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JESENSKO ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH 

 
Ustrezno posejana in negovana žita imajo dobro tekmovalno sposobnost. Pri zatiranju 
plevelov se lahko ravnamo po pragovih škodljivosti. Kot prag za zatiranje plevelov v žitih v 
integrirani pridelavi,uporabimo mejo, ko pleveli pokrivajo več kot 5% površine tal ali pa 
imamo več kot 70 do 80 plevelov različnih vrst, v stadiju kličnih listov in prvega lista na m².  
Integrirano varstvo rastlin  pred škodljivimi organizmi morajo izvajati vsi poklicni 
uporabniki FFS (Glej kratek povzetek pravilnika v prilogi obvestila). Pri integriranem varstvu 
moramo upoštevati pragove škodljivosti, kjer so znani. Upoštevati moramo tudi preventivne 
ukrepe oziroma metode varstva rastlin z nizkim tveganjem pred kemičnim zatiranjem 
plevelov. Eden izmed teh ukrepov je tudi mehani čno zatiranje plevelov v žitih. 
Mehani čno zatirajo  plevele tudi pridelovalci, ki pridelujejo žita po načelih ekološke 
pridelave ali pa kmetujejo na vodovarstvenih območjih, ker morajo kombinirati nekemične in 
kemične oblike varstva rastlin.  
Za kemi čno zatiranje plevelov  imamo velik izbor herbicidov, zato lahko najdemo ustrezne 
rešitve. Zatiranje plevelov v jesensko zimskem času je smiselno, če smo žita posejali 
zgodaj in se zima pozno začne, drugače pa jih zatiramo spomladi. V ugodnih razmerah so 
se pleveli razvili že jeseni  in lahko že v fazi razraščanja žit povzročijo izgube pridelkov, ki 
jih kasneje ni mogoče nadoknaditi. Za uspešno varstvo žit je pred pleveli je ključnega 
pomena, da jih zatiramo dovolj zgodaj.  . 
Jeseni lahko zatiramo plevele   takoj po setvi, pred vznikom ali po vzniku posevka in 
plevelov. Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela  lahko uporabimo naslednje 
pripravke: Tolurex 50SC  pred vznikom 3,5-4 l/ha ali po vzniku pa 2,5-3 l/ha, registriran je 
za pšenico in ječmen, v fazi 1-3 listi, pazljivi pa moramo biti, ker so nekatere sorte pšenice 
občutljive na aktivno snov klorotuloron. Uporabimo lahko tudi pripravek Boxer 5l/ha  takoj 
po setvi (seme mora biti dobro prekrito, globina setve najmanj 3 cm) ali po vzniku do konca 
razraščanja, registriran je za ozimno pšenico in ječmen, uporabimo lahko tudi kombinacijo  
Boxer in Logran. Po vzniku v fazi 2-3 listov lahko uporabimo pripravek Herbaflex 2l/ha , 
registriran je za pšenico, ječmen, rž in tritikalo . Takoj po setvi ali  v fazi treh listov lahko 
uporabimo tudi Stomp 400Sc 2,5-4 l/ha (za pšenico, je čmen, tritikalo) ali Stomp aqua 
2,9 l/ha (za pšenico, je čmen, rž in tritikalo). Po vzniku, v fazi 2-3 listov lahko uporabimo 
pripravek Alister grande  v odmerku 0,8-1l/ha, registriran je za pšenico in tritikalo.  
 
Pri uporabi herbicidov moramo biti pozorni na dnevne in no čne temperature . V času 
škropljenja naj bodo dnevne temperature vsaj nad 5 ºC, priporočena je 8 - 10 ºC, nočne 
morajo biti nad 0 ºC.  
 
Pred uporabo FFS natančno preberemo in upoštevamo navodila za uporabo . Pozorni 
moramo biti na čas uporabe  (upoštevamo razvojno fazo posevka in plevelov), nato na 
odmerek , pri herbicidih je naveden količina FFS na hektar ali na ar. Priporočena količina 
vode je od 200-400 l/ha.  Upoštevati moramo predpisane razdalje od vodotokov. O vsaki 
uporabi FFS  moramo voditi evidence, ki jih nato hranimo še tri leta.  
 
Kmetijska svetovalna služba:  
Marjeta Miklavc, univ. dipl. inž. kmet. 


