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Zatiranje plevelov v ozimnih žitih 

 

V spomladanskem času svetujem, da dobro pregledate vaša žita glede 

stanja plevelne flore. Nekateri ste se že v jesenskem času odločili za 

uporabo herbicidov (na težjih tleh), velika večina pa vas po teh 

sredstvih posega v spomladanskem času. Ozkolistne plevele 

(srakoperec, stoklasa, ljuljke, idr.) in širokolistne plevele (plezajoča 

lakota ali smolenec, njivska vijolica, spominčica, idr.) je potrebno 

uničevati zgodaj spomladi, ko še ne dosežejo faze razvoja, ko jih 

noben herbicid več ne bo uničil. Zato je potreben temeljit pregled 

vaših posevkov. Srakoperec nam dela precej škode sedaj, ko odvzema 

kulturnim rastlinah prostor, hrano, svetlobo, vodo, problematičen je 

tudi ob žetvi. Velikokrat ga opazimo v fazi klasenja žit, ko ga več ne 

moremo uničevati z nobenim pripravkom.  

S smolencem imamo prav tako veliko problemov že v spomladanskem 

času. Ko preseže določeno razvojno fazo (tri etaže) ga je nemogoče 

uničiti. Ker pleveli zelo hitro rastejo, saj so konkurenčni kulturnim 

rastlinam, je potrebno biti zelo pazljiv, da ne zamudimo kakšnega 

opravila. Fitofarmacevtskih sredstev je precej, ki delujejo tako na 

ozkolistne, kot tudi na širokolistne plevele. Potrebno je izbrati 

takšne, ki so v določenem žitu registrirani in kupljeni v Republiki 

Sloveniji. In vsako fitofarmacevtsko sredstvo je potrebno 

uporabljati v skladu z navodilom o uporabi.  

Posevke ozimnih žit najprej temeljito pregledamo glede na stanje 

plevelne flore in svetujem, da jih najprej prečešete. Zgodaj spomladi 

1-2 krat intenzivno prečešemo posevke ozimnih žit, vendar pazimo, da 

niso že premočno razrasli, ker si bomo v tem primeru kulturne 

rastline poškodovali. Če posevki niso močneje zapleveljeni s 

srakopercem ali stoklaso je česanje zelo učinkovit ukrep za zatiranje 

plevelov, tako da običajno raba herbicida za zatiranje enoletnih 

plevelov ni potrebna. Če imate posevke ozimnih žit, ki niso ravno 

najboljše ukoreninjeni, ne bo odveč ukrep valjanja, ker bomo s tem 



posevke pritisnili k tlom, da bodo koreninice lažje našle stik s hranili 

pod zemljo. 

Na vrsto bo prišla zgodnja raba herbicidov. Večina posevkov 

ozimnega ječmena in pšenice, posebej tisti, ki so bili posejani 

pravočasno in v jesenskem času niso bili uporabljeni herbicidi, je tudi 

močno zapleveljena z ozkolistnimi in širokolistnimi pleveli, zato 

ocenjujem, da bo uporaba herbicidov potrebna za večino posevkov 

ozimnih žit, kjer jesenska uporaba ni bila izvedena. Snega v letošnji 

zimi nismo imeli na njivskih površinah, imeli smo zelo suh in topel 

januar, tudi začetek februarja ni bil najugodnejši za ozimna žita, so 

se pa pleveli razvijali. Ker pa nekateri herbicidi niso dovolj učinkoviti 

pri nižjih temperaturah (nočne temperature se ne smejo spustiti pod 

0°C) je pri zgodnji uporabi smiselno uporabljati herbicide, ki so dovolj 

učinkoviti tudi pri nižjih temperaturah. Za posevke, ki so zapleveljeni 

s slakom ali osatom (trajni pleveli) priporočamo poznejšo rabo 

herbicidov, saj učinkoviti herbicidi na te plevele potrebujejo nekoliko 

višje temperature (nad 12°C).  

Paziti bo potrebno tudi na kakšne druge plevele, še posebej na zelo 

nevarno ambrozijo, ki je predvsem nevarna kot alergena rastlina. 

Dolžni smo preprečevati njeno širjenje, pa ne samo na kmetijskih 

površinah, ampak tudi na nekmetijskih. Ravno na nekmetijskih 

površinah se nam nekontrolirano razvija, semeni, in se nam razširja. 

Nevarna je, ko cveti, njen cvetni prah je tisti, ki povzroča alergije pri 

občutljivih ljudeh. 

Ob uporabi herbicida je vedno potrebno najprej prebrati navodilo o 

uporabi, da se prepričamo za katere vrste žit je določen herbicid 

registriran. Tudi na samo razvojno fazo žit in plevelov je potrebno 

paziti, ker če to zamudimo, nam herbicidi več ne delujejo. Pri nas še 

vedno velja, da lahko uporabljamo samo tista fitofarmacevtska 

sredstva, ki so za določeno žito in določene plevele registrirana in 

seveda kupljena v Republiki Sloveniji. Seveda pa moramo upoštevati 

tudi predpisano količino uporabljenega sredstva na hektar, kar prav 

tako najdemo v navodilu o uporabi. Ko uporabljate fitofarmacevtska 

sredstva bodite izredno natančni, saj boste kmetovalci samo tako 

nekaj prispevali k manjšemu obremenjevanju okolja. 



Na posevkih ječmenov se nam pojavljajo tudi rumenenja. Ta rumena 

barva je posledica manj ugodnih vremenskih razmer, pojavlja se na 

listih (hladen veter lahko izsušuje robove listov, povzroča lahko 

spremembo barve celih listov). Seveda pa lahko pride do rumenenja 

ječmenov tudi na tleh, ki so kisla. Ječmen je namreč žito, ki je 

najbolj občutljivo na kislost tal (pH). In veliko pridelovalcev niti ne 

ve, kakšen pH tal imajo. Še posebej na lahkih peščenih tleh je ta 

pojav velikokrat prisoten, ker tam prihaja do hitrega izpiranja hranil. 

Rumenenje ječmenov se zaradi kislosti tal prične pojavljati v fazi 

razvoja tretjega lista oziroma razraščanja posevkov, to je takrat, ko 

koreninski sistem doseže globlje plasti tal. Precej več težav se 

pričakuje na ječmenih, ki so posejani za koruzo, ki ji je bilo apnjeno z 

manjšimi odmerki apna spomladi, pred setvijo. Ker prihaja na 

peščenih tleh do močnejših izpiranj bi bilo smiselno, da kot reden 

agrotehnični ukrep opravimo apnjenje z manjšimi odmerki apna pred 

setvijo. Seveda je potrebno apnjenje pred setvijo opraviti kar nekaj 

časa pred setvijo (in ne tik pred setvijo), ločeno od apnjenja pa je 

potrebno opraviti gnojenje.  

 

In pregledati je potrebno tudi površine, zasejane z oljno ogrščico. 

Tudi tu bo potrebno biti pozoren na plevelno floro, posebej pa še na 

določene škodljivce. Precej ogrščic na njivskih površinah je slabših, 

morda je kriv pH, ki je pri pridelovanju oljne ogrščice zelo 

pomemben. Če prihaja do rumenenja rastlin, do propadanja, je ravno 

kislost tal lahko odločilni faktor. In ne pozabiti na škodljivce, ki nam 

v mlajših razvojnih fazah oljne ogrščice naredijo precejšnjo škodo. 

Zasledili smo že kljunotaja in bolhača. A preden boste uporabljali 

kakšno ffs za zašito, dobro preglejte posevke in ukrepajte šele 

takrat, ko so res prisotni. 

 

In bodite previdni pri uporabi ffs in upoštevajte vsa navodila. 

 

Pa dobro letino želim. 

Metka Barbarič, KGZS-zavod MS, april 2022 


