
Metobromuron 500 g/L

Talni herbicid za zatiranje
enopletnega plevela



Registracija v Sloveniji

Kultura
Odmerek

L/ha
Karenca

Krompir do 3 Zagotovljena s 

uporabe

Soja* 2-3

2-3

*v letu 2022 dovoljenje za nujno rabo



SOJA



Soja: program 1

BBCH 00 10 11 12 13 14 60 71 77 89

1,5-2,5 L/ha
+

2-2,5 L/ha

Basagran 480 0,5-1,25 l/ha

Korekcije za 
ozkolistni 

plevel 
Foliarni graminicid

plevel. Odmerek odvisen 
od vrste in razvojnih faz 

plevela!

Osnovno 



Soja: program 2

BBCH 00 10 11 12 13 14 60 71 77 89

1,5-2,5 L/ha
+

0,2-0,25 L/ha

Basagran 480 0,5-1,25 l/ha

Korekcije za 
ozkolistni 

plevel 
Foliarni graminicid

plevel. Odmerek odvisen 
od vrste in razvojnih faz 

plevela!

Osnovno 



Soja: program PROFI

BBCH 00 10 11 12 13 14 60 71 77 89

1,5-2,0 L/ha

+
0,2 L/ha

Basagran 480 0,5-1,25 l/ha

Korekcije za 
ozkolistni 

plevel 
Foliarni graminicid

plevel. Odmerek odvisen 
od vrste in razvojnih faz 

plevela!

Osnovno 

+

1,5-2 L/ha



BBCH 00 10 11 12 13 14 60 71 77 89

Prednosti osnovnega pred vznikom

• Posevek se razvija brez
konkurence plevela

•

pomembnega 
plevela

•

po vzniku

:
• Eventuelno le mala prisotnost plevela, ki se razvija 

vznikom v slabi kondiciji

• Zaradi stanja plevela

• Zaradi stanja plevela so lahko odmerki i kot 

odmerkov



• . 

• Na srednj selektivnost Promana dobra, ne glede 

•

lahkih tleh, ki poleg malo gline vsebujejo tudi malo organske snovi (<1,5 %).

• V tleh z manj kot 1,5 % organske snovi je odmerke glede na vsebnost gline potrebno 
prilagoditi, kot sledi:

• Ker je delovanje 
Promana kar 

od vsebnosti gline
in organske snovi,

na tleh z malo vsebnostjo organske snovi in malo gline polno

talni herbicid
SOJA -

<15% gline 15-25% gline >25% gline

največ 1,5 L/ha

Ne škropiti 

Škropljenje v prikazanih odmerkih

Odmerki v standardno priporočenih odmerkih



• :
• em sloju tal

• Pomembno za optimizacijo vlage za aktivacijo herbicidov

• Dobri pogoji za enakomeren vznik posevka

• Odmerjanje talnih herbicidov za uporabo pred vznikom:
• Pomembno za optimizacijo selektivnosti, zlasti pri 

obilnih padavinah

•

➢ Proman: 1-3 L/ha

➢ Chanon: 1,5-2 L/ha

➢ Clomate: 0,2-0,25 L/ha 

Povzetek 
Program zatiranja plevela na osnovi Promana v soji





1,5-2,5 L/ha

+ za dodatno delovanje na trave: 

pripravki na osnovi pandimetalina ali
S-metolaklora ali dimetenamida

1-2 L/ha

(odmerek odvisen od vrste in faze trav)

: program zatiranja 
plevela

+
2-2,5 L/ha



12

talni herbicid

• . 

• Na srednj selektivnost Promana dobra, ne glede 

•

lahkih tleh, ki poleg malo gline vsebujejo tudi malo organske snovi (<1,5 %).

• V tleh z manj kot 1,5 % organske snovi je odmerke glede na vsebnost gline potrebno 
prilagoditi, kot sledi:

• Ker je delovanje 
Promana kar 

od vsebnosti gline

na tleh z malo vsebnostjo organske snovi 

-

<15% gline 15-25% gline >25% gline

največ 2 L/ha

Škropljenje v prikazanih odmerkih

Odmerki v standardno priporočenih odmerkih



• :
• Promana v zgornjem sloju tal ter 

• Pomembno za optimizacijo vlage za aktivacijo Promana

• Dobri pogoji za enakomeren vznik posevka

•

ga pleveli vsrkajo, ko rastejo skozi herbicidni film, zato je
njegovo herbicidno delovanja neodvisno od vlage v tleh

• Odmerjanje Promana za uporabo pred vznikom:
• Pomembno za optimizacijo selektivnosti, zlasti pri obilnih padavinah

•

➢ Proman: 2-3 L/h

Povzetek 
Program zatiranja plevela na osnovi 



SOJA 



Talni herbicidi morajo imeti za ustrezno delovanje na voljo dovolj vlage v tleh.

navadno zelo neenakomerno razporejajo v profilu tal.

razporejanje talnih
herbicidov v profilu tal



• Hi-wett® je optimizirana alternativa organosilikonskim pomožnim sredstvom

• Univerzalna uporaba

➢ Izredni učinki s herbicidi, insekticidi, fungicidi in foliarnimi gnojili, posebno 

na rastlinah, ki se slabo omočujejo

➢ Boljši razpored talnih herbicidov v tleh

• Pretresite kanister z močilom Hi-wett® in ga dodajte v tank po doziranju FFS 

in/ali hranil

• Najboljši rezultati z malimi količinami vode

• Stabilno v širokem rangu pH

• Optimalni pH: 4 do 9

razporejanje talnih
herbicidov v profilu tal



razporejanje talnih
herbicidov v profilu tal

▐ Enakomeren razpored v profilu tal:
➢ delovanje (manj mest s prenizko koncentracijo herbicida)

➢ selektivnost (manj mest s previsoko koncentracijo herbicida)

▐ Brez HI-WETT-a Dodan HI-WETT
▐ Neenakomeren razpored v profilu tal Enakomeren razpored v profilu tal



188. November 2012 188. November 2012 

• Kulture:
• Poljedelske kulture
•

• Okrasne rastline

• Doziranje

➢Poljedelske kulture:
➢ Standardna doza 0,1 l/ha
➢ Talni herbicidi: 0,2 l/ha.

➢Sadjarstvo, vinska trta, okrasne rastline:
➢ Pri porabi vode do 250 l/ha je doza 0,1 l/ha
➢ Pri porabi vode 250-500 l/ha je doza 0,15 l/ha
➢

razporejanje talnih
herbicidov v profilu tal


