prvega do tretjega pravega lista (BBCH 11-13) v enkratnem odmerku 2,0 L/ha 

(20mL/100 m
2
). S sredstvom se lahko tretira tudi v deljenem (split) odmerku, npr. v odmerku 1,4 

L/ha (14 mL/100 m
2
) se tretira pred vznikom, v odmerku 0,6 L/ha (6 mL/100 m

2
) pa nato po vzniku 

posevka. Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2 L/ha uporabi samo enkrat v eni 

rastni sezoni. Herbicidi na osnovi aktivne snovi metazaklor se v odmerku 1 kg aktivne snovi na 

ha smejo uporabljati na istem zemljišču samo vsako tretje leto! 

Herbicid *Tanaris a.s. dimetenamid-P + kvinmerak, se uporablja v ozimni oljni ogrščici za 

zatiranje enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela, vzniklega iz semena, pred 

vznikom do fenološke faze vznika kličnega lista oljne ogrščice (BBCH 00-09) ali po vzniku oljne 

ogrščice od fenološke faze popolnoma razvitih kličnih listov do razvitih osmih listov (BBCH 10-

18), v odmerku 1,5 L/ha in porabi vode 200-400 L/ha. *Tanaris se lahko na istem zemljišču uporabi 

največ enkrat vsako 3. leto!  

 

d) uporaba herbicidov po setvi, po vzniku oljne ogrščice 

herbicid Belkar a.s. halauksifen-metil + pikloram se uporablja v ozimni oljni ogrščici za zatiranje 

enoletnega širokolistnega plevela. Je selektivni herbicid , ki prehaja v rastlino preko listov. Herbicid 

lahko uporabimo jeseni v deljenem odmerku 0,25 L/ha v razvojni fazi od razvitih dveh do štirih 

listov (BBCH 12-14). Če se pleveli ponovno pojavijo, se tretiranje ponovi v odmerku 0,25 L/ha, pri 

čemer naj bo minimalni presledek med tretiranjema 14 dni. Ali jeseni v enkratnem odmerku 0,5 

L/ha od fenološke faze, ko je razvit šesti list do faze ko je razvit osmi list (BBCH 16-18). Tretiranje 

se priporoča, ko plevel aktivno raste in je majhen. Herbicid *Korvetto a.s. halauksifen-metil + 

klopiralid je selektivni herbicid in se uporablja v ozimni oljni ogrščici v odmerku 1,0 L/ha za 

zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela. Uporaba po vzniku posevka, spomladi, od 

fenološke faze, ko še ni stranskih poganjkov (BBCH 20) do fenološke faze, ko so cvetni brsti še 

vedno obdani z listi (BBCH 50). Sredstvo se lahko na isti površini uporabi le enkrat v eni rastni 

sezoni. Herbicid *Lontrel 100 a.s. klopiralid se uporablja kot selektivni sistemični herbicid za 

zatiranje širokolistnega plevela po vzniku plevela, ko je plevel v razvojni fazi 2-6 listov, v odmerku 

(1,0–1,2 L/ha), pri porabi vode 200-300 L/ha. V oljni ogrščici ga uporabljamo v razvojni fazi, ko je 



   

  

prvi list oljne ogrščice razgrnjen in vse do vidnih individualnih cvetnih brstov (glavno socvetje), 

vendar, ko so ti še vedno zaprti (BBCH 11-55). Zaradi izrazite občutljivosti na ostanke v tleh, se 

sme na površino predhodno tretirano s herbicidom *Lontrel 100 sejati sojo in fižol po 6 mesecih, 

sladkorno peso, lucerno, čebulo in komarček po enem letu, krompir, sončnice in paradižnik po 15 

mesecih ter grah po dveh letih! *Lontrel 72 SG a.s. klopiralid se uporablja kot selektivni sistemični 

herbicid za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela po vzniku plevela, ko je plevel v razvojni 

fazi 2-6 listov, v odmerku (0,17 kg/ha). V oljni ogrščici ga uporabljamo v razvojni fazi, ko je prvi 

list oljne ogrščice razgrnjen in vse do vidnih individualnih cvetnih brstov (glavno socvetje), vendar, 

ko so ti še vedno zaprti (BBCH 11-55). Ostanki sredstva Lontrel 72 SG v rastlinskih tkivih 

(vključno z gnojem), ki se niso popolnoma razkrojili, lahko vplivajo na naslednje občutljive gojene 

rastline! 

*Cleranda® a.s. metazaklor + imazamoks, je kontaktni in rezidualni herbicid za zatiranje 

širokolistnega in ozkolistnega plevela, ki se uporablja samo v hibridih oljne ogrščice označene kot 

CLEARFIELD®. S herbicidom Cleranda® tretiramo po vzniku oljne ogrščice označene kot 

CLEARFIELD®, od fenološke faze, ko so klični listi popolnoma razviti do fenološke faze osmih 

listov (BBCH 10-18), v odmerku (2,0 L/ha) in porabi vode 200 – 300 L/ha. Uporaba *Cleranda® se 

priporoča najpozneje do fenološke faze štirih listov plevela. Zaradi izboljšanja delovanja je 

priporočeno dodajanje močila. Opozorila! Sredstvo *Cleranda® se lahko uporablja samo na 

hibridih oljne ogrščice, ki imajo poleg imena sorte tudi oznako CLEARFIELD®. Sredstvo 

*Cleranda® deluje na sorte oljne ogrščice, ki niso označene z oznako CLEARFIELD®, kot 

neselektivni herbicid in jih popolnoma uniči! Sredstva se ne sme uporabljati na površinah, kjer se 

pogosto pojavljajo poplave! Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni 

dobi! 

Cleravo a.s. imazamoks + kvinmerak, je kontaktni (dotikalni) herbicid z rezidualnim delovanjem, 

ki v rastlino vstopa pretežno preko listja, deloma tudi preko korenin. Sredstvo Cleravo se uporablja 

po vzniku oljne ogrščice za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela izključno v posevkih 

CLEARFIELD® hibridov oljne ogrščice, ki so tolerantni na aktivno snov imazamoks in sicer: v 

ozimni oljni ogrščici v jeseni po vzniku od fenološke faze, ko so klični listi popolnoma razviti do 

fenološke faze osmih listov (BBCH 10-18), ali v ozimni oljni ogrščici spomladi po ponovnem 

začetku rasti od razvojne faze začetka rasti stebla do faze, ko so prisotni cvetni brsti, kateri so še 

vedno obdani z listi  (BBCH 30-50), ali v jari oljni ogrščici spomladi po vzniku od fenološke faze, 

ko so klični listi popolnoma razviti do fenološke faze osmih listov (BBCH 10-18). V vseh primerih 

v odmerku 1 L/ha z dodatkom močila. Priporočena uporaba vode je 100 – 400 L/ha. Optimalna 

razvojna faza za zatiranje ozkolistnega plevela in samoniklih žit je faza dveh ali treh listov (BBCH 

12-13), za zatiranje širokolistnih plevelov pa faza dveh do štirih listov (BBCH 12-14). Sredstvo se 

lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni! 

 

e) uporaba herbicidov proti ozkolistnim plevelom in samosevcem žit 

Samosevci pšenice in ječmena se v septembru zelo hitro razvijajo in lahko močno zavrejo razvoj 

oljne ogrščice. Po vzniku jih hkrati z drugimi ozkolistnimi pleveli (srakoperec, stoklasa, pirnica,…) 

zatremo z enim od graminicidov: Agil 100 EC a.s. propakvizafop (0,75-1,5 L/ha), Focus ultra a.s. 

cikloksidim (1-4 L/ha + močilo; pri uporabi v ozimni oljni ogrščici na istem zemljišču le enkrat 

vsako drugo leto), Fusilade forte a.s. fluazifop-p-butil (0,8-1,3 L/ha), Fusilade max a.s. fluazifop-

p-butil (1,6 L/ha), Quick 5 EC a.s. kvizalofop-p-etil (1-2 L/ha), Targa super a.s. kvizalofop-p-etil 

(1,2-2,5 L/ha), Zetrola a.s. propakvizafop (0,75-1,5 L/ha).  
  

Pred uporabo kateregakoli herbicida pozorno preberite priložena navodila za uporabo in jih 

ob aplikaciji dosledno upoštevajte! 

 

 

 

 


