
               
 

 
 

 

 
Oddelek za kmetijsko svetovanje 
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje   

Celje, 03. 05. 2021 
 

ZATIRANJE PLEVELOV V POSEVKIH OLJNIH BUČ 

 

Buče imajo dokaj slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom tako v začetku razvoja, kot tudi v drugem 

delu rastne dobe. So šibek člen kolobarja in lahko pomembno vplivajo na povečanje zapleveljenosti njiv, 

posebej če dolgo čakamo s spravilom. 

 

 
 

V prvi vrsti moramo poskrbeti, da buče sadimo na čisto njivo. To dosežemo z ustreznim kolobarjem in 

skrbjo za razpleveljenje v prejšnjih poljščinah. Ker buče sejemo razmeroma pozno, se lahko pred setvijo 

poslužujemo tehnike izčrpavanja zalog plevelnih semen, tako, da zimsko brazdo na grobo poravnamo že 

v začetku aprila in s tem vzbudimo kalitev plevelov. Tri tedne kasneje opravimo prvo brananje s katerim 

prizadenemo že vznikle plevele. Njivo pustimo pri miru še kakšnih 14 dni in nato izvedemo predsetveno 

pripravo. 

Za zatiranje plevelov v posevkih oljnih buč imamo v Sloveniji trenutno registrirane tri herbicide, ki pa jih 

uporabimo bodisi pred setvijo s plitvo zadelavo v tla (herbicid na podlagi a.s. napropamid; v sušnih 

razmerah so rezultati zelo slabi) ali uporabo po setvi pred vznikom posevka (herbicida na podlagi a.s. 

klomazon in petoksamid; z njuno uporabo lahko pridelovalci bistveno izboljšajo uspeh zatiranja 

širokolistnih enoletnih plevelov). Tudi zato je večkratno mehanično zatiranje plevelov eden od ključnih 

ukrepov za uspešno pridelovanje buč. Mehansko zatiranje plevelov lahko izvajamo ročno ali strojno. Pri 

slednjem je potrebno že pri sistemu sajenja predvideti način vožnje pri kultiviranju (poznamo enovrstni in 

dvovrstni sistem, sistem šahovnica,…). Ne smemo zanemariti dejstva, da je pri zatiranju plevelov v bučah 

po 10 tednih razvoja strojno mehansko zatiranje plevela oteženo, ker so vreže zelo občutljive na 

poškodbe. Dodatno ročno zatiranje plevelov je pri pridelavi buč pogosto neizogibno, se pa večinoma 

izplača, saj tako podaljšamo rastno dobo in povečamo število oplojenih cvetov, ter posledično plodov. 

Možnost varstva pred plevelom je tudi sajenje sadik buč na grebene pokrite s črno folijo ali sajenjem v 

zastirke iz sena, slame, žagovine in podobnih snovi. Takšni sistemi so primerni za posevke večjih 

vrednosti, za jedilne bučke in pri ekološki pridelavi.  



Za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevelov lahko v posevkih oljnih buč uporabimo naslednje pripravke (na dan 03.05.2021; na istem zemljišču lahko 

naštete herbicide uporabimo največ en krat v eni rastni sezoni!): 
 

Herbicid 

aktivna snov (a.s.) 

Odmerek 

Karenca 

Opombe 

 

PRED VZNIKOM PLEVELOV in BUČ 

CENTIUM 36 CS 

 

klomazon 36 %  

 

Karenca: zagotovljena s 

časom uporabe 

0,25 l/ha  

Tretiramo v času po setvi, vendar pred 

vznikom posevka. 

 

Priporočena poraba vode: 200-300 l/ha 

 

 

Talni herbicid namenjen zatiranju nekaterih vrst ozkolistnega in širokolistnega plevela v posevkih buč. 

 

Sredstva se ne uporablja na mokrem ali presuhem zemljišču, v času suše ali temperaturne inverzije.  

 

Dobro zatira plevele kot so: navadna zvezdica, perzijski jetičnik, enoletna latovka in plezajoča lakota.  

Zadovoljivo zatira belo metliko, poljski jetičnik, navadno kostrebo in škrlatno rdečo mrtvo koprivo.  

Sredstvo ne zatre navadne rosnice in njivske vijolice. 
DEVRINOL 45 FL 

 

napropamid 45 %  

 

Karenca: zagotovljena s časom 

uporabe 

2 – 2,5 l/ha 

Tretira se pred setvijo s plitvo vdelavo 

(inkorporacijo) na globino 2 do 5 cm. 

 

Priporočena poraba vode: 200-400 l/ha 

Za zatiranje nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.  

 

Sredstvo je potrebno inkorporirati najpozneje 30 minut po tretiranju. Uporaba ročne/oprtne škropilnice ni dovoljena.  

 

MANJŠA UPORABA 

FLEXIDOR (DOVOLJENJE 

ZA NUJNE PRIMERE) 

 

izoksaben 50 % 
 

Karenca: 114 dni 

0,75 l/ha 

Tretira se po setvi in pred vznikom buč 

in plevelov, najpozneje 3 dni po setvi. 

 

Priporočena poraba vode: 200-400 l/ha 

Za zatiranje pelinolistne ambrozije, dresni, pasjega zelišča in ščirov v posevkih oljnih buč. 

 

Sredstvo smejo uporabljati samo poklicni pridelovalci oljnih buč, ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz 

fitomedicine. 

Za sredstvo je izdano dovoljenje za nujne primere (promet je omejen – zainteresirani pridelovalci so morali do 2.4.2021 sredstvo 

naročiti, prodaja in uporaba sredstva pa nadzorovana). Dovoljenje je veljavno od 15.03. do 14.07.2021 (120 dni).  

 

Priporočilo za uporabo (glede na izkušnje pridelovalcev v Avstriji): uporaba kombinacije  

                                                                                                    Flexidor 0,25 l/ha + Centium 36 CS 0,25 l/ha.  
SUCCESSOR 600 

 
petoksamid 60 %  

 

Karenca: zagotovljena s časom 
uporabe 

2 l/ha  

Tretiramo v fenološki fazi pred vznikom 
buč. 

 

Priporočena poraba vode: 200-400 L/ha 
 

 

Talni sistemični herbicid, ki se uporablja za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela. Sredstvo zatira ozkolistne plevele, kot so npr.: 

navadna kostreba, muhviči in enoletna latovka ter širokolistne plevele kot so npr.: srhodlakavi ščir, bela metlika, drobnocvetni rogovilček, 
kamilice, breskova dresen in pasje zelišče. 

 

Tretira se v času od setve do vznika buč tako, da so kaleče buče pokrite s prstjo. Običajno se tretira najpozneje v 3 do 5 dneh po setvi. 
 

Sredstva se ne sme uporabljati na površinah s katerih je možno spiranje zaradi dežja ali namakanja. 

 

PO SETVI PRED VZNIKOM ali TAKOJ PO VZNIKU PLEVELOV IN BUČ 

CLOMATE 

 

klomazon 36 %  

 

Karenca: zagotovljena s 

časom uporabe 

0,25 l/ha  

Tretiramo v času po setvi, pred 

vznikom, od razvojne faze suhega 

semena do faze, ko je drugi pravi list 

na glavnem steblu v celoti razgrnjen 

(BBCH 00-12). 

 

Priporočena poraba vode: 200-300 l/ha 

Za zatiranje nekaterih vrst enoletnega širokolistnega plevela. 

 

MANJŠA UPORABA 

 

 

 

 

 

 

 



Herbicid 

aktivna snov (a.s.) 

Odmerek 

Karenca 

Opombe 

 

PO VZNIKU PLEVELOV in BUČ 

FUSILADE FORTE  

 

fluazifop-p-butil 15 %  

 

Karenca: zagotovljena s 

časom uporabe 

 

0,8 l/ha (enoletni ozkolistni plevel) 

 

1,3 l/ha (večletni ozkolistni plevel 

(divji sirek) s predhodno medvrstno 

obdelavo tal s katero razrežemo 

rizome) 

 

Priporočena poraba vode: 100-400 l/ha 

Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela, razen enoletne latovke. 

 

Oljne buče tretiramo v času od razvojne faze, ko je drugi pravi list na glavnem steblu v celoti razvit, do razvojne faze, ko je 

četrti pravi list na glavnem steblu v celoti razvit (BBCH 12-14).  

 

 

MANJŠA UPORABA 

FUSILADE MAX  

 

fluazifop-p-butil 12,5 %  

 

Karenca: zagotovljena s 

časom uporabe 

 

1,0 l/ha (enoletni ozkolistni plevel) 

 

1,5 l/ha (večletni ozkolistni plevel 

(divji sirek) s predhodno medvrstno 

obdelavo tal s katero razrežemo 

rizome) 

 

Priporočena poraba vode: 100-400 l/ha 

Opombe: _______  z rumeno barvo so obarvani herbicidi, ki vsebujejo a.s., ki jih je PREPOVEDANO uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) ter pri vključitvi v KOPOP, 
operacija VOD (zahteva VOD_FFSV) in/ali operacija POZ (zahteva POZ_FFSV). 

 

 

PRED UPORABO FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA OBVEZNO PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE navedbe na ETIKETI in v NAVODILU O UPORABI! 

 

 
Pripravila:  mag. Iris Škerbot, svetovalec specialist II (za varstvo rastlin) 


