
2. UPORABA 
 

1. GLAVNE UPORABE 
 
Sredstvo STARANE FORTE se uporablja kot herbicid za zatiranje: 
a) enoletnega širokolistnega plevela in nekaterih vrst  večletnega  širokolistnega plevela : 

- v žitih  (ozimna in jara pšenica, ozimni in jari je čmen, oves, rž, tritikala in pira) v 
odmerku 0,54 L/ha (5,4 mL na 100 m2). Tretira se od razvojne faze začetek 
razraščanja: prvi stranski poganjek zaznaven, do razvojne faze, ko je 2. kolence vsaj 2 
cm nad 1. kolencem (BBCH 21-32); 

- v koruzi (za pridelavo zrnja in silažo) v odmerku 0,54 L/ha (5,4 mL na 100 m2). 
Tretira se v razvojni fazi, ko ima koruza razvitih dva do šest listov (BBCH 12-16). 
Njivski slak (Convolvulus arvensis) se lahko tretira tudi točkovno v odmerku 0,54 L/ha 
(5,4 mL na 100 m2), ko je koruza visoka 30 do 100 cm ob obvezni uporabi ščitnika; 

- v sladki koruzi v odmerku 0,54 L/ha (5,4 mL na 100 m2). Tretira se v razvojni fazi, ko 
ima sladka koruza razvitih dva do šest listov (BBCH 12-16). Njivski slak (Convolvulus 
arvensis) se lahko tretira tudi točkovno v odmerku 0,54 L/ha (5,4 mL na 100 m2), ko je 
koruza visoka 30 do 100 cm ob obvezni uporabi ščitnika; 

b) enoletnega širokolistnega plevela : 
- na travnikih in pašnikih  v odmerku 0,54 L/ha (5,4 mL na 100 m2) v času od marca do 

septembra ob upoštevanju omejitev, navedenih v točki opozorila; 
- v ljuljki za pridelavo semena  v odmerku 0,54 L/ha (5,4 mL na 100 m2) v času od 

marca do septembra ob upoštevanju omejitev, navedenih v točki opozorila; 
- na zelenicah  in v parkih  v odmerku 0,54 L/ha (5,4 mL na 100 m2) v času od marca do 

septembra ob upoštevanju omejitev, navedenih v točki opozorila; 
- na nekmetijskih zemljiš čih  ter na opuš čenih ali neobdelanih kmetijskih zemljiš čih  

v odmerku 0,54 L/ha (5,4 mL na 100 m2) v času od marca do septembra ob 
upoštevanju omejitev, navedenih v točki opozorila. 

 
Sredstvo se uporablja ob porabi vode 200-400 L/ha (2-4 L na 100 m2). Pri temperaturah zraka 
pod 15 °C se priporoča uporabo močila. 
 
SPEKTER DELOVANJA: 

- sredstvo zatira: plezajočo lakoto (Galium aparine), navadno zvezdico (Stellaria media), 
breskovo dresen (Polygonum convolvulus), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga 
parviflora) in njivski slak (Convolvulus arvensis); 

- sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z navadnim plotnim slakom (Calystegia sepium). 
 
FITOTOKSIČNOST: Na koruzi se lahko pojavijo znaki fitotoksičnosti, kot je kloroza, ki 
začasno povzroči zmanjšanje rasti, vendar ti znaki v kratkem času izginejo. 
___________________________________________________________________________ 
 
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 FFS 
STARANE FORTE   pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato 
odgovornost v zvezi z uporabo FFS STARANE FORTE na navedenih gojenih rastlinah 
prevzame uporabnik.«. Te uporabe so: 
 
Sredstvo STARANE FORTE se uporablja kot herbicid za zatiranje enoletnega 
širokolistnega plevela in nekaterih vrst ve čletnega  širokolistnega plevela : 
 
- v čebuli , šalotki  in česnu  v odmerku 0,3 L/ha (3 mL na 100 m2). Tretira se od razvojne 

faze, ko je prvi list (> 3 cm) jasno viden, do razvojne faze petega lista (> 3 cm) (BBCH 11-



15). 
 
OPOZORILO: Tretiranje lahko povzroči zvijanje listov, vendar nima vpliva na razvoj  in 
pridelek čebule, šalotke in česna. 
___________________________________________________________________________ 
 
OPOZORILA:  
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.  
Sredstva se ne sme uporabljati, če so temperature zraka višje od +28 °C ali v vetrovnem 
vremenu, ko je hitrost vetra večja od 5 m/s. Preprečiti je treba zanašanje sredstva na 
sosednje  gojene rastline ali nekmetijske površine.  
Pri uporabi na travnikih in pašnikih bo sredstvo uničilo deteljo in ostale metuljnice. 
Tretirane ljuljke se ne sme uporabljati kot krmo za živali. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo STARANE FORTE vsebuje aktivno snov 
fluroksipir. Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na fluroksipir je majhno. Dodatne 
informacije so vam na voljo na www.ehrac.org. 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: Na travnikih in pašnikih 7 dni za košnjo, siliranje in pašo. Za ostale uporabe je 
zagotovljena s časom ali načinom uporabe. 
KOLOBAR: V  primeru predčasnega propada posevka po tretiranju s sredstvom STARANE 
FORTE mora pred setvijo novega posevka miniti vsaj: 
- 5 tednov  v primeru setve žit, koruze, oljne ogrščice, čebule, trave in maka; 
- 10 tednov v primeru setve lucerne, sončnic, sladkorne pese, krompirja, soje, paradižnika, 

lanu, repe, zelja, črnega korena, radiča, solate, špinače in korenja; 
- 15 tednov v primeru setve detelje, graha, fižola in pastinaka. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih  za aktivno snov fluroksipir so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo STARANE FORTE se razvrš ča in ozna či  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

 GHS07  GHS09  
 
 Opozorilne besede:       Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H317 
H335 
H410 
Kategorija: 
Preobč. kože 1, H317 
STOT SE 3, H335 
Akut. in kron. za vod. okolje 

Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 



1, H410 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  
 EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 

navodili za uporabo. 
 EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo. 
 EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali 

razpokane kože. 
 Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P261 
P280 

Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. 
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 

 

Previdnostni stavki - odziv: 
 P333+P313   Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite 
zdravniško pomoč/oskrbo.  
 P312    Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali 
zdravnika. 
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 
onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in 
cestah. 

   
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 
proizvajalec 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 RS 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. 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, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni 
kombinezon) in zaščitne rokavice. 
Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico in med tretiranjem z ročno oprtno 
škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), 
zaščitne rokavice, pokrivalo s širokimi krajci in trpežno obutev. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi) in rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine 
posušijo.  
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  



Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež 
zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je 
treba 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 veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s 
čisto vodo. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 
zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati 
bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodilo za uporabo sredstva.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičen 
protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično in podporno.  
 


