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INDHOLD: 

 5L ℮
 Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes  

af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt  
og kræver gyldig autorisation.

 Deklaration: Ukrudtsmiddel nr. 613-17. 
 Analyse: Fluroxypyr 100 g/l (9,6 % w/w)  

 + Florasulam 2,5 g/l (0,25 % w/w)
	 6,67	%	af	blandingen	består	af	en	eller	flere	 

bestanddele af ukendt akut inhalationstoksicitet.
 Indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk.

 Midlet er et suspoemulsionskoncentrat.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009 

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med 
batchnummer findes stemplet på emballagen. 
Produktionsdato: Se andet sted på emballagen 

Flurostar XL anvendes til bekæmpelse 
af bredbladet ukrudt i alle former for 
hvede, byg, rug, triticale og havre.

OMRYSTES FØR BRUG

SALG OG RÅDGIVNING:

NORDISK ALKALI
Anemonevænget 2, 4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171  
www.nordiskalkali.dk



BRUGSANVISNING
Flurostar® XL anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i alle for-
mer for hvede, byg, rug, triticale og havre.
Virkning
Flurostar® XL er et systemisk virkende bladmiddel mod tokimbladet 
ukrudt. Det anvendes bedst på et tidligt stadium, inden ukrudtet har 
udviklet mange løvblade. Der er ingen langtidsvirkende ukrudtseffekt. 
Den bedste virkning opnås ved sprøjtning på nyfremspiret ukrudt i god 
vækst. Undgå behandling når afgrøden er stresspåvirket af f.eks. kulde, 
tørke og næringsmangel.

VIRKNINGSSPEKTRUM
Flurostar® XL kan anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt. Effek-
ten afhænger af ukrudtets størrelse. Under gunstige forhold kan neden-
stående skema bruges som retningslinje for en dosering på 0,8-1,0 l/ha:

God - meget god 
virkning  
(85-100 %)

Fuglegræs, hyrdetaske, lugtløs kamille,  
ferskenpileurt, snerlepileurt, agersennep, 
sort natskygge, hanekro, burresnerre, kornblomst, 
kornvalmue, kiddike, hundepersille

Rimelig virkning  
(70-85 %)

Alm. brandbæger, svinemælk, raps, tvetand 

ANVENDELSE

Afgrøde Dosering
pr. ha

Tidspunkt Bemærkninger

Forårssået korn 0,36 l BBCH 13-19  
(fra 3 blade)

Maksimalt  
1 behandling  

pr. sæson

0,8 l BBCH 20-29  
(fra buskning)

1,0 l BBCH 30-45  
(fra knæ kan føles)

Vintersæd 0,8 l BBCH 23-29  
(fra buskning)

1,2 l BBCH 30-45  
(fra knæ kan føles)

KLIMATISKE FORHOLD
Flurostar® XL er ret uafhængig af luftfugtighed og temperatur. Produktet 
kan anvendes fra 5 °C, men virker bedst ved temperaturer over 12 °C. 
Sprøjtning frarådes, når ukrudtet er under stress på grund af tørke, 
vandlidende jord, meget høje dagtemperaturer eller nattefrost. Nedbør 
1 time efter behandling har minimal indflydelse på effekten.

SPRØJTETEKNIK
Der kan f.eks. anvendes 100-400 l vand pr. ha ved at anvende dyse ISO 
02 (lavdrift) og et tryk på 2-3 bar. Ved risiko for vinddrift anvendes en 
teknik, der giver større dråber. Størst vandmængde anvendes på stort 
ukrudt, og hvor afgrøden har stor bladmasse.

BLANDINGER
Flurostar® XL kan blandes med relevante ukrudts-, svampe- og vækst-
reguleringsmidler. Dog bør der ikke blandes med midler indeholdende 
fenoxaprop-p-ethyl og clodinafop.

RESISTENS
Fluroxypyr tilhører gruppen auxindannere (HRAC gruppe 4). Florasulam 
tilhører gruppen ALS-hæmmere (HRAC gruppe 2). Da Flurostar® XL be-
står af to aktivstoffer med forskellig virkemekanisme, vurderes risikoen 
for udvikling af resistens som reduceret. 
For at forebygge problemer med resistens anbefales generelt et varieret 
sædskifte. Det anbefales at skifte mellem produkter med forskellig virk-
ningsmekanisme fra sæson til sæson og benytte ikke-kemisk bekæm-
pelse hvor det er muligt.

EFTERFØLGENDE AFGRØDE OG OMSÅNING
Der er ingen restriktioner for efterfølgende afgrøder. Ved omsåning kan 
der etableres korn, majs og græs.

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKE
1. Fyld tanken halvt med rent vand og start omrøring
2. Tilsæt Flurostar® XL gennem præparatfyldeudstyret
3. Fyld tanken med den resterende vandmængde
4. En eventuel blandingspartner må først tilsættes efter fuldstændig 

opblanding af Flurostar® XL

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjte-
væske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede 
afgrøde. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengø-
ring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. no-
vember 2018 eller eventuel senere udgave.
Det er vigtigt at sprøjtearbejdet starter med en rengjort sprøjte, specielt 
hvis sprøjten også anvendes i andre afgrøder. Følg normal anvisning for 
rengøring af sprøjteudstyr før og efter sprøjtning.

BEMÆRK
Halm fra Flurostar® XL behandlede afgrøder ikke må anvendes i drivhu-
se eller til kompost.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommuna-
le regler for affaldshåndtering (P501): 
Rester skal afleveres til den kommunale 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.

OPBEVARING
Opbevares tørt og frostfrit. Midlet må kun opbevares i originalembal-
lagen.
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Flurostar® = Reg. varemærke for GLOBACHEM NV

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen. 
Produktionsdato: Se andet sted på emballagen  |  Batchnummer: Se emballagen

 Ukrudtsmiddel nr. 613-17. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og 
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

 Analyse: Fluroxypyr 100 g/l (9,6 % w/w) + Florasulam 2,5 g/l (0,25 % w/w)
 6,67 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalationstoksicitet.
 Indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk.

 Midlet er et emulgerbart koncentrat

UFI: 1Y00-Q04G-9004-3A7S

FARE 
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). 
Forårsager hudirritation (H315).
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
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 øjenbeskyttelse (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 korn.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 45.
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra §3-områder for at 
beskytte vilde planter (SPe3).
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og 
offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. 
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har 
indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). 
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).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp 
(P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN 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. Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge (P305 + P351 + P338 + P310).
Indtagelse: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp.


