
 

 

 

                                Uničevanje plevelov na strniščih 
                                                       

Trajni pleveli nam velikokrat predstavljajo kar resen problem v naših posevkih. In ker je žetev 

končana, bi vas rada opozorila, da prihaja čas, ko se bomo te »nadloge« najuspešneje rešili. 

In uničevanje plevelne flore na strniščih je edinstvena priložnost, da se rešimo trajnih 

večletnih plevelov kot so slak, osat, gabez, ščavje, pirnica, divji sirek, trstika in predvsem 

enoletnega, zelo alergenega in zdravju nevarnega plevela ambrozije. Seveda je potrebno 

upoštevati vremenske pogoje in prilagajati ukrepe, ter upoštevati NAVODILA O UPORABI.  
 

Za uspešno zatiranje večletnih plevelov po strnišču je plevele po žetvi treba pustiti, da 

razvijejo dovolj listne mase, potrebne za dobro delovanje herbicidov. Večletne plevele lahko 

zatiramo na strnišču, s katerega smo odpeljali slamo. Za dobro delovanje herbicidov je 

potrebno, da so pleveli visoki 15 - 30 cm. Tretiranje s herbicidi na strniščih opravimo v suhem 

in ne prevročem vremenu. Uspeh zatiranja večletnih plevelov je boljši, če je po tretiranju 

hladnejše obdobje, saj plevelne rastline ostanejo dalj časa zelene in so sposobne z rastlinskimi 

sokovi prenesti herbicide v korenine. Če pri plevelni rastlini zaradi višjih odmerkov herbicida 

in visokih temperatur prehitro odmre nadzemni del in zgornji sloj korenin, se do korenin v 

nižjih slojih tal prenese premalo herbicida, pleveli ne odmrejo, pri obdelavi jih spet nanesemo 

na površino ter jih tako naprej razmnožujemo. Zato je potrebno biti izredno pazljiv glede 

uporabe teh sistemičnih neselektivnih herbicidov.   

Pojav večletnih trdoživih plevelov (slak, pirnica, prstasti pesjak, osat, mrkač) je predvsem 

posledica zmanjšane uporabe pripravkov, ki smo jih uporabljali za zatiranje večletnih 

plevelov na strniščih pred setvijo določenih okopavin in opuščanja posameznih faz pri 

obdelavi. V primeru minimalne obdelave s stroji v glavnem le razrežemo koreninske plevele, 

ki se tako še močneje širijo. V nekaterih posevkih, kot je krmna pesa, sladkorna pesa, 

krompir, oljne buče, soja jih je zelo težko ali celo nemogoče uničiti (slak, osat, mrkač, 

baržunasti oslez in drugi). V posameznih kulturnih rastlinah je zelo težko kemično uničiti 

korenine plevelov s selektivnimi herbicidi, ne da bi pri tem prizadeli kulturno rastlino. Z 

uporabo kemičnih pripravkov za uničevanje plevelov v kulturnih rastlinah se širijo večletni 

pleveli, na katere pa herbicidi, ki jih v poljščinah uporabljamo, ne delujejo dovolj dobro. Tudi 

človek z uporabo krožne brane ali freze dodatno razmnožuje večletne koreninske plevele. 

Če so se nam na njivi preveč razširili večletni koreninski pleveli, kot so pirnica, prstasti 

pesjak, divji sirek, slak, osat, ščavje, gabez in ostali večletni pleveli, jih najlaže uničimo z 

uporabo sistemičnih neselektivnih (totalnih) herbicidov na strnišču. Za čimboljše delovanje 

teh herbicidov naj imajo pleveli na strnišču čimveč zelene mase, priporočljivo pa je tudi 

poznavanje plevelov, saj se glede na vrsto plevela odločimo o količini in vrsti uporabljenega 

herbicida. 

Po žetvi strnin priporočamo (če je seveda mogoče), da tla (strnišče) plitvo obdelate s krožno 

brano in s tem razrežete koreninske plevele na čim več kosov. Pred tem lahko pognojite s 

hlevskim gnojem ali gnojevko. Prekinemo izhlapevanje vode iz tal in omogočimo hitrejši 

vznik enoletnih plevelov, ki jih moramo uničiti, preden semenijo. Najboljši čas za kemično 

zatiranje večletnih plevelov je takrat, ko so pleveli visoki 10 - 30 cm. Ponekod je to lahko šele 

konec septembra. Ob uporabi translokacijskih herbicidov, sistemičnih neselektivnih 

herbicidov, bomo razen nadzemnega dela, uničili tudi korenine večletnih plevelov.  

Priporočamo uporabo sistemičnih neselektivnih herbicidov, katerih aktivna snov je glifosat, v 

trgovinah pa jih dobite pod imeni BOOM EFEKT, CLINIC TF, CREDIT XTREME, 

DOMINATOR ULTRA 360 SL, HELOSATE 450 SL, HELOSATE 450 TF, KYLEO, 

ROUNDUP ENERGY, ROUNDUP FLEX, ROUNDUP MAX, ROUNDUP POWERMAX, 

ROUNDUP STAR, ROUNDUP ULTRA, SHYFO, TAJFUN 360, TUCHDOWN SYSTEM 4. 



 

 

 

Količina uporabljenega sredstva je odvisna od vrste večletnega plevela, ki se nam na površini 

pojavlja in ga želimo uničiti. 

Za uničevanje večletnih plevelov na strniščih lahko uporabimo sledeče količine oziroma 

odmerke fitofarmacevtskih sredstev: (registrirani v RS na dan 7. 7. 2020)   

sredstvo Aktivna snov Osat 

l/ha ali 

kg/ha 

Slak 

l/ha ali 

kg/ha 

Pirnica 

l/ha ali 

kg/ha 

Prstasti 

pesjak 

l/ha ali 

kg/ha 

banvel 480 s* Dikamba-sol 1 – 1,5 l 1 – 1,5 l   

boom efekt** Glifosat v obliki 

izopropilamino 

soli 

3,5 – 5 l 6 – 8 l (v 

času 

cvetenja) + 

močilo 

2,5 – 3,5 l 

(25 – 30 cm 

višine) 

8 – 9 l (15 – 

20 cm 

višine) 

clinic 

tf****** 

Glifosat v obliki 

izopropilamino 

soli 

6 l 8 l 4 l  

Credit xtreme Glifosat v obliki 

izopropilamino 

soli 

Glifosat v obliki 

kalijeve soli 

1,33 – 4 l 1,33 – 4 l 1,33 – 4 l 1,33 – 4 l 

dominator 

ultra 360 sl 

*** 

Glifosat v obliki 

izopropilamino 

soli 

3,5 – 5 l 6 – 8 l (v 

času 

cvetenja) + 

močilo 

2,5 – 3,5 l 

(25 – 30 cm 

višine) 

8 – 10 l (15 – 

20 cm 

višine) 

helosate 450 

sl****** 

Glifosat  4 l 4 l 4 l 4 l 

helosate 450 

tf****** 

Glifosat  4 l 4 l 4 l 4 l 

kyleo* 2,4 – D glifosat 3,5 l 3,5 l 5 l 5 l 

roundup 

energy** 

Glifosat v obliki 

kalijeve soli 

2,5 – 4 l 4,5 – 6 l (v 

času 

cvetenja) + 

močilo 

2,5 – 3,5 l 

(25 – 30 cm 

višine) 

6,5 – 8 l (15 

– 20 cm 

višine) 

roundup 

flex** 

Glifosat v obliki 

kalijeve soli 

2,3 – 2,8 l 4,2 – 6,1 l 

(v času 

cvetenja) + 

močilo 

2,3 – 2,8 l 

(25 – 30 cm 

višine) 

6,1 – 7,5 l 

(15 – 20 cm 

višine) 

roundup 

max** 

Glifosat v obliki 

kalijeve soli 

3,5 – 5 l 6 – 8 l (v 

času 

cvetenja) + 

močilo 

2,5 – 3,5 l 

(25 – 30 cm 

višine) 

8 – 10 l (15 – 

20 cm 

višine) 

roundup 

powermax** 

Glifosat v obliki 

amonijeve soli 

2,5 kg  2,5 kg  

roundup 

star****** 

Glifosat v obliki 

kalijeve soli 

3 – 5 l 6 – 8 l  3 – 4 l  8 – 10 l  

roundup 

ultra** 

Glifosat v obliki 

izopropilamino 

3,5 – 5 l 6 – 8 l (v 

času 

2,5 – 3,5 l 

(25 – 30 cm 

5 – 10 l (15 – 

20 cm 



 

 

 

soli cvetenja) + 

močilo 

višine) višine) 

shyfo***** Glifosat v obliki 

izopropilamino 

soli 

5 l 5 l 5 l 5 l 

tajfun 360*** Glifosat v obliki 

izopropilamino 

soli 

3,5 – 5 l 5 – 7 l 2,5 – 3,5 l 8 – 10 l 

touchdown 

system 4** 

Glifosat v obliki 

amonijeve soli 

5 l 7 – 8 l 4 l 7 – 8 l 

*uporaba vode 200 – 400 l/ha 

** uporaba vode 100 – 200 l/ha, pri touchdownu pri močnejši zapleveljenosti 300 – 400 l 

vode/ha 

*** uporaba vode 100 – 300 l/ha 

****uporaba samo z ročno škropilnico 

*****uporaba vode 80 – 250 l/ha 

******uporaba vode 100 – 400 l/ha 

 

sredstvo  

banvel 480 s Plitvo preorati in počakati, da plevel vzkali, po 21 dneh možna obdelava 

boom efekt Zaradi popolnega uničenja globokih korenin, rizomov ali drugih vegetativnih 

organov za razmnoževanje, se zemljišča, ki se jih namerava tretirati, ne sme 

obdelovati 60 dni pred in 28 dni po tretiranju   

clinic tf / 

Credit xtreme Uporaba v času po spravilu pridelka 

dominator 

ultra 360 sl  

Zaradi popolnega uničenja globokih korenin, rizomov ali drugih vegetativnih 

organov za razmnoževanje, se zemljišča, ki se jih namerava tretirati, ne sme 

obdelovati 60 dni pred in 28 dni po tretiranju   

helosate 450 

sl 

Po spravilu poljščin in 4 dni pred nadaljnjo obdelavo tal oziroma setvijo 

naslednjega posevka 

helosate 450 

tf 

Po spravilu poljščin in 4 dni pred nadaljnjo obdelavo tal oziroma setvijo 

naslednjega posevka 

kyleo Obdelovanje zemlje 10 dni po tretiranju v običajnih razmerah oz. 14 dni v 

zelo slabih razmerah (7- 60 dni, odvisno od naslednje poljščine) 

roundup 

energy 

Plitvo preorati in počakati, da plevel vzkali, po 7 - 21 dneh možna obdelava 

roundup flex Plitvo preorati in počakati, da plevel vzkali, po 7 – 21 (za plevel z globokimi 

koreninami) dneh možna obdelava 

roundup max Plitvo preorati in počakati, da plevel vzkali, po 7 dneh možna obdelava 

roundup 

powermax 

Zemljo je mogoče obdelovati 7 – 10 dni po tretiranju s sredstvom. 

roundup star Plitvo preorati in počakati, da plevel vzkali, po 7 dneh možna obdelava 

roundup 

ultra 

Plitvo preorati in počakati, da plevel vzkali, po 7 dneh možna obdelava 

shyfo Tretiranje plevela takoj po vzniku, ko doseže fazo aktivno rastočih zelenih 

listov, večletne širokolistne v fazi cvetenja, uporaba do 5 dni pred oranjem 

ali setvijo naslednjega posevka 

tajfun 360 Zaradi popolnega uničenja globokih korenin, rizomov ali drugih vegetativnih 



 

 

 

organov za razmnoževanje, se zemljišča, ki se jih namerava tretirati, ne sme 

obdelovati 60 dni pred in 28 dni po tretiranju   

touchdown 

system 4 

Plitvo preorati in počakati, da plevel vzkali, po 21 dneh možna obdelava 

Raztopini fitofarmacevtskega sredstva in nosilne snovi (voda) = škropilna brozga, dodamo 

oprijemalo oziroma močilo (sredstvo za boljše oprijemanje sredstva na rastlino). Dosegli 

bomo boljši učinek in še zmanjšanje količine fitofarmacevtskega sredstva. Primer za dodano 

močilo: 0,5 % koncentracija pomeni 1 l močila / 200 litrov vode oziroma 0,5 l močila / 100 l 

vode. Ob uporabi herbicidov je zaželeno, da temperature v času tretiranja in takoj po tretiranju 

niso višje od 25°C (tretirati pa moramo v suhem, toplem in nevetrovnem vremenu), ker bi v 

nasprotnem primeru nadzemni deli prehitro propadli, rastlina pa ne bi dobila dovolj herbicida 

za uničenje močnega koreninskega sistema, iz katerega se v naslednjih letih ponovno razvije. 

Sredstvo (GLIFOSAT) moramo nanesti na zelene dele rastline, po tretiranju pa vsaj 6 ur ne 

sme deževati. Rastline odmro po treh tednih (21 dneh), aktivna snov popolnoma razpade in ne 

pušča nobenih ostankov v tleh. Po treh tednih lahko brez problemov začnete z nadaljnjo 

obdelavo strnišča. Opravimo oranje, podrahlavanje, gnojenje z večjimi odmerki gnojevke, 

hlevskega gnoja ali apnenje (če je ph nizek). 

 

Dodatno opozorilo. Nikar ne dodajajte tem sredstvom cet za pomivanje posode, ker je ta 

namenjen pomivanju posode in ni močilo. Zagotovo ne boste dosegli želenih učinkov. 

Ob tretiranju s herbicidi bodite pozorni, da ne boste teh sredstev zanašali na sosednje 

površine, ker boste s tem sosedu naredili škodo in obvezno preberite navodilo o uporabi. 

Vir: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm 
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