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FLEXIDOR je talni herbicid v obliki koncentrirane suspenzije (SC), ki se uporablja za zatiranje enoletnega 
širokolistnega plevela v ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, jablanah, jagodah, česnu, čebuli, radiču vitlofu, špargljih, 
poru, okrasnem drevju in grmičevju ter manjših uporabah v/na hruškah, šalotki, rabarbari, baldrijanu, okrasnih 
čebulnicah in gomoljnicah ter okrasnih rastlinah z rizomi, enoletnih okrasnih rastlinah, pašnikih ter oljnih bučah.

Vsebuje: Izoksaben … 500 g/L (45,5 % w/w); CAS št.: 82558-50-7

POZOR

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Hraniti zunaj dosega otrok. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti 
vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

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.

Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

VSEBNOST: 1 L

Znaki zastrupitve pri ljudeh: Do sedaj znaki zastrupitve niso poznani. Pri živalih blagi draži kožo in oči.
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).

Skladiščenje:
Sredstvo je potrebno skladiščiti v originalno zaprti embalaži na hladnem in suhem mestu, v posebnem zaklenjenem prostoru, 
ločeno od hrane, pijače in živalske krme, pri temperaturi nad -5 °C. Sredstvo mora biti nedostopno otrokom, nepooblaščenim 
osebam in živalim. 

Proizvajalec in imetnik registracije: Corteva Agriscience Bolgaria EOOD, Mladost 4, BPS 1A bld., Sofia 1766, Bolgarija
Pooblaščeni zastopnik/distributer za Slovenijo: Corteva Agriscience SLO, d.o.o., Markišavska ulica 10, 9000 Murska 
Sobota, tel: 02 521 3620
Pooblaščeni distributer za Slovenijo: Karsia, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana

Številka odločbe o registraciji RS MKGP, UVHVVR: U34330-29/2021/23 z vsemi spremembami

Datum proizvodnje in kontrolna številka serije: sta odtisnjena na embalaži. 
Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje. 
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži. Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena.
Pred uporabo preberite priloženo navodilo. 
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

UFI: FWVS-M1SF-X002-917V
™ Blagovna znamka podjetja Corteva Agriscience in njihovih povezanih podjetij.
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Navodilo za uporabo:

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. 

Uporaba:
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 ječmenu 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 grmičevju, 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.

- radiču 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:
Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva FLEXIDOR pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni 
bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskaga 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 rizomi, 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 bučah 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.

Varovanje okolja: 
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 meja brega voda 2. reda. 
 
Priprava škropilne brozge: 
Pred uporabo sredstva plastenko dobro pretresite. Potrebno količino sredstva vlijte v rezervoar škropilnice, ki je napolnjen do 
polovice potrebne količine s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo trikrat do čistega sperite z vodo in vsebino zlijte v rezervoar. Med 
stalnim mešanjem napolnite rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujte do porabe škropilne brozge. Za 
odmerjanje sredstva uporabljajte za ta namen namenjene merilne naprave.

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. 

Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta FFS v okolje: 
V primeru nezgode morate takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno opremo in obvestiti Center za obveščanje na tel.: 112 
a)  V zaprtem prostoru razlito sredstvo zberite v ustrezno posodo in ga oddajte v zbiralnik posebnih odpadkov pri pooblaščenem 

podjetju. Onesnažena tla na koncu pomijte z vodo in detergentom ter prostor prezračite. Večje količine vode za izpiranje zberite 
v ustrezne posode, da ne onesnažite odtočnih kanalov, stoječih ali tekočih voda.

b)  V primeru nesreče pri prevozu zavarujte kraj dogodka in opozorite druge udeležence v prometu, najbližjo postajo policije 
oziroma gasilce ali Center za obveščanje na telefonsko številko 112. Poškodovano embalažo dajte v ustrezno označene večje 
posode. Preprečiti morate onesnaženje voda, pri tem ukrepate kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru.

c) V primeru požara gasite s prahom, peno, ogljikovim dioksidom ali razpršeno vodo.

Izpiranje embalaže, ravnanje z odpadki in odpadno embalažo:
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstvo, ki mu je potekel rok uporabnosti, 
pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje 
ravnanja z nevarnimi odpadki. Prazne embalaže ne smete ponovno uporabiti. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za 
plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranite kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne 
embalaže oz. jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnajte 
kot z nevarnim odpadkom.

Klavzula o jamstvu:
Glede na to, da na uporabo, shranjevanje, mešanje in ravnaje s sredstvom ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti 
vseh vremenskih in drugih okoliščin, ki vplivajo na pripravek, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi 
nepravilne uporabe in shranjevanja. Tveganja, povezana z učinkovitostjo proizvoda ali njegovo morebitno fitotoksičnostjo, nosi 
izključno uporabnik sredstva.
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Navodilo za uporabo:

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. 

Uporaba:
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 ječmenu 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 grmičevju, 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.

- radiču 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:
Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva FLEXIDOR pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni 
bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskaga 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 rizomi, 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 bučah 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.

Varovanje okolja: 
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 meja brega voda 2. reda. 
 
Priprava škropilne brozge: 
Pred uporabo sredstva plastenko dobro pretresite. Potrebno količino sredstva vlijte v rezervoar škropilnice, ki je napolnjen do 
polovice potrebne količine s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo trikrat do čistega sperite z vodo in vsebino zlijte v rezervoar. Med 
stalnim mešanjem napolnite rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujte do porabe škropilne brozge. Za 
odmerjanje sredstva uporabljajte za ta namen namenjene merilne naprave.

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. 

Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta FFS v okolje: 
V primeru nezgode morate takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno opremo in obvestiti Center za obveščanje na tel.: 112 
a)  V zaprtem prostoru razlito sredstvo zberite v ustrezno posodo in ga oddajte v zbiralnik posebnih odpadkov pri pooblaščenem 

podjetju. Onesnažena tla na koncu pomijte z vodo in detergentom ter prostor prezračite. Večje količine vode za izpiranje zberite 
v ustrezne posode, da ne onesnažite odtočnih kanalov, stoječih ali tekočih voda.

b)  V primeru nesreče pri prevozu zavarujte kraj dogodka in opozorite druge udeležence v prometu, najbližjo postajo policije 
oziroma gasilce ali Center za obveščanje na telefonsko številko 112. Poškodovano embalažo dajte v ustrezno označene večje 
posode. Preprečiti morate onesnaženje voda, pri tem ukrepate kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru.

c) V primeru požara gasite s prahom, peno, ogljikovim dioksidom ali razpršeno vodo.

Izpiranje embalaže, ravnanje z odpadki in odpadno embalažo:
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstvo, ki mu je potekel rok uporabnosti, 
pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje 
ravnanja z nevarnimi odpadki. Prazne embalaže ne smete ponovno uporabiti. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za 
plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranite kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne 
embalaže oz. jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnajte 
kot z nevarnim odpadkom.

Klavzula o jamstvu:
Glede na to, da na uporabo, shranjevanje, mešanje in ravnaje s sredstvom ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti 
vseh vremenskih in drugih okoliščin, ki vplivajo na pripravek, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi 
nepravilne uporabe in shranjevanja. Tveganja, povezana z učinkovitostjo proizvoda ali njegovo morebitno fitotoksičnostjo, nosi 
izključno uporabnik sredstva.
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FLEXIDOR je talni herbicid v obliki koncentrirane suspenzije (SC), ki se uporablja za zatiranje enoletnega 
širokolistnega plevela v ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, jablanah, jagodah, česnu, čebuli, radiču vitlofu, špargljih, 
poru, okrasnem drevju in grmičevju ter manjših uporabah v/na hruškah, šalotki, rabarbari, baldrijanu, okrasnih 
čebulnicah in gomoljnicah ter okrasnih rastlinah z rizomi, enoletnih okrasnih rastlinah, pašnikih ter oljnih bučah.

Vsebuje: Izoksaben … 500 g/L (45,5 % w/w); CAS št.: 82558-50-7

POZOR

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Hraniti zunaj dosega otrok. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti 
vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

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.

Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

VSEBNOST: 1 L

Znaki zastrupitve pri ljudeh: Do sedaj znaki zastrupitve niso poznani. Pri živalih blagi draži kožo in oči.
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).

Skladiščenje:
Sredstvo je potrebno skladiščiti v originalno zaprti embalaži na hladnem in suhem mestu, v posebnem zaklenjenem prostoru, 
ločeno od hrane, pijače in živalske krme, pri temperaturi nad -5 °C. Sredstvo mora biti nedostopno otrokom, nepooblaščenim 
osebam in živalim. 

Proizvajalec in imetnik registracije: Corteva Agriscience Bolgaria EOOD, Mladost 4, BPS 1A bld., Sofia 1766, Bolgarija
Pooblaščeni zastopnik/distributer za Slovenijo: Corteva Agriscience SLO, d.o.o., Markišavska ulica 10, 9000 Murska 
Sobota, tel: 02 521 3620
Pooblaščeni distributer za Slovenijo: Karsia, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana

Številka odločbe o registraciji RS MKGP, UVHVVR: U34330-29/2021/23 z vsemi spremembami

Datum proizvodnje in kontrolna številka serije: sta odtisnjena na embalaži. 
Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje. 
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži. Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena.
Pred uporabo preberite priloženo navodilo. 
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

UFI: FWVS-M1SF-X002-917V
™ Blagovna znamka podjetja Corteva Agriscience in njihovih povezanih podjetij.
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