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Tabela – spisek dovoljenih herbicidov v pridelavi jablane 19.1.2022 

 

 

Pripravek Registracija HRAC Akt. snov  (%) Faza aplikacije Uporaba proti Dovoljena 
koncentracija 

Uporaba 
na VVO I 

Občutljive rastline 

BASAMID 
GRANULAT 

sadno drevje 8F dazomet 
 

95 zaplinjevanje tal 
pred saditvijo 

enoletni 
širokolistni in 
ozkolistni plevel 

500 kg/ha
 

 
DA enoletni ozkolistni plevel, enoletni 

širokolistni plevel, krvavordeča srakonja, 
metlike, muhvič, navadna kostreba, ščiri, 
tolščak 

STOMP AQUA jablana 3 pendimetalin 45,5 do brstenja dreves enoletni pleveli 2,9 l/ha DA enoletna latovka, navadna zvezdica, navadna 
loboda, poljski mak, bela metlika, njivska 
spominčica, njivska vijolica, ptičja dresen, 
škrlatnordeča mrtva kopriva, njivna kurja 
češnjica, jetičnik, pasje zelišče, samonikla 
oljna ogrščica, navadna latovka, navadna 
rosnica, navadni plešec, kamilica 

BOOM EFEKT 
 
 
 
 
 
 

sadno drevje 9 glifosat v obliki 
izopropilamino 
soli 

48 po vzniku plevela enoletni in 
večletni plevel 

2 - 9 l/ha 
(odvisno od 
plevela) 

DA enoletni ozkolistni in širokolistni plevel, divji 
sirek, kodrastolistna kislica, navadni pelin, 
navadni regrat, njivski osat, njivski slak, 
okrogla ostrica, plazeča pirnica, prstasti 
pesjak, robide, topolistna kislica, večletni 
ozkolistni in širokolistni plevel 
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CLINIC TF pečkato sadno 
drevje 

9 glifosat v obliki 
izopropilamino 
soli 

48,6 po vzniku plevela enoletni in 
večletni plevel 

2 – 8 l/ha DA baržunasti oslez, bela metlika, bela plazeča 
detelja, breskova dresen, bršljanastolistni 
jetičnik, črna detelja, detelja, divji sirek, 
drobnocvetni rogovilček, enoletna latovka, 
enoletni ozkolistni in širokolistni plevel, 
grašica,hmeljna meteljka, hrapava škrbinka, 
jetičnik, kamilice, kanadska hudoletnica, 
kopriva, krvomočnica, mala kislica, mala 
kopriva, mala srakonja, mehka krvomočnica, 
nacepljenolistna krvomočnica, navadna 
kostreba, navadna pasja trava, navadna 
pšenica, navadna zvezdica, navadni bodič, 
navadni grint, navadni ječmen, navadni 
korenček, navadni kristavec, navadni pelin, 
navadni plešec, navadni regrat, navadni 
rman, navadni slakovec, navadni srakoperec, 
navadni tolščak, nedišeča trirobka, njivska 
gorjušica, njivska spominčica, njivska 
škrbinka, njivska vijolica, njivski jetičnik, 
njivski lisičji rep, njivski mošnjak, njivski osat, 
njivski slak, oljna ogrščica, osat, ozkolistni 
plevel, ozkolistni trpotec, pasje zelišče, 
pelinolistna ambrozija, perzijski jetičnik, 
plazeča pirnica, plazeči jetičnik, plezajoča 
lakota, poljski jetičnik, poljski mak, prava 
kamilica, ptičja dresen, srhkodlakavi ščir, 
širokolistni plevel, škrlatnordeča mrtva 
kopriva, topolistna kislica, trpežna ljuljka, 
večletni ozkolistni plevel, večletni širokolistni 
plevel, velika kopriva, veliki trpotec, vonjava 
kamilica, zeleni muhvič 

CREDIT 
XTREME 

pečkato sadno 
drevje 

9 

glifosat v obliki 
izopropilamino 
soli 
 
glifosat v obliki 
kalijeve soli 

40,08 
 
 

29,77 

po vzniku plevela 
enoletni in 
večletni plevel 

2,0 – 5,33 l/ha DA 

enoletni ozkolistni plevel, enoletni 
širokolistni plevel, kislice, osat, ozkolistni 
plevel, širokolistni plevel, večletni ozkolistni 
plevel, večletni širokolistni plevel  
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DOMINATOR 
ULTRA 360 SL 

sadno drevje 9 glifosat v obliki 
izopropilamino 
soli 

48,6 po vzniku plevela enoletni in 
večletni plevel 

odvisno od 
vrste plevela 

DA divji sirek, enoletni ozkolistni plevel, enoletni 
širokolistni plevel, kodrastolistna kislica, 
koreninski in debelni poganjki, navadni pelin, 
navadni regrat, njivski osat, njivski slak, 
oleseneli plevelni listavci, ostrice, plazeča 
pirnica, prstasti pesjak, robide, topolistna 
kislica, večletni ozkolistni in širokolistni plevel 

FUSILADE 
FORTE 

pečkato sadno 
drevje 

1 fluazifop – p – 
butil 

15 po vzniku (plevel 12-
29) 

enoletni in 
večletni 
ozkolistni pleveli 

0,8 – 1,7 l/ha DA divji sirek, enoletni ozkolistni plevel, ljuljke, 
plazeča pirnica, prstasti pesjak, večletni 
ozkolistni plevel, zeleni muhvič 

FUSILADE 
MAX 

pečkato sadno 
drevje 

1 fluazifop – p – 
butil 

12,5 po vzniku (plevel 12-
29) 

enoletni in 
večletni 
ozkolistni pleveli 

1 – 2 l/ha DA divji sirek, enoletni ozkolistni plevel, ljuljke, 
plazeča pirnica, prstasti pesjak, večletni 
ozkolistni plevel 

HELOSATE 
450 SL 

pečkato sadno 
drevje 

9 glifosat 45 po vzniku plevela 
(15 do 20 cm) 

enoletni in 
večletni plevel 

4 l/ha DA enoletni ozkolistni plevel, enoletni 
širokolistni plevel, večletni ozkolistni plevel, 
večletni širokolistni plevel 

HELOSATE 
450 TF 

pečkato sadno 
drevje 

9 glifosat 45 po vzniku plevela 
(15 do 20 cm) 

enoletni in 
večletni plevel 

4 l/ha DA enoletni ozkolistni plevel, enoletni 
širokolistni plevel, večletni ozkolistni plevel, 
večletni širokolistni plevel 

ROUNDUP 
ENERGY 

sadovnjak 9 glifosat v obliki 
kalijeve soli 

55,1 po vzniku plevela enoletni in 
večletni plevel 

1,2 – 8 l/ha DA alpska kislica, divji sirek, enoletni ozkolistni 
plevel, enoletni širokolistni plevel, 
kodrastolistna kislica, koreninski in debelni 
poganjki, njivski osat, njivski slak, ostrice, 
plazeča pirnica, plevel, prstasti pesjak, 
topolistna kislica, večletni ozkolistni in 
širokolistni plevel 

ROUNDUP 
FLEX 

sadno drevje 9 glifosat v obliki 
kalijeve soli 

58,8 po vzniku plevela enoletni in 
večletni plevel 

1,4 – 7,5 l/ha DA koreninski in debelni poganjki, ozkolistni 
plevel, širokolistni plevel 

ROUNDUP 
MAX 

sadno drevje 9 glifosat v obliki 
kalijeve soli 

44,1 po vzniku plevela enoletni in 
večletni plevel 

1,5 – 10 l//ha DA koreninski in debelni poganjki, ozkolistni 
plevel, širokolistni plevel 
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ROUNDUP 
POWERMAX 

pečkato sadno 
drevje 

9 glifosat v obliki 
amonijeve soli 

79,2 po vzniku plevela enoletni in 
večletni plevel 

0,75 – 5 kg/ha DA bela metlika, bela plazeča detelja, čužka, 
dvoletni dimek, enoletna latovka, enoletni 
ozkolistni plevel, enoletni širokolistni plevel, 
jalova stoklasa, nacepljenolistna 
krvomočnica, navadna kislica, navadna 
zvezdica, navadni ječmen, navadni osat, 
navadni pelin, navadni regrat, navadni rman, 
njivska škrbinka, njivska vijolica, njivska 
zavratnica, njivski lisičji rep, njivski osat, 
orjaška šopulja, ozkolistni plevel, ozkolistno 
ciprje, pisana čužka, plazeča pirnica, poljski 
mak, prava kamilica, robide, širokolistni 
plevel, topolistna kislica, večletni ozkolistni in 
širokolistni plevel 

ROUNDUP 
STAR 

sadovnjak 9 glifosat v obliki 
kalijeve soli 

44,1 po vzniku plevela enoletni in 
večletni plevel 

1,5 – 10 l/ha DA divji sirek, enoletna latovka, enoletni 
ozkolistni plevel, enoletni širokolistni plevel, 
kamilice, kislice, koreninski in debelni 
poganjki, krvomočnica, navadna zvezdica, 
njivski osat, njivski slak, ostrice, plazeča 
pirnica, plevel, prstasti pesjak, večletni 
ozkolistni plevel, večletni širokolistni plevel 

ROUNDUP 
ULTRA 

sadovnjak 9 glifosat v obliki 
izopropilamino 
soli 

48 po vzniku plevela enoletni in 
večletni plevel 

1,5 – 10 l/ha DA alpska kislica, divji sirek, enoletni ozkolistni 
plevel, enoletni širokolistni plevel, 
kodrastolistna kislica, koreninski in debelni 
poganjki, njivski osat, njivski slak, ostrice, 
plazeča pirnica, plevel, prstasti pesjak, 
topolistna kislica, večletni ozkolistni in 
širokolistni plevel 
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Pripravek Registracija HRAC Akt. snov  (%) Faza aplikacije Uporaba proti Dovoljena 
koncentracija 

Uporaba 
na VVO I 

Občutljive rastline 

TAJFUN 360 sadovnjak 9 glifosat v obliki 
izopropilamino 
soli 

48,54 po vzniku plevela enoletni in 
večletni plevel 

2-8 l/ha 
odvisno od 
časa in vrste 
plevela 

DA divji sirek, enoletni ozkolistni plevel, enoletni 
širokolistni plevel, kodrastolistna kislica, 
koreninski in debelni poganjki, navadna 
regačica, navadni pelin, navadni regrat, 
njivski osat, njivski slak, oleseneli plevelni 
listavci, ostrice, plazeča pirnica, prstasti 
pesjak, robide, topolistna kislica, večletni 
ozkolistni plevel, večletni širokolistni plevel 

TOUCHDOWN 
SYSTEM 4 

sadno drevje 9 glifosat v obliki 
amonijeve soli 

36 po vzniku plevela enoletni in 
večletni plevel 

odvisno od 
časa in vrste 
plevela 

DA divji sirek, enoletni ozkolistni plevel, enoletni 
širokolistni plevel, navadni regrat, njivski 
osat, njivski slak, plazeča pirnica, prstasti 
pesjak, topolistna kislica, večletni ozkolistni 
plevel, večletni širokolistni plevel 

U 46 M-FLUID sadno drevje 

4 MCPA-DMA 94,3 

ko plevel doseže 
višino 10 - 20 cm 

širokolistni 
plevel 

1,5-2 l/ha (1x 
letno) 

NE enoletni širokolistni plevel, jetičnik, kopriva, 
krvomočnica, ločje, lucerna, navadna rosnica, 
navadni plešec, njivska mrtva kopriva, njivski 
slak, poljski mak, preslica, trpotci, užitna 
rukvica, zlatica 

BQM SUPER jablana, hruška, 
sliva, vinska trta 

9 
glifosat v obliki 
izopropilamino 
soli 

48 

po vzniku plevela enoletni in 
večletni pleveli 

2-6 l/ha DA bela metlika, bela plazeča detelja, borovnica, 
enoletna latovka, enoletni ozkolistni in 
širokolistni plevel, modri glavinec, navadna 
kostreba , navadna zvezdica, navadni grint, 
navadni plešec, navadni regrat, navadni 
slakovec, nedišeča trirobka, njivska škrbinka, 
njivski lisičji rep, njivski osat, plazeča pirnica, 
prava kamilica, robide, samonikla žita, 
topolistna kislica, trpežna ljuljka, večletni 
ozkolistni in širokolistni plevel, zeleni muhvič 

 


