
 
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo HECTOR FLEX je selektivni sistemični herbicid, namenjen  
zatiranju vzniklega ozkolistnega in širokolistnega plevela v koruzi. V ciljne rastline zlahka vstopi 
preko listov in korenin, kjer že kmalu po nanosu ustavi delitev celic. Absorbcija vode in hranil 
plevela se kmalu po tretiranju znatno zmanjša, zaviranje rasti je očitno že 6 ur po obdelavi, 
večina plevela odmre v 2-3 tednih.  
Sredstvo HECTOR FLEX vsebuje tri aktivne snovi. Aktivna snov dikamba deluje kot sintetični 
avksin, ki vpliva na hormonsko ravnovesje rastlin ter tako prekine procese rasti v rastlini. Snov 
v rastline zlahka vstopi preko listov in korenin in se po njej hitro prenese. Aktivni snovi 
nikosulfuron in rimsulfuron sta iz skupine sulfonilsečnin, ki v rastlino vstopata predvsem skozi 
liste ter tam delujeta kot zaviralca ALS. Na peščenih tleh z nizko vsebnostjo organske snovi in 
v idealnih pogojih vlage imata nekoliko počasnejše delovanje.  
Sredstvo HECTOR FLEX vsebuje tudi varovalo izoksadifen-etil. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
Sredstvo HECTOR FLEX se uporablja v koruzi za zrnje in silažo za zatiranje enoletnega in 
večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela v enkratnem odmerku 0,48 kg/ha ali v 
deljenem (split) odmerku 2 x 0,24 kg/ha, ob priporočeni porabi vode 200 do 400 L/ha. Pri 
tretiranju v deljenem (split) odmerku se tretira v vsaj 7 dnevnem razmiku. Tretira se po vzniku 
koruze, od razvojne faze, ko ima koruza razvita dva lista, do faze, ko je razvitih 9 ali več listov 
(BBCH 12-19). Sredstvu HECTOR FLEX se obvezno doda močilo (neionsko močilo (npr. 
Trend 90) ali močilo na osnovi rastlinskih olj), ki se uporabi za izboljšanje oprijemljivosti 
sredstva HECTOR FLEX in se uporabi v skladu z navodili proizvajalca močila.  
S sredstvom HECTOR FLEX se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat ali dvakrat 
deljenem (split) odmerku v eni rastni sezoni, pri čemer se največjega dovoljenega skupnega 
odmerka 0,48 kg sredstva na ha ne sme preseči. 
 
SPEKTER DELOVANJA: 
Sredstvo HECTOR FLEX ob dodatku močila zatira naslednje plevele: krvavordečo srakonjo 
(Digitaria sanguinalis), navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli), zeleni muhvič (Setaria 
viridis), divji sirek (Sorghum halepense), srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus), 
pelinolistno ambrozijo (Ambrosia artemisiifolia), belo metliko (Chenopodium album), 
mnogosemensko metliko (Lipandra polysperma), navadni kristavec (Datura stramonium), 
navadni oslez (Hibiscus trionum), ptičjo dresen (Polygonum aviculare), navadni slakovec 
(Fallopia convolvulus), nedišečo trirobko (Tripleurospermum inodorum), njivski mošnjak 
(Thlaspi arvense) in navadni bodič (Xanthium strumarium). 
Sredstvo HECTOR FLEX ob dodatku močila zmanjšuje zapleveljenost s sivozelenim 
muhvičem (Setaria helvola), baržunastim oslezom (Abutilon theophrasti) in njivskim slakom 
(Convolvulus arvensis). 
 
OPOZORILA:  
S sredstvom se tretira pri temperaturah zraka 10-25 °C.  
Sredstva se ne uporablja: 
- v zelo suhih razmerah: počaka se, da koruza in plevel začneta ponovno rasti, 
- v poškodovanih ali oslabljenih posevkih, na katere vplivajo dejavniki, ki ovirajo rast posevka 
in kakovost obdelave, npr. nizke temperature zraka, zastajanje vode, bolezni, škodljivci, 
pomanjkanje hranil ipd., 
- na zelo lahkih, peščenih tleh. 
- če nočne temperature zraka po tretiranju padejo pod ledišče, ker lahko pride na občutljivih 
hibridih koruze do poškodb, 



- v času visokih temperatur zraka, ker na občutljivih gojenih rastlinah lahko pride do 
nezaželenih stranskih učinkov, 
- v času padavin (dež) v 2 urah po tretiranju s sredstvom HECTOR FLEX, ker se lahko zmanjša 
učinkovitost tretiranja, 
- ko so rastline mokre (po rosi ali dežju), se mora pred tretiranjem na listih koruze oblikovati 
voščena plast, 
- po hladnem obdobju (temperature zraka pod 10 °C) ali daljšem obdobju padavin – tretira se 
lahko šele po nadaljevanju rasti posevka in ponovnem nastanku voščene plasti na listih koruze. 
 
Občutljivost plevela na sredstvo HECTOR FLEX se s starostjo plevela zmanjšuje. Pozno 
tretiranje razraščenega plevela morda ne bo dalo zadovoljivega rezultata. Učinkovitost 
tretiranja bo v teh primerih vedno odvisna od vrste in velikosti posameznega plevela ter razmer 
v času uporabe (zračna vlaga in temperatura). 
Trta in hmelj sta še posebej občutljiva na zanašanje in izhlapevanje sredstva. V bližini 
vinogradov in hmeljišč se tretira le v ustreznih vremenskih razmerah (brez vetra, nižje 
temperature zraka). Na sosednjih občutljivih posevkih lahko pride do poškodb.  
Sredstva HECTOR FLEX ni mogoče neposredno kombinirati s sredstvi na osnovi aktivne 
snovi bentazon - uporaba sredstev z aktivno snovjo bentazon zahteva razmak najmanj 7 dni 
med tretiranji. 
Medvrstna obdelava posevka koruze, opravljena med ali takoj po obdobju velikih 
nočnih/dnevnih temperaturnih razlik, lahko prav tako zmanjša učinek herbicida. 
 
FITOTOKSIČNOST: Tretiranje s sredstvom HECTOR FLEX in močilom lahko povzroča znake 
fitotoksičnosti na tretiranih rastlinah. Lahko pride do deformacij listov ali zaostajanja rasti 
koruze. Ti znaki so prehodnega značaja in ne vplivajo na pridelek koruze. Potrebno je 
preprečiti prekrivanje škropilnih poti. 
KOLOBAR: Po spravilu koruze, tretirane s sredstvom HECTOR FLEX in močilom, se lahko v 
istem koledarskem letu na istem zemljišču gojijo vsa ozimna žita. V naslednjem koledarskem 
letu se lahko sejejo jara žita, jara oljna ogrščica, krompir, sladkorna pesa, grah, soja in 
paradižnik.  
PROPRAD POSEVKA: V primeru propada posevka, ki je bil tretiran s sredstvom HECTOR 
FLEX in močilom, se na istem zemljišču lahko 3 mesece po setvi koruze ponovno seje koruzo, 
sojo in grah. Jeseni istega leta se lahko posejejo vsa ozimna žita in ozimna oljna ogrščica. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo HECTOR FLEX vsebuje tri aktivne snovi: 
dikamba, nikosulfuron in rimsulfuron. Dikamba glede na način delovanja pripada v HRAC 
skupino O (HRAC/WSSA skupino 4) za katere je srednje tveganje za razvoj rezistence. 
Nikosulfuron in rimsulfuron glede na način delovanja pripadata v HRAC skupino B 
(HRAC/WSSA skupino 2) za katere obstaja visoko tveganje za razvoj rezistence. Dodatne 
informacije so na voljo na https://hracglobal.com/tools/classification-lookup. Pri večletni 
zaporedni uporabi herbicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih 
površinah 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. 
KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivne snovi dikamba, nikosulfuron in rimsulfuron so določene s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo HECTOR FLEX se razvršča kot: 



Preobčut. kože 1, H317 
STOT SE 3, H335, H336 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo HECTOR FLEX se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  
 
Opozorilna beseda: Pozor 
Stavki o nevarnosti: 
H317      Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
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 - preprečevanje: 
P261  Preprečiti vdihavanje prahu in razpršila. 
P271  Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. 
P280  Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz. 
Previdnostni stavki - odziv:  
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode in mila. 
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem 
položaju, ki olajša dihanje. 
P312  Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo. 
P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 
P391  Prestreči razlito tekočino. 
Previdnostni stavki - shranjevanje:  
P405  Hraniti zaklenjeno. 
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. 

SPe3 Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netretiran varnostni pas 15 m do 
meje brega voda 1. reda in 10 m do meje brega voda 2. reda. 

 
Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi 
na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik 
registracije oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, 
odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi 
spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o 
spremembi obvestiti Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin. 



 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.  
 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge 
ter polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno delovno obleko 
(kombinezon, predpasnik), zaščitne rokavice (nitrilne), trpežno obutev ali gumijaste škornje, 
ščitnik za obraz in 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 trpežno obutev ali gumijaste 
škornje. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, 
majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.  
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 
ali dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino in se ji zagotovi 
osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče 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 oči temeljito spere s počasnim 
curkom s čisto mlačno vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali 
okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z 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). 
 


