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HERBICIDI V KORUZI - čas uporabe po vzniku koruze (na dan 30. 4. 2021) 

 

 

PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV IN JIH 

DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE! 

 
Pripravek Količina  

sredstva/ha 

deluje na plevele 

 

čas uporabe Aktivna snov 

ADENGO 

 

0,44 l Enoletne ozkolistne in širokolistne  Pred ali po vzniku 

koruze, do razvojne 

faze 3 listov 

Izoksaflutol+tienkarb

azon-metil 

AKRIS 3 l Enoletne ozkolistne in širokolistne Po vzniku, ko ima 

koruza 2 – 6 listov 

Dimetenamid-

P+terbutilazin 

ALISEO 70 g Bela metlika, bodiči, enoletna latovka, enoletni golšec, enoletni 

ozkolistni, enoletni širokolistni, kostreba, krvavordeča srakonja, 

muhvič navadna zvezdica, pasje zelišče, prava kamilica, večletni 

ozkolistni pleveli, večletni širokolistni 

Po vzniku koruze, ko 

ima 2–8 listov + 

močilo trend 90 

Nikosulfuron+rimsulf

uron 

ALISEO PLUS 350 – 440 g Baržunasti oslez, bela metlika, bodiči, breskova dresen, divji sirek, 

drobnocvetni rogovilček, enoletna latovka, enoletni golšec, 

enoletni, gluhi oves, jetičnik, kamilice, kostreba, ljuljke, 

mnogosemenska metlika, muhvič, navadna loboda, navadna 

Po vzniku koruze, ko 

ima 2–6 listov + 

močilo trend 90 v 

0,1%  

Dikamba+nikosulfuro

n+rimsulfuron 

  

 



rosnica, navadna solinka, navadna zvezdica, navadni plešec, 

navadni plotni slak, navadni slakovec, njivska gorjušica, njivska 

redkev, njivski mošnjak, njivski osat, oljna ogrščica, pasje zelišče, 

plazeča pirnica, plezajoča lakota, proso, ptičja dresen, slizek, 

srakonja, ščiri, škrbinka, večletni, veliki trpotec 

ARIGO 330 g baržunasti oslez, bela metlika, breskova dresen, bršljanastolistni 

jetičnik, drobnocvetni rogovilček, enoletna latovka, enoletni 

ozkolistni, gluhi oves, kamilice, mehka krvomočnica, močvirski 

čišljak, navadna kostreba, navadna loboda, navadna rosnica, 

navadna sončnica, navadna zvezdica, navadni grint, navadni 

kristavec, navadni osat, navadni pelin, navadni plešec, navadni 

zebrat, njivska gorjušica, njivska pasja kamilica, njivska 

spominčica, njivska škrbinka, njivska vijolica, njivski čišljak, 

njivski mošnjak, njivski osat, oljna ogrščica, pasje zelišče, plazeča 

pirnica, plezajoča lakota, proso, ptičja dresen, srakonja, 

srhkodlakavi ščir, ščavjelistna dresen, širokolistni, škrlatnordeča 

mrtva kopriva, večletni ozkolistni plevel, vejicati rogovilček, 

velika kopriva, vodna dresen, vretenčasti muhvič, zeleni muhvič 

Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 2-8 listov 

+ močilo trend 90 v 

0,1% 

Mezotrion+nikosulfur

on+rimsulfuron 

ARRAT  0,2 kg Bela gorjušica, bršljanolistni jetičnik, dresni, enoletni širokolistni, 

kamilice, metlike, navadna zvezdica, navadni plešec, njivska 

gorjušica, njivski slak, pasje zelišče, perzijski jetičnik, plezajoča 

lakota, poljski mak, srhkodlakavi ščir, večletni širokolistni 

Po vzniku koruze, ko 

ima 2-6 listov + 

močilo dash hc (1 

l/ha)  

Dikamba+tritosulfuro

n 

BANDERA 1 l Ozkolistne in širokolistne Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 2-8 listov 

Nikosulfuron  

BANVEL 480 S  

 

0,4 – 0,7   l 

l 

Enoletne širokolistne (oslez, slak, gorjušica, kamilica, smolenec, 

dresni, kislice, ščir, ambrozija), večletne širokolistne (osat) 

Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 3-6 listov 

Dikamba-sol 

BASAGRAN 480 

BASAGRAN 

1,5 – 2 l 

1,5 – 2 l 

V koruzi za 

seme 

Enoletne širokolistne (gorjušica, dresen, metlika, kamilica, 

spominčica, smolenec, slakovec)  

Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 1-5 listov 

Bentazon  

BOTIGA 1 – 1,5 l 

 

Enoletne širokolistne (njivska kurja češnjica, bela metlika, 

samosevna oljna ogrščica, plezajoča lakota, škrlatnordeča mrtva 

Po vzniku, ko ima 

koruza 2 – 8 listov 

Mezotrion + piridat 



Split 

aplikacija 

na najmanj 

7 dni 

razmaka 

kopriva, dresni, pleveli iz rodu razhudnikov, navadna zvezdica, 

njivski mošnjak, jetičniki, njivska vijolica) 

CALARIS PRO 2 – 3 l Enoletne širokolistne in nekatere vrste ozkolistnih plevelov Po setvi, pred 

vznikom in po vzniku 

do razvojne faze 

koruze 4. listov  

Mezotrion+terbutilazi

n 

CALLAM 300 g Enoletne in večletne širokolistne Po vzniku koruze, ko 

ima mle-ta 3 – 6 listov 

+ močilo DASH (0,8 – 

1 l/ha) 

Dikamba + 

tritosulfurin 

CALLISTO 480 

SC  

 

0,15 – 0,25 l Širokolistne, navadna kostreba, pelinolistna ambrozija Po vzniku koruze do 

faze koruze 8 listov + 

0,25 % neionsko 

močilo ali 0,3-0,5 % 

močilo na osnovi 

rastlinskega olja 

Mezotrion  

CAPRENO 0,3 l Ozkolistne in širokolistne Po vzniku, ko ima 

koruza 2 – 6 listov + 

močilo MERO (2 

l/ha) 

Tembotrion+teinkarb

azon-metil 

DICASH 0,6 l Enoletne in večletne širokolistne Po vzniku, ko ima 

koruza 2 – 8 listov 

Dikamba  

DUAL GOLD 960 

EC   

1 – 1,3 l Enoletne ozkolistne in enoletne širokolistne Pred setvijo ali po 

setvi in pred vznikom 

ali po vzniku koruze 

S-metolaklor 

EFICA 960 EC 1 – 1,2 lahka 

tla 

enoletne ozkolistne in enoletne širokolistne Pred vznikom koruze, 

izven VVO 

S-metolaklor 



1,2 – 1,4 

srednje težka 

tla 

1,4 – 1,5 

težka tla 

ENTAIL 170 ml Ozkolistne in širokolistne  Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 2-8 listov 

nikosulfuron 

ELUMIS 1,5 l Baržunasti oslez, divji sirek, drobnocvetni rogovilček, enoletna 

latovka, enoletne ozkolistne, enoletne širokolistne, gluhi oves, 

grašice, kamilice, krompir, krvavordeča srakonja, loboda, metlike, 

mrtve koprive, navadna kislica, navadna kostreba, navadna 

rosnica, navadna sončnica, navadna zvezdica, navadni bodič, 

navadni grint, navadni kristavec, navadni plešec, navadni plotni 

slak, navadni slakovec, navadni zebrat, njivska gorjušica, njivska 

preslica, njivska redkev, njivska spominčica, njivska vijolica, 

njivski mošnjak, njivski osat, oljna ogrščica, pasje zelišče, 

pelinolistna ambrozija, perzijski jetičnik, plezajoča lakota, proso, 

ščiri   

Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 1 – 2 lista 

– 8 listov 

Mezotrion+nikosulfur

on 

EQUIP  2 – 2,5 l Baržunasti oslez, sirek, rogovilček, enoletna latovka, ljuljke, mrtva 

kopriva, ambrozija, kostreba, zvezdica, osat, pirnica, širokolistne, 

slak  

Po vzniku, ko ima 

koruza 2-6 listov 

Foramsulfuron 

ESTERON 1 l Enoletne širokolistne (metlika, dresen, plešec, slak, ščiri, redkev, 

jetičnik, mak), osat 

Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 4-6 listov 

2,4-D 2-EHE 

FOCUS ULTRA 1 – 4 l 

Samo za 

koruzo, ki je 

tolerantna 

na aktivno 

snov 

cikloksidim 

Enoletne in večletne širokolistne Po vzniku koruze, ko 

so pleveli v razvojni 

fazi 2 listov in do 

konca razraščanja 

Cikloksidim  

FRONTIER X2  1 – 1,4 l 

Ne na 

lahkih in z 

Širokolistne in enoletne ozkolistne Po setvi in pred ali po 

vzniku koruze 

Dimetenamid-P 



organsko 

snovjo 

revnih tleh 

HARMONY 50 

SX 

22,5 g Širokolistne, kislice, metlika, mrtva kopriva, zvezdica, plešec, 

zlatica, osat, oslez, dresen, kamilica, loboda, ambrozija, ščiri 

Po vzniku koruze, ko 

ima 2 – 8 listov + 0,1 

% močilo trend 

Tifensulfuron-metil 

HERBOCID XL 1,25   l Metlika, plešec, osat, gorjušica, slak, plezajoča lakota, širokolistne Po vzniku koruze, ko 

ima 3 – 4 liste 

2,4-D 

KALIMBA 0,6 l Enoletne in večletne širokolistne Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 2 – 8 listov 

Dikamba  

KAMBA 480 SL 0,6 l Enoletne in večletne širokolistne plevele Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 2 – 8 listov 

Dikamba  

KELVIN 1 l Kamilice, muhvič, navadna kostreba, pirnica, divji sirek, navadna 

rosnica, ozkolistni pleveli, ščiri, širokolistni pleveli 

Po vzniku koruze, ko 

ima 3 – 8 listov 

Nikosulfuron  

KELVIN MAX 0, 75 l 

Ni za 

uporabo pri 

sladko 

koruzi 

Kostreba, muhviči, pirnica, latovka, ljuljka, širokolistni pleveli Po vzniku koruze, ko 

ima 3 – 8 listov 

Nikosulfuron  

KELVIN OD 1 l Kamilice, muhvič, navadna kostreba, pirnica, divji sirek, navadna 

rosnica, ozkolistni pleveli, ščiri, širokolistni pleveli 

Po vzniku koruze, ko 

ima 4 – 7 listov 

Nikosulfuron  

KOBAN TX 4 l Ozkolistne in širokolistne  Po vzniku koruze, ko 

prvi list prodre skozi 

kutikolo do faze 4 

listov 

Petoksamid+terbutila

zin  

LAUDIS 1,15 – 2,25 l Enoletne ozkolistne (kostreba, latovka, muhvič) in širokolistne 

(oslez, metlika, dresen, rogovilček, zvezdica, slakovec, lakota, 

kamilica, ščiri, mrkač) 

Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 2-8 listov 

Tembotrion  

LAUDIS WG 30 0,25 – 0,5 kg Ozkolistne in širokolistne Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 2-8 listov 

Tembotrion  

LONTREL 100  0,6 – 1 l Osat, ambrozija, kamilice, plezajoča lakota, slak, plešec, dresen, 

jetičnik, metlika, grint, mrkač, škrbinka, širokolistne 

Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 2-5 listov 

Klopiralid 



LONTREL 72SG 0,17 kg Bodič, nedišeča triribka, prava kamilica, njivksi osat Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 2-9 listov 

Klopiralid 

LUMAX 3 – 4 l Enoletne ozkolistne, širokolistne Po vzniku koruze, do 

faze koruze 4 listov 

Mezotrion+S-

metolaklor+terbutilaz

in 

LUMAX H 537,5 

SE 

3 – 4 l enoletne ozkolistne in enoletne širokolistne Pred vznikom koruze ali 

takoj po vzniku koruze 

do razvojne faze, ko ima 

koruza 4 liste 

Mezotrion + S-

metolaklor + 

terbutilazin 

MERLIN FLEXX 0,4 l 

Ne na 

lahkih, 

peščenih 

tleh 

Baržunasti oslez, bela metlika, breskova dresen, divji sirek, 

enoletni ozkolistni pleveli, enoletni širokolistni pleveli, mrtve 

koprive, muhvič, navadna kostreba, pasje zelišče, ptičja dresen, 

ščavjelistna dresen, ščiri 

Po vzniku koruze, do 

faze koruze 2-3 listov 

Izoksaflutol  

MILAGRO 

EXTRA 6 OD 

0,75 l Breskova dresen, enoletna latovka, muhvič, navadna kostreba, 

navadna zvezdica, njivska vijolica, ozkolistni pleveli, prava 

kamilica, srhkodlakavi ščir, širokolistni pleveli, škrbinka 

Po vzniku koruze, ko 

ima 2-8 listov 

Nikosulfuron 

MILAGRO PLUS 0,8 l Navadna ambrozija, bela metlika, izrodna metlika, navadni 

kristavec, samosevna navadna sončnica, ščavjelistna dresen, 

njivska gorjušica, golo proso, divji sirek 

Po vzniku koruze, ko 

ima 2-8 listov 

Dikamba 

Nikosulfuron 

MILAGRO 240 

SC 

170 ml Bela metlika, breskova dresen, enoletna latovka, navadni plešec, 

navadni slakovec, navadni zebrat, njivska vijolica, ozkolistne, 

pasje zelišče, srhkodlakavi ščir, ščavjelistna dresen, širokolistne, 

zeleni muhvič 

Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 2-8 listov 

Nikosulfuron  

MONSOON 

ACTIVE 

1,5 l Enoletne ozkolistne in širokolistne plevele  Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 2 – 6 listov 

Foramsulfuron+tienk

arbazon-metil 

MOTIVELL  1 – 1,25 l Divji sirek, pirnica, kostreba, srakonja, muhvič,  proso, enoletne 

širokolistne in enoletne ozkolistne, divji sirek, večletne ozkolistne 

Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 2-6 listov 

Nikosulfuron 

MOTIVELL 

EXTRA 6 OD 

0,75 l Bela metlika, breskova dresen, drobnocvetni rogovilček, enoletna 

latovka, mnogosemenska metlika, muhvič, navadna kostreba, 

navadna zvezdica, navadni slakovec, njivska vijolica, ozkolistne, 

Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 2-8 listov 

Nikosulfuron  



plezajoča pirnica, prava kamilica, ptičja dresen, srhkodlakavi ščir, 

širokolistne, škrbinka 

MURAL 0,6 – 0,75 l Enoletne ozkolistne in širokolistne Po vzniku koruze, od 

fenološke faze 2 listov 

do fenološke faze 5 

listov 

dikamba 

MUSTANG 306 

SE 

0,5 – 0,6 l Dresni, metlike, navadno kurjo češnjico, navadno zvezdico, osat, 

slak, ambrozijo, jetičnik, plezajočo lakoto, kamilico, širokolistne 

Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 4-5 listov 

2,4-D 2-

EHE+florasulam 

NAGANO 0,5 – 1 l Širokolistne in ozkolistne plevele Po vzniku koruze, v 

fenološki fazi koruze 2 

– 8 listov 

Mezotrion+bromoksi

nil 

NICOSH 1 l Baržunasti oslez, breskova dresen, divji sirek, enoletna latovka, 

gluhi oves, kamilice, krvavordeča srakonja, navadna kostreba, 

navadna zvezdica, navadni oslez, navadni plešec, njivska škrbinka, 

njivska vijolica, njivski mošnjak, ozkolistni pleveli, plezajoča 

lakota, srhkodlakavi ščir, ščavjelistna dresen, širokolistni pleveli, 

škrlatnordeča mrtva kopriva   

Po vzniku koruze, ko 

ima 3-5 listov 

Nikosulfuron  

OSORNO 1,5 l Enoletne širokolistne, navadno kostrebo Po vzniku koruze, v 

fazi 2 – 8 listov 

Mezotrion  

PEAK 75 WG 20 – 30 g Enoletne širokolistne, kislice, osat Po vzniku koruze, do 

faze koruze 7 listov 

Prosulfuron  

PRIMERO 1 l Ozkolistne in širokolistne Po vzniku koruze, ko 

ima koruze 2 – 8 listov 

Nikosulfuron  

PRIMEXTRA TZ 

GOLD 500 SC 

4 – 4,5 l Enoletne ozkolistne in širokolistne Po vzniku koruze S-

metolaklor+terbutilaz

in 

SAMSON 4 SC 1 – 1,2 l Divji sirek, enoletne ozkolistne in širokolistne, večletne ozkolistne Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 2-6 listov 

Nikosulfuron  

RIM 25 WG 60 g Nekatere vrste enoletnega in večletnega širokolistnega plevela in 

ozkolistnega plevela (srhkodlakavi ščir, navadni plešec, sončnica, 

nedišeča trirobka, prava kamilica, vonjava kamilica, navadni 

slakovec, breskova dresen, njivska gorjušica, navadna zvezdica, 

Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 1 – 7 listov 

Rimsulfuron  



njivski mošnjak, njivska vijolica, plazeča pirnica, navadna 

kostreba, enoletna latovka, divji sirek) in za zmanjševanje 

zapleveljenosti (navadna ambrozija, bela metlika, ptičja dresen, 

krvavo rdeča srakonja, sivozeleni muhvič) 

RINCON 25 SG 60 g Bela metlika, drobnocvetni rogovilček, modri glavinec, navadna 

kostreba, navadna zvezdica, navadni plešec, nedišeča trirobka, 

njivska vijolica, njivski mošnjak, plazeča pirnica, plezajoča lakota 

Po vzniku koruze, ko 

je prvi list prodrl skozi 

koleoptilo do razvojne 

faze, ko ima koruza 8 

listov 

Rimsulfuron 

RINIDI WG  440 g Navadna zvezdica, navadni grint, prava kamilica, breskova dresen, 

delno zatira belo metliko, pasje zelišče, enoletno latovko, navadno 

kostrebo 

Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 4 – 8 

lostov 

Dikamba + 

nikosulfuron + 

rimsulfuron 

SAMSON 

EXTRA 6  OD 

0,75 l Breskova dresen, enoletna latovka, muhvič, navadna kostreba, 

navadna zvezdica, njivska vijolica, ozkolistni pleveli, prava 

kamilica, srhkodlakavi ščir, širokolistni pleveli, škrbinka 

Po vzniku koruze, ko 

ima 2-8 listov 

Nikosulfuron 

SPANDIS 0,4 kg Enoletne in večletne širokolistne, ozkolistne Po vzniku, ko ima 

koruza 2 – 8 listov 

Nikosulfuron + 

dikamba + 

prosulfuron 

STARANE 

FORTE 

0,54 l Enoletne in večletne širokolistne Po vzniku, ko ima 

koruza 2 – 6 listov 

Fluroksipir 

  

STOMP AQUA 3,3 l Enoletne ozkolistne in širokolistne Po vzniku koruze, do 

fenološke faze 4 listov 

in velikosti plevela do 

2 lista 

Pendimetalin  

STRETCH 1 l Enoletne ozkolistne in enoletne širokolistne Po vzniku koruze, ko 

ima 2-8 listov 

Nikosulfuron 

SUCCESSOR 600 2 l Bela metlika, breskova dresen, drobnocvetni rogovilček, enoletna 

latovka, muhvič, kostreba, ozkolistne, pasja kamilica, pasje 

zelišče, srhkodlakavi ščir, širokolistne 

Po vzniku koruze, do 

faze koruze 4 listov 

Petoksamid  

TALISMAN 1,125 l Enoletne in nekatere vrste večletne ozkolistne, enoletne 

širokolistne   

Po vzniku, ko ima 

koruza 2 – 8 listov 

Nikosulfuron  



TANDUS 200 EC 1 l 

Koruza za 

silažo 

Bršljanolistni jetičnik, kamilice, kislica, kurja črevca, rosnica, 

zvezdica grint, plešec, regrat, slakovec, gorjušica, kopriva, redkev, 

spominčica, mošnjak, pasje zelišče, perzijski jetičnik, plezajoča 

lakota, poljski mak, širokolistni plevel, škrlatnordeča mrtva 

kopriva, topolistna kislica, velika kopriva 

Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 3 – 6 listov 

Floroksipir  

TAROT 25 WG  40 - 60 g Divji sirek, pirnica, kostreba, srakonja, muhvič, proso, 

širokolistne, večletne ozkolistne, dresni, metlika 

Po vzniku koruze, ko 

ima koruza 2-8 listov 

+ močilo 

Rimsulfuron 

TEMSA SC 1,5 l Enoletne širokolistne, navadno kostrebo Po vzniku koruze, ko 

ima 2 – 8 listov 

Mezotrion  

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

 

Ker pa se pojavljajo na isti površini tako ozkolistni, kot tudi širokolistni pleveli, svetujem, da se poslužite kombinacij različnih pripravkov. Ob 

pojavu kostrebe, muhviča, pirnice, metlike, lobode, slaka, ščavja, škrbinke in še nekaterih drugih plevelov samo en pripravek ne bo zajel celotne 

plevelne flore. Možno in tudi priporočljivo je uničevanje zelo bujne plevelne flore v dveh odmerkih – split (deljena) aplikacija. Ob odločitvi za 

kombinacijo je potrebno količino uporabljenega sredstva zmanjšati za 30 %. In  dodati je potrebno močilo - za boljše oprijemanje sredstva. 

Pri uporabi teh post herbicidov v koruzi morate upoštevati čas uporabe pripravka. Koruza mora biti v fazi najmanj od 3 - 4 listov in najkasneje 

lahko uporabljate pripravke do faze koruze 6 - 8 listov. Pri hormonskih pripravkih, kot je HERBOCID XL ali BANVEL 480 bodite še posebej 

pozorni, saj nam lahko povzročijo precejšnje poškodbe na koruzi. 

Vsi ti post herbicidi se ne smejo uporabljati v vročem in suhem vremenu, izogibajte se tretiranj v opoldanskem času. 

Upoštevajte navodilo o uporabi fitofarmacevtskega sredstva. 

Vse informacije o uporabi fitofarmacevtskih sredstev najdete na http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm 

 

Vedno, ko se odločate, da boste posegli po fitofarmacevtskih pripravkih, preglejte posevke koruze in se posvetujte s strokovnjakom. 

In OBVEZNO pred uporabo preberite navodilo o uporabi in upoštevajte predpisana 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. 

 

Pripravila: Metka Barbarič, KGZS-zavod MS 

 
 

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

