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Varstvo posevkov krmnega graha pred pleveli 
 
Herbicidi, registrirani v RS za uporabo pri pridelavi krmnega graha: 
Herbicid 

aktivna snov (a.s.) 

Odmerek Opombe 

AGIL 100 EC (propakvizafop 

10 %) 

za zatiranje enoletnih 

ozkolistnih plevelov se tretira v 
razvojni fazi plevela od dveh listov 

do sredine razraščanja (5 stranskih 

poganjkov) (BBCH 12-25) v 

odmerku 0,75-1,0 L/ha (7,5-10 
mL/100 m2); 

- za zatiranje plazeče pirnice 

(Elymus (Agropyron) repens) se 

tretira v razvojni fazi plevela od 
drugega do četrtega lista (BBCH 

12-14), njivnega lisičjega repa 

(Alopecurus myosuroides), 

navadnega srakoperca (Apera 
spica venti), gluhega ovsa 

(Avena fatua), angleške ljuljke 

(Lolium perenne) pa v razvojne 

faze plevela od dveh listov do 
sredine razraščanja (5 stranskih 

poganjkov) (BBCH12-25) v 

odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 

mL/100 m2) 
 

Karenca: 60 dni 

Sistemični herbicid za zatiranje enoletnih in 

večletnih ozkolistnih plevelov. 
 

Tretira se, ko so gojene rastline v razvojni fazi od 

treh pravih listov do konca rasti stebla oz. do 

popolne razraščenosti (BBCH 13-39).  
 

Fitotoksičnost: sredstvo lahko povzroča prehodno 

fitotoksičnost na občutljivih sortah tretiranih gojenih 

rastlin, vendar so ti znaki fitotoksičnosti prehodnega 
značaja in po nekaj tednih jih na gojenih rastlinah 

ni več opaziti. 

 

Mešanje sredstva: Sredstvo AGIL 100 EC se ne sme 
mešati s herbicidi na osnovi aktivnih snovi 

acilfluorfen in imazetapir. Razmak med tretiranji s 

sredstvom AGIL 100 EC in s herbicidi za zatiranje 

širokolistnega plevela mora biti najmanj 3 dni. 

BASAGRAN 480 (bentazon 

48 %)  
Ni za NUV, ni za VVO I – 

za vključene v ukrep 

KOPOP 

1,5 – 2 l/ha 

 
Priporočena količina vode: 

200-400 L vode na ha 

 

Karenca: 60 dni 

kontaktni herbicid za zatiranje enoletnega in 

nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela 
po vzniku plevela. 

 

Tretira se v času ko krmni grah razvije višino od 5 

cm in do pojava cvetnih popkov 
 

Sredstvo učinkovito deluje na širokolistni plevel v 

zgodnejših razvojnih fazah. Za dobro delovanje 

sredstva morajo biti listi in stebla dobro omočeni.  
Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem 

odmerku 2 L/ha uporabi največ enkrat letno. V tem 

primeru se na istem zemljišču ne sme uporabiti 

nobenega sredstva, ki vsebuje aktivno snov 
bentazon. 

 

Priporoča se, da se s sredstvom tretira v zmerno 

toplem in jasnem vremenu, pri temperaturah od 10 
do 25 °C. Za poln učinek sredstva naj vsaj nekaj ur 

  

 



po tretiranju ne dežuje.  

BASAGRAN (bentazon 48 

%) 
Ni za NUV, ni za VVO I – 

za vključene v ukrep 

KOPOP 

1,5 – 2 l/ha 

 
Priporočena količina vode: 

200-400 L vode na ha 

 

Karenca: 60 dni 

kontaktni herbicid za zatiranje enoletnega in 

nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela 
po vzniku plevela. 

 

Tretira se v času ko krmni grah razvije višino od 5 

cm in do pojava cvetnih popkov 
 

Sredstvo učinkovito deluje na širokolistni plevel v 

zgodnejših razvojnih fazah. Za dobro delovanje 

sredstva morajo biti listi in stebla dobro omočeni.  
Sredstvo se lahko na istem zemljišču v polnem 

odmerku 2 L/ha uporabi največ enkrat letno. V tem 

primeru se na istem zemljišču ne sme uporabiti 

nobenega sredstva, ki vsebuje aktivno snov 
bentazon. 

 

Priporoča se, da se s sredstvom tretira v zmerno 

toplem in jasnem vremenu, pri temperaturah od 10 
do 25 °C. Za poln učinek sredstva naj vsaj nekaj ur 

po tretiranju ne dežuje.  

BOXER (prosulfokarb 80 %) 5 L/ha 

 
Priporočena količina vode: 

200-400 l vode/ha 

 

 
Karenca: zagotovljena s časom 

uporabe 

 

selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnega in 

širokolistnega plevela. 
 

Z največjim dovoljenim odmerkom 5 L/ha (50 ml na 

100 m2), pred vznikom, vendar samo če je 

zagotovljena dobra pokritost semena (globina setve 
najmanj 5 cm), ker lahko nezadostno pokrito seme, 

ki bi prišlo v stik s herbicidom, propade; 

 

Na isti površini se lahko sredstvo uporabi največ en 
krat v eni rastni dobi. Z navedenim sredstvom se 

lahko tretira samo z napravami na traktorski pogon. 

Preprečiti je treba zanašanje škropiva na sosednje 

gojene rastline. Sredstvo ni primerno za uporabo v 
nizkem stročjem fižolu. S sredstvom se ne sme 

tretirati, če so rastline v stresni situaciji (tla 

zasičena za vodo, zmrzal, predvidene velike dnevne 

temperaturne spremembe). Preprečiti je treba 
vstop na sveže tretirane površine. Tretiranje s 

sredstvom lahko povzroči poznejši vznik, zmanjša 

začetno vitalnost rastlin in povzroči pojav zmerne 

prehodne fitotoksičnosti. V primeru nezadostne 
pokritosti semena lahko seme, ki bi prišlo v stik s 

herbicidom, propade. 

V primeru preoravanja posevkov ozimnih žit in 

krompirja ni priporočljivo sejati fižol 12 mesecev po 
tretiranju z a.s. prosulfokarb. V primeru propada 

posevkov ozimnih žit, se lahko v jeseni takoj seje 

ozimno pšenico in ozimni ječmen. Spomladi se 

lahko seje brez preoravanja sončnice, koruzo, lan, 
jari oves, jari ječmen, jaro pšenico, jari grah jaro 

ogrščico in sojo. Spomladi se lahko seje po 

preoravanju korenje, solato, čebulo, sladkorno peso 

in krompir. V primeru propada nasada krompirja ali 
po spravilu pridelka krompirja, se lahko v jeseni 

seje ozimni oves, ozimni ječmen in ozimno pšenico. 

KOLOBAR: Če je tretirano površino ozimne pšenice 

treba predčasno preorati, se sme še isto jesen 
ponovno sejati ozimna pšenica. Spomladi, po 

globokem oranju, ni omejitev pri setvi gojenih 

rastlin. 

FITOTOKSIČNOSTI: Ob priporočeni uporabi 
sredstvo ne bo poškodovalo gojenih rastlin. V 

primeru, da na gojenih rastlinah pride do zmernega 

pojava fitotoksičnosti, je le-ta prehodnega značaja 

in postopoma 
izgine. 



CHALLENGE 

(aklonifen 60 % ) – 

registriran za uporabo v 
grahu 

4 l/ha 

 

Karenca: 90 dni 

Za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela 

po setvi posevka in pred vznikom. 

Za dobro delovanje potrebna vlaga v tleh. 
 

FITOTOKSIČNOST: Ob upoštevanju navodil za 

uporabo sredstvo ni fitotoksično. 

 
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira 

največ enkrat v eni rastni sezoni. Sredstvo se lahko 

uporablja samo na prostem. Sredstvo se praviloma 

uporablja po setvi, vendar pred vznikom gojenih 
rastlin. O možnosti uporabe sredstva po vzniku 

posevka (v fazi razvoja listov gojenih rastlin), se je 

pred uporabo sredstva treba posvetovati s 

svetovalci zastopnika. Pri načrtovani uporabi 
sredstva CHALLENGE po setvi pred vznikom 

posevka, se setev izvede v skladu s tehnološkimi 

navodili za setev posamezne gojene rastline. Ne 

tretira se takoj po setvi in ne neposredno pred 
vznikom ter močnejšimi padavinami. Tla, kjer se bo 

uporabilo sredstvo, morajo vsebovati več kot 1 % 

organske snovi. O morebitnih dodatnih vprašanjih 

se je treba posvetovati s svetovalci zastopnika za 
sredstvo. V primeru propada posevka, tretiranega s 

sredstvom CHALLENGE, se sme po treh tednih na 

isto površino po predhodni obdelavi tal sejati 

koruzo, sončnice, sojo in sirek. Po predhodnem 
globokem oranju se v rednem kolobarju lahko seje 

vse gojene rastline. O morebitnih omejitvah v 

kolobarju se priporoča posvet s svetovalci 

zastopnika za sredstvo.   

FUSILADE FORTE  

(fluazifop-p-butil 

15 %) - registriran za 

uporabo v navadnem grahu 
 

0,8 – 1,3 l/ha  

 

Karenca: 35 dni 

za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega 

plevela s predhodno medvrstno obdelavo tal 

 

Sredstva se ne sme uporabljati v vročem in 
vetrovnem vremenu. Na tretiranih površinah se dva 

meseca po tretiranju ne sme sejati žit. Sredstvo se 

lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v 

eni rastni sezoni oziroma dvakrat, če se ga uporabi 
v deljenih odmerkih (split aplikacija). Pri tretiranju 

je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, 

jezer, vodnjakov in vodnih izvirov tako, da se 

tretira najmanj 20 m od njih. 

STALLION SYNC TEC 

(klomazon 3 % in 

pendimetalin 33,3 %) 

3 L/ha 

 

Priporočena količina vode: 200-400 

l/ha 
 

Karenca: zagotovljena s časom 

uporabe 

Uporablja se kot talni herbicid, ki se uporablja za 

zatiranje enoletnega ozkolistnega in 

širokolistnega plevela ter plazeče pirnice 

(Elytrigia (Agropyron) repens) pred vznikom 
posevka in plevela 

 

S sredstvom se tretira čim prej po opravljeni setvi 

posevka in pred vznikom posevka in 
ciljnih plevelov. 

 

Setev mora biti enakomerno globoka. Seme naj bo 

zaradi varnosti posevka dobro pokrito z zemljo 
(najmanj 25 mm). Na istem zemljišču se lahko 

sredstvo v eni rastni sezoni uporabi največ enkrat. 

Sredstva se ne sme uporabljati v semenskem 

krompirju. Za najboljšo možno učinkovitost je treba 
zagotoviti, da se na površini ne pojavljajo grude ali 

kepe. Neutrjene kepe (še posebej tiste večje od 75 

mm v premeru) lahko zmanjšajo učinkovitost 

sredstva in onemogočijo ustrezno pokrivanje 
posejanega semena, kar lahko povzroči poškodbo 

posevka. Sredstva se ne sme uporabljati na 

peščenih in zelo rahlih tleh ter na tleh, ki vsebujejo 

več kot 10 % organske snovi. Na kamnitih in 
gramoznih tleh obstaja tveganje za poškodbo 



posevka, še posebej če kmalu po tretiranju močno 

dežuje. Sredstvo se lahko uporablja le na strnjeno 

posejanih posevkih. 
 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se 

ga uporablja v skladu z navodili za uporabo. Če 

pride do prekrivanja škropilnih poti, se lahko 
pojavijo prehodni znaki fitotoksičnosti. 

 

KOLOBAR: Po uporabi sredstva STALLION SYNC 

TEC v odmerku 3 L na ha so določena minimalna 
obdobja med tretiranjem in setvijo/saditvijo 

naslednjih posevkov v kolobarju z namenom, da se 

izognemo poškodbam. Pred setvijo/saditvijo je 

treba zemljo preorati in obdelati do globine najmanj 
25 cm. Setev naslednjih posevkov po običajnem 

spravilu krompirja, boba ali graha je mogoča čez: 

- 6 tednov: krmni bob, grah za pobiranje s 

kombajni, korenje, repa, lan (za seme); 
- 3 mesece: stročji fižol; 

- 4 mesece: žita (pšenica, tritikala, durum, ječmen, 

oves), oljna ogrščica; 

- 5 mesecev: krompir, čebula; 
- 6 mesecev: koruza, sončnica; 

- 12 mesecev: sladkorna pesa. 

 

MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi 
sredstvi ni predvideno. 

STOMP AQUA (pendimetalin 

45,5 %) 

2,9 l/ha 

 

Priporočena uporaba vode: 100 – 
200 l/ha 

 

Karenca: zagotovljena s časom 

uporabe 

zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst 

širokolistnega plevela, uporaba pred vznikom 

gojene rastline 

 

Pred vsako uporabo fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in 
upoštevati navodila za uporabo. Prav tako je potrebno upoštevati 
predpisane varnostne razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevati je 
potrebno dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na 

varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nakupu 

fitofarmacevtskih sredstev. 

 
Pripravila: Metka Barbarič, KGZS-zavod MS, 6. 4. 2020 

Vir: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/Dokumenti/Doc_2_CHALLENGE.pdf 
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