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OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV NA STRNIŠČIH 

 

Žetev žit v severovzhodni Sloveniji je v glavnem končana. Na neobdelanih strniščih se 

najpogosteje 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 : Helosate 450 SL v 4 l/ha, Helosata 450 TF v 4,0 L/ha, Roundup powermax 1 -

5 kg/ha, Touchdown system 4 - 2-3 l/ha za enoletne plevele ter 4-8 l/ha za večletne plevele, 

Boom efekt 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; Clinic  TF 2 – 6 l/ha,  Dominator ultra 360 SL - 2-4 l/ha za enoletne plevele, 2,5 -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, Tajfun 

360 -  2-4 l/ha za enoletne plevele, 2,5 -10 l/ha za večletne plevele, 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 star  v odmerku do 5,0 L/ha, 

Roundup max – 2-4 l /ha za enoletne plevele, 2,5  do 10 l/ha za večletne plevele,  Kyleo   3-5 

l/ha. 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.  

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN 


