
2. UPORABA 

 

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo MERLIN FLEXX je selektivni herbicid, ki vsebuje aktivno 

snov izoksaflutol in prepreči sintezo rastlinskih pigmentov. V rastlino prehaja preko korenin 

in se zaradi dobre mobilnosti hitro premešča v vse njene dele. Ciprosulfamid je varovalo 

za uporabo na koruzi.  
 
NAVODILO ZA UPORABO:  
 

Sredstvo MERLIN FLEXX se uporablja v koruzi za zatiranje enoletnega širokolistnega 

in nekaterih vrst ozkolistnega plevela: 

- v odmerku 0,3 L/ha pred vznikom koruze (BBCH 00-09),  pri tretiranju pred vznikom 

koruze se lahko sredstvo v odmerku 0,3 L/ha kombinira s sredstvi, ki zatirajo ozkolistni 

plevel; ali  

- v odmerku 0,4 L/ha od razvojne faze vznika koruze do faze 3 listov koruze (BBCH 10-

13).  

Priporočena poraba vode je 200-400 L/ha. 

 

SPEKTER DELOVANJA: 

Sredstvo dobro zatira: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti), belo metliko (Chenopodium 

album), pasje zelišče (Solanum nigrum), divji sirek (Sorghum halepense) in ščavjelistno 

dresen (Persicaria lapathifolia). 

Sredstvo  slabše zatira: ščire (Amaranthus spp.), ptičjo dresen (Polygonum aviculare), 

breskovo dresen (Persicaria maculosa), muhviče (Setaria spp.), navadno kostrebo 

(Echinochloa cruss-galli) in mrtve koprive (Lamium spp.). 

 

OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni 

sezoni. 

Pri uporabi sredstva po vzniku koruze se  sredstva ne sme mešati s sredstvi za zatiranje 

ozkolistnega plevela. 

Če se tretira koruzo, ki je že vzklila, ali ob obilnih padavinah, lahko pride do beljenja koruze. 

Če je pri taki koruzi rastni vršiček (meristemsko tkivo) zelen, potem se v 2 tednih rast 

koruze nadaljuje in to ne vpliva na kakovost in količino pridelka. Večina gojenih rastlin je 

zelo občutljivih na sredstvo MERLIN FLEXX, zato je potrebno preprečiti vsakršno 

zanašanje na zelene dele sosednjih rastlin.   

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v skladu z navodili za uporabo, ni fitotoksično 

za koruzo. Sredstva se ne sme uporabljati na lahkih peščenih tleh in kraških poljih. 

Fitotoksičnost se lahko pojavi na lahkih peščenih tleh s pH višjim od 7,5, najpogosteje na 

zgodnjih FAO skupinah koruze, če takoj po tretiranju pade obilo dežja. Če se sredstvo 

uporablja po vzniku koruze, lahko pride do prehodnih poškodb.   

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo MERLIN FLEXX vsebuje aktivno snov 

izoksaflutol in varovalo ciprosulfamid. Izoksaflutol pripada skupini inhibitorjev HPPD 

(hidroksifenil-piruvat dioksigenaze). Glede na način delovanja po HRAC klasifikaciji 

pripada skupini F2. Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na izoksaflutol je nizko. 

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. 

PROPAD POSEVKA: V primeru predčasnega propada posevka koruze se lahko na isto 

površino poseje samo koruzo. 

https://hracglobal.com/tools/classification-lookup


KOLOBAR: Ozimine, kot so žita in oljna ogrščica, se lahko poseje 4 mesece po tretiranju 

s sredstvom MERLIN FLEXX po predhodnem preoravanju. Ostale gojene rastline se lahko 

vključi v kolobar naslednjo sezono. 

MEŠANJE: O mešanju z drugimi sredstvi se je treba posvetovati s svetovalci zastopnika. 

KARENCA: Za koruzo za zrnje in silažo je karenca zagotovljena s časom uporabe, pri 

čemer se koruze za silažo ne sme silirati pred fazo mlečne zrelosti. 
 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih za aktivno snov izoksaflutol so določene s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 

Sredstvo MERLIN FLEXX se razvršča kot: 
Razmnož. 2, H361d  
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo MERLIN FLEXX se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS08 GHS09  
 Opozorilne besede:     Pozor 

Stavki o 

nevarnosti: 
  

H361d 

H410 
Dodatne informacije o 

nevarnosti:  

Sum škodljivosti za nerojenega otroka. 

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

EUH401                         Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 

navodili za uporabo. 

EUH208 Vsebuje 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski 

odziv. 
Previdnostni stavki - splošno:  / 

Previdnostni stavki - preprečevanje:   

P280            Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko. 
Previdnostni stavki - odziv: 

P308+P313            Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško 

pomoč/oskrbo. 

P391 Prestreči razlito tekočino. 

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

odpadkov in odpadne embalaže. 
Previdnostni stavki - shranjevanje: / 
Dodatni stavki: 

SP 1   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. 



SPe3  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran 

varnostni pas  15 m tlorisne širine od meja brega voda 1. reda in 10 m tlorisne 

širine od meja 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 primerne zaščitne (nitrilne) 
rokavice, delovno obleko (kombinezon, predpasnik) in trpežno obutev ali gumijaste škornje.  
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 delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo 

posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v 

dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino, ter se ji zagotovi 

osnovne življenjske funkcije. V primeru nezavesti se jo namesti v položaj za nezavestnega (na 

levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje po standardnem ABC 

postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca. 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 

potrebno delovno obleko oprati. 

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito izpere 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. 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 daje piti ničesar, niti se mu ne izziva bruhanja. Če 

je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo.  

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 in specifičnih ukrepih se je treba 

posvetovati s Centrom za zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC 

LJ). 

 


