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Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire 

 

INTEGRIRANO URAVNAVANJE PLEVELNE VEGETACIJE V ZELJU 
 
Raziskava v okviru ciljnega raziskovalnega projekta V4-1602:  
Uporaba metod z nizkim tveganjem za varstvo zelenjadnic 
 
Pravočasno in učinkovito uravnavanje plevelne vegetacije je v primerjavi s poljedelsko proizvodnjo v 
pridelavi zelenjave še toliko bolj pomembno. Čeprav zelje ne spada med najbolj občutljive vrste glede 
tekmovalne sposobnosti s pleveli, lahko njegovo neučinkovito zatiranje privede do precejšnjega 
izpada tako količine kakor tudi same kakovosti pridelka. 

  

 
Da bi zmanjšali negativni vpliv FFS na okolje in zdravje ljudi si prizadevamo, da bi bila uporaba 
herbicidov omejena na najmanjšo možno mero, vendar brez vpliva na zmanjšanje kakovosti in 
količine pridelka. Z namenom primerjave različnih strategij Integriranega pristopa uravnavanja 
plevelne vegetacije s standardno uporabo herbicidov, sta bila v letih 2018 in 2019 v Jabljah izvedena 
poljska poskusa primerjave različnih strategij integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije 
v zelju. 
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Metoda dela 
 
Poskus je potekal na parcelicah velikosti 14 m2 (5 x 2,8 m). V poskusu smo v letu 2018 posadili 
zgodnjo sorto zelja Quisor F1 in v 2019 sorto Sweety F1, na medvrstno razdaljo 70 x 50 cm. V poskusu 
je bila uporabljena dobra kmetijska praksa pri obdelavi tal in gnojenju. Poskus je vključeval 
standardno strategijo (uporabo herbicida pred in po vzniku), nezapleveljene parcele (večkratno 
mehansko in ročno odstranjevanje plevela), postopek z neškropljeno kontrolo (naravna plevelna 
vegetacija) ter različne kombinacije zmanjšane rabe herbicida (herbicid samo v vrsti, herbicid samo 
pred vznikom) in okopavanja.  
 
Opis preizkušenih strategij integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije v zelju v rastni sezoni 2018  

LETO 2018 Strategija 1 Strategija 2 Strategija 3 Strategija 4 Strategija 5 Strategija 6 

Opis 
herbicid pred 

vznikom 
herbicid pred + 

herbicid po vzniku 

herbicid pred 
vznikom + 

okopavanje 

herbicid pred 
vznikom v vrsti + 

okopavanje 
nezapleveljeno 

kontrola - 
zapleveljeno 

Oznaka HER HER_+ her HER_okop HER_vrs + okop Brez plevela Kontrola 

Herbicid metazaklor * 
metazaklor *  

+ piridat † 
metazaklor * metazaklor * NE NE 

Odmerek priporočen priporočen priporočen 
v vrsti: 100 % 

na celotno 
površino: (40 %) 

0 0 

Fenofaza zelja EC 15 EC 15 + EC 19 EC 15 EC 15 / / 

Mehansko 
zatiranje 

NE 
medvrstni 
okopalnik 

medvrstni 
okopalnik 

medvrstni 
okopalnik 

medvrstni 
okopalnik + 3 x 

ročno 
okopavanje 

NE 

*  Fuego (metazaklor 500 g/L) -  1,5 L/ha, 6 dni po presajanju (29. 5. 2018) 
† Lentagran 45 WP (piridat 450 g/kg) - 2 kg/ha (5. 7. 2018) 
 

Opis preizkušenih strategij integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije v zelju v rastni sezoni 2019  
LETO 2019 Strategija 1 Strategija 2 Strategija 3 Strategija 4 Strategija 5 Strategija 6 

Opis 
herbicid pred 

vznikom 
herbicid pred + 

herbicid po vzniku 

herbicid 
pred 

vznikom + 
okopavanje 

herbicid pred 
vznikom v vrsti + 

okopavanje 
nezapleveljeno 

kontrola - 
zapleveljeno 

Oznaka HER HER_+ her HER_okop HER_vrs + okop Brez plevela Kontrola 

Herbicid metazaklor* 
metazaklor* + 

piridat** + 
propakvizafop*** 

metazaklor* metazaklor* NE NE 

Odmerek priporočen priporočen priporočen 
v vrsti: 100 % 

na celotno 
površino: (40 %) 

0 0 

Fenofaza zelja EC 15 EC 15 + EC 19 EC 15 EC 15 / / 

Mehansko 
zatiranje 

NE 
prstasti  

okopalnik 
prstasti 

okopalnik 
prstasti  

okopalnik 

prstasti 
okopalnik +  

2 x ročno 
okopavanje 

NE 

*     Fuego (metazaklor 500 g/L) -  1,5 L/ha, 4 dni po presajanju (28. 6. 2019) 
**   Lentagran 45 WP (piridat 450 g/kg) - 2 kg/ha (25. 7. 2019) 
*** Agil 100 EC (propakvizafop 100 g/L) - 1 L/ha (25. 7. 2019) 

 
 

Med vegetacijo smo izvedli vizualno ocenjevanje učinkovitosti herbicidnih kombinacij in mehanskih 
ukrepov na prisotno naravno plevelno vegetacijo. Ob zaključku poskusa smo izvedli še vzorčenje 
količine pridelka, tako da smo pobrali zeljne glave iz notranjih dveh vrst in jih stehtali ter dobljene 
vrednosti ustrezno preračunali na površino 1 ha. 
 



3 
 

 
 

  
 
Rezultati 
 
V letu 2018 smo najboljše rezultate učinkovitosti zatiranja plevelov (98 %) dosegli z uporabo 
herbicida pred in po vzniku (HER_ + her) in postopku uporabe herbicida pred vznikom, ki mu je sledilo 
okopavanje (HER_okop). Zaradi ugodnih vremenskih razmer po uporabi herbicida smo dobre 
rezultate (83 % učinkovitost) dosegli tudi samo z enkratno uporabo talnega herbicida (HER).  
 

 
 
 

Kljub temu, da se je za najbolj učinkovit postopek zatiranja plevelov izkazala dvakratna raba herbicida 

(pred in po vzniku; 97 %), je bil največji tržni pridelek v rastni sezoni 2018 izmerjen v obravnavanju z 

uporabo herbicida pred vznikom, ki mu je sledilo okopavanje  (87,3 t/ha).  Podobni pridelki so bili tudi 

pri obravnavanju z dvema aplikacijama herbicida (pred in po vzniku; 85,6 t/ha) ter površini brez 

plevela (87 t/ha).  

 

V letu 2019 je bil pritisk plevela večji in smo z uporabo herbicida samo pred vznikom dosegli zelo 

slabo učinkovitost zatiranja plevelov (51 %). Najboljše rezultate je pokazala uporaba herbicida pred 

vznikom, ki mu sledi okopavanje (98 %) in je bila primerljiva z dvakratno standardno uporabo 
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herbicida (97 %). Z uporabo herbicida v vrsti, ki mu sledi okopavanje smo dobili podoben rezultat kot 

v prejšnjem letu (85 %). 

V letu 2019 je bil največji tržni pridelek izmerjen v obravnavanju z dvema aplikacijama herbicida (89,6 

t/ha) in je bil podoben pridelku na površini brez plevela (89,2 t/ha). Velik pridelek smo ugotovili  tudi 

v postopku uporabe herbicida pred vznikom, ki mu je sledilo okopavanje (84,5 t/ha).  

 
 

Primerjava strategije škropljenja celotne površine pred vznikom (HER_okop) in postopka uporabe 

herbicida pred vznikom v vrsti (HER_vrs + okop), kjer smo oba postopka dopolnili z okopavanjem, je 

pokazala, da smo pri slednjem porabili 60 % manj herbicida in ugotovili manjši izpad pridelka. Tako je 

bil v letu 2018 pridelek zelja v postopku (HER_vrs + okop) manjši za 8 % (80,3 t/ha), medtem ko je 

izpad pridelka v letu 2019 znašal 7 % (78,8 t/ha) v primerjavi z uporabo herbicida pred vznikom po 

celotni površini, ki mu sledi okopavanje (HER_okop).  

Ekonomska analiza stroškov pridelave zelja je pokazala, da so bile v letu 2018 najbolj stroškovne 

učinkovite standardna strategija (HER_her) ter postopka manjše rabe herbicida in okopavanja 

(HER_okop in HER_vrs + okop), kjer smo dosegli primerljivo visoke pridelke nad 80 t svežega zelja na 

hektar. Pri vseh smo ugotovili visoke vrednosti pridelave (približno 23.000 €/ha) in bruto dodane 

vrednosti (približno 11.500 €/ha). Pri strategiji zmanjšane rabe herbicida (HER_okop) smo imeli 

dodatne stroške z okopavanjem (179 €/ha), vendar smo v primerjavi s standardno dvakratno rabo 

herbicida (HER_her) na račun neuporabe herbicida po vzniku prihranili 140 €/ha (strošek herbicida in 

aplikacije). 

 
Pripravil: dr. Robert Leskovšek 
September, 2019 


