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Plazeča pirnica
Latinsko ime: Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski,
Sinonimi: Agropyron repens (L.) PB., Elymus repens (L.) Gould

Morfologija
◦ Steblo – 20-130 cm visoko, pokončno; tudi podzemna stebla, imenovana

živice.
◦ Socvetje – na vrhu stebla en klas iz mnogih klaskov; klaski iz več cvetov; so 

sploščeni, sedeči in s širšo stranjo prilegli ob os klasa.
◦ Plod – kariopsa (poseben plod trav); iz enega cveta se razvije en suh plod, v 

katerem je eno seme.
◦ Podzemni deli – korenine so šopaste, kot pri večini trav; pod površjem vrsta

tvori tudi obsežen sistem podzemnih preobraženih stebel (imajo torej
kolenca in členke).

Filip Küzmič



Plazeča pirnica
Fenologija

◦ Cvetoči poganjki se pojavijo poleti, 
pa tudi vse do jeseni (junij-oktober).

◦ Semena kalijo predvsem zgodaj spomladi.

Filip Küzmič



Plazeča pirnica
Način razmnoževanja

◦ S semeni - seme nima posebnih razširjevalnih struktur, zato večinoma le 
pade s starševske rastline. Raznos lahko opravijo živali z zaužitjem in seme
iztrebijo čez nekaj časa (seme preživi znotraj prebavnega trakta); na enem
steblu zraste 15-300 semen, običajno pa 25-40.

◦ Vegetativno - razrašča se s podzemnimi preobraženimi stebli, ki poženejo
vsako leto iz prejšnje leto plodečih poganjkov. Stranski brsti na kolencih
vzdolž podzemnih stebel so večinoma speči zaradi močne apikalne
dominance (prvi rastni vršiček s hormoni zavira razvoj stranskih brstov). 
Zbudijo se, ko se prekine povezava z rastnim vršičkom (recimo zaradi
mehanske poškodbe). Na večje razdalje se razširjajo s kmetijsko in gradbeno
mehanizacijo in prenosom zemlje.



Plazeča pirnica
Ekologija

◦ Zelnata trajnica.
◦ Opraševanje - je vetrocvetka; ni sposobna samooploditve.
◦ Rastišča - polja in ruderalna mesta, kot so robovi cest, opuščena zemljišča, 

nasipališča gradbenega materiala.
◦ Tla - raste na različnih tipih tal, najbolj uspešna (tekmovalna) je na rahlih in 

vlažnejših tleh (na zbitih tleh je njena rast bolj omejena); lahko preživi nekaj časa
v poplavljenih tleh.

◦ Slanost - prenese višjo slanost kot večina rastlin.
◦ Tekmovalnost - je močno tekmovalna nasproti kulturnim rastlinam zaradi

podzemnega razraščanja; veže velike količine dušika, fosforja in kalija, ki torej niso
dostopni drugim rastlinam; podzemni deli niso prisotni le plitvo pod površino, 
rastejo v več “nadstropjih”, zaradi česar je še bolj uspešna pri srkanju mineralnih
snovi; v podzemnih preoraženih steblih so shranjene založne snovi (škrob), ki
omogočijo rast novih poganjkov spomladi ali če se kos podzemnega stebla odtrga.



Plazeča pirnica
Izvor

◦ Domorodna vrsta, je zanešena po vsem svetu.

Ogroženost
◦ Ni ogrožena.



Plazeča pirnica
Načini zatiranja

◦ Z redko mehansko obdelavo tal le spodbudimo rast plazeče pirnice, saj se 
podzemna stebla pretrgajo, speči brsti se prebudijo in iz njih zrastejo novi
nadzemni poganjki in nove živice; z redno mehansko obdelavo tal prebudimo
speče brste, ki začnejo rasti, a zaradi stalnih motenj porabijo vse založne
snovi, shranjene v podzemnih steblih, in odmrejo; podobno dosežemo, če
razkosana podzemna stebla zakopljemo dovolj globoko, da ne morejo zrasti
na površino.

◦ Živina pase to travo.
◦ Učinkovito je dovolj dolgo trajajoče zastiranje in to na dovoljšnji površini, saj

je vrsta zelo svetloljubna.
◦ Pri kontroli pomaga tudi dovolj gosta setev kulturne rastline in izbira hitro

rastočih vrst, da zrastejo in zasenčijo pirnico, preden se ta že dobro razvije.



Plazeča pirnica
Posebnosti/zanimivosti

◦ Zaradi obsežnega podzemnega sistema je lahko koristna za utrjevanje brežin
(deluje protierozivno).

◦ Uporabna je za pašo in za seno.

Hulina N., 1998. Korovi



Kokalj
Latinsko ime: Agrostemma githago L.

Morfologija
◦ Steblo – 60-100 cm visoko, pokončno, v zgornjem

delu razraslo.
◦ Cvetovi – škrlatnordeči, posamični na dolgih pecljih, 5 venčnih listov.
◦ Plod – suh, večsemenski
◦ Podzemni del – glavna korenina s stranskimi koreninami.

http://www.pladias.cz/en/



Kokalj
Fenologija

◦ Cveti junij-september.
◦ Kali jeseni ali spomladi.



Kokalj
Način razmnoževanja

◦ S semenom – ena rastlina lahko proizvede tudi 200 semen, ki nimajo
posebnih razširjevalnih struktur; raznaša jih človek nehote, kot primešana k 
semenom kulturnih rastlin (seme je namreč podobno veliko kot seme žit); 
seme je kaljivo le nekaj let.

http://www.pladias.cz/en/



Kokalj
Ekologija

◦ (Prezimna) enoletnica – seme pogosto vzkali jeseni in nadaljuje rast
spomladi.

◦ Rastišča – predvsem polja (med njimi predvsem jara in ozimna žita).

◦ Rastlina je tipičen primer prilagojenosti na od človeka spremenjeno
(kmetijsko) krajino - semena so požeta skupaj z žiti in kasneje z njimi
posejana, kalijo takoj po setvi; semena, ki padejo na tla pred ali po žetvi
večinoma ne vzkalijo.



Kokalj
Izvor

◦ Arheofit - domovina ni natančno znana, najverjetneje pa je z Bližnjega
Vzhoda (torej je arheofit). 

◦ Razširjena je po vsej Evropi in drugod po svetu.

Ogroženost
◦ DA, predvsem zaradi izboljšanja tehnologije čiščenja semen.
◦ Na Rdečem seznamu ogroženih vrst je označena kot ranljiva vrsta:
“Ranljiva vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, za katere je 
verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadete vrste, če
bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v velikem
delu areala zmanjšala oziroma se zmanjšuje.”



Kokalj
Način zatiranja

◦ S herbicidi, mehansko obdelavo (je enoletnica) in čiščenjem semen po žetvi.



Kokalj
Posebnosti/zanimivosti

◦ Seme je strupeno – ko še niso mogli dovolj dobro očistiti semen po žetvi (ker
je seme podobno veliko kot seme žit in dozori ob istem času), so bila moki
primešana zmleta semena kokalja; semena (in cela rastlina) vsebuje
saponine, snovi, ki škodujejo tako človeku kot živini; obolenju pravimo
gitagizem (latinsko ime kokalja je Agrostemma githago) in se kaže kot težave
v prebavnem sistemu (bruhanje, diareja).

◦ Rastlina deluje kot bioregulator – vpliva (pozitivno) na rast okoliških rastlin; iz
semen rastline pridelujejo “agrostemin”, mešanico aminokislin in drugih
organskih snovi, ki ga lahko uporabimo, da pospešimo rast, povečamo
pridelek ter odpornost proti škodljivcem in boleznim pri rastlinah.



Navadni ščir
Sinonim: srhkodlakavi ščir

Latinsko ime: Amaranthus retroflexus L.

Morfologija
◦ Steblo – pokončno ali kipeče,

20-150 cm visoko, spodnji del bolj ali manj gladek,
zgornji del večinoma močno dlakav; 
steblo začne kmalu olesenevati.

◦ Cvet in socvetje – cvetovi zelo majhni, nekaj milimetrov dolgi, belo zeleni, 
enospolni; cvetovi združeni v gosta, navidez klasasta, pokončna socvetja na
vrhu glavnega in stranskih poganjkov.

◦ Plod – suh, enosemenski.

Filip Küzmič



Navadni ščir
Fenologija

◦ Cveti junij-oktober.
◦ Kali poleti.

http://www.pladias.cz/en/



Navadni ščir
Način razmnoževanja

◦ S semenom – ena rastlina lahko proizvede tudi več 100.000 semen, v 
povprečju pa okrog 10.000 (eno seme na cvet); Seme je kaljivo tudi 40 let; 
seme raznesejo živali v prebavnem traktu, ali človek kot primešano semenom
kulturnih rastlin ali s kmetijsko mehanizacijo.

Filip Küzmič



Navadni ščir
Ekologija

◦ Enoletnica.
◦ Opraševanje – vetrocvetka, je sposobna samooploditve.
◦ Rastišče – polja (predvsem okopavine), sadovnjaki, vinogradi, vrtovi, 

ruderalna zemljišča (odlagališča zemlje, gradbenega materiala).
◦ Tla – rad ima s hranili bogata in sveža, prenese le redko suha tla.
◦ Termofilnost – optimalna temperatura za kalitev je nad 30°C – je torej izrazito

toploljubna vrsta; dodatna prilagoditev na visoke temperature v času rastne
dobe je t.i. C4 presnova s posebno “Kranz” zgradbo lista, ki skupaj
omogočata fotosintezo tudi v najbolj vročem delu dneva, ko je rastline z bolj
“običajno” zgradbo in C3 presnovo ne morejo.

◦ Tekmovalnost – s svojo obliko rasti (=habitus) zaduši druge rastline; zelo
uspešno veže dušik.



Navadni ščir
Izvor

◦ Neofit – domovina Severna in Srednja Amerika.

Ogroženost
◦ Ni ogrožen.



Navadni ščir
Način zatiranja

◦ Je relativno dovzeten za določene herbicide.
◦ Mehansko ga je mogoče uspešno zatreti v prvem mesecu, kasneje ima zelo

dobro sposobnost obraščanja, če so poganjki pohojeni, porezani …
◦ Zaradi velike proizvodnje semen ga je najbolje zatreti preden semeni in 

obogati talno semensko banko.



Navadni ščir
Posebnosti/zanimivosti

◦ Semena te vrste ščira in druge, njemu sorodne, so v domovini (Ameriki) 
uporabljali za pridobivanje moke.

◦ Rastlina vsebuje saponine (organske snovi, ki se v stiku z vodo penijo in 
delujejo kot milo)  in so jo zato včasih uporabljali za pranje.

◦ V domovini raste predvsem na bregovih rek.
◦ Rastlina veže in vsebuje toliko dušika (predvsem v steblu in stranskih

poganjkih), da je lahko pri večji količini zaužitja strupena za živino.



Pelinolistna žvrklja
Latinsko ime: Ambrosia artemisiifolia L.

Morfologija
◦ Steblo – pokončno, 20-90 cm visoko, 

v zgornjem delu razraslo.
◦ Cvetovi in socvetja (koški) – cvetovi majhni, neopazni, enospolni, a na isti

rastlini - moška socvetja na vrhu poganjkov (vsak košek le 10-15 cvetov), 
majhni koški ženskih cvetov (večinoma le en cvet) v zalistju zgornjih listov.

◦ Plod in seme – plod pri košarnicah je rožka (suh enosemenski plod).
◦ Podzemni deli – glavna korenina s stranskimi koreninami

Filip Küzmič



Pelinolistna žvrklja
Fenologija

◦ Cveti julij-oktober.
◦ Plodi od avgusta naprej.

http://www.pladias.cz/en/



Pelinolistna žvrklja
Način razmnoževanja

◦ S semenom – na rastlino od nekaj 1.000 do nekaj 10.000 enosemenskih
plodov; plodovi nimajo posebnih struktur za razširjanje z vetrom; razširja se 
kot primes v mešanicah semen za hranjenje ptičev pozimi (predvsem v 
sončničnih), s kmetijsko mehanizacijo ipd.; semena so kaljiva več desetletij in 
imajo zelo kompleksno dormanco (sposobnost semena za kalitev se 
spreminja glede na razmere v okolju), kar jim zagotavlja dolgoživost in 
postopno kalitev; za kalitev potrebuje svetlobo.



Pelinolistna žvrklja
Ekologija

◦ Enoletnica.
◦ Opraševanje – vetrocvetka.
◦ Rastišča - njive (predvsem okopavine, koruza), ob poteh in na zapuščenih

zemljiščih, odlagališčih (ruderalno).
◦ Tla – rada ima topla in rahla tla, dobro prenaša sušo in tudi zasoljenost.
◦ Tekmovalnost – ni močno tekmovalna – potrebuje veliko svetlobe, zato v bolj

strnjenih sestojih hitro izgine.



Pelinolistna žvrklja
Izvor

◦ Neofit – domovina Severna Amerika.

Ogroženost
◦ Ni ogrožena.



Pelinolistna žvrklja
Način zatiranja

◦ Mehansko – najučinkoviteje z izruvanjem
(je enoletnica, se ne razmnožuje vegetativno), 
košnjo je treba ponavljati, ker se uspešno
obrašča iz stranskih brstov.

◦ Pomembno je zatiranje pred cvetenjem ali
vsaj pred plodenjem, da ne bogatimo
talne semenske banke.

◦ Kombinacija mehanskega in kemičnega
zatiranja lahko učinkovito zmanjša populacije.

◦ Z bolj gosto setvijo kulturne rastline, da 
jo zasenčimo.

Filip Küzmič



Pelinolistna žvrklja
Posebnosti/zanimivosti

◦ Je zelo alergena rastlina, ki povzroča seneni nahod v poznem poletju in 
jeseni, ko najobilneje cveti.

◦ Z zakonom je določeno, da jo moramo odstraniti na svojem zemljišču, ker
ogroža zdravje mnogih ljudi.

◦ V Sloveniji se je začela opazno širiti šele pred dvajsetimi leti in je bila pri tem 
zelo uspešna – danes jo najdemo z izjemo gorskih in gozdnatih predelov
povsod.

◦ Tudi v domovini je razširjen plevel.
◦ Slovensko ime je dobila po podobnosti plodu s kuhinjskim pripomočkom za

žvrkljanje – žvrklja.



Navadna kurja češnjica
Latinsko ime: Anagallis arvensis L. 

Morfologija
◦ Steblo – nizko, poleglo in razraslo, visoko 5-25 cm.
◦ Cvet – 5 venčnih listov, svetlo rdeče oz. oranžne barve (redko tudi temno

modre); cvetovi posamični na dolgih pecljih v zalistju listov, 6-10 mm v 
premeru.

◦ Plod – suh, večsemenski (do 40 semen na plod).
◦ Podzemni deli – glavna korenina z stranskimi

koreninami

http://www.pladias.cz/en/

Polona Sušnik



Navadna kurja češnjica
Fenologija

◦ Cveti junij-oktober.
◦ Kali celo rastno sezono, a predvsem jeseni in spomladi.



Navadna kurja češnjica
Način razmnoževanja

◦ S semenom – ena rastlina v povprečju 100-300 semen; seme kaljivo do okrog
10 let.

Filip Küzmič



Navadna kurja češnjica
Ekologija

◦ (Prezimna) enoletnica.
◦ Opraševanje – žužkocvetka.
◦ Rastišča – polja (predvsem okopavine in poletna žita), vrtovi, vinogradi in ob

poteh.
◦ Tla – rada ima vlažnejša tla.
◦ Tekmovalnost – ni močno tekmovalna, saj ima relativno majhen koreninski

sistem in nizko rast; lahko je bolj uspešna, če začne množično kaliti in rasti
pred drugimi rastlinami in prekrije večjo površino.



Navadna kurja češnjica
Izvor

◦ Domorodna, razširjena po vsem svetu.

Ogroženost
◦ Ni ogrožena.



Navadna kurja češnjica
Način zatiranja

◦ Mehansko – kot enoletnico je ni težko zatirati mehansko z običajnimi posegi.
◦ Gosto sejanje kulturne rastline prav tako pomaga z zadušitvijo.

Polona Sušnik



Navadna kurja češnjica
Posebnosti/zanimivosti

◦ Kot veliko vrst iz družine jegličevk vsebuje saponine v vseh delih rastline, zato
ni primerna krma za živino, če je je veliko.



Plavica
Sinonim: modri glavinec

Latinsko ime: Centaurea cyanus L.

Sinonim: Cyanus segetum Hill.

Morfologija
◦ Steblo – pokončno, 20-100 cm visoko, močno razraslo.
◦ Cvetovi in socvetja – cvetovi modri, združeni v koške (socvetje rastlin iz

družine košarnic).
◦ Plod – suh, enosemenski (rožka – plod vrst iz družine košarnic).
◦ Podzemni deli – glavna korenina s stranskimi koreninami

Polona Sušnik



Plavica
Fenologija

◦ Cveti junij-oktober.
◦ Kali jeseni ali spomladi.

Filip Küzmič



Plavica
Način razmnoževanja

◦ S semeni – 700-1600 na rastlino; kaljiva do okrog 10 let.



Plavica
Ekologija

◦ (Prezimna) enoletnica.
◦ Opraševanje – žužkocvetka; ni sposobna samooploditve.
◦ Rastišča – polja (predvsem ozimna žita, a tudi poletna žita in okopavine), 

redko tudi ob poteh, na nasipališčih.
◦ Tla – rada ima s hranili bogata tla.

Filip Küzmič



Plavica
Izvor

◦ Arheofit – domovina jugovzhodna Evropa in Bližnji Vzhod, a zanešena po
celem svetu.

Ogroženost
◦ Je ogrožena; izgineva zaradi izboljšanega čiščenja semen, kasnejšega sejanja

jeseni, višje gostote setve, močnega gnojenja in takojšnje obdelave tal po
žetvi, ki prepreči dozorevanje semen.

◦ Na Rdečem seznamu ogroženih vrst Slovenije je označena kot ranljiva vrsta: 
“Ranljiva vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, za katere je 
verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadete vrste, če
bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v velikem
delu areala zmanjšala oziroma se zmanjšuje.”



Plavica
Način zatiranja

◦ Izboljšanje čiščenja semen.
◦ Kasnejše sejanje jeseni, da ne vzkali.
◦ Višja gostote setve, močno gnojenje in takojšnja obdelava tal po žetvi, ki

prepreči dozorevanje semen.
◦ Vse našteto je prispevalo k izginevanju tega plevela.



Plavica
Posebnosti/zanimivosti

◦ Cvetove nekateri uporabljajo za okrasitev jedi, predvsem solat ali kot dodatek
čajnim mešanicam, saj so užitni;

◦ Gojijo ga kot okrasno rastlino, kjer so poleg običajne modre barve tudi
rastline z roza, belimi cvetovi in vmesnimi odtenki



Njivski osat
Latinsko ime: Cirsium arvense (L.) Scop.

Morfologija
◦ Steblo – pokončno in razraslo, 30-160 cm visoko.
◦ Listi – v rozeti relativno mehki, tisti na steblu z ostrimi bodicami.
◦ Cvetovi in socvetja – cvetovi rožnatovijolični, združeni v koške (socvetja vrst iz

družine košarnic).
◦ Plod – suh, enosemenski, imenovan rožka (plod vrst iz družine košarnic).
◦ Podzemni deli – obsežen sistem glavne korenine z mnogimi dolgimi, 

stranskimi koreninami in podzemnimi poganjki.

Filip Küzmič



Njivski osat
Fenologija

◦ Cveti junij-september.
◦ Kali predvsem jeseni in spomladi. 

http://www.pladias.cz/en/



Njivski osat
Način razmnoževanja

◦ S semeni – do 40.000 semen na rastlino, v povprečju 4.000-5.000; semena so 
kaljiva do 20 let; plodovi imajo podobno strukturo kot plod regrata –
kodeljica na vrhu plodu pomaga pri razširjanju z vetrom.

◦ Vegetativno – iz brstov, ki se razvijejo na stranskih
koreninah, ali iz stranskih brstov v podzemnem
delu stebla poženejo novi poganjki; 
na večje razdalje se razširja s kmetijsko in 
gradbeno mehanizacijo in prenosom zemlje.

http://www.pladias.cz/en/



Njivski osat
Ekologija

◦ Zelnata trajnica.
◦ Opraševanje – žužkocvetka.
◦ Rastišča – polja, travniki, nasipališča zemlje in 

gradbenega materiala, ob cestah in železniških tirih.
◦ Tla – raste na zelo različnih tipih tal.
◦ Tekmovalnost – veže velike količine dušika, 

ki tako niso na voljo drugim rastlinam; s pritlehno
listno rozeto uspešno tekmuje za prostor, z 
vegetativnim razraščanjem poganja nove poganjke; 
zaradi bodečih listov ga živina raje pusti pri miru in 
objeda druge rastline.

Hulina N., 1998. Korovi



Njivski osat
Izvor

◦ Domoroden, razširjen po vsem svetu.

Ogroženost
◦ Ni ogrožen.



Njivski osat
Način zatiranja

◦ Herbicidi pogosto niso zadovoljivo uspešni zaradi obsežnega podzemnega
dela, živina ga tudi ne popase.

◦ Pri košnji in oranju starejše rastline le še dodatno spodbudimo k 
vegetativnemu razmnoževanju, zatiranje je bolj dolgotrajno in dražje.

◦ V stadiju kalic je zelo učinkovito senčenje, saj v tej fazi potrebuje veliko
svetlobe.

◦ Najboljši način zatiranja je preprečevanje semenitve in zatiranje mladih
rastlin - kot pri drugih trajnih plevelih je ključno zgodnje ukrepanje (ko je 
rastlin malo in so še mlade).



Njivski osat
Posebnosti/zanimivosti

◦ Je močno medonosna rastlina – obiskuje ga veliko
različnih skupin žuželk.

◦ Zaradi velike vsebnosti dušika ni zaželjen v krmi v 
velikih količinah.

Filip Küzmič



Njivski slak
Latinsko ime: Convolvulus arvensis L.

Morfologija
◦ Steblo – 20-200 cm dolgo, poleglo, malo razraslo, leži na tleh ali se ovija okoli

drugih rastlin ali predmetov.
◦ Cvet – bel do svetlo roza, posamični ali do trije v rahlem zalistnem socvetju; 

cvet dvospolen, lijaste oblike, 2-2,5 cm v premeru.
◦ Plod – suh, večsemenski (1-5 semen).
◦ Podzemni del – primarna korenina požene stranske, vodoravno rastoče

nadomestne korenine večinoma v zgornjega pol metra globine (nekatere od 
teh korenin odmrejo vsako leto, nekatere preživijo več let).

Filip Küzmič



Njivski slak
Fenologija

◦ Cveti junij-oktober.
◦ Kali vso rastno sezono z vrhuncem konec pomladi in v začetku poletja.

http://www.pladias.cz/en/



Njivski slak
Način razmnoževanja

◦ S semeni – 1-5 semen na plod, do 550 na rastlino (ponavadi nekaj sto); semena
nimajo posebnih razširjevalnih struktur, odpadejo blizu rastline; razširjajo se lahko
s pomočjo živali (v prebavnem traktu) ali primešana semenom kulturnih rastlin
(seme je podobno veliko); semena imajo zelo trdo zunanjo ovojnico (=testo) in 
ostanejo kaljiva več kot 20 let.

◦ Vegetativno - predvsem spomladi na določenih mestih
iz podzemnih stranskih korenin poženejo navzgor novi
poganjki (iz notranje nastalih brstov v koreninah), ki se tik
pod površjem razvijejo v t.i. krono, iz katere izrastejo
nadzemni poganjki; na večje razdalje se razširjajo s 
kmetijsko in gradbeno mehanizacijo in 
prenosom zemlje.

http://www.pladias.cz/en/



Njivski slak
Ekologija

◦ Zelnata trajnica.
◦ Opraševanje – žužkocvetka.
◦ Rastišča – polja, vinogradi, vrtovi, robovi cest in železnic, na ruderalnih

mestih, kot so nasipi, na pašnikih in travnikih.
◦ Tla – pogostejši je na suhih tleh (je bolj uspešen zaradi obsežnega

podzemnega sistema korenin), rad ima s hranili bogata tla, globoka in rahla
glinasta.

◦ Tekmovalnost - rastline poženejo več metrov dolge korenine, ki lahko
prodirajo globoko v tla, in številne do dva metra dolge koreninske poganjke
(globina korenin je odvisna od rahlosti tal in nivoja podtalnice); ovijava rast
omogoča rastlini, da hitreje pride do svetlobe, ker ji ni treba vlagati toliko
energije in sladkorjev (proizvod fotosinteze) v oporne strukturne elemente v 
steblu; ob večji pojavnosti slaka, lahko žita zaradi teže tudi poležejo in tako
oteži žetev; je zelo svetloljubna vrsta.

Filip Küzmič



Njivski slak
Izvor

◦ Domoroden, razširjen po vsem svetu.

Ogroženost
◦ Ni ogrožen.



Njivski slak
Način zatiranja

◦ Pri mehanski obdelavi tal se s trganjem korenin in poganjkov njivski slak zelo
uspešno razmnožuje in obrašča.

◦ Problem zatiranja s herbicidi je, da ima slak malo listov (nadzemni del, preko
katerega herbicid deluje na rastlino) v primerjavi z obsežnim podzemnim
delom, ki ga prav tako želimo uničiti. Zaradi tega pride do naslednje dileme: 
če slak poskusimo zatirati, ko šele začne poganjati, najverjetneje ne bo vsrkal
dovolj herbicida, da bi propadli tudi podzemni deli, a če počakamo, da dobro 
razvije nadzemni del in pridobi večjo površino, na katero deluje herbicid, je 
bolj razvita tudi kultura, ki jo rešujemo pred slakom – sadno drevo, vinska
trta, koruza itd., ki pa jih herbicid prav tako prizadane. Potrebno je torej najti
pravi čas za uporabo herbicida in to kombinirati tudi z drugimi ukrepi.

◦ Povrhnjica stebla in listov slaka je ponavadi močno kutikulizirana (površinski
voski) in nagrbančena, kar otežuje omočitev the organov, kar je pri uporabi
herbicidov zelo pomembno in nujno.



Njivski slak
Način zatiranja

◦ Veliko lahko naredimo z izborom kulture - ozimna pšenica je zelo
tekmovalna, ker spomladi, ko najbolj raste, slak še ne porablja veliko vode s 
svojim koreninskim sistemom (ker še nima tako razvitih nadzemnih delov).

◦ S pravilno mehansko obdelavo tal (okoli 16 dni po vzniku slaka in nato v 
presledkih 2-4 tedni) lahko zmanjšamo pojavnost, saj s pogosto motnjo
povzročimo, da slak porablja zaloge v podzemnih organih.

◦ Slak je eden najbolj
trdoživih in problematičnih
plevelov in, kot ponavadi, 
je najbolj uspešna
kombinacija različnih načinov
zatiranja.

Hulina N., 1998. Korovi



Njivski slak
Posebnosti/zanimivosti

◦ Mlade liste so ljudje včasih uporabljali za juhe, prikuhe in nadeve.
◦ Živina se pase na nadzemnih delih, korenine pa so strupene.



Krvavordeča srakonja
Latinsko ime: Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Sinonim: Panicum sanguinale L.

Morfologija
◦ Steblo – 10-50 cm visoko, kipeče in občasno plazeče (se ukoreninja na

kolencih), razraslo predvsem pri dnu.
◦ Cvet in socvetje – cvetovi zelo majhni (nekaj milimetrov veliki), združeni v t.i. 

prstasta klasasta socvetja; socvetje iz 2-12 (najpogosteje okoli 5) štrlečih
delnih socvetij - vejic (=klasi).

◦ Podzemni deli – šopast koreninski sistem.

http://www.pladias.cz/en/



Krvavordeča srakonja
Fenologija

◦ Cveti junij-september.
◦ Kali zgodaj poleti – potrebuje veliko toplote (optimalno pri 25 °C).

Filip Küzmič



Krvavordeča srakonja
Način razmnoževanja

◦ S semeni – tudi 2.000 semen na rastlino, seme kaljivo le do deset let; nima
posebnih struktur za razširjanje; razširja se pogosto s prevažanjem zemlje in 
gradbenega materiala, primešana semenom kulturnim rastlin ali v senu.

◦ Z ukoreninjanjem – lokalno se lahko razširi z ukoreninjanjem stebel na
kolencih.



Krvavordeča srakonja
Ekologija

◦ Enoletnica.
◦ Opraševanje – vetrocvetka.
◦ Rastišča – polja (zlasti okopavine), vrtovi, sadovnjaki, vinogradi, ob poteh, na

železniških progah, na zapuščenih zemljiščih in nasipališčih zemlje in 
gradbenega materiala.

◦ Tla – rada ima rahla, topla (osončena) tla, bogata z dušikom.
◦ Tekmovalnost – je C4 rastlina, kar ji daje prednost na zelo vročih in suhih

rastiščih (za več o C4 glej navadni ščir); pri večji pojavnosti lahko ustvari gost
sestoj in zaduši druge vrste.



Krvavordeča srakonja
Izvor

◦ Domorodna (doma je iz južne Evrope, v srednji in severni Evropi je 
zanešena).

Ogroženost
◦ Ni ogrožena, zanešena po vsem svetu.



Krvavordeča srakonja
Način zatiranja

◦ Mehansko je ni težko zatirati, ker je enoletnica, vendar se lahko na kolencih
ponovno ukorenini.

◦ Je krmna rastlina in tako primerna za pašo.
◦ Ni je težko zatirati z zastiranjem (nima podzemnih zalog, da bi dolgo preživela

brez svetlobe).
◦ Obstaja več uspešnih kemičnih pripravkov za zatiranje.
◦ Skupaj z muhvičem in kostrebo sodi med bolj nadležne travne plevele, ki

posebej v koruzi povzročajo največje preglavice. Dokler so koruzo in ostale
njive še ročno okopavali in na ta način odstranjevali plevel, so bili mnogi
enoletni travni pleveli relativno redki, ker se jih je enostavno odpravilo; s 
prehodom na zatiranje s herbicidi pa so bili širokolistni pleveli povsem
odpravljeni, travni pa so se lahko nemoteni razrasli, saj kot bližnji sorodniki
kultur iz družine trav (recimo koruza), niso občutljivi na take herbicide.



Krvavordeča srakonja
Posebnosti/zanimivosti

◦ Ima visoko krmno vrednost (v primerjavi z drugimi travami) zaradi visoke
vsebnosti beljakovin – živina jo lahko popase, ko se razraste po žetvi, ali je 
uporabljena kot seno.

◦ Zaradi šopastega (a plitkega) koreninskega sistema jo ponekod sejejo za
stabilizacijo peščenih tal (protierozivno delovanje).

◦ Včasih so jo gojili v srednji Evropi (npr. Nemčija, Poljska) za seme, ki so ga
kuhali v mleku.



Njivska preslica
Latinsko ime: Equisetum arvense L.

Morfologija
◦ Steblo - poganjki dveh oblik – plodni (fertilni) in jalovi (sterilni); plodni

poganjki belkastorjavkasti (ne opravljajo fotosinteze!), do 30 cm visoki, 
nerazrasli, na vrhu nosijo trosni klas in propadejo takoj, ko sprostijo trose; 
jalovi poganjki zeleni, pokončni, do 50 cm visoki, votli, razrasli, stranski
poganjki večinoma nerazrasli, vodoravni do pokončni; listi zelo reducirani na
nekaj milimetrov dolge, prilegle strukture na členkih.

◦ Cvet in socvetje – ga nima!
◦ Trosi in trosišča – zrastejo na vrhu plodnih poganjkov v t.i. trosnem klasu.
◦ Podzemni deli - tvori sistem preobraženih stebel, na katerih zrastejo tudi

gomoljčki, bogati s škrobom; na kolencih teh podzemnih preobraženih stebel
rastejo razrasle nadomestne korenine.

http://www.pladias.cz/en/



Njivska preslica
Fenologija

◦ Plodni poganjki se pojavijo zgodaj spomladi (marec-maj) in propadejo kmalu
po tem, ko raztrosijo trose.

◦ Zeleni, jalovi poganjki se pojavljajo skozi
celo rastno sezono.

http://www.pladias.cz/en/



Njivska preslica
Način razmnoževanja

◦ S trosi – ti kalijo takoj po tem, ko dozorijo, če se znajdejo v primernem
(vlažnem) okolju; v nasprotnem primeru kmalu propadejo (živijo le do nekaj
tednov); trosi imajo nitaste strukture, imenovane elatere, ki jim pomagajo pri
razširjanju.

◦ Vegetativno – podzemna preobražena stebla
lahko dosežejo tudi 100 metrov dolžine v naravnih
pogojih, globina nekaj metrov (do okrog tri); 
nove rastline se lahko razvijejo tako iz
razkosanih delov podzemnih preobraženih stebel
kot iz gomoljev – oboji imajo namreč kolenca
z zasnovami brstov, ki so lahko dolgo speči; 
večje razdalje premaga z gradbeno in kmetijsko
mehanizacijo in s prenosom zemlje.

Hulina N., 1998. Korovi



Njivska preslica
Ekologija

◦ Zelnata trajnica.
◦ “Opraševanje” – ni oprašitve, ker nima cvetov in cvetnega prahu.
◦ Rastišča – polja, sadovnjaki, travniki, ob cestah in na cestnih, pa tudi

naravnih brežinah ob vodotokih, kjer rastejo tudi druge vrste preslic.
◦ Tla – rada ima vlažna tla z visokim nivojem podtalnice, a raste tudi na suhih

in prepustnih tleh (pri čemer lahko s podzemnim delom sega v globino).
◦ Tekmovalnost – gomoljčki na podzemnih preobraženih steblih so polni

založnih snovi – sestavljeni so iz zelo skrajšanih členkov, ki imajo celice, 
napolnjene s škrobom.



Njivska preslica
Izvor

◦ Domorodna.

Ogroženost
◦ Ni ogrožena.



Njivska preslica
Način zatiranja

◦ Težko jo je zatreti zaradi obsežnega podzemnega sistema preobraženih
stebel, ki jih z obdelavo zemlje le razkosamo in povečamo število rastlin.

◦ Podobne težave se pojavijo pri uporabi herbicidov, ki nadzemni del uničijo, 
podzemnega pa ne v celoti in lahko ponovno požene.

◦ Z znižanjem nivoja podtalnice jo do neke mere prizadanemo, a lahko ob tem 
škodujemo tudi kulturnim rastlinam.

◦ Uspešno jo lahko zatiramo s košnjo, mehanskim odstranjevanjem in uporabo
zastirk.



Njivska preslica
Posebnosti/zanimivosti

◦ Vse vrste preslic vgrajujejo veliko silicija v celičnih stenah celic povrhnjice, kar
jih naredi trde in grobe – zaradi tega so jih uporabljali za čiščenje posod.

◦ Uporabna je v zdravilstvu predvsem za odvajanje.
◦ Uporabljajo jo za pripravo škropiva proti plesnim in rjam.
◦ Sicer manj kot nekatere njene sorodnice, a vseeno je njivska preslica

strupena za konje.
◦ Na motenih zemljiščih oz. novih nasipih z naselitvijo pomaga pri stabilizaciji

tal (deluje protierozivno).
◦ Latinsko ime v dobesednem prevodu pomeni konjska dlaka.



Poljski mak
Latinsko ime: Papaver rhoeas L.

Morfologija
◦ Steblo – pokončno, 30-70 cm visoko, rahlo razraslo, vsebuje bel, lepljiv sok.
◦ Cvetovi – 4 venčni listi, značilne rdeče barve s temnoškrlatnim dnom; cvetovi

5-8 cm v premeru, razvijejo se na koncu poganjkov na dolgih pecljih.
◦ Plod – suh, večsemenski.
◦ Podzemni deli – glavna korenina s stranskimi koreninami

Polona Sušnik



Poljski mak
Fenologija

◦ Cveti maj-avgust.
◦ Kali jeseni ali spomladi.

http://www.pladias.cz/en/



Poljski mak
Način razmnoževanja

◦ S semeni – tudi 20.000 semen na rastlino; seme je drobno in nima posebnih
struktur za razširjanje; razširja se s kmetijsko in gradbeno mehanizacijo, s 
prevozom zemlje.



Poljski mak
Ekologija

◦ (Prezimna) enoletnica.
◦ Opraševanje – žužkocvetka.
◦ Rastišča – polja (predvsem ozimna žita, a tudi okopavine), ruderalna mesta

(nasipališča zemlje in gradbenega materiala).
◦ Tla – rad ima bogata, vlažna

apnenčasta tla.

Filip Küzmič



Poljski mak
Izvor

◦ Domovina ni točno znana, verjetno pa je Bližnji Vzhod, od koder je k nam
prišel s širitvijo kmetijstva (torej je arheofit).

Ogroženost
◦ Je ogrožen na poljih - z uporabo herbicidov je postal precej redek na samih

njivah, bolj pogost je na robovih njiv, ob cestah in na drugih motenih
(ruderalnih) mestih.



Poljski mak
Način zatiranja

◦ Z uporabo herbicidov in boljšim čiščenjem semen je postal precej redek na
samih njivah.



Poljski mak
Posebnosti/zanimivosti

◦ Večina rastline, predvsem pa mlad plod, je strupene zaradi vsebnosti
alkaloidov.

◦ Seme ni strupeno in je enako uporabno kot seme vrtnega maka.



Navadna zvezdica
Sinonim: kurja črevca

Latinsko ime: Stellaria media (L.) Vill.

Morfologija
◦ Steblo – poleglo ali kipeče, razraslo, 5-40 cm višine.
◦ Cvet in socvetje – cvet s 5 belimi venčnimi listi (ki so globoko razklani), v 

premeru okrog 5 mm; cvetovi posamični ali v nekajcvetnih socvetjih.
◦ Plod – suh, mnogosemenski.

Filip Küzmič



Navadna zvezdica
Fenologija

◦ Cveti celo rastno sezono.
◦ Kali celo rastno sezono, a v največji meri zgodaj spomladi ali v pozni jeseni.

http://www.pladias.cz/en/



Navadna zvezdica
Način razmnoževanja

◦ S semeni – 8-10 semen v plodu, na rastlino tudi 15.000; semena nimajo
posebnih razširjevalnih struktur; razširjajo se z gradbeno in kmetijsko
mehanizacijo, primešana mešanicam semen za trate ali kulturnih rastlin, 
razširjajo jih tudi živali – mravlje in večje živali v prebavnem traktu po
zaužitju; seme kaljivo tudi 50 let.

◦ Vegetativno – na kolencih stebla ob stiku s tlemi lahko požene nadomestne
korenine in se tako lokalno razširja.



Navadna zvezdica
Ekologija

◦ (Prezimna) enoletnica.
◦ Opraševanje – žužkocvetka.
◦ Rastišča – polja (predvsem okopavine), vinogradi, sadovnjaki, gozdni rob, 

kanali za odvodnjavanje itd.
◦ Tla – rada ima vlažna in z dušikom bogata tla.
◦ Tekmovalnost – kali in cveti skozi celo rastno sezono, tudi pri zelo nizkih

temperaturah (malo nad ničlo), kar ji daje prednost v rasti od jeseni do 
pomladi, ko lahko v nekaj toplejših zimskih dneh preraste večje površine in 
zmanjša kalitev in rast drugih rastlin spomladi; v enem letu lahko uspeta dve
ali celo tri generacije.

Filip Küzmič



Navadna zvezdica
Izvor

◦ Domorodna.

Ogroženost
◦ Ni ogrožena, raznešena je po celem svetu.



Navadna zvezdica
Način zatiranja

◦ Že običajno mehanično zatiranje je pogosto uspešno, saj je enoletnica, ki
potrebuje precej vlage in jo motnje hitreje prizadanejo.

◦ Setev hitro rastočih kultur, ki zasenčijo tla, zmanjša kalitev semen.
◦ Obstaja tudi več pripravkov za kemično zatiranje.



Navadna zvezdica
Posebnosti/zanimivosti

◦ Nekateri jo uporabljajo v solatah, juhah in prikuhah.
◦ Ptiči imajo radi seme, prašiči in gosi celo rastlino, vendar je za živino v velikih

količinah lahko škodljiva.



Opozorila
Podatki v predstavitvi so zbrani iz različnih virov, ki se pogosto med seboj
razlikujejo (predvsem v številskih podatkih, kot je število semen na rastlino, 
dolgoživost semen, dolžina korenin ipd.), kar je nenazadnje odvisno od podatkov, 
do katerih so imeli dostop različni avtorji.

Pri številskih podatkih, kot je število semen in dolgoživost semen, je bolj kot same 
številke pomembno, ali gre za nekaj sto semen ali nekaj deset tisoč semen, oz. ali
gre za nekaj let ali za več deset let dolgoživosti semen.

Imena (tako latinska kot slovenska) so v različnih virih lahko različna, kar je 
posledica sprememb v poimenovanju in klasifikaciji vrst; uradna imena v tej
predstavitvi so uporabljena glede na Malo floro Slovenije, 4. izdaja, 2007; 
navedeni so najpogostejši sinonimi, da zmanjšajo zmedo pri morebitnem iskanju
dodatnih informacij.

Fotografije in ostali material v tej predstavitvi so namenjeni izključno za uporabo
v izobraževalne namene za potrebe tekmovanja.



Glavni viri
◦ Martinčič et al., 2007. Mala flora Slovenije, 4. izdaja
◦ Mamilovič J., 1987. Pleveli
◦ Šarić T., 1986. Atlas korova
◦ Petauer T., 1993. Leksikon rastlinskih bogastev
◦ https://www.cabi.org/isc/ (Datasheet search)
◦ http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/query.asp (zemljevidi razširjenosti)
◦ https://www.cropscience.bayer.si/Kulture/Koruza/Pleveli-v-koruzi.aspx
◦ http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.4141/cjps91-129#.W4R-

2egzZPY (serija člankov The biology of Canadian weeds)
◦ http://www.pladias.cz/en/ (fotografije)

https://www.cabi.org/isc/
http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/query.asp
https://www.cropscience.bayer.si/Kulture/Koruza/Pleveli-v-koruzi.aspx
http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.4141/cjps91-129#.W4R-2egzZPY
http://www.pladias.cz/en/
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