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OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV NA STRNIŠČIH
Na strniščih se razvijajo večletni pleveli kot so njivski slak, plazeča pirnica, prsati pesjak, njivski
osat, dresni, topolistna kislica (t.i. ščavje), navadni pelin, navadni regrat, robide, trpotci, divji sirek,
ostrice (Cyperus), ki jih v posameznih kulturah (npr. oljne buče) težje zatremo. Hkrati zatiramo tudi
enoletne plevele (pelinolistno ambrozijo in druge).
Strnišča pustimo, da pleveli razvijejo dovolj listne mase , kar je pogoj za učinkovito delovanje
herbicidov na osnovi aktivne snov glifosat.
Za zatiranje plevelov na strniščih je mogoče uporabiti sledeče herbicide na osnovi aktivne snovi
glifosat :
- Boom efekt ali BQM - 2-3 l/ha za enoletne plevele ter od 2,5 do 9 l/ha za večletne plevele;
- BQM super - 2-4l/ha za enoletne plevele ter od 2,5 do 9 l/ha za večletne plevele, odvisno
od posamezne vrste plevela;
- Clinic 360 SL -1,5 – 2 l za enoletne plevele ter od 4 do 10 l/ha za 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;
- Roundup energy- 1,5- 3 l/ha za enoletne plevele, 2,5 do 8 l/ha za večletne plevele;
- Roundup star v odmerku do 5,0 L/ha
- 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 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 - 5 l/ha za večletne plevele;
- 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
Na strnišči, kjer ni prisotnih ozkolistnih plevelov – travnih plevelov, je mogoče namesto zgoraj
naštetih herbicidov uporabiti Banvel 480 S v odmerku 0,75 L/ha in Banvel 4 S v odmerku 1,0 do
1,5 L/ha.
Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo,
zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II.
reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in
škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih
-
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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, seme v zemlji ostane kaljivo do 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. Potrebno je tudi
očistiti robove njiv, mehansko ali kemično, (večkratna košnja, mulčenje ali škropljenje s herbicidi).
Na strniščih jo zatiramo tako, da počakamo, da ambrozija ozeleni do višine 10 cm in uporabimo
enega izmed neselektivnih herbicidov na osnovi glifosata, ki so registrirani za uporabo na strniščih
(OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV NA STRNIŠČIH). S tem preprečimo semenitev
ambrozije.
Opozarjamo, da pregledujete svoja zemljišča in preprečite, da ambrozija zacveti in semeni.
Po Odredbi o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS št. 63/2010)
morate sami odstranjevati pelinolistno ambrozijo (A. artemisiifolia) in druge neofitne vrste iz
rodu Ambrosia (A. trifida, A. maritima, A. coronopifolia). Imetniki zemljišč ste 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.
(http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/rastlinski_skodljivi_organizmi/sko
dljive_rastline/)
Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo,
zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II.
reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in
škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih
-

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

2

