
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor                                                                         
tel.: (02) 228 49 00,  fax: (02) 251 94 82                                                                          
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,                                                                           
http://www.kmetijski-zavod.si/ 

 

 

OBVESTILO O ZATIRANJU  PLEVELOV V FIŽOLU 

 
datum: 8. maj 2018 

 
V fižolu so registrirani naslednji herbicidi: 

 
OPIS PLEVELOV AKTIVNA 

SNOV 

FITOFARM. 

SREDSTVO 

ODMEREK KARENCA OPOMBE 

Enoletni in  večletni 

ozkolistni pleveli 

propakvizafop Agil 100 EC  

 

0,75-1,5 l/ha 60 Uporaba po vzniku.  

Enoletni in večletni 

ozkolistni pleveli 

propakvizafop 

 
Zetrola 0,75 – 1,5 l/ha 60 Po vzniku gojenih rastlin 

Enoletni in nekat. 

večletni širokolistni 

pleveli 

bentazon Basagran 480 

Prepovedan na VVOI in 

območjih NUV za 

vključene v KOPOP. 

2 l/ha 42 Tretiranje v deljenih 

odmerkih, skupno največ 

2l/ha. 

Tretira se do višine posevka 

najvec 5 cm in ko temperatura 

zraka ne presega 25 °C. 

Enoletni in nekat. 

večletni širokolistni 

pleveli 

bentazon Basagran 

Prepovedan na VVOI in 

območjih NUV za 

vključene v KOPOP. 

2 l/ha 42 Tretiranje v deljenih 

odmerkih, skupno največ 

2l/ha.. 

Tretira se do višine posevka 

največ 10 cm in ko 

temperatura zraka ne presega 

25 °C. 

Ozkolistni in 

širokolistni pleveli 

prosulfokarb Boxer 5 l/ha ČU Tretiranje po setvi, vendar 

pred vznikom. S sredstvom se 

lahko tretira samo z 

napravami na traktorski pogon 

Kontaktni herbicid 

za zatiranje 

širokolistnega in 

ozkolistnega plevela 

aklonifen  Challenge  
 

4 L/ha 90 do vznika  

(BBCH 00-08), 

Enoletni ozkolistni 

pleveli 

Večletni ozkolistni 

pleveli 

Samonikla žita  

cikloksidim   Focus  ultra  1 – 2 l/ha  

2 – 4 l/ha  

 

56 zrnje 

28 v stroku 

Ko je  plevel v fazi 3–5 listov 

pa do konca razraščanja.  

Ko je plevel  visok do 15 cm. 

 

Enoletni pleveli pendimetalin Stomp aqua 

(manjše uporabe) 

2,9 l/ha ČU Po setvi pred vznikom 

 

Prepovedan na VVOI - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na 

najožjih vodovarstvenih območjih, prepoved velja za vsa kmetijska gospodarstva, ki 

kmetujejo na VVOI . 

Prepovedan na NUV -  pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na 

prispevnih območjih vodnih teles podzemnih in površinskih voda po načrtu upravljanja z 

vodami (NUV) za tista kmetijska gospodarstva, ki so vključena v program KOPOP 

operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo in Vodni viri. 
PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO 

UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO!!  

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN 

http://www.kmetzav-mb.si/

