Tabela – spisek dovoljenih herbicidov v koruzi 1.2.2021
Pripravek

CREDIT XTREME

Registracija

koruza

HRAC

Akt. snov
glifosat v obliki
izopropilamino
soli

G

glifosat v obliki
kalijeve soli
KYLEO

koruza

ROUNDUP
POWERMAX

koruza

O

2,4-D
G

glifosat (v obliki
amonijeve soli)

%

Faza aplikacije
(BBCH)

Uporaba proti

Dovoljen
odmerek

Dovoljeno na
VVO I

Pred setvijo, po
setvi ()

enoletni in večletni plevel

1,33 - 4,0
l/ha

DA

širokolistni in ozkolistni plevel

3 - 5 l/ha

DA

Občutljive plevelne vrste

40,08

29,77
pred obdelavo
16 zemlje ali pred
setvijo
7 do 10 dni pred
setvijo
79,2

SHARPEN 33 EC

koruza za seme

K1

pendimetalin

33

po setvi, pred
vznikom (00 - 09)

SHARPEN PLUS
(SHARPEN 40 SC)

koruza (silažna
in za zrnje)

K1

pendimetalin

40

po setvi, pred
vznikom (00 - 09)

Enoletni in večletni pleveli

enoletni ozkolistni in širokolistni
plevel

enoletni ozkolistni in širokolistni
plevel

1 kg/ha

DA

3 - 5 l/ha

DA

2,5 - 4 l/ha

DA

Enoletni in večletni pleveli
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
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, 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

ADENGO

Registracija

koruza

CALLISTO 480 SC

koruza

DUAL GOLD 960
EC

Akt. snov

F2

izoksaflutol

koruza

CALARIS PRO

CAPRENO

HRAC

B

tienkarbazonmetil

F2

mezotrion

C1

terbutilazin

F2

mezotrion

F2

tembotrion

B

tienkarbazonmetil

K3

S-metolaklor

koruza

koruza

EFICA 960 EC

koruza

K3

FRONTIER X2

koruza

K3

KOBAN TX

koruza

K3

S-metolaklor

dimetenamid-P

petoksamid

Faza aplikacije
(BBCH)

%

Uporaba proti

Dovoljen
odmerek

Dovoljeno
na VVO I

22,5
do faze 3 listov
9 (00 - 13)

pred vznikom in
48 po vzniku - do 8
listov (do 18)

0,44 l/ha

DA

enoletni širokolistni plevel in
nekatere vrste ozolistnega plevela

2,0 – 2,3
l/ha

NE

širokolistni plevel in navadna
kostreba

0,15- 0,3 l/
ha

DA

navadna kostreba, pelinolistna ambrozija
baržunasti oslez, bela metlika, breskova dresen, drobnocvetni
rogovilček, enoletna latovka, navadna kostreba, navadna
zvezdica, kristavec, navadni slakovec, njivski mošnjak, ozkolistni
plevel, pasje zelišče, prava kamilica, proso, srhkodlakavi ščir,
ščavjelistna dresen, širokolistni plevel, zeleni muhvič

34,5
2 - 6 listov (12 6,8 16)

96

96

širokolistni in ozkolistni plevel

0,3 l/ha

DA

pred (izven
vodovarstvenih
območij) ali po
vzniku

enoletni širokolistni in ozkolistni
plevel

1 - 1,5 l/ha

NE

pred (izven
vodovarstvenih
območij) ali po
vzniku

enoletni širokolistni in ozkolistni
plevel

72

pred (00-09) in po
30 vzniku do faze 4
listov (10 - 14)

breskova dresen, drobnocvetni rogovilček, enoletna latovka, ,
gluhi oves, kamilice, krvavordeča srakonja, metlike, navadna
kostreba, navadna loboda, navadna zvezdica, navadni plešec,
navadni slakovec, njivska spominčica, njivska vijolica, pasje
zelišče, ščavjelistna dresen, zeleni muhvič
baržunasti oslez, bodiči, breskova dresen, enoletni golšec, golo
proso, kamilice, krvavordeča srakonja, metlike, muhvič, navadna
kostreba, navadna sončnic, navadni kristavec, navadni oslez,
navadni plešec, navadni slakovec, navadni tolščak, njivska
gorjušica, pasje zelišče, pelinolistna ambrozija, proso, ščiri

enoletni širokolistni in ozkolistni
plevel

5
Pred vznikom in
32,6 po vzniku (00 -14)

Občutljive plevelne vrste

1 - 1,3 l/ha

enoletni ozkolistni plevel in
nekatere vrste širokolistnega
plevela

širokolistni in ozkolistni plevel

1 - 1,4 l/ha

4 l/ha

NE

navadna kostreba, krvavordeča srakonja, mala srakonja,
sivozeleni muhvič, zeleni muhvič, vretenčasti muhvič, golo
proso, navadna zvezdica, drobnocvetni rogovilček, užitna
ostrica, divji sirek, navadni plešec, ščiri, navadni tolščak

NE

NE

bela metlika, breskova dresen, drobnocvetni rogovilček,
enoletna latovka, morska kamilica, navadna kostreba, navadna
loboda, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec,
nedišeča trirobka, njivska mrtva kopriva, njivska vijolica, njivski
mošnjak, njivski slak, pasje zelišče, perzijski jetičnik, pesni
koreninar, plazeča pirnica, plezajoča, pritlična krvomočnica,
srhkodlakavi ščir, ščavjelistna dresen, škrlatnordeča mrtva
kopriva, zeleni muhvič
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Pripravek

LUMAX

LUMAX H 537.5
SE

Registracija

koruza

HRAC

Akt. snov

C1

terbutilazin

F2

mezotrion

K3

S-metolaklor

C1

terbutilazin

F2

mezotrion

K3

S-metolaklor

Faza aplikacije
(BBCH)

%

terbutilazin

F2

izoksaflutol

K3

S-metolaklor

C1

terbutilazin

MERLIN FLEXX

koruza

PRIMEXTRA TZ
GOLD 500 SC

koruza

STOMP AQUA

koruza

K1

pendimetalin

SUCCESSOR 600

koruza

K3

petoksamid

Dovoljen
odmerek

Dovoljeno
na VVO I

enoletni ozkolistni in širokolistni
plevel

3 - 4 l/ha

NE

Občutljive plevelne vrste

18,75
3,75 pred vznikom
(izven
37,5 vodovarstvenih
območij) in po
12,5 vzniku - do 4 liste
(do 14)

enoletni ozkolistni in širokolistni
plevel

3 - 4 l/ha

NE

baržunasti oslez, breskova dresen, čapljevec, drobnocvetni
rogovilček, golo proso, jetičnik, kamilice, krvavordeča srakonja,
metlike, mrtve koprive, muhvič, navadna kostreba, navadna
zvezdica, navadni bodič, navadni kristavec, navadni plešec,
navadni slakovec, navadni tolščak, njivska gorjušica, njivski
mošnjak, njivski slak, oljna ogrščica, pasje zelišče, pelinolistna
ambrozija, plazeča pirnica, plezajoča lakota, poljski mak, proso,
ptičja dresen, sivozeleni muhvič, ščiri, vijolica

enoletni širokolistni in nekatere
vrste ozkolistnega plevela

0,3 - 0,4
l/ha

DA

baržunasti oslez, bela metlika, breskova dresen, divji sirek,
mrtve koprive, muhvič, navadna kostreba, pasje zelišče, ptičja
dresen, ščavjelistna dresen, ščiri

enoletni širokolistni in ozkolistni
plevel

4 - 4,5 l/ha

NE

enoletni ozkolistni in nekatere
vrste širokolistnega plevela

3,3 l/ha

DA

širokolistni in ozkolistni plevel

2 l/ha

NE

3,75
31,25

koruza (silažna
in za zrnje)
C1

Uporaba proti

18,75

pred vznikom in
po vzniku - do 4
listov (do 14)

pred vznikom in
po vzniku do faze
2 -3 listov (12 13)
31,25 pred (izven
vodovarstvenih
18,75 območij) in po
vzniku
po setvi, po vzniku
45,5 do faze 4 listov
(14)
24

60

do faze 4 listov
(14)

bela metlika, breskova dresen, drobnocvetni rogovilček,
enoletna latovka, muhvič, navadna kostreba, pasje zelišče,
srhkodlakavi ščir
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Pripravek

Registracija

AKRIS

koruza (silažna
in za zrnje)

ALISEO

ALISEO PLUS

ARRAT

ARIGO

koruza (silažna
in za zrnje)

Faza aplikacije
(BBCH)

%

Dovoljeno na
VVO I

Akt. snov

K3

dimetenamid-P

28
NE

terbutilazin

enoletni ozkolistni in širokolistni
plevel

3 l/ha

C1

2 - 6 listov (12 25 16)

B

nikosulfuron

širokolistni in ozkolistni plevel

70 g/ha

NE

B

rimsulfuron

30 2 - 8 listov (12 15 18)

O

dikamba

B

rimsulfuron

2 - 6 listov (12 16)

širokolistni in ozkolistni plevel

350 - 440
g/ha

NE

enoletni in večletni širokolistni
plevel

0,2 l/ha

NE

širokolistni in ozkolistni plevel

0,33 kg/ha

NE

60,52
9,2

koruza (silažna
in za zrnje)

koruza

B

nikosulfuron

2,3

O

dikamba

50

B

tritosulfuron

2 - 6 listov (12 25 16)

F2

mezotrion

36

B

nikosulfuron

12

koruza (silažna
in za zrnje)

2 - 8 listov (12 18)

B

rimsulfuron

Uporaba proti

Dovoljen
odmerek

HRAC

3

Občutljive plevelne vrste
bela metlika, dresni, drobnocvetni rogovilček, latovka,
enoletni golšec, kamilice, krvavordeča srakonja, laški muhvič,
mnogosemenska metlika, navadna kostreba, navadna loboda,
navadna zvezdica, navadni plotni slak, njivska vijolica, njivski
slak, pasje zelišče, plazeča pirnica, srhkodlakavi ščir
bela metlika, bodiči, enoletna latovka, enoletni golšec,
kostreba, krvavordeča srakonja, navadna zvezdica, pasje
zelišče, prava kamilica
baržunasti oslez, bela metlika, bodiči, breskova dresen, divji
sirek, drobnocvetni rogovilček, enoletna latovka, enoletni
golšec, gluhi oves, jetičnik, kamilice, kostreba, ljulke,
mnogosemenska metlika, muhvič, navadna loboda, navadna
rosnica, navadna solinka, navadna zvezdica, navadni plešec,
navadni plotni slak, navadni slakovec, gorjušica, njivska
redkev, njivska vijolica, njivski mošnjak, njivski osat, oljna
ogrščica, pasje zelišče, plazeča pirnica, plezajoča lakota,
proso, ptičja dresen, slizek, srakonja, ščiri, škrbinka, veliki
trpotec
baržunasti oslez , bela gorjušica, bela metlika, bršljanastolistni
jetičnik, lepnica, navadna rosnica, navadna solinka, navadna
škrbinka, navadna zvezdica, navadni bodič, navadni
kristavec,navadni plešec, navadni plotni slak, navadni
slakovec, navadni tolščak, nedišeča trirobka, njivska gorjušica,
njivska mrtva kopriva, njivska pasja kamilica, njivska redkev,
osat, njivski slak, pasje zelišče, perzijski jetičnik, plazeča
zlatica, plezajoča lakota, poljski ostrožnik, poljski mak, prava
kamilica, ptičja dresen, setvena krizantema, srhkolistna skrka,
ščiri, vrtna krizantema, zebrati, žarkasta dvoglavka
baržunasti oslez, bela metlika, dresen, bršljanastolistni
jetičnik, drobnocvetni rogovilček, enoletna latovka, gluhi
oves, kamilice, mehka krvomočnica, močvirski čišljak,
navadna kostreba, navadna loboda, navadna rosnica, navadna
sončnica, navadna zvezdica, navadni grint, navadni kristavec,
navadni osat, navadni pelin, navadni plešec, navadni zebrat,
njivska gorjušica, njivska pasja kamilica, njivska spominčica,
njivska škrbinka, njivska vijolica, čišljak, njivski mošnjak, njivski
osat, oljna ogrščica, pasje zelišče, plazeča pirnica, plezajoča
lakota, proso, ptičja dresen, srakonja, srhkodlakavi ščir,
ščavjelistna dresen, škrlatnordeča mrtva kopriva, vejicati
rogovilček, velika kopriva, vodna dresen, vretenčasti muhvič,
zeleni muhvič
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Registracija

HRAC

Akt. snov

BANDERA

koruza (silažna
in za zrnje)

B

nikosulfuron

BANVEL 480 S

koruza

O

dikamba - sol

48

BASAGRAN 480

koruza

C3

bentazon

48

CALLAM

koruza

O

dikamba

B

tritosulfuron

DICASH

koruza

O

dikamba

48

F2

mezotrion

7,5

B

nikosulfuron

3

B

nikosulfuron

24

ELUMIS

koruza

ENTAIL

koruza (silažna
in za zrnje)

%

Faza aplikacije
(BBCH)
2 - 8 listov (12 4
18)

Pripravek

Uporaba proti

Dovoljen
odmerek

širokolistni in ozkolistni plevel

1 l/ha

NE

2 - 8 listov (12 18)

enoletni in večletni širokolistni
plevel

0,6 l/ha

NE

1 - 6 listov (11 16)

enoletni in večletni širokolistni
plevel

1,5 - 2 l/ha

NE

enoletni in večletni širokolistni
plevel

0,8 – 1,0
l/ha

NE

2 - 8 listov (12 18)

enoletni in večletni širokolistni
plevel

0,6 l/ha

DA

1 - 2 lista (11 - 12)

enoletni in večletni širokolistni
plevel

1,5 l/ha

NE

2 - 8 listov (12 18)

širokolistni in ozkolistni plevel

0,17 l/ha

NE

60 3 – 6 listov (13 –
12,5 16)

Dovoljeno na
VVO I

EQUIP

koruza

B

foramsulfuron

2,25

2 - 6 listov (12 16)

širokolistni in ozkolistni plevel

2 - 2,5 l/ha

DA

ESTERON

koruza

O

2,4-D 2-EHE

90,5

4 - 6 listov (14 16)

enoletni širokolistni plevel

1 l/ha

DA

Občutljive plevelne vrste

Ambrozija, dresni, enoletni širokolistni plevel, kislice, metlike,
navadni plotni slak, njivski osat, njivski slak, ščiri, večletni
širokolistni plevel
bela gorjušica, breskova dresen, jetičnik, kamilice, metlike,
navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec, njivska
gorjušica, pasja kamilica, njivska redkev, njivska spominčica,
njivski mošnjak, oljna ogrščica, pasje zelišče, plezajoča lakota,
poljski mak, poprasta dresen, ščavjelistna dresen, širokolistni
plevel
bela metlika, bodiči, goli ščir, navadni kristavec, navadni oslez,
njivska gorjušica, srhkodlakavi ščir
dresni, kislice, metlike, navadna kurja češnjica, navadni plotni
slak, njivski osat, njivski slak, ščiri
baržunasti oslez, divji sirek, drobnocvetni rogovilček,
enoletna latovka, enoletni ozkolistni plevel, gluhi oves,
grašice, kamilice, krompir, krvavordeča srakonja, loboda,
metlike, mrtve koprive, navadna kislica, navadna kostreba,
navadna rosnica, navadna sončnica, zvezdica, navadni bodič,
navadni grint, navadni kristavec, navadni plotni slak, navadni
slakovec, navadni zebrat, njivska gorjušica, njivska preslica,
njivska redkev, njivska spominčica, njivska vijolica, njivski
mošnjak, njivski osat, oljna ogrščica, pasje zelišče, pelinolistna
ambrozija, perzijski jetičnik, plezajoča lakota, proso, ščiri

baržunasti oslez, divji sirek, drobnocvetni rogovilček,
enoletna latovka, enoletni golšec, krvavordeča srakonja,
ljulke, metlike, mrtve koprive, muhvič, navadna kostreba,
navadna zvezdica, njivski lisičji rep, njivski osat, njivski slak,
ozkolistni plevel, pasje zelišče, pelinolistna ambrozija, plazeča
pirnica, ščiri
bela metlika, breskova dresen, enoletni širokolistni plevel,
navadna rosnica, navadni osat, navadni plešec, navadni
slakovec, njivska gorjušica, njivska redkev, njivski osat, njivski
slak, pasje zelišče, perzijski jetičnik, poljski mak, ptičja dresen,
srhkodlakavi ščir, ščavjelistna dresen, veliki trpotec
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%

Faza aplikacije
(BBCH)

Uporaba proti

2 - 9 listov (12 19)

enoletni in večletni ozkolistni
plevel

Pripravek

Registracija

HRAC

Akt. snov

FOCUS ULTRA

koruza

A

cikloksidim

10

2 - 8 listov (12 50
18)

enoletni širokolistni plevel

60

3-4 listi (BBCH
13-14)
2 - 8 listov (12 48
18)
2 - 8 listov (12 48
18)

enoletni in večletni širokolistni
plevel
enoletni in večletni širokolistni
plevel
enoletni in večletni širokolistni
plevel

Dovoljen
odmerek
1 - 2 l/ha, 2 4 l/ha za
večletni
ozkolistni
plevel

Dovoljeno
na VVO I

DA

enoletni ozkolistni plevel, samonikla žita, večletni ozkolistni
plevel

22,5 g/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

1,25 l/ha

DA

0,6 l/ha

NE

0,6 l/ha

NE

HARMONY 50 SX

koruza

B

tifensulfuronmetil

HERBOCID XL

koruza

O

2,4-D

KALIMBA

koruza

O

dikamba

KAMBA 480 SL

Koruza

O

dikamba

KELVIN

koruza

B

nikosulfuron

4

3 - 8 listov (13 18)

širokolistni in ozkolistni plevel

1 l/ha

NE

KELVIN MAX

koruza (silažna in
B
za zrnje)

nikosulfuron

6

2 - 8 listov (12 18)

širokolistni in ozkolistni plevel

0,75 l/ha

NE

KELVIN OD

koruza

B

nikosulfuron

4

4 - 7 listov (14 17)

širokolistni in ozkolistni plevel

1 l/ha

NE

LAUDIS

koruza

F2

tembotrion

4,4

2 - 8 listov (12 18)

širokolistni in ozkolistni plevel

1,15 - 2,25
l/ha

DA

LAUDIS WG 30

koruza

F2

tembotrion

20

širokolistni in ozkolistni plevel

0,25 - 0,5
kg/ha

DA

LONTREL 100

koruza

O

klopiralid

širokolistni plevel

1 - 1,2 l/ha

NE

2 - 8 listov (12 18)
2 - 6 listov (12 10
16)

Občutljive plevelne vrste

dresni, kamilice, metlike, mrtve koprive, navadni plešec,
njivski mošnjak, njivski osat, plezajoča lakota, poljski mak
dresni, metlike, navadna kislica, navadna kurja češnjica,
navadni plotni slak, njivski osat, njivski slak, ščiri
dresni, metlike, navadna kislica, navadna kurja češnjica,
navadni plotni slak, njivski osat, njivski slak, ščiri
breskova dresen, divji sirek, kamilice, muhvič, navadna
kostreba, navadna rosnica, plazeča pirnica, srakonja, ščiri,
škrbinka
bela metlika, breskova dresen, enoletna latovka, kamilice,
muhvič, navadna kostreba, navadna zvezdica, navadni
slakovec, pasje zelišče, plazeča pirnica, srhkodlakavi ščir
bela metlika, kamilice, navadna kostreba, navadni zebrat,
njivska vijolica, njivski mošnjak, plazeča pirnica, plezajoča
lakota, ščavjelistna dresen
baržunasti oslez, bela metlika, breskova dresen, drobnocvetni
rogovilček, enoletna latovka, golo proso, mnogosemenska
metlika, navadna kostreba, navadna zvezdica, navadni
kristavec, navadni slakovec, njivski mošnjak, pasje zelišče,
plezajoča lakota, prava kamilica, ptičja dresen, srhkodlakavi
ščir, ščavjelistna dresen, trodelni mrkač, zeleni muhvič
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Faza aplikacije
(BBCH)

Uporaba proti

Dovoljen
odmerek

72

2 - 9 listov (12 19)

širokolistni plevel

0,17 kg/ha

nikosulfuron

24

2 - 8 listov (12 18)

širokolistni in ozkolistni plevel

0,17 l/ha

NE

B

nikosulfuron

6

2 - 8 listov (12 18)

širokolistni in ozkolistni plevel

0,75 l/ha
(tudi split)

NE

O
B

dikamba
nikosulfuron

22 2 - 8 listov (12 5 18)

širokolistni in ozkolistni plevel

0,8 l/ha

NE

B

foramsulfuron

B

tienkarbazonmetil

enoletni ozkolistni in širokolistni
plevel, divji sirek

2 l/ha za
divji sirek,
1,5 l/ha
enolistni
pleveli

DA

Pripravek

Registracija

HRAC

Akt. snov

LONTREL 72SG

koruza

O

klopiralid

MILAGRO 240 SC

koruza (silažna
in za zrnje)

B

MILAGRO EXTRA
6 OD

koruza

MILAGRO PLUS

koruza

%

3

MONSOON
ACTIVE

koruza

MOTIVELL

koruza (silažna
in za zrnje)

B

nikosulfuron

4

2 - 8 listov (12 18)

širokolistni in ozkolistni plevel

1 l/ha

NE

MOTIVELL EXTRA
6 OD

koruza

B

nikosulfuron

6

2 - 8 listov (12 18)

širokolistni in ozkolistni plevel

0,75 l/ha
(tudi split)

NE

MURAL

koruza (silažna in
O
za zrnje)

48

2 - 5 listov (12 15)

širokolistni plevel

0,6 – 0,75
l/ha

DA

MUSTANG 306
SE

koruza

45,242 4 - 5 listov (14 6,25 15)

širokolistni plevel

0,4 - 0,6 l/ha

DA

NAGANO

koruza

širokolistni in ozkolistni plevel

0,5 – 1,0 l/ha

DA

dikamba

O

2,4-D 2-EHE

B

florasulam
bromoksinil
mezotrion

2 - 6 listov (12 1 16)

Dovoljeno
Občutljive plevelne vrste
na VVO I
Bodič, prava kamilica, nedišeča trirobka, druge vrste
NE
kamilic , njivska pasjo kamilica,osat in druge vrste osatov

10

2 - 8 listov (12 10 18)

bela metlika, breskova dresen, enoletna latovka, navadni plešec,
navadni slakovec, navadni zebrat, njivska vijolica, pasje zelišče,
srhkodlakavi ščir, ščavjelistna dresen, zeleni muhvič
bela metlika, breskova dresen, enoletna latovka, muhvič,
navadna kostreba, navadna zvezdica, navadni slakovec, pasje
zelišče, plazeča pirnica, srhkodlakavi ščir, trpežna ljuljka

baržunasti oslez, divji sirek, dresni, enoletna latovka, enoletni
golšec, hrapava škrbinka, krvavordeča srakonja, mala srakonja,
metlike, muhvič, navadna kostreba, navadna loboda, navadna
rosnica, navadna sončnica, navadna zvezdica, navadni bodič,
navadni grint, navadni kristavec, njivski osat, njivski slak, pasje
zelišče, pelinolistna ambrozija, perzijski jetičnik, prava kamilica,
ščiri
bela metlika, breskova dresen, enoletna latovka, kamilice,
ljuljke, muhvič, navadna kostreba, navadna zvezdica, navadni
slakovec, pasje zelišče, plazeča pirnica, srhkodlakavi ščir
bela metlika, breskova dresen, enoletna latovka, muhvič,
navadna kostreba, navadna zvezdica, navadni slakovec, pasje
zelišče, plazeča pirnica, srhkodlakavi ščir, trpežna ljuljka
baržunasti oslez, bela metlika, breskova dresen, drobnocvetni
rogovilček, izrodna metlika, mnogosemenska metlika, navadna
zvezdica, navadni kristavec, navadni oslez, navadni plešec,
navadni slakovec, njivski osat, njivski slak, pelinolistna
ambrozija, plezajoča lakota, ptičja dresen, srhkodlakavi ščir,
ščavjelistna dresen, škrlatnordeča mrtva kopriva
dresni, metlike, navadna kurja češnjica, navadna zvezdica, njivski
osat, njivski slak, pelinolistna ambrozija, perzijski jetičnik,
plezajoča lakota, prava kamilica
bela metlika, breskova dresen, enoletni golšec, navadna
kostreba, navadna zvezdica, navadni kristavec, navadni oslez,
navadni slakovec, nedišeča trirobka, njivski slak, pasje zelišče,
pelinolistna ambrozija, srhkodlakavi ščir
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Pripravek

Registracija

HRAC

Akt. snov

NICOSH

koruza (silažna
in za zrnje)

B

nikosulfuron

OSORNO

koruza

F2

PEAK 75 WG

koruza

B

PRIMERO

koruza (silažna
in za zrnje)

B

Faza aplikacije
(BBCH)

%

širokolistni in ozkolistni plevel

1 l/ha

NE

mezotrion

10

2 - 8 listov (12 18)

enoletni širokolistni plevel,
navadna kostreba

1,5 l/ha

DA

prosulfuron

75 do 7 listov (17)

enoletni širokolistni plevel

20 - 30
g/ha

DA

širokolistni in ozkolistni plevel

1 l/ha

NE

nikosulfuron

2 - 8 listov (12 4
18)

1 - 7 listov (11 17)

B

rimsulfuron

25

RINCON 25 SG

koruza

B

rimsulfuron

25 Po vzniku (10-18)

SAMSON 4 SC

koruza (silažna
in za zrnje)

B

nikosulfuron

4

SAMSON EXTRA
6 OD

koruza

B

nikosulfuron

6

O

STARANE FORTE
STRETCH

koruza

Dovoljeno na
VVO I

2 - 8 listov (12 18)

koruza

koruza

Dovoljen
odmerek

4

RIM 25 WG

SPANDIS

Uporaba proti

ozkolistni in širokolistni plevel

60 g/ha

NE

ozkolistni in širokolistni plevel

60 g/ha

NE

2 - 8 listov (12 18)

širokolistni in ozkolistni plevel

1 l/ha

NE

2 - 8 listov (12 18)

širokolistni in ozkolistni plevel

0,75 l/ha
(tudi split)

NE

dikamba

40

B

nikosulfuron

10 2 - 8 listov (12 18)

širokolistni in ozkolistni plevel

0,4 kg/ha

NE

B

prosulfuron

O

fluroksipir

širokolistni plevel

0,54 l/ha

DA

B

nikosulfuron

enoletni plevel

1 l/ha

NE

4
2 – 6 listov (12 –
16)
2 - 8 listov (12 4
18)

33,3

Občutljive plevelne vrste
baržunasti oslez, breskova dresen, divji sirek, enoletna latovka,
gluhi oves, kamilice, krvavordeča srakonja, navadna kostreba,
navadna zvezdica, navadni oslez, navadni plešec, njivska
škrbinka, njivska vijolica, njivski mošnjak, plezajoča lakota,
srhkodlakavi ščir, ščavjelistna dresen, škrlatnordeča mrtva
kopriva
navadna kostreba, navadni slakovec, njivska vijolica, plezajoča
lakota
kislice, njivski osat

bela metlika, breskova dresen, divji sirek, enoletna
latovka, krvavordeča srakonja, navadna kostreba, navadna
sončnica, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni slakovec,
nedišeča trirobka, njivska gorjušica, njivska vijolica, njivski
mošnjak, pelinolistna ambrozija, plazeča pirnica, prava kamilica,
ptičja dresen, sivozeleni muhvič, srhkodlakavi ščir, vonjava
kamilica
bela metlika, drobnocvetni rogovilček, modri glavinec, navadna
kostreba, navadna zvezdica, navadni plešec, nedišeča trirobka,
njivska vijolica, njivski mošnjak, plazeča pirnica, plezajoča lakota
bela metlika, breskova dresen, enoletna latovka, kamilice,
ljulke, muhvič, navadna kostreba, navadna zvezdica, navadni
slakovec, pasje zelišče, plazeča pirnica, srhkodlakavi ščir
bela metlika, breskova dresen, enoletna latovka, kamilice,
muhvič, navadna kostreba, navadna zvezdica, navadni slakovec,
pasje zelišče, plazeča pirnica, srhkodlakavi ščir, trpežna ljuljka
baržunasti oslez, breskova dresen, divji sirek, drobnocvetni
rogovilček, enoletna latovka, enoletni golšec, kamilice, metlike,
mrtve koprive, kostreba, navadna zvezdica, navadni bodič,
navadni kristavec, navadni oslez, navadni plešec, navadni plotni
slak, navadni tolščak, njivska gorjušica, njivska škrbinka, njivski
lisičji rep, njivski mošnjak, njivski osat, njivski , pasje zelišče,
pelinolistna ambrozija, plazeča pirnica, plezajoča lakota, proso,
ptičja dresen, sivozeleni muhvič, ščavjelistna dresen, ščiri,
vijolica, zeleni muhvič
breskova dresen, drobnocvetni rogovilček, navadna zvezdica,
navadni plotni slak, slak, plezajoča lakota
bela metlika, navadna kostreba, navadni slakovec, njivska
vijolica, srhkodlakavi ščir
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Pripravek

Registracija

HRAC

Akt. snov

Faza aplikacije
(BBCH)

%

TALISMAN

koruza (silažna
in za zrnje)

B

nikosulfuron

4

TAROT 25 WG

koruza

B

rimsulfuron

25

TEMSA SC

koruza

F2

mezotrion

TANDUS 200 EC

koruza za silažo

O

fluroksipir

2 - 8 listov (12 18)

2 - 8 listov (12 18)
2 - 8 listov (12 10
18)

20

3 - 6 listov (13 16)

Uporaba proti

enoletni ozkolistni in širokolistni,
nekatere vrste večletnega
ozkolistnega plevela

Dovoljen
odmerek

Dovoljeno na
VVO I

1,125 l/ha

NE

širokolistni, večletni ozkolistni
plevel
enoletni širokolistni plevel,
navadna kostreba

40 - 60
g/ha

NE

1,5 l/ha

DA

širokolistni plevel (pasje zelišče)

1 l/ha

DA

Občutljive plevelne vrste
bela metlika, breskova dresen, divji sirek, drobnocvetni
rogovilček, krvavordeča srakonja, mnogosemenska metlika,
navadna kostreba, navadni kristavec, navadni oslez, navadni
plešec, njivska vijolica, njivski slak, perzijski jetičnik, prava
kamilica, ptičja dresen, srhkodlakavi ščir, škrlatnordeča mrtva
kopriva, veliki trpotec, zeleni muhvič
baržunasti oslez, divji sirek, kostreba, muhvič, navadna
zvezdica, plazeča pirnica, srakonja, srhkodlakavi ščir
navadna kostreba, navadni slakovec, njivska vijolica, plezajoča
lakota
bršljanastolistni jetičnik, kamilice, kodrastolistna kislica,
navadna kurja češnjica, navadna rosnica, navadna zvezdica,
navadni grint, navadni plešec, navadni regrat, navadni
slakovec, njivska gorjušica, njivska mrtva kopriva, njivska
redkev, spominčica, mošnjak, pasje zelišče, perzijski jetičnik,
plezajoča lakota, mak, robide, škrlatnordeča mrtva kopriva,
kislica, velika kopriva
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