
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo DIFENZONE je sistemični fungicid, ki se uporablja 
preventivno ter le izjemoma v kurativne namene. 
 
a) GLAVNE UPORABE 
 
Sredstvo DIFENZONE se uporablja na jablanah za zatiranje jablanovega škrlupa ( Ventura 
inaequalis) v odmerku 0,2 L/ha.  
Tretira se po nastopu pogojev za okužbo od fenološke faze konca cvetenja, do faze začetka 
zorenja plodov (BBCH 71-79). 
 
OPOZORILO: Na istem zemljišču je na jablanah dovoljeno uporabljati sredstva na osnovi 
aktivne snovi difenokonazol in druga sredstva, ki pripadajo skupini z enakim načinom 
delovanja največ štiri krat v eni rastni dobi v 10 do 14 dnevnih razmikih, ki jih je treba 
prilagoditi pritisku bolezni. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni 
fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno. 
 
 
b.) MANJŠE UPORABE 
 
Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se 
na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva 
DIFENZONE pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato 
odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva DIFENZONE na navedenih 
gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«. Te uporabe so: 
 
Sredstvo DIFENZONE se uporablja na prostem: 
 
- v peteršilju za listje za zatiranje gliv iz rodu Alternaria (Alternaria spp.) in Erysiphe 
(Erysiphe spp.)  v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 300-500 L/ha (5 mL na 100 m2 na 3-5 L 
vode).  
Tretira se v fenološki fazi razvoja vegetativnih delov rastlin, primernih za pridelek (BBCH 40-
49).  
Na istem zemljišču se s sredstvom lahko peteršilj tretira največ dva krat v eni rastni dobi v 
najmanj 14-dnevnem razmiku med tretiranjema. 
 
- na robidah za zatiranje vijoli časte rje robidnic ( Phragmidium violaceum) in odmiranja 
robidovih rozg ( Rhabdospora ruborum) v odmerku 0,4 L/ha pri porabi vode 600-1000 L/ha 
(4 mL na 100 m2 na 6-10 L vode).  
Tretira se od razvoja listov do pojava socvetij (BBCH 13-49).  
Na istem zemljišču se s sredstvom lahko peteršilj tretira največ dva krat v eni rastni dobi v 
najmanj 7-dnevnem razmiku med tretiranjema. 
 
 - na malinah za zatiranje malinove rje ( Phragmidium rubi-idaei) in sušice malin 
(Didymella applanta) v odmerku 0,4 L/ha pri porabi vode 600-1000 L/ha (4 mL na 100 m2 
na 6-10 L vode).  
Tretira se od razvoja listov do pojava socvetij (BBCH 13-49).  
Na istem zemljišču se s sredstvom lahko peteršilj tretira največ dva krat v eni rastni dobi v 
najmanj 7-dnevnem razmiku med tretiranjema. 
 
 
 
 



MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
KARENCA: jablane 21 dni, peteršilj za listje14 dni, maline in robide 3 dni. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo DIFENZONE se razvršča in označi kot: 
 
Xn 

 
Zdravju škodljivo. 

N Okolju nevarno. 
R36 Draži oči. 
R38 Draži kožo. 
R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 

vodno okolje. 
R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. 
R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 
R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. 
S2 Hraniti izven dosega otrok. 

S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače, krmil.  

S20 
S23 

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 
Ne vdihavati aerosolov. 

S26 Če pride v oči takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. 

S36/37 Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. 

S60 Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. 

S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 

 
Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na 
etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec 
oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami 
pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi 
spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec oziroma zastopnik mora o 
spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS. 
 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge 
ter polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitne rokavice, delovni 
kombinezon in ustrezno zaščito za dihala. 
Med tretiranjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom/škropilnico in med tretiranjem z 
ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice in zaščitno 
obleko (delovni kombinezon). 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev je na tretirano površino dovoljen, ko se škropilna 
brozga na tretiranih rastlinah posuši.  
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.  
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju jablan upoštevati netretiran varnostni 
pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. 
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju malin in robid upoštevati netretiran 
varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. 
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju peteršilja za listje upoštevati 
netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 5 m tlorisne širine od 
meje brega voda 2. reda. 



 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 
oziroma dobro zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi 
osnovne življenjske funkcije. Pokliče se  zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo 
in/ali navodilo za uporabo pripravka. 
V primeru stika s kožo: Odstraniti je treba kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito 
umiti z vodo in milom. V primeru draženja kože je treba poiskati zdravniško pomoč. 
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s  
čisto vodo. Če draženje ne mine, se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Ponesrečeni naj popije do 
2 dl vode. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzivati 
bruhanja. Poklicati je treba zdravnika. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju 
večje količine lahko izperemo želodec ob ustrezni zaščiti dihalnih poti, da ne pride do 
aspiracije. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni. 
 
 


