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Tabela – spisek dovoljenih herbicidov v pridelavi soje 11.2.2022 

Pripravek Registracija HRAC Akt. snov  (%) Faza aplikacije 
(BBCH) 

Uporaba proti Dovoljena 
koncentracija 

Uporaba 
na VVO I 

Občutljive rastline 

CENTIUM 36 
CS 

soja 13 klomazon 36 pred vznikom (do 
3 dni po setvi) 

ozkolistni in 
širokolistni 
plevel 

0,25 l/ha DA bela metlika, enoletna latovka, jetičnik, navadna kostreba, 
navadna zvezdica, navadni plešec, njivska škrbinka, perzijski 
jetičnik, plezajoča lakota, škrlatnordeča mrtva kopriva 

CLOMATE soja 13 klomazon 36 pred vznikom enoletni 
širokolistni 
pleveli 

0,25 l/ha DA bela metlika, navadna zvezdica, navadni plešec, plezajoča 
lakota, škrlatnordeča mrtva kopriva 

DUAL GOLD 
960 EC 

soja 15 S-metolaklor 96 pred vznikom enoletni 
širokolistni in 
ozkolistni plevel 

1 - 1,3 l/ha NE navadna kostreba, krvavordeča srakonja, mala srakonja, 
sivozeleni muhvič, zeleni muhvič, vretenčasti muhvič, golo 
proso, navadna zvezdica, drobnocvetni rogovilček, ostrice, divji 
sirek, navadni plešec, ščiri, navadni tolščak 

EFICA 960 EC soja 15 S-metolaklor 96 pred vznikom enoletni 
širokolistni in 
ozkolistni plevel 

1 - 1,3 l/ha NE navadna kostreba, krvavordeča srakonja, mala srakonja, 
sivozeleni muhvič, zeleni muhvič, vretenčasti muhvič, golo 
proso, navadna zvezdica, drobnocvetni rogovilček, ostrice, divji 
sirek, navadni plešec, ščiri, navadni tolščak 

SHARPEN 33 
EC 

soja 3 pendimetalin 33 pred vznikom enoletni 
ozkolistni in 
širokolistni 
pleveli 

3 – 5 l/ha DA bela metlika, čapljevec, divji sirek, dresni, enoletna latovka, 
enoletni golšec, jetičnik, kamilice, krvavordeča srakonja, lakota, 
laška ljuljka, lisičji rep, navadna kostreba, navadna posončnica, 
navadna zvezdica, navadni kristavec, navadni plešec, navadni 
srakoperec, njivska preslica, njivska redkev, njivska spominčica, 
njivska vijolica, njivski mošnjak, okrogla ostrica, oljna ogrščica, 
osat, pasje zelišče, poljski mak, prstasti pesjak, sivozeleni 
muhvič, slak, ščiri, škrlatnordeča mrtva kopriva, tolščak, žabje 
ločje 

SHARPEN 
PLUS  
(40 SC) 

soja 3 pendimetalin 40 pred vznikom enoletni 
ozkolistni in 
širokolistni 
pleveli 

2,5 – 4 l/ha DA bela metlika, čapljevec, divji sirek, dresni, enoletna latovka, enoletni 
golšec, jetičnik, kamilice, krvavordeča srakonja, lakota, laška ljuljka, 
lisičji rep, navadna kostreba, navadna posončnica, navadna zvezdica, 
navadni kristavec, navadni plešec, navadni srakoperec, njivska 
preslica, njivska redkev, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski 
mošnjak, okrogla ostrica, oljna ogrščica, osat, pasje zelišče, poljski 
mak, prstasti pesjak, sivozeleni muhvič, slak, ščiri, škrlatnordeča 
mrtva kopriva, tolščak, žabje ločje 
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Pripravek Registracija HRAC Akt. snov  (%) Faza aplikacije 
(BBCH) 

Uporaba proti Dovoljena 
koncentracija 

Uporaba 
na VVO I 

Občutljive rastline 

STOMP AQUA soja 3 pendimetalin  45,5 pred vznikom enoletni 
ozkolistni in 
širokolistni 
pleveli 

2,6 l/ha DA enoletna latovka, navadna zvezdica, navadna loboda, poljski 
mak, bela metlika, njivska spominčica, njivska vijolica, ptičja 
dresen, škrlatnordeča mrtva kopriva, navadna kurjo češnjico, 
jetičnik, pasje zelišče, oljna ogrščica 

BASAGRAN 
480 

soja 6 bentazon 48 po vzniku (11-
13), pod 25°C 

enoletni in 
nekateri večletni 
širokolistni 
pleveli 

1,5-2 l/ha NE bela gorjušica, breskova dresen, jetičnik, kamilice, metlike, 
navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, njivska 
gorjušica, njivska pasja kamilica, njivska redkev, njivska 
spominčica, njivski mošnjak, oljna ogrščica, pasje zelišče, 
plezajoča lakota, poljski mak, poprasta dresen, ščavjelistna 
dresen 

FOCUS ULTRA soja 1 cikloksidim 10 po vzniku (12 - 
19) 

enoletni in 
večletni 
ozkolistni pleveli 

1 - 4 l/ha DA divji sirek, gluhi oves, krvavordeča srakonja, ljuljke, muhvič, 
navadna kostreba, navadna latovka, navadni srakoperec, njivski 
lisičji rep, plazeča pirnica, proso, prstasti pesjak, samonikla žita, 
stoklasa 

HARMONY 50 
SX  

soja 2 tifensulfuron-
metil 

50 po vzniku (01 - 
14) 

enoletni 
širokolistni 
plevel 

split aplikacija 
(2x7,5g/ha 

DA kislice, navadna loboda, navadna zvezdica, navadni plešec, 
navadni slakovec, navadni zebrat, nedišeča trirobka, njivska 
gorjušica, njivska redkev, njivska vijolica, njivski mošnjak, njivski 
slak, oljna ogrščica, perzijski jetičnik, prava kamilica, ptičja 
dresen, srhkodlakavi ščir, ščavjelistna dresen 

WISH TOP soja 1 kvizalofop-p-etil 12 po vzniku (12-18) enoletni in 
večletni 
ozkolistni pleveli 

0,625 – 1,17 
l/ha 

DA enoletna latovka, gluhi oves, krvavordeča srakonja, laška ljuljka, 
navadna kostreba, navadna pšenica, navadni ječmen, navadni 
srakoperec, njivski lisičji rep, plazeča pirnica, zeleni muhvič  

CHANON soja 32 aklonifen 60 po setvi, pred 
vznikom 

ozkolistni in 
širokolistni 
plevel 

3 l/ha DA baržunasti oslez, bela metlika, navadna kostreba, navadni 
slakovec, njivski slak, pasje zelišče, srhkodlakavi ščir 

 


