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OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V OLJNI OGRŠČICI 

 

Datum:  27. 8. 2014 

 

Priporočamo vam, da zatiranje plevelov v posevkih oljne ogrščice opravite takoj po setvi pred vznikom ali 

po vzniku oljne ogrščice. 

 

HERBICIDI ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OLJNI OGRŠČICI: 

 
Pripravek Odmerek Fenološka faza uporabe Za zatiranje 

Devrinol 45 FL 

(napropamid) 
2,5 l/ha 

Pred setvijo- potrebno ga je 

zadelati v tla od 2do5 cm. 

 enoletnega 

širokolistnega in 

ozkolistnega plevela 

Teridox 500SC 

(dimetaklor) 
2,0 l/ha 

Pred vznikom oljne ogrščice. 

Prepovedan na najožjem 

VVO. Na isti površini se ga 

lahko uporablja le na tri leta. 

širokolistnega in 

ozkolistnega plevela 

Butisan 400 SC 

(metazaklor) 
2 l/ha 

Takoj po  vznikom oljne 

ogrščice in plevelov do 

drugega lista. Prepovedan na 

najožjem VVO. 

semenskega 

širokolistnega in 

ozkolistnega plevela 

Successor 600 

(petoksamid) 
2 l/ha 

Pred vznikom oljne ogrščice, 

če je dovolj talne vlažnosti 

oziroma po vzniku oljne 

ogrščice do razvojne faze 4 

listov. Prepovedan na 

najožjem VVO. 

širokolistnega in 

ozkolistnega plevela 

Lontrel 100 

(klopiralid) 
1-1,2 l/ha 

Po  vznikom oljne ogrščice, v 

razvojni fazi, ko je prvi list 

razgrjen. Prepovedan na 

najožjem VVO. 

širokolistnega plevela 

Fuego 

(metazaklor) 
1,5 l/ha 

Po  vzniku plevelov in oljne 

ogrščice 

 širokolistnega in 

ozkolistne plevele 

Fuego top 

(kvinmerak+metazaklor) 
2 l/ha 

Pred ali po  vzniku plevelov 

in oljne ogrščice do največ 

dveh listov  

 širokolistnega in 

enoletnega ozkolistnega 

plevela 

Cleranda 

(imazamoks+metazaklor) 

 

2 l/ha  

Po vzniku oljne ogrščice. 

Uporablja se samo za hibride 
oljne ogrščice, ki so označeni z 

oznako CLEARFIELD.  

Za širokolistne in 

ozkolistne plevele 

Aramo 50 

(tepraloksidim) 
1-2 l/ha 

Po vzniku posevka, za 

plazečo pirnico in divji sirek,  

ko dosežeta 10-20 cm,  do 
razvojne faze 9 listov oljne 

ogrščice. 

ozkolistnega plevela 

Fusilade forte 

(fluazifop-p-butil) 
0,8-2 l/ha 

Po  vzniku plevelov in oljne 

ogrščice 

Enoletnega  in 

večletnega ozkolistnega 

plevela. 

Agil 100 EC 

(propakvizafop) 
0,75 -1,5 l/ha 

Po  vzniku plevelov in oljne 

ogrščice 

Enoletnega in 

nekaterega večletnega 

ozkolistnega plevela 

Focus ultra 

(cikloksidim) 
1-4 l/ha 

Po  vzniku plevelov in oljne 

ogrščice 

Enoletnega  in 

večletnega ozkolistnega 

plevela. 
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JESENSKI ŠKODLJIVCI OLJNE OGRŠČICE  

 

 

Opozarjamo vas na večje ulove odraslih osebkov repne grizlice na rumenih ploščah, ki jih spremljamo na 

drugih posevkih križnic. Svetujemo vam, da po vzniku oljne ogrščice pregledujete posevke in ukrepate, ko 

je presežen prag škodljivosti.  

 

Do 15 mm dolge črne pagosenice repne grizlice objedajo liste oljne ogrščice od vznika do konca oktobra, 

lahko nam povzročijo golobrst. Gospodarsko škodljive so do razvojne faze 4 pravih listov oljne ogrščice. 

Ob zgodnjem pojavu, ko ima ogrščica prva dva lista je prag škodljivosti 20 pagosenic na m². Pozneje, ko 

ima ogrščica 4 dobro razvite liste, znaša prag zatiranja 1 pagosenico na rastlino. 

 

Gospodarsko pomembni škodljivci po vzniku oljne ogrščice so bolhači, ki jih zatiramo sočasno z repno 

grizlico. Prag za zatiranje hroščev v stadiju kličnih listov je presežen, če opazimo več kot 50% rastlin z več 

kot dvema izjedama na kličnih listih.  

 

Uporabite lahko naslednje insekticide, ki so registrirani za zatiranje grizočih žuželk in drugih škodljivcev 

oljne ogrščice, to so: Decis 2,5 EC, Decis v 0,3 l/ha , Gat Decline 2,5 EC 0,3 l/ha in Karate Zeon 5 SC v 

0,15 L/ha. Samo za  zatiranje bolhačev so registrirani Fastac 100 EC v 0,1 L/ha, Mavrik 240 v 0,2 L /ha, 

Decis 100 EC v 0,063 l/ha in Sparvieno v 0,075 L/ha. Sredstva so nevarna za čebele.  

 

 

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO 

UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO. 

 

Pripravila: 

Marjeta Miklavc univ. dipl. kmet. 
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