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Dovoljeni herbicidi v pridelavi stročnic 26.1.2022 
Pripravek Registracija HRAC Akt. snov (%) Faza aplikacije 

(BBCH) 
Uporaba proti Dovoljena 

koncentracija 
Dovoljeno 
na VVO I 

Občutljive rastline 

CLOMATE fižol, grah 13 klomazon 36 pred vznikom enoletni 
širokolistni 
pleveli 

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

STOMP 
AQUA 

fižol, krmni grah, 
beli volčji bob, 
navadni grah 

3 pendimetalin 45,5 pred vznikom enoletni pleveli 2,9 l/ha DA bela metlika, enoletna latovka, jetičnik, kamilice, 
navadna kurja češnjica, navadna latovka, navadna 
loboda, navadna rosnica, navadna zvezdica, navadni 
plešec, njivska spominčica, njivska vijolica, oljna 
ogrščica, pasje zelišče, poljski mak, ptičja dresen, 
škrlatnordeča mrtva kopriva 

FRESCO fižol (za stročje, 
sveže zrnje) 

5 metobromuron 
 

40 pred vznikom enoletni 
širokolistni in 
ozkolistni plevel 

2 l/ha
 

 
DA navadni grint, navadna zvezdica, bela metlika,  

navadna kostreba, mala kopriva, breskova dresen, 
kopriva, navadni plešec, navadni tolščak, rogovilček, 
srhkodlakavi ščir 

STALLION 
SYNC TEC 

krmni grah, 
krmni bob, 
navadni grah 

13 
3 

pendimetalin + 
klomazon 

33,3+3 pred vznikom enoletni 
ozkolistni in 
širokolistni 
pleveli 

3  l/ha DA bela metlika, breskova dresen, enoletna latovka, 
enoletni golšec, jetičnik, kamilice, kopriva, mala 
kopriva, navadna kostreba, navadna rosnica, navadna 
zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, njivska 
gorjušica, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski 
mošnjak, oljna ogrščica, pasje zelišče, plazeča pirnica, 
plezajoča lakota, ptičja dresen, srhkodlakavi ščir 

AGIL 100 EC fižol, krmni grah, 
bob 

 propakvizafop 10 po vzniku enoletni in  
večletni 
ozkolistni pleveli 

0,75-1,5 l/ha DA gluhi oves, jalova stoklasa, krvavordeča srakonja, laška 
ljuljka, latovka, muhvič, navadna kostreba, navadna 
pšenica, navadni ječmen, navadni oves, navadni 
srakoperec, njivski lisičji rep, plazeča pirnica, 
samonikla žita, trpežna ljuljka 

BASAGRAN 
480 

navadni fižol, 
krmni grah, bob 

6 bentazon 48 rastline do 5 
cm(fižol, bob) 
oz. višje od 5 
cm (grah), 
plevel BBCH 
12 

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 

BOXER fižol, grah, 
čičerika, leča 

15 prosulfokarb 80 po vzniku (12-
14) 

enoletni 
ozkolistni in 
širokolistni 
pleveli 

5 l/ha DA bela metlika, dresni, enoletna latovka, enoletni golšec, 
jetičnik, krvomočnica, navadna zvezdica, navadni 
srakoperec, njivska spominčica, njivska vijolica, pasje 
zelišče, plezajoča lakota, prava kamilica, ščiri, 
škrlatnordeča mrtva kopriva 
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Pripravek Registracija HRAC Akt. snov (%) Faza aplikacije 
(BBCH) 

Uporaba proti Dovoljena 
koncentracija 

Dovoljeno 
na VVO I 

Občutljive rastline 

FOCUS 
ULTRA 

fižol, grah 1 cikloksidim  10 po vzniku (12-
41) 

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 

FREQUENT fižol, grah, bob 1 fluazifop-P-
butil 

12,5 po vzniku (11-
59) 

enoletni in 
večletni 
ozkolistni pleveli 

2 – 3 l/ha DA divji sirek, gluhi oves, lisičji rep, muhvič, navadna 
kostreba, navadna šašulica, navadni ječmen, ovčja 
bilnica, plazeča pirnica, prstasti pesjak, travniška 
latovka, volnata medena trava 

FUSILADE 
FORTE 

fižol, grah, bob, 
lupina 

1 fluazifop-p-
butil 

15 po vzniku, 
pred 
cvetenjem 

enoletni in 
večletni 
ozkolistni pleveli  

0,8-1,3 l/ha DA divji sirek, ljuljke, plazeča pirnica, prstasti pesjak, 
zeleni muhvič 

FUSILADE 
MAX 

fižol (za stročje, 
suho zrnje), grah 
bob 

1 fluazifop – p – 
butil 

12,5 po vzniku 
(plevel 12-29) 

enoletni in 
večletni 
ozkolistni pleveli 

1 – 2 l/ha DA divji sirek, ljuljke, plazeča pirnica, prstasti pesjak 

SELECT 
SUPER 

fižol (za stročje, 
sveže zrnje), 
grah za stročje  

1 ketodim 12 po vzniku 
(BBCH 12-39) 

enoletni 
ozkolistni plevel 

1 l/ha DA enoletni ozkolistni plevel 

ZETROLA nizek fižol za 
zrnje, krmni 
grah, bob 

/ propakvizafop 10 BBCH 13 - 39 enoletni in 
večletni 
ozkolistni pleveli 

0,75-1,5 l/ha DA lisičji rep, navadni srakoperec, gluhi oves, navadni 
oves, jalova stoklasa, krvavordeča srakonja, navadna 
kostreba, navadni ječmen, laška ljuljka, trpežna ljuljka, 
muhviči, navadna pšenica, samonikla žita, plazeča 
pirnica 

BQM SUPER bob, navadni 
grah,  

9 glifosat v obliki 
izopropilamino 
soli 

48 po vzniku 
plevela 

enoletni 
ozkolistni in 
širokolistni 
pleveli 

1,5 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 

CHANON navadni fižol, 
navadni grah 

32 aklonifen 60 pred vznikom ozkolistni in 
širokolistni plevel 

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

1 kvizalofop-p-
etil 

12 po vzniku 
posevka 

enoletni in 
večletni 
ozkolistni plevel 

0,5-1,1 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 

 


