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V Mariboru, 4. 8. 2020 
 

ZATIRANJE PLEVELOV NA STRNIŠČIH  
 
Na strniščih zatiramo večletne plevele kot so njivski slak, plazeča pirnica, prsati pesjak, 
njivski osat, dresni, topolistna kislica (t.i. ščavje) in druge kislice, navadni pelin, navadni 
regrat, robide, trpotci, divji sirek, ostrice (Cyperus), ki jih v posameznih kulturah težje 
zatremo. Hkrati zatiramo tudi enoletne plevele (pelinolistno ambrozijo in druge). Če so 
prisotni le enoletni pleveli, jih lahko mehansko uničimo s plitko obdelavo in setvijo 
različnih dosevkov. V kolikor so prisotni večletni koreninski pleveli priporočamo uporabo 
herbicidov. Strnišča pustimo, da se pleveli začnejo ponovno razvijati in da dosežejo dovolj 
listne mase za najučinkovitejše zatiranje. Večletni pleveli se naj razvijejo do višine 10 cm, 
takrat uporabimo totalni herbicid. Pustimo ga delovati 2-3 tedne, nato se odločimo za 
pripravo tal za naslednje posevke. 
 
Uporabimo lahko naslednje neselektivne herbicide na osnovi glifosata, registrirane za 
uporabo na strniščih : 

- Boom efekt - 2-3 l/ha za enoletne plevele ter od 2,5 do 9 l/ha za večletne plevele; 
- Clinic TF - 2 – 6 l/ha za enoletne in večletne plevele; 
- Credit xtreme – 1,33 – 4 l/ha za enoletne in večletne plevele; 
- Dominator ultra 360 SL - 2-4 l/ha za enoletne plevele, 2,5 -10 l/ha za večletne 

plevele; 
- Helosate 450 SL ali Helosate 450 TF – 4 l/ha na strnišču; 
- Kyleo  - 3-5 l/ha na strnišču; (v prodaji do 13.8 2020, v prodaji do 13.8.2021) 
- Roundup energy- 1,5- 3 l/ha za enoletne plevele, 2,5 do 8 l/ha za večletne 

plevele;  
- Roundup flex- 1,4- 2,8 l/ha za enoletne plevele, 2,3 do 7,5 l/ha za večletne 

plevele;  
- Roundup max – 2-4 l /ha za enoletne plevele, 2,5  do 10 l/ha za večletne plevele 
- Roundup powermax – 1-5 kg /ha za enoletne in večletne plevele; 
- Roundup star – 2-5 l /ha za enoletne plevele in za večletne plevele; 
- Roundup ultra – 2-4 l /ha za enoletne plevele, 2,5  do 10 l/ha za večletne plevele; 
- Shyfo – 1,5-3 l/ha za enoletne plevele, 2 - 3 l/ha za zatiranje plazeče pirnice; 
- Touchdown system 4 - 2-3 l/ha za enoletne plevele ter 4-8 l/ha za večletne 

plevele; 
- Tajfun 360 -  2-4 l/ha za enoletne plevele, 2,5 -10 l/ha za večletne plevele. 

 
PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO 
UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO TER VODITI EVIDENCE O UPORABI FFS IN 
HRANITI RAČUNE TRI LETA. 

 
 

http://www.kmetzav-mb.si/
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OPOZORILO  O ZATIRANJU PELINOLISTNE AMBROZIJE  
 
Pelinolistna ambrozija se širi počasi, a vztrajno. Na dobrem zemljišču zraste tudi do 2 m, 
bogato semeni do 100.000 semen na rastlino, ki ostane kaljivo v zemlji tudi 13 let. Poleg 
gospodarske škode, ki jo povzroča na nekmetijskih in kmetijskih površinah, povzroča tudi 
zdravstvene težave pri ljudeh - v obliki alergij, cvetni prah pelinolistne ambrozije je 
alergen.  
Ambrozija na kmetijskih zemljiščih se pogosto pojavlja tudi na strniščih po žetvi žit 
in oljne ogrščice ter ob robovih posejanih njiv koruze, oljnih buč, krompirja, vrtnin. 
Smiselno bi bilo očistiti robove njiv mehansko ali kemično, (večkratna košnja, mulčenje 
ali poškropimo s herbicidom).  
Zelo pomembno pa je, da očistimo strnišča, počakamo, da ambrozija ozeleni do višine 
10 cm in uporabimo totalni herbicid. S tem preprečimo semenitev ambrozije in manj težav 
pri naslednjih posevkih. 
 
Opozarjamo, da pregledujete svoja zemljišča in preprečite, da ambrozija zacveti in 
semeni.  
 
 Po Odredbi iz leta 2010 ste imetniki zemljišč dolžni ambrozijo odstraniti s 
koreninami vred ali odstraniti njen nadzemni del tako, da se več ne obraste in ne 
cveti, ter redno opazovati rastišče do konca septembra.  
 

Na spletni strani MKGP-  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so 
objavljena Priporočila za zatiranje ambrozije. 

 

 foto: M. Miklavc 
Kmetijska svetovalna služba: 
Marjeta Miklavc, univ. dipl. ing. kmet. 
Specialistka za varstvo rastlin  
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