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Sprutteknik
Vid behandling rekommenderas användning av spaltspri-
dare som ger medium till fin duschkvalité. Vid grödans 2–6 
bladstadium användes normalt 100–200 l vatten och vid 
senare behandling 200 l vatten per ha. 
Flurostar 200 är relativt oberoende av luftfuktigheten, vilket 
innebär, att man uppnår samma säkra effekt mitt på dagen 
som vid morgonsprutning. 
Blandbarhet
Flurostar 200 är blandbart med flertalet herbicider, fungi-
cider och insekticider på marknaden samt de flesta mikro-
näringsämnen. För ytterligare frågor om tankblandningar 
kontakta Nordisk Alkali. 
Beredning av sprutvätska
Fyll ca halva behållaren med vatten, börja omrörningen och 
tillsätt den beräknade mängden Flurostar 200. 
Vid tankblandning med mangansulfat eller magnesiumsulfat 
skall dessa lösas upp innan Flurostar 200 tillsätts. Resterande 
mängd vatten tillsätts. Fortsätt omrörningen under trans-
port och behandling.
Rengöring av sprututrustning
Efter behandling med Flurostar 200 rengörs hela sprutan, 
inklusive tank, ledningar och ramp. Rengör tanken med tank-
rengöringsmedel, t ex All Clear Extra, enligt rekommenda-
tion. Sköljvattnet sprutas ut över redan behandlad gröda.
Ytterligare villkor för användning
Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hante-
ring av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk 
för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder 
får användas om de ger minst motsvarande skydd.
Betesdjur får släppas på behandlad betesmark tidigast 7 
dagar efter behandling. 

Flurostar 200
Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, 
råg, rågvete, durumvete, fodermajs, gräsfrövall, 
betesvall och slåttervall 

Brett behandlingsfönster 
Inga restriktioner på efterföljande gröda
Skonsam mot grödan
Välprövad blandningspartner

Allmän information
Användningsområde
Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete, durumvete, fodermajs, 
gräsfrövall, betesvall och slåttervall
Registreringsnummer 5019
Verksam beståndsdel Fluroxypyr 200 g/l
Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Fara/GHS07; H315, H319, H336/GHS08; H304/GHS09; 
H410. Se sida 95

Förpackning 5 l
Lagring Frostfritt
UPMA -
Registreringsinnehavare Globachem N.V.

Verkningssätt 
Flurostar 200 är ett systemiskt ogräsmedel med auxin-ver-
kan (HRAC grupp O) för bekämpning av örtogräs i vår- och 
höstsäd, fodermajs, gräsfrövall, betesvallar och slåttervallar. 
Flurostar 200 upptas primärt genom bladen. På känsliga 
ogräsarter kan man normalt se effekt 1–2 dagar efter behand-
ling. Tillväxten upphör och ogräset vissnar bort under lop-
pet av 2–3 veckor.

Användning
Flurostar 200 används vid bekämpning av örtogräs på våren 
och är skonsam mot grödan. 
Flurostar 200 kan användas för behandling då ogräset är 
i aktiv tillväxt och temperaturen 7–8 °C, snabbare effekt 
erhålles över 12°C. Vid lägre temperaturer kan effekten på 
ogräset bli svagare.
Behandling med Flurostar 200 avrådes när grödan är under 
stress på grund av torka, vattensjuk jord, mycket hög dags-
temperatur samt om det är risk för låg nattemperatur eller 
period med frost kring behandlingstidpunkten.
Växtmaterial från gröda behandlad med Flurostar 200 bör 
inte användas i växthus eller i kompost.
Flurostar 200 är regnfast 1 timme efter behandling.
Ogräseffekter
Mycket god effekt mot följande ogräs snärjmåra, förgät-
migej, våtarv, dån (för dån max. 4–6 blad vid behandling), 
åkerbinda och trampört. 
Bästa effekt på ogräs med färre än 4 blad och i god tillväxt. 
Dessutom uppnås i stråsäd mycket god och god till mycket 
god effekt på följande ogräs då de har 2–4 blad; åkermolke, 
åkervinda, harkål, nattglim, nattskatta, penningört, plister 
och nässla, sminkrot, snårvinda, vicker.
Efterföljande gröda
Det finns inga restriktioner på efterföljande gröda.
Växtmaterial från gröda behandlad med Flurostar 200 bör 
inte användas i växthus, kompost eller till marktäckning.
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Användningsvillkor Flurostar 200

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod
Utvecklings-stadium/

säsong (min–max)
Max antal 
behand-
lingar/år

Behandlings-
intervall 
(dagar)

Karenstid 
(dagar)

Max dos  
vid varje 

behandling

Höstvete, höstkorn, råg, rågvete, hösthavre och durumvete Mot örtogräs Bomspruta BBCH 20–45
Endast vårbehandling 1 - - 1 l/ha

Vårvete och vårkorn Mot örtogräs Bomspruta BBCH 20–39 1 - - 0,75 l/ha
Havre Mot örtogräs Bomspruta BBCH 20–31 1 - - 0,75 l/ha
Fodermajs Mot örtogräs Bomspruta BBCH 13–16 1 - - 1 l/ha
Nyetablerad odling av gräsfrö till utsäde, slåttervall och betesvall Mot örtogräs Bomspruta t.o.m. juli 1 - - 0,75 l/ha
Etablerad odling av gräsfrö till utsäde, slåttervall och betesvall Mot örtogräs Bomspruta t.o.m. juli 1 - - 2 l/ha


