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Varstvo oljne
ogrščice

Spoštovani pridelovalci!

Zavedamo se vse večjih izzivov pri proizvodnji oljne 
ogrščice, zato so kakovostna sredstva za varstvo 
rastlin steber uspešne in stroškovno učinkovite 
proizvodnje. Da bo pridelava kakovostna in pridelki 
visoki, potrebujemo nove ideje in tehnologije. So-
delovanje BASF z vami je omogočilo uvedbo novih 
tehnologij, ki so izboljšale obstoječo proizvodnjo in 
dvignile pridelke na svetovno raven.

Novi hibridi oljne ogrščice prinašajo nove koristi in 
zahtevajo tehnologijo, ki sledi napredni pridelavi. V 
sodelovanju s proizvajalci semena je bila ustvarjena 
Clearfield® tehnologija, ki zagotavlja revolucionaren 
pristop pri zatiranju plevelov s herbicidom Cleravo®. 
Za tiste, ki pridelujete konvencionalne sorte in hibri-
de sta na voljo herbicida Butisan® S in Focus® Ultra. 

BASF je posebno pozornost namenil oblikovanju 
koncepta AgCelence®. Z uporabo AgCelence® fun-
gicidov je reguliran jesensko/spomladanski razvoj 
korenin in nadzemnih delov, zagotovljena je zašči-
ta rastlin pred stresom, rastline se bolje razvejajo in 
oblikujejo večje stroke ter so odlično zaščitene pred 
boleznimi. Caramba® je zdaj standardni izbor proi-
zvajalcev, ki dosegajo najboljše rezultate. 

Vse pogostejše prepovedi insekticidov so eden od 
razlogov za vse bolj zahteven nadzor nad škodljiv-
ci. Zmanjševanje škod zaradi jesenskih škodljivcev 
in zgodnjih napadov kljunotaja so tako še toliko 
pomembnejši. Fastac® 100 EC je odlična rešitev za 
hitro obvladovanje škodljivcev in ohranjanje dobre-
ga sklopa. 

BASF še naprej vlaga in raziskuje z namenom izbolj-
šanja ponudbe, pa tudi strokovne podpore in sode-
lovanja z lokalnimi pridelovalci. 

Tim BASF Slovenija



Prednosti zatiranja plevela v
jesenskem času

Če se posevek zapleveli, ogrščica raste v
višino (mlade rastline so ’’pretegnjene’’ in

slabo ukoreninjene,

kar jo dodatno obremenjuje in izčrpava,

otežuje prezimovanje in povečuje
tveganje za odpadanje listov!

Uspešno zatiranje plevela v jesenskem obdobju je ključni in osnovni pogoj za oblikovanje dobrega izhodišča 
za visok pridelek. Zatiranje plevela je treba opraviti jeseni, ker tudi če plevel pozimi propade – je škoda že 
storjena.
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Plevel oljni ogrščici jemlje hranljive snovi in vodo, posamezne vrste plevelov, kot sta njivska gorjušica in
samonikla pšenica, porabijo velike količine vode za rast in razvoj, se hitreje razvijajo in predstavljajo močno 
konkurenco oljni ogrščici, kot je razvidno iz tabele.
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Slabše pripravljena tla grudaste strukture otežuje
vznikanje oljne ogrščice in ne dovoljuje talnemu
herbicidu, da bi oblikoval herbicidni film. Pri slabi 
pripravi tal je delovanje herbicidov slabše.

Rastlinska vrsta Voda, ki je potrebna za 1 kg suhe snovi

Koruza

Pšenica

Sončnica

Oljna ogrščica

Njivska gorjušica (Sinapis arvensis)

Srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus)

Bela metlika (Chenopodium album)

300-400 l

400-500 l

500-600 l

600-700 l

1090 l

139 l

276 l

Dobro pripravljena tla



3
Deluje tudi kontaktno

(učinkovito deluje
tudi na vznikle

plevele, po vzniku
posevka)

2
Odlična

selektivnost!

4
Manj odvisen
od neugodnih

vremenskih razmer:
- potrebno manj padavin

- dlje počaka na dež

1
Zanesljivo zatira
najpomembnejše

širokolistne
plevele, zlasti

jetičnik, kamilico,
poljski mak in

navadno zvezdico

Butisan® S

POMEMBEN JE DOBER
ZAČETEK
Najbolj uporabljani talni herbicid v Evropi

ZATIRANJE PLEVELA 
PRI KONVENCIONALNI 
OLJNI OGRŠČICI

6



3
Deluje tudi kontaktno

(učinkovito deluje
tudi na vznikle

plevele, po vzniku
posevka)

2
Odlična

selektivnost!

4
Manj odvisen
od neugodnih

vremenskih razmer:
- potrebno manj padavin

- dlje počaka na dež

1
Zanesljivo zatira
najpomembnejše

širokolistne
plevele, zlasti

jetičnik, kamilico,
poljski mak in

navadno zvezdico

Butisan® S

POMEMBEN JE DOBER
ZAČETEK
Najbolj uporabljani talni herbicid v Evropi

7



Butisan® S

AKTIVNA SNOV:

FORMULACIJA:

ODMEREK UPORABE:

500 g/l metazaklor

koncentrirana suspenzija (SC)

2,0 l/ha

Butisan® S zatira veliko najpomembnejših plevelov oljne ogrščice

Odlična učinkovitost sredstva Butisan® S pri zatiranju divje kamilice

Butisan® S Netretirano

Butisan® S je registriran za uporabo po setvi in pred vznikom plevelov, čeprav je izjemno selektiven tudi, 
ko se uporablja po vzniku plevelov. Za popolno aktivacijo je potrebna manjša količina padavin kot pri 
konkurenčnih sredstvih. Deluje tudi na šele vznikle plevele.
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Kamilica
Matricaria chamomilla

Navadna zvezdica
Stellaria media

Poljski jetičnik 
Veronica spp.

Poljski mak
Papaver rhoes



Primer delovanja sredstva Butisan® S

Po setvi oljne ogrščice, vendar še pred njenim vznikom, s herbicidom Butisan® S v odmerku 2,0 l/ha oljni
ogrščici omogočimo neovirano in hitrejšo rast.

Butisan® S pokaže svoje vrhunske lastnosti pri dobro pripravljenih tleh
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Butisan® S Netretirano



Focus® Ultra

ULTRA VARSTVO PRED
SAMONIKLO PŠENICO!

1
Hiter sprejem (v eni

uri po tretmaju)

2
Ultra sistemik-
prispe do vseh
delov plevela

3
Visoka selektivnost
pri posevku oljne

ogrščice
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Samonikla pšenica je konstantna težava, ker je 
v kolobarju pšenica največkrat predposevek olj-
ni ogrščici. Zatiranje je nujno, ker pšenica pred-
stavlja oljni ogrščici pomembno konkurenco za 
prostor, vodo in hranilne snovi.

Focus® Ultra* v odmerku 1-2 l/ha preprosto reši
ta problem. Focus® Ultra se lahko uporablja vso 
jesen, vendar najbolje v času intenzivnega ra-
zvoja samonikle pšenice.

Učinki herbicida Focus® Ultra
proti samonikli pšenici
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AKTIVNA SNOV:

FORMULACIJA:

ODMEREK UPORABE:

100 g/l cikloksidim

koncentrat za emulzijo (EC)

1-2 l/ha (ob dodatku močila Dash® HC  
odmerek 1 l Focus® Ultra + 1 l Dash® HC)



1
Najširši spekter
delovanja med

vsemi herbicidi pri
oljni ogrščici

3
Fleksibilen čas

uporabe – v jeseni
ali spomladi

4
Edinstvena

kombinacija dveh
aktivnih snovi z

močnim kontaktnim
in podaljšanim

talnim delovanjem

2
Učinkovit proti
najodpornejšim

plevelom, vključno
z njivsko gorjušico

in samoniklo
pšenico

Cleravo®

Z ENO POTEZO DO ČISTE
OLJNE OGRŠČICE

ZATIRANJE PLEVELA 
PRI OLJNI OGRŠČICI 
CLEARFIELD®
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Cleravo® je kontaktni (dotikalni) herbicid z rezidualnim delovanjem, ki v rastlino vstopa pretežno preko listja, 
deloma tudi preko korenin. Vsebuje aktivni snovi imazamoks in kvinmerak. Uporablja po vzniku za zatiranje 
ozkolistnega in širokolistnega plevela izključno v posevkih Clearfield® hibridov oljne ogrščice, ki so tolerantni 
na aktivno snov imazamoks.

Količina uporabe: 1,0 l/ha + močilo Dash® 1 l/ha
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Gallium aparine Sinapis spp. Veronica spp. Samonikla pšenica

Chenopodium album Papaver rhoes Viola arvensis Echinocloa cruss galli

Ko je kamilica v fenološki
fazi 2–4 listov, je z uporabo
1,0 l/ha sredstva Cleravo®

z 1,0 l/ha močila Dash®

učinkovitost zagotovljena.

Cleravo®

Z enim herbicidom se znebite vseh pomembnih plevelov v posevku  
oljne ogrščice

Cleravo® deluje na širok spekter plevelov! Poleg standardnih plevelov, kot so Gallium spp. (lakota), Che-
nopodium spp. (bela metlika) in Anthemis arvensis (njivska pasja kamilica), Cleravo® učinkovito zatira tudi 
problematične plevele, kot so njivska gorjušica (Sinapis arvensis) in druge križnice (Cruciferous).



Cleravo® Netretirano

NetretiranoCleravo® 1,0 l/ha + Dash® 1,0 l/h

Cleravo® odlično zatira tudi samoniklo pšenico.
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Tretiranje se izvede, ko je plevel v najzgodnejši fazi razvoja (2–4 listi). Takrat zadostuje 1,0 l/ha Cleravo® + 
1 l/ha močila Dash®. Splošno priporočilo je, da se Cleravo® vedno uporablja z močilom Dash®.

Cleravo® je prvi sistemski herbicid, s katerim se samo z enim tretmajem uspešno zatrejo širokolistni in travni 
pleveli po vzniku oljne ogrščice.



Caramba®

ZA ZDRAVO OGRŠČICO Z
MOČNO KORENINO

3
Izboljšuje splošno
stanje rastline in

prezimovanje

2
Zmanjšuje rast

nadzemnega dela
rastline

4
Zagotavlja zaščito

pred boleznimi
v jesenskem

obdobju

1
Krepi razvoj

koreninskega
sistema

VARSTVO PRED BOLEZNIMI 
IN REGULACIJA RASTI 
OLJNE OGRŠČICE
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Caramba®

ZA ZDRAVO OGRŠČICO Z
MOČNO KORENINO

3
Izboljšuje splošno
stanje rastline in

prezimovanje

2
Zmanjšuje rast

nadzemnega dela
rastline

4
Zagotavlja zaščito

pred boleznimi
v jesenskem

obdobju

1
Krepi razvoj

koreninskega
sistema
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Čas uporabe

Optimalen čas uporabe sredstva Caramba® je, ko je oljna ogrščica v fazi razvoja od štiri do šest listov.
Pomembna prednost je, da se lahko uporablja tudi pri neenakomernem vznikanju oljne ogrščice, ko je v fazi
razvoja od kotiledona do drugega lista.

Pozitiven vpliv na rast
in razvoj rastlin 

Korenina pri rastlinah, ki so bile 
tretirane s sredstvom Caramba®, 
je bistveno bolj razvita kot pri 
rastlinah, ki niso bile tretirane 
ali so bile tretirane z drugim 
fungicidom.

Caramba® Netretirano

Caramba® 0,7 l/ha

Optimalen čas uporabe sredstva Caramba®

4–6 listov BBCH
00 10 12 14 18 32
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AKTIVNA SNOV:

FORMULACIJA:

ODMEREK UPORABE:

60 g/l metkonazola

koncentrat za emulzijo (EC)

1,2 l/ha 

Caramba®



Uporaba regulatorja rasti jeseni naredi razliko na koncu sezone

Regulator rasti

Poleg zaščite pred povzročitelji bolezni deluje
Caramba® tudi kot regulator rasti.

Caramba® skrajšuje internodije in zmanjšuje 
navpično rast. Na ta način je rozeta nizko 
postavljena, kar je ključen osnovni pogoj za 
dobro prezimovanje.

NetretiranoCaramba®

NetretiranoCaramba®

Netretirano Caramba®Caramba®
Oljna ogrščica, tretirana s sredstvom Caramba®,
pozimi in spomladi ne odvrže spodnjih listov,  
kar bistveno prispeva k večji asimilacijski 
površini in boljšemu splošnemu stanju rastline.
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ZATIRANJE 
ŠKODLJIVCEV 
OLJNE OGRŠČICE
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Fastac® 100 EC

Oljno ogrščico takoj po vzniku napadejo
bolhači in repna grizlica. Če niso
pravočasno zatrti, lahko ti škodljivci
privedejo do popolnega propada
posevka.

Zato je treba oljno ogrščico v obdobju
vznikanja vsak dan pregledati. Za
zatiranje bolhača in repne grizlice
je treba uporabiti Fastac® 100 EC v
odmerku 0,1 l/ha.

HITRO ZAČETNO  
DELOVANJE

Preverjena
učinkovitost na

najpomembnejše
škodljivce oljne

ogrščice

2
Kontaktno,
želodčno in
repelentno
delovanje

1
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Repičin buvač
(Psylliodes chrysocephala)

Repna grizlica 
(Athalia rosae)



BBCH
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Butisan® S  
2,0 l/ha

Caramba®  
1,0 l/ha

Caramba®  
0,7 l/ha

Jesen Pomlad

Fastac® 100 EC 0,1 l/ha

Focus® Ultra  
1,2 l/ha

00 10 12 18 32 55/57 61

Enoletni
ozkolistni in
širokolistni

pleveli
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Tehnologija varstva  
konvencionalne oljne 
ogrščice

Škodljivci

Kakovosten in visok pridelek

Preprečevanje zgodnjega
napada bolezni

Izboljšano prezimovanje in
izboljšana regulacija rasti

Zatiranje plevelov

61 65 8969/71
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00 10 12 18 32 55/57 61

Caramba®  
1,0 l/ha

Caramba®  
0,7 l/ha

Jesen Pomlad

Fastac® 100 EC 0,1 l/ha

Cleravo® 1,0 l/ha  
+ Dash® 1,0 l/ha

BBCH
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Tehnologija varstva
oljne ogrščice 
Clearfield®

61 65 8969/71

Škodljivci

Kakovosten in visok pridelek

Preprečevanje zgodnjega
napada bolezni

Izboljšano prezimovanje in
izboljšana regulacija rasti

Enoletni širokolistni in travni
pleveli
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BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, Slovenija 
tel.: +386 (0)1 589 75 12 | fax: +386 (0)1 568 55 56 
www.agro.basf.si 
     BASF.AgriculturalSolutions.SI 
® = zaščiteno ime podjetja BASF We create chemistry 

Agro tim

Vsi podatki in nasveti so informativnega značaja. Morebitne 
napake pri pripravi in tisku niso izključene.  

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno.  
Pred vsako uporabo preberite etiketo in informacije o proizvodu. 
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SIMON OGRAJŠEK

SALES REPRESENTATIVE
SLOVENIJA

Tel.: +381 11 3093 438
andrija.lilic@basf.com

Tel.: +386 30 643 266
branko.zupancic@basf.com

MARKETING MANAGER
APEO/AREA WEST

ANDRIJA LILIĆ

Tel.: +381 63 309 491
anamarija.masic@basf.com

Tel.: +385 99 60 000 74
alma.udovcic@partners.basf.com

SPECIALITY CROP MANAGER,  
APEO/AW

ANAMARIJA MAŠIĆ

FIELD CROP MANAGER
APEO/AREA WEST

ALMA UDOVČIĆ

TECHNICAL MANAGER
CRO/SLO/BIH

JADRANKA ALEKSIĆ

KEY ACCOUNT MANAGER
SLOVENIJA

BRANKO ZUPANČIČ

Tel.: +381 11 3093 408
sandra.lausevic@basf.com

Tel.: +385 1 60 000 43
jadranka.aleksic@partners.basf.com

Tel.: +386 30 708 881 
simon.ograjsek@partners.basf.com

SALES MANAGER 
APEO/AREA WEST

SANDRA LAUŠEVIĆ

Agro tim
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Vsi podatki in nasveti so informativnega značaja.  
Morebitne napake pri pripravi in tisku niso izključene. 

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. 
Pred vsako uporabo preberite etiketo  

in informacije o proizvodu.

Tel.: +385 98 244 040
jadranka.aleksic@basf.com

BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, Slovenija 
tel.: +386 (0)1 589 75 12 | fax: +386 (0)1 568 55 56 
www.agro.basf.si 
     BASF.AgriculturalSolutions.SI 
® = zaščiteno ime podjetja BASF We create chemistry 

Agro tim

Vsi podatki in nasveti so informativnega značaja. Morebitne 
napake pri pripravi in tisku niso izključene.  

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno.  
Pred vsako uporabo preberite etiketo in informacije o proizvodu. 

25

SIMON OGRAJŠEK

SALES REPRESENTATIVE
SLOVENIJA

Tel.: +381 11 3093 438
andrija.lilic@basf.com

Tel.: +386 30 643 266
branko.zupancic@basf.com

MARKETING MANAGER
APEO/AREA WEST

ANDRIJA LILIĆ

Tel.: +381 63 309 491
anamarija.masic@basf.com

Tel.: +385 99 60 000 74
alma.udovcic@partners.basf.com

SPECIALITY CROP MANAGER,  
APEO/AW

ANAMARIJA MAŠIĆ

FIELD CROP MANAGER
APEO/AREA WEST

ALMA UDOVČIĆ

TECHNICAL MANAGER
CRO/SLO/BIH

JADRANKA ALEKSIĆ

KEY ACCOUNT MANAGER
SLOVENIJA

BRANKO ZUPANČIČ

Tel.: +381 11 3093 408
sandra.lausevic@basf.com

Tel.: +385 1 60 000 43
jadranka.aleksic@partners.basf.com

Tel.: +386 30 708 881 
simon.ograjsek@partners.basf.com

SALES MANAGER 
APEO/AREA WEST

SANDRA LAUŠEVIĆ

Tel.: +385 98 462 613
alma.udovcic@basf.com

BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, Slovenija 
tel.: +386 (0)1 589 75 12 | fax: +386 (0)1 568 55 56 
www.agro.basf.si 
     BASF.AgriculturalSolutions.SI 
® = zaščiteno ime podjetja BASF We create chemistry 

Agro tim

Vsi podatki in nasveti so informativnega značaja. Morebitne 
napake pri pripravi in tisku niso izključene.  

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno.  
Pred vsako uporabo preberite etiketo in informacije o proizvodu. 

25

SIMON OGRAJŠEK

SALES REPRESENTATIVE
SLOVENIJA

Tel.: +381 11 3093 438
andrija.lilic@basf.com

Tel.: +386 30 643 266
branko.zupancic@basf.com

MARKETING MANAGER
APEO/AREA WEST

ANDRIJA LILIĆ

Tel.: +381 63 309 491
anamarija.masic@basf.com

Tel.: +385 99 60 000 74
alma.udovcic@partners.basf.com

SPECIALITY CROP MANAGER,  
APEO/AW

ANAMARIJA MAŠIĆ

FIELD CROP MANAGER
APEO/AREA WEST

ALMA UDOVČIĆ

TECHNICAL MANAGER
CRO/SLO/BIH

JADRANKA ALEKSIĆ

KEY ACCOUNT MANAGER
SLOVENIJA

BRANKO ZUPANČIČ

Tel.: +381 11 3093 408
sandra.lausevic@basf.com

Tel.: +385 1 60 000 43
jadranka.aleksic@partners.basf.com

Tel.: +386 30 708 881 
simon.ograjsek@partners.basf.com

SALES MANAGER 
APEO/AREA WEST

SANDRA LAUŠEVIĆ



BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165

1000 Ljubljana, Slovenija
T +386 (0)1 589 75 00
F +386 (0)1 568 55 56

www.agro.basf.si

Vsi podatki in nasveti so
informativnega značaja.

Morebitne napake pri pripravi
in tisku niso izključene.

Fitofarmacevtska sredstva
uporabljajte varno. Pred vsako

uporabo preberite etiketo in
informacije o proizvodu.

® = zaščiteno ime podjetja
BASF We create chemistry


