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INDHOLD: 

 5L ℮ Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse  
i vårbyg,  vårhavre og vintersæd,  
på græsarealer og i fodermajs.  

 Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes  
af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt  
og kræver gyldig autorisation.

 Deklaration: Ukrudtsmiddel nr. 613-1
 Aktivstof: Fluroxypyr  

Koncentration: 180 g/l (18.37 %w/w) 
Formulering:  Flydende.  
Midlet indeholder solventnaphtha (råolie),  
tung aromatisk.

 Midlet er et emulgerbart koncentrat

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009 

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato
Produktionsdato: Se andet sted på emballagen 
Batchnummer: Se emballagen
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BRUGSANVISNING
GENERELT
Flurostar® 180 bekæmper effektivt forskellige tokimbladede ukrudtsar-
ter i vårbyg, vårhavre, vintersæd,, på græsarealer og i fodermajs. Aktiv-
stoffet optages af primært de overjordiske plantedele.

AFGRØDER, DOSERING OG SPRØJTETIDSPUNKT   
Behandling forår/sommer når ukrudt har en passende størrelse

Afgrøde Ukrudtsarter Tidspunkt og dosering
Vårbyg  Burresnerre,  

forglemmigej, 
fuglegræs,  
snerlepileurt, 
tvetand,  
vejpileurt

BBCH 20-29: 0,46 L/ha
BBCH 30-32: 0,55 L/ha
BBCH 33-45: 0,6 L/ha
Maksimalt 1 behandling pr. sæson

Vårhavre  Burresnerre, 
forglemmigej, 
fuglegræs, 
snerlepileurt, 
tvetand, 
vejpileurt

Fra tidlig forår og frem til  
2 måneder før høst (BBCH 23-45):
BBCH 23-29: 0.46 L/ha
BBCH 30-39: 0.55 L/ha
BBCH 40-45: 0.8 L/ha
Maksimalt 1 behandling pr. sæson

Vintersæd  Burresnerre, 
forglemmigej, 
fuglegræs, 
snerlepileurt, 
tvetand, 
vejpileurt

BBCH 23-29: 0,46 L/ha
BBCH 30-39: 0,66 L/ha
BBCH 40-45: 0,8 L/ha
Maksimalt 1 behandling pr. sæson

Fodermajs  Burresnerre, 
forglemmigej, 
fuglegræs, 
mælkebøtte, 
nælde, 
skræppe, 
snerlepileurt, 
tvetand, 
vejpileurt

BBCH 13-16 (majsen 3 – 6 blade): 
0,3 l/ha
Maksimalt 1 behandling pr. sæson

Etablerede 
græsarealer  
(2. og fler- 
 årsmarker)

Burresnerre, 
forglemmigej, 
fuglegræs, 
mælkebøtte, 
nælde, 
skræppe, 
snerlepileurt, 
tvetand, 
vejpileurt

BBCH 21-45 (buskning til fane-
bladets bladskede opsvulmet): 
1,5-2,0 l/ha
Må ikke anvendes senere end 31. 
august.
Maksimalt 1 behandling pr. sæson

OPTIMALE VIRKNINGSFORHOLD
Flurostar® 180 er uafhængig af luftfugtighed. Produktet anvendes bedst 
ved temperaturer over 12°C. Sprøjtning frarådes når ukrudtet er under 
stress på grund af tørke, vandlidende jord, meget høje dagtemperaturer 
eller nattefrost. 

BLANDINGER
Flurostar® 180 kan blandes med de fleste almindelige svampe-, insekt- 

og stråforkortningsmidler, samt med mikronæringsstoffer. Læs altid 
blandingspartnerens etikette før blanding.

SPRØJTETEKNIK
Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtnin-
gen. Der anvendes vandmængder fra 160 til 240 liter per hektar.

ISO – Alm fladsprededyser ved 3 bar tryk og 6 km/t

Dysestørrelse Ydelse (l/minut) Væskemængde l/ha
02 0,8 160

025 1,0 200
03 1,2 240

BEMÆRK
Strå og plantemateriale behandlet med Flurostar®  180 bør ikke anvendes 
i drivhuse eller til kompost. Vær opmærksom på vinddrift til følsomme 
afgrøder, såsom læggekartofler.

RENGØRING AF SPRØJTEMATERIEL
Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Sprøjten skylles grundigt 
med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 
100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensemiddel. Lad omrørin-
gen køre ca 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede 
behandlet areal. Skyl efter med rent vand. For yderligere regler vedrørende 
vaskeplads/rengøring af sprøjteudstyret henvises til bekendtgørelse.  
nr. 1401 af 26. november 2018.

RESISTENS
Fluroxypyr tilhører HRAC group O/4, som er syntetiske auxiner. For at 
forebygge problemer med resistens overfor fluroxypyr anbefales et 
varieret sædskifte. Det anbefales at skifte mellem produkter med for-
skellig virkningsmekanisme fra sæson til sæson og benytte ikke-kemisk 
bekæmpelse hvor muligt.

LAGRING
Flurostar®  180 skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget original 
emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale 
regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommuna-
le affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med 
dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. 
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

BEMÆRK
Globachem er ansvarlig for produktets sammensætning, herunder 
mængden af aktivstof.  Producenten fralægger sig ethvert ansvar for 
produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med 
ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Vejrlig, sorter, 
resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

DK-ETI3056_ED2-V1_Flurostar 180_5 L_Recto Booklet_ Globachem_150x136_04Mar21.indd   2DK-ETI3056_ED2-V1_Flurostar 180_5 L_Recto Booklet_ Globachem_150x136_04Mar21.indd   2 4/03/2021   15:34:054/03/2021   15:34:05



Fungicide

Insecticide

Herbicide

Crop enhancer

Fysische

UKRUDTSMIDDEL 

FARE 
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare 
(EUH401)
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304)
Forårsager hudirritation (H315)
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410)
Undgå indånding af spray (P261)
Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264)
Bær beskyttelseshandsker og øjen- eller ansigtsbeskyttelse (P280)
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med 
og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det 
eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan 
medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårbyg, vårhavre og 
vintersæd, på græsarealer og i fodermajs. 
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i vårbyg, vårhavre og vintersæd ikke anvendes senere end vækststadie 
BBCH 45.
Må i fodermajs ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 16. 
Behandlede arealer må ikke afgræsses før 3 dage efter behandling.
Må i vårbyg, vårhavre og vintersæd og majs ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) 
for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3)
Må i etableret græs ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3)
Må i etableret græs ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (Spe3)
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (Sp1)
Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233).
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). 
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.  
Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312). 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle  kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.  
Fortsæt skylning (P305+P351+P338). 
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). 
Forurenet tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364) DK
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Flurostar® = Reg. varemærke for GLOBACHEM NV

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato  |  Produktionsdato: Se andet sted på emballagen  |  Batchnummer: Se emballagen

 Deklaration: Ukrudtsmiddel nr. 613-1
 Aktivstof: Fluroxypyr. Koncentration: 180 g/l (18.37 % w/w). Formulering: Flydende.  

Midlet indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk.
 Midlet er et emulgerbart koncentrat

UFI: PR10-80C2-100K-2DGC
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