


Herbicid za zatiranje enoletnega
širokolistnega plevela

Aktivna snov: fluroksipir 200 g/L

Formulacija: EC



• Selektivni, translokacijski herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov, ki deluje 
preko listov. 

• Na plevele deluje po vzniku, najboljše v času njihove intenzivne rasti.

• Aktivna snov: fluroksipir 200 g/L.

• Formulacija: EC

• Dovoljena uporaba na VVO.

Osnovni podatki



Registracija v Sloveniji

Registracija Odmerek/ha Karenca

Ozimna pšenica in ječmen 1 l
S časom uporabeRž in tritikala 1 l

Jara pšenica in ječmen 0,75 l

Travniki in pašniki do 2 l 7 dni 

Novo posejani travniki in pašniki 0,75 l 7 dni



Uporaba v žitih



Uporaba v žitih

• Primeren je za uporabo za osnovno in tudi  korekcijsko škropljenje 

(naknaden pojav smolenca, slaka..)

• Najboljši herbicid za zatiranje smolenca v žitih vse do zastavičarja

• VVO rešitev

• Uporaba:    

1. Samostojno (do 1 l/ha) za zatiranje smolenca, slaka, ščavja

2. V kombinaciji s partnerjem



Samostojna uporaba

FLUROSTAR do 1 l/ha

Uporablja se lahko za osnovna in za korekcijska škroplenja (smolenec, slak, ščavje)



FLUROSTAR odlično zatira smolenec. 

Uporaba je možna tudi v kasnejših stadijih razvoja žit (do BBCH39). 

Smolenec v žitu



Uporaba v 
kombinaciji (SAVVY)

SAVVY 20-30 g/ha 
+ 

FLUROSTAR 0,5l/ha

Širok čas možne uporabe, varno za posevek

Za zatiranje travnih plevelov dodati pripravek na osnovi aktivnih snovi, ki delujejo na
travne plevele v žitu (pinoksaden, jodosulfuron, penoksulam,...)

Kombinacija SAVVY + FLUROSTAR varuje
pred praktično vsemi enoletnimi širokolistnimi pleveli. 



Uporaba na travnikih in pašnikih



Kakovostna krma se zagotovi le na primerno vzdrževani travni ruši. 

Nekatere plevelne vrste negativno vplivajo na zdravstveno in proizvodno sposobnost živali.

• Rastline iz rodu Rumex, kot so topolistna kislica ali ščavje (Rumex obtusifolius), 
kodrastolistna kislica (Rumex crispus) in druge, vsebujejo strupene snovi, oksalate. Pri
prežvekovalcih oksalati povzročajo edeme in krvavitve. Posledično je počutje živali slabše, 
proizvodna sposobnost pa nižja

• Vse večja je prisotnost tudi ostalih plevelov kot so regrat, slak, tropotci, koprive in ostali
pleveli, ki sicer nimajo, kot npr. ščavje, škodljivega vpliva pri krmljenju prežvekovalcev, so 
pa velik porabnik hranilnih snovi, zavzemajo prostor in tako neposredno vplivajo na
kakovost in predvsem pridelek na travinju.

Uporaba 
na travnikih in pašnikih



• Najširši spekter delovanja škodljive in nezaželjene plevele na travnikih in 
pašnikih (ščavje, regrat, koprive, trpotec, ...)

• Poleg odličnega delovanja na vse vrste ščavja, izjemno deluje tudi na regrat na
katerega druge aktivne snovi za ta namen niso dovolj učinkovite

• Zelo hitro delovanje – prvi znaki so vidni že po nekaj dneh

• Kratka karenca (7 dni) omogoča uporabo tudi na pašnikih 

• Dovoljena raba tudi na VVO področjih

Uporaba 
na travnikih in pašnikih



Priporočilo za travinje

FLUROSTAR 200 +

1,5-2 L/ha

poraba vode 300-400 L/ha

0,15 L/ha



Izjemno hitro delovanje na 

ciljane plevele. Že po nekaj 

dnevih so vidni znaki 

propadanja.



Obiščite spletno stran www.CertisBelchim.si


