
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo FLEXIDOR je talni herbicid, ki vsebuje aktivno snov 
izoksaben in spada v skupino derivatov benzamida, med zaviralce sinteze celične stene. 
Koreninice vznikajočih plevelov vsrkajo sredstvo,  posledično se zaustavi vgradnja leucina v 
beljakovinske molekule plevela ter razvoj hipokotila in rast korenin.   

NAVODILO ZA UPORABO:  
 

1. GLAVNE UPORABE: 
 

Sredstvo FLEXIDOR se uporablja za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela  pred 
vznikom v: 

- poru , gojenem na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo zgodaj po 
presaditvi, v razvojni fazi, ko je jasno viden drugi do četrti list (BBCH 12-14). S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v  eni rastni sezoni. 

- česnu in čebuli , gojenih na prostem, v odmerku največ 0,25 L/ha. Priporoča se 
uporabo od setve do razvojne faze, ko je jasno viden drugi list (BBCH 00-12). S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. 

- ozimni pšenici in ozimnem je čmenu v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od 
razvojne faze po setvi do faze razvitih treh listov (BBCH 00-13). S sredstvom se lahko 
na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. 

- okrasnem drevju in grmi čevju , pri gojenju na prostem, v odmerku  0,25 L/ha. 
Priporoča se tretiranje dobro ukoreninjenih rastlin.  Uporaba na sadikah se odsvetuje. 
Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni,  samo 
v vrstah, na največ 50% celotne površine. 

- jablanah v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od razvojne  faze mirovanja do 
faze konca cvetenja (BBCH 00-69). Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi 
največ enkrat v eni rastni sezoni, samo v vrstah, na največ 30% celotne površine. 

- jagodah , gojenih na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od 
razvojne faze mirovanja do faze začetka oblikovanja stolonov (BBCH 00-41) oziroma 
1-3 tedne po saditvi. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni 
rastni sezoni. 

- radi ču vitlofu , gojenem na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od 
razvojne faze popolnoma razvitih kličnih listov do faze razvitih šestih listov (BBCH 10-
16). Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni. 

- špargljih , gojenih na prostem, v odmerku  0,25 L/ha. Tretiranje se opravi pred 
vznikom špargljev in plevela. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ 
enkrat v eni rastni sezoni, samo v vrstah, na največ 50% celotne površine. 
 
Priporočena poraba vode je 100-400 L/ha. 
 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično za zgoraj navedene gojene rastline, če se ga 
uporablja v skladu z navodili za uporabo.  
 

 

2. MANJŠE UPORABE: 
 
Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za 
uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost 
fitofarmacevtskega sredstva FLEXIDOR pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila 
preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva FLEXIDOR na 
navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
 



Sredstvo FLEXIDOR se kot manjša uporaba uporablja za zatiranje enoletnega 
širokolistnega plevela  pred vznikom na/v: 
 

- hruškah  v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od razvojne faze mirovanja do 
faze konca cvetenja (BBCH 00-69). Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi 
največ enkrat v eni rastni sezoni,  samo v vrstah, na največ 30% celotne obdelovalne 
površine. 

- šalotki , gojeni na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo od setve do 
razvojne faze, ko je jasno viden drugi list (BBCH 00-12). S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. 

- rabarbari , gojeni na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo v razvojni 
fazi mirovanja (BBCH 00). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 
enkrat v eni rastni sezoni.  

- baldrijanu , gojenem na prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Tretiranje se opravi kmalu po 
presajanju. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni 
sezoni. 

- okrasnih čebulnicah in gomoljnicah ter okrasnih rastlinah z r izomi , gojenih na 
prostem, v odmerku 0,25 L/ha. Tretiranje se opravi kmalu po presaditvi na prosto. 
Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni. 

- okrasnih rastlinah enoletnicah , gojenih na prostem v odmerku 0,25 L/ha. Tretiranje 
se opravi kmalu po presaditvi na prosto. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi 
največ enkrat v eni rastni sezoni. 

- pašnikih v odmerku 0,25 L/ha. Priporoča se uporabo takoj po setvi trave (BBCH 00), 
na ustrezno pripravljeno in vlažno površino. S sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. 

- oljnih bu čah v odmerku največ 0,75 L/ha. Priporoča se uporabo takoj po setvi in 
pred vznikom buč in plevela (BBCH 00) oziroma najpozneje 3 dni po setvi. S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.  
 
Priporočena poraba vode je 100-400 L/ha. 

 

 

SPEKTER DELOVANJA: 
Sredstvo FLEXIDOR v odmerku 0,25 L/ha zatira naslednje plevele: njivsko pasjo kamilico 
(Anthemis arvensis), navadno njivko (Aphanes arvensis), navadni repnjakovec (Arabidopsis 
thaliana), samosevno ogrščico (Brassica napus), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), 
dlakavo penušo (Cardamine hirsuta), studenčno smiljko (Cerastium fontanum), 
spomladansko kokošnico (Erophila verna), navadno rosnico (Fumaria officinalis), žabje ločje 
(Juncus bufonius), njivsko mrtvo koprivo (Lamium amplexicaule), mrtvo koprivo (Lamium 
sp.), navadno njivno zrcalce (Legousia speculum-veneris), kamilico (Matricaria sp.), njivsko 
spominčico (Myosotis arvensis), poljski mak (Papaver rhoeas), ptičjo dresen (Polygonum 
aviculare), navadni slakovec (Fallopia convolvulus), njivsko zlatico (Ranunculus arvensis), 
srhkodlakavo zlatico (Ranunculus sardous), njivsko redkev (Raphanus raphanistrum), nočni 
slizek (Silene noctiflora), njivsko gorjušico (Sinapis arvensis), navadno zvezdico (Stellaria 
media), navadni motovilec (Valerianella locusta), njivski jetičnik (Veronica agrestis), 
bršljanovolistni jetičnik (Veronica hederifolia), perzijski jetičnik (Veronica persica), jetičnike 
(Veronica spp.) in vijolico (Viola sp.). 
Sredstvo FLEXIDOR v odmerku 0,25 L/ha zmanjšuje zapleveljenost: bele metlike 
(Chenopodium album). 
Sredstvo FLEXIDOR v odmerku 0,25 L/ha slabo zatira naslednje plevele: modri glavinec 
(Centaurea cyanus), breskovo dresen (Persicaria maculosa) in njivski oklast (Spergula 
arvensis). 



Sredstvo FLEXIDOR v odmerku 0,25 L/ha ne zatira naslednje plevele: navadni steničjak 
(Aethusa cynapium), plezajočo lakoto (Galium aparine) in navadni grint (Senecio vulgaris). 
 
OPOZORILA: Sredstvo FLEXIDOR ne deluje na že vznikle plevele. S sredstvom FLEXIDOR 
se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.  Za dobro delovanje 
sredstva FLEXIDOR morajo biti tla obdelana do drobne grudičaste strukture in dovolj vlažna. 
V sušnih razmerah je zato priporočljivo predhodno navlažiti tla, npr. z namakanjem.  Pri 
tretiranju je treba preprečiti zanašanje škropilne brozge na sosednje posevke. Pri uporabi v 
potaknjencih okrasnih rastlin je priporočljivo, da imajo pred tretiranjem le-ti dobro razvit 
koreninski sistem. 
 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo FLEXIDOR vsebuje aktivno snov izoksaben, ki 
pripada skupini benzamidov. Glede na način delovanja po HRAC klasifikaciji pripada skupini 
L. Tveganje za razvoj rezistence je majhno.  Dodatne informacije so vam na voljo na 
https://hracglobal.com/tools/classification-lookup. Pri večletni zaporedni uporabi herbicidov z 
enakim načinom delovanja na istih površinah lahko bolj odporni pleveli preživijo, se 
razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence 
na isti površini se priporoča izmenična uporaba herbicidov z različnimi načini delovanja. 
 

KOLOBAR Sredstvo FLEXIDOR ima rezidualno delovanje, ki lahko vpliva na naslednje 
gojene rastline v kolobarju. Po tretiranju s sredstvom FLEXIDOR je pred setvijo oz. sajenjem 
naslednjih gojenih rastlin potrebno zemljišče preorati do globine najmanj 20 cm, razen pred 
setvijo oz. sajenjem žit, sadnega drevja, travnikov, trav, gozdnih nasadov, odpornih okrasnih 
rastlin, krompirja in koruze.  
V primeru običajnega kolobarja se lahko jeseni po spravilu ozimnih žit, tretiranih s sredstvom 
FLEXIDOR, po minimalni obdelavi tal seje lucerno in oljno ogrščico, po predhodnem 
preoravanju tal pa ozimno pšenico in fižol. 
V primeru izkrčitve sadnega drevja ali okrasne in gozdne drevnine se ne sme uporabljati 
sredstva FLEXIDOR, če se bodo na teh površinah v roku 12 mesecev gojili kot naslednji 
posevek sladkorna pesa, vrtnine, oljna ogrščica ali druge križnice. 
PROPAD POSEVKA: V primeru propada posevka, tretiranega s sredstvom FLEXIDOR, je 
potrebno zemljišče najprej preorati. Za tem se lahko sejejo v jeseni samo žita in trava, 
spomladi pa po minimalni obdelavi tal tudi jari ječmen, ljuljka in sončnice ter po preoravanju 
zemljišča koruza. Razgradnja aktivne snovi se lahko pospeši, če se v tla vdela organsko 
snov (npr. kompost, lubje, zeleni podor, gnoj, gnojevko).  

KARENCA: Karenca je za vitlof 120 dni, za oljne buče 114 dni, za šparglje 47 dni in za por 
90 dni. Za ostale uporabe je karenca zagotovljena s časom uporabe. Za okrasne rastline 
karenca ni potrebna. 
MEŠANJE: O mešanju sredstva FLEXIDOR z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba 
posvetovati z zastopnikom ali distributerjem. 
 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo FLEXIDOR se razvrš ča kot: 
Kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo FLEXIDOR se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS09  



 
Opozorilne besede:  Pozor     
Stavki o nevarnosti: 
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajn imi u činki.  
Dodatne informacije o nevarnosti: 
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 

uporabo. 
EUH 208 Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv. 
Previdnostni stavki - splošno:  
P102   Hraniti zunaj dosega otrok. 
Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P270  Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 
Previdnostni stavki - odziv: 
P391   Prestreči razlito tekočino. 

 Previdnostni stavki - shranjevanje:  / 
Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 

nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 
SP1  S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 

nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti 
onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in 
cestah. 

 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih 
organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega 
voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 
VARSTVO PRI DELU:   
Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge ter polnjenju oziroma 
čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica 
z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno 
delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
Med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko 
(dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna 
brozga na tretirani površini posuši.  
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež 
zrak oziroma v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom ter vročino. Zagotovi 
se ji osnovne življenjske funkcije in poišče zdravniško pomoč.  
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirana oblačila in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in 
milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je 
potrebno delovno obleko oprati.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in prizadeto oko temeljito spere s 
počasnim curkom s čisto mlačno vodo. Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeta oseba 



ima in če se to lahko stori brez težav. Nadaljuje se z izpiranjem. V primeru draženja se je 
treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom  
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere s čisto vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se 
pokliče zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme izzivati bruhanja, niti se 
mu ne daje  ničesar piti. Če je možno, se zdravniku predloži originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo sredstva. 
Medicinski ukrepi: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 
ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in 
farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 
za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 
zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 
 
 


