
Legenda: OP – oz. pšenica, OJ – oz. ječmen, JP – j. pšenica, JJ – j. ječmen, OR – oz. rž, NO – nav. oves, SŽ – strna žita, JŽ – j. žito, OŽ – oz. žito, T – tritikala, NP – nav. pšenica, NJ – nav.ječmen, P – pira, R – rž,        
                OT – oz. tritikala, JT - jara tritikala 

Preglednica: Registrirana sredstva v Republiki Sloveniji za uporabo v žitih – herbicidi (na dan 16. 2. 2018):                              pripravila Metka Barbarič, KGZS-zavod MS 

PRIPRAVEK ODMEREK 

/ha 

DELOVANJE NA ČAS UPORABE Uporaba v 

ACTIVUS 40 

WG 

4 kg Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli 
UPORABA DO 12. 8. 2019 

Po vzniku posevka, od faze dveh kličnih listov do 
pojava prvih slan 

NP, OJ, OT 

ALISTER 

GRANDE 

0,8 – 1 l Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli 
UPORABA DO 1. 5. 2019 

Po vzniku posevka, od faze 2-4 listov do konca 
razraščanja 

NP, OT 

ALISTER NEW 1 l Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli Jeseni oz. konec zime ali zgodaj spomladi v 
razvojnem stadiju od dveh razvitih listov do konca 
razraščanja 

NP 

ALLIANCE 0,065 – 0,1 kg Enoletni in večletni širokolistni pleveli Po vzniku posevka, od 3. lista do konca razraščanja NP, OJ, OR, T, JJ 
ALLY SX 30 g Enoletni širokolistni pleveli Od fenološke faze drugega (jarine), od začetka 

razraščanja (ozimine) do fenološke faze pojava 
zastavičarja 

NP, NJ, NO, P, R, T 

ARRAT 

 

0,2 kg Enoletni in večletni širokolistni pleveli Po vzniku posevka, od pojava treh listov do konca 
razraščanja 

JP, JJ, NP, OJ 

ATLANTIS 

STAR 

0,2 – 0,333 kg Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli Po vzniku posevka, spomladi, ko ima žito razvito tri 
liste, do faze, ko je drugo kolence največ 2 cm nad 
prvim kolencem 

NP, T 

AXIAL 0,6 – 1,2 l Enoletni ozkolistni plevel, gluhi oves, ljuljke, srakoperec, 
njivski lisičji rep 

Po vzniku posevka, od faze treh listov do pojava 
zastavičarja 

NP, OJ, JJ 

AXIAL ONE 1 l Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli Od faze treh listov do pojava zastavičarja JP, JJ, NP, OJ 
BASAGRAN 2 l Enoletni in večletni širokolistni plevel, plezajoča lakota Od faze razraščanja do konca kolenčenja NJ, NO, OR, OT, 

NP 
BASAGRAN 480 

 

2 l Širokolistni pleveli Po vzniku posevka, od razraščanja do začetka 
kolenčenja 

NJ, NO, NP, T, R, JJ 

BIATHLON 4D 

 

70 g + močilo Enoletni in večletni širokolistni pleveli Po vzniku posevka, od 3. lista do pojava zastavičarja NP, NJ, NO, P, R, T, 
trda pšenica 

BOXER 2,5 – 5 l Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli 5 l po setvi, vendar pred vznikom; 2,5 – 5 l po vzniku 
posevka 

OP, OJ 

BOUDHA 20 g Širokolistni pleveli Po vzniku posevka, od fenološke faze začetka 
razraščanja ter najpozneje do faze, ko se začne 
pojavljati zastavičar 

OP, OJ, NO, R, T 

CERIDOR 

MCPA 

1 l Enoletni in večletni širokolistni pleveli, nekateri enoletni 
ozkolistni delno 

UPORABA DO 29. 10. 2018 

Po vzniku posevka, v fazi treh od stranskih listov do 
faze zastavičarja, vidna listna nožnica 

JŽ, OŽ 

CLIOPHAR 600 0,16 – 0,2 l Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli Po vzniku posevka, od začetka razraščanja, ko je NP, OJ 



Legenda: OP – oz. pšenica, OJ – oz. ječmen, JP – j. pšenica, JJ – j. ječmen, OR – oz. rž, NO – nav. oves, SŽ – strna žita, JŽ – j. žito, OŽ – oz. žito, T – tritikala, NP – nav. pšenica, NJ – nav.ječmen, P – pira, R – rž,        
                OT – oz. tritikala, JT - jara tritikala 

SL zaznaven prvi stranski poganjek, do faze, ko je prvo 
kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja 

DUPLOSAN KV 

 

2 l Enoletni širokolistni pleveli, metlika, zvezdica, plešec, 
plezajoča lakota 

Uporaba v času od začetka razraščanja do začetka 
kolenčenja 

JP, JJ, NP, OJ 

DUPLOSAN KV 

COMBI 

2,5 l Širokolistni pleveli 
UPORABA DO 6. 8. 2018 

Po vzniku posevka, od faze tretjega lista do konca 
razraščanja 

SŽ 

ERGON 70 g Enoletni in večletni širokolistni pleveli Po vzniku posevka, od pojava dveh listov do pojava 
zastavičarja 

JP, JJ, NP 

ESTERON 0,75 – 1 l Širokolistni pleveli Po vzniku posevka, od konca razraščanja do faze 
drugega kolenca 

NJ, NP, T 

FINY 30 g Enoletni širokolistni pleveli Po vzniku posevka, od začetka razraščanja, ko so 
vidni trije stranski poganjki, do fenološke faze 
zastavičarja (v spomladanskem času) 

NP, OR, T 

GAT STAKE 20 

EC 

0,75 – 2,0 l Širokolistni pleveli   Uporaba v razvojni fazi od 3 listov do pojava 
zastavičarja 

JJ, NP, NO, OR, OJ, 
T 

GRANSTAR 

SUPER 50 SX 

60 g Širokolistni pleveli Po vzniku posevka, ko imajo žita razvitih 7 listov do 
faze, ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad prvim 

JJ, NP, NO, OJ, R, T 

GRODYL  20 – 40 g Širokolistni in ozkolistni pleveli Od faze treh listov do drugega kolenca NP, NJ, P, NO, R, T 
HERBAFLEX  2 l Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli V fazi 2. – 3. lista žit NP, OJ, T, R 
HERBOCID 1,5 – 2,5 l Širokolistni pleveli 

UPORABA DO 1. 7. 2018 

Od sredine razraščanja do začetka kolenčenja NJ, NP, R, T 

HUSSAR OD 0,1 l Ozkolistni in širokolistni pleveli Od začetka razraščanja do začetka razvoja zgornjega 
lista 

JJ, NP, OR, OT, OJ 

HUSSAR PLUS 0,2 l 

0,15 l 

Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli Od faze treh listov do začetka kolenčenja JJ, NP, R, T 

LINTUR 70 WG 150 – 180 g Enoletni in večletni širokolistni pleveli Od drugega lista do konca razraščanja  JJ, NO, NP, OJ, R, T 
LOGRAN 20 

WG 

35 – 40 g Širokolistni pleveli Po vzniku posevka, do konca razraščanja JP, JJ, NO, NP, OJ, 
R, T 

 LONTREL 100 

 

0,9 l Širokolistni pleveli, dresen, glavinec, kamilica, grašica, 
plešec, osat, slak, plezajoča lakota 

Po vzniku posevka, od začetka razraščanja in do faze, 
ko je prvo kolence 1 cm nad mestom razraščanja 

NP 

MEZZO 20 – 30 g Enoletni in večletni širokolistni pleveli Po vzniku posevka, od faze dveh listov do pojava 
zastavičarja 

JP, JJ, NO, NP, OJ, 
T 

MUSTANG 306 

SE 

0,4 – 0,6 l/ha Širokolistni plevel Po vzniku posevka, od začetka razraščanja do faze 
drugega kolenca 

JP, JJ, NP, OJ 

PALLAS 75 WG 120 – 250 g Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel Po vzniku posevka, od začetka razraščanja in do faze, 
ko je prvo kolence 1 cm nad mestom razraščanja 

NP, R, T 

SAVVY 30 g Enoletni in večletni širokolistni pleveli Po vzniku posevka, od faze drugega lista do pojava 
zastavičarja  

JP, JJ, NO, NP, OJ, 
T 



Legenda: OP – oz. pšenica, OJ – oz. ječmen, JP – j. pšenica, JJ – j. ječmen, OR – oz. rž, NO – nav. oves, SŽ – strna žita, JŽ – j. žito, OŽ – oz. žito, T – tritikala, NP – nav. pšenica, NJ – nav.ječmen, P – pira, R – rž,        
                OT – oz. tritikala, JT - jara tritikala 

SEKATOR OD 0,1 – 0,15 l Enoletni ozkolistni pleveli in širokolistni pleveli Od začetka razraščanja do pojava zgornjega lista  JJ, NP, OJ, R, T 
SHARPEN 33 

EC 

3 – 5 l Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli Jeseni pred vznikom posevka ali takoj po vzniku 
posevka ali spomladi takoj po vzniku posevka  

NP 

SHARPEN 40 

SC 

2,5 – 4 l Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli Jeseni pred vznikom posevka ali takoj po vzniku 
posevka ali spomladi takoj po vzniku posevka  

NP 

STARANE 2 0,75 – 1,5 l Širokolistni pleveli   
UPORABA DO 18. 5. 2018 

Uporaba v razvojni fazi od 3 listov do pojava 
zastavičarja 

JP, JJ, NP, OJ 

STARANE 

FORTE 

0,54 l Enoletni širokolistni pleveli in nekatere vrste večletnih 
širokolistnih plevelov  

Od razvojne faze začetka razraščanja do razvojne 
faze, ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem 

OP, JP, OJ, JJ, O, R, 
T, P 

STOMP AQUA 2,9 l Enoletni ozkolistni in nekatere vrste širokolistni pleveli Uporaba v razvojni fazi pred vznikom do začetka 
kolenčenja 

NP, OJ, OR, T, JJ,  

TANDUS 200 

EC 

1 – 2 l Širokolistni plevel Od faze dveh listov do začetka kolenčenja, do pozne 
faze nabrekanja nožnic 

NP, OJ, JP, JJ, NO, 
T, OR 

TBM 75 WG 20 g Enoletni širokolistni pleveli Uporaba po vzniku v fenološki fazi žit od dveh 
razvitih listov do faze, ko je 3. kolence 2 cm nad 
drugim kolencem, plevel pa je v fazi od dveh do štirih 
razvitih listov 

NP, NJ, NO, OR, T 

TIVMETIX OD 0,2 l Širokolistni plevel Uporaba po vzniku, od fenološke faze 3 listov do 
fenološke faze pojava zastavičarja 

NP, NJ, R, T 

TOLUREX 50 

SC 

2,5 – 4 l Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli  Spomladi do začetka razraščanja žit NP, OJ 

TOMIGAN 200 

EC 

0,5 – 1,5 l Širokolistni plevel Uporaba v razvojni fazi od 3 listov do pojava 
zastavičarja 

JP, NP 

TRINITY 2 l Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli Uporaba takoj po vzniku jeseni, ko prvi list prodre 
skozi koleoptilo do faze, ko je tretji list razvit  

OP, OJ, OR, OT  

U 46 M – FLUID 

 

1 l Enoletni in večletni širokolistni pleveli  Po vzniku posevka, od faze treh listov do pojava 
zastavičarja 

JŽ, OŽ 

 


