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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. 

1. GLAVNE UPORABE 

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. 
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2. MANJŠE UPORABE 

»Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva Flexidor™ pri uporabi na navedenih gojenih 
rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva Flexidor™ 
na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik«.

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. Praktični nasvet za uspešno zatiranje plevela v odmerku 0,25 
L/ha v bučah je opisan na zadnji strani prospekta. 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. 
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SPEKTER ZATIRANJA PLEVELA 

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.). 

Praktični nasvet za zatiranje plevela v bučah:

Pri zatiranju plevela v bučah lahko v odmerku 0,75 L/ha v primeru močnejših padavin po škropljenju 
pride do fitotoksičnosti na posevku. Zato za zatiranje plevela v bučah svetujemo kombinacijo Flexidorja 
in Centiuma najpozneje do 3 dni po setvi v odmerkih:

1. Flexidor™ (0,25 L/ha) + Centium® 36 CS (0,25 L/ha)  – na težjih tleh, v primeru sušnih razmer in če  
         ne pričakujemo dežja kmalu po škropljenju

2. Flexidor™ (0,2 L/ha) + Centium® 36 CS (0,25 L/ha)    – na lažjih tleh, v primeru mokrih tal in če   
     kmalu po škropljenju pričakujemo močnejše

     padavine 

Pakiranja 250 ml, 1 L

Več informacij dobite v navodilu za uporabo in na www.corteva.si in www.karsia.si, (Karsia, Dutovlje, d.o.o.).


