
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo FLUROSTAR SUPER je sistemični, selektivni in foliarni 
herbicid. Aktivna snov florasulam deluje kot inhibitor encima ALS, kar povzroča zaviranje 
sinteze aminokislin z razvejano verigo in posledično privede do zaviranja številnih življenjskih 
procesov. Fluroksipir ima značilno delovanje avksinov. V rastlini povzroči motenje delitve 
celic, kar posledično vodi v deformacijo listov in stebel, v zastoj rasti, nato pa v klorozo, 
nekrozo in sušenje rastlin. 
 
NAVODILO ZA UPORABO:  
Sredstvo FLUROSTAR SUPER omejuje številčnost populacije plezajo če lakote ( Galium 
aparine) in navadne zvezdice ( Stellaria media) v ozimni pšenici, ozimnem je čmenu, 
ozimni rži in ozimni tritikali  v odmerku 1,5 L/ha.  
 
Priporočena poraba vode je 200 do 300 L/ha. 
 
ČAS UPORABE: Sredstvo se uporablja po vzniku gojenih rastlin, od razvojne faze, ko so 
štirje listi razviti, do faze konca razraščanja (BBCH 14-29). Najbolj primeren čas za tretiranje 
je po vzniku plevela, ko je le-ta v fazi  intenzivne rasti. 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni 
sezoni. 
Potrebno je preprečiti vsakršno zanašanje sredstva na sosednje gojene rastline.  
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v priporočenih odmerkih in na predpisan način, ni 
fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo vsebuje aktivni snovi fluroksipir (skupina 
HRAC O/4) in florasulam (skupina HRAC B/2), ki imata različne načine delovanja. Fluroksipir 
je herbicid auksinskega tipa, florasulam deluje kot inhibitor encima ALS. Tveganje, da bi 
pleveli razvili rezistenco na herbicid FLUROSTAR SUPER je zmerno, v kolikor se herbicid 
uporablja brez vsakršne omejitve. V izogib nastanku rezistence je potrebno upoštevati 
splošna načela antirezistentne strategije. Priporoča se izmenično uporaba herbicidov z 
različnimi načini delovanja. 
KOLOBAR: Po uporabi sredstva FLUROSTAR SUPER se v kolobar lahko vključi oves, 
ljuljko, oljno ogršico, sojo, kumare in korenje brez predhodne obdelave tal. 
PROPAD POSEVKA: V primeru predčasnega propada posevka, se lahko takoj po tretiranju s 
sredstvom FLUROSTAR SUPER seje/sadi oves, ljulko, kumare in korenje brez predhodne 
obdelave tal, medtem ko se oljno ogrščico in sojo lahko poseje šele po obdelavi tal do 
globine 20 cm. Brez predhodne obdelave tal se lahko seje kot nadomestni posevek oljno 
ogrščico 100 dni po tretiranju s sredstvom FLUROSTAR SUPER in sojo 50 dni po tretiranju s 
sredstvom FLUROSTAR SUPER.  
MEŠANJE: O možnosti mešanja z drugimi sredstvi se je treba pred uporabo sredstva 
posvetovati z imetnikom registracije oziroma pri pooblaščenem zastopniku v Sloveniji. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo FLUROSTAR SUPER se razvrš ča kot: 
Draženje kože 2, H315,  
Preobčut. kože 1, H317 
Poškodbe oči 1, H318 
STOT SE3, H335, H336 
Akut. in kron. za vod. okolje 2, H410 
 
Sredstvo FLUROSTAR SUPER se označi kot: 



Piktogrami GHS:  

GHS05 GHS07 GHS09  
 
Opozorilne besede:  Nevarno     
Stavki o nevarnosti: 
H315 Povzroča draženje kože. 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H318 Povzroča hude poškodbe oči. 
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
Dodatne informacije o nevarnosti: 
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 

uporabo. 
Previdnostni stavki - splošno: / 
Previdnostni stavki - prepre čevanje:  
P261  Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. 
P280  Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za obraz in zaščito za oči. 
Previdnostni stavki - odziv:  
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško 

pomoč/oskrbo. 
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite 

kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte 
z izpiranjem. 

P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 
P391   Prestreči razlito tekočino. 
Previdnostni stavki - shranjevanje:   
P403+P233  Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. 
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 zaščitno obleko 
(delovni kombinezon, predpasnik), zaščitne (nitrilne) rokavice, trpežno obutev ali gumijaste 
škornje in ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča zaščitna očala. 
Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno 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 ter se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. 
Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno 
embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.   
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in 
milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je 
treba delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in prizadeto oko s počasnim curkom 
temeljito spere 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. Vodni curek se usmeri v notranji 
kot očesne reže (ne na zrklo), pri poškodbi obeh očes pa na koren nosu. Oči se izpira 20 min 
ali več. Nato se takoj poišče pomoč pri zdravniku ali okulistu. 
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). 
 


