
2. UPORABA   
 
NAČIN DELOVANJA:  Sredstvo FYTOSAVE je fungicid iz skupine signalnih molekul 
(elicitorjev), ki sprožijo imunski odziv rastlin. Aktivna snov COS-OGA je kompleks 
oligosaharidov, pridobljen iz oligopektatov, stabiliziranih s hitooligosaharidi. COS-OGA ne 
deluje neposredno na škodljivi organizem, temveč na rastlino s spodbujanjem njenega 
obrambnega odziva pred škodljivim organizmom. Rastlinski receptorji prepoznajo aktivno 
snov, kar sproži vrsto obrambnih reakcij, podobno kot pri dejanskem pojavu okužbe.  
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
 
GLAVNE UPORABE: 
 
Sredstvo FYTOSAVE se uporablja preventivno za foliarno tretiranje:  
 
- na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja  za delno zmanjševanje okužb s 

peronosporo vinske trte  ( Plasmopara viticola) in oidijem vinske trte ( Uncinula 
necator) v odmerku 2 L/ha, ob porabi vode 400-1000 L/ha. Prvo tretiranje se opravi pred 
pojavom okužbe, od fenološke faze, ko je razvit tretji list, do faze zrelih jagod za trganje 
(BBCH 13-89). S sredstvom se lahko na istem zemljišču  lahko tretira največ 8 krat v eni 
rastni sezoni, med tretiranji naj preteče od 8 do 10 dni. 
 

- na bučevkah (kumare, bu čke, buče, kumarice, dinje) , gojenih v zaščitenih prostorih, 
za delno zmanjševanje okužb z bučno in kumarno pepelovko ( Podosphaera 
fuliginea) ter  pepelovko bu čnic ( Golovinomyces orontii), v odmerku 2 L/ha, ob 
porabi vode 500 L/ha. Tretiranje se priporoča od fenološke faze, ko je tretji pravi list na 
glavnem steblu v celoti razvit, do faze, ko je tretji plod na glavni vreži dosegel značilno 
velikost in obliko (BBCH 13-73). S sredstvom se lahko v istem zaščitenem prostoru tretira 
največ 5 krat v eni rastni sezoni, med tretiranji naj preteče vsaj 7 dni. 
 

- na razhudnikovkah (paradižnik, paprika, jaj čevec) , gojenih v zaščitenih prostorih, za 
delno zmanjševanje okužb s pepelovko razhudnikov ( Leveillula taurica) v odmerku 2 
L/ha, ob porabi vode 750-1000 L/ha. S sredstvom se tretira od fenološke faze razvitega 
tretjega lista na glavnem poganjku, do končane faze zorenja plodov (BBCH 13-89). S 
sredstvom se lahko v istem zaščitenem prostoru tretira največ 5 krat v eni rastni sezoni, 
med tretiranji naj preteče vsaj 7 dni. 

 

FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja skladno z navodili in v priporočenem 
odmerku, za gojene rastline ni fitotoksično. 
 
 

MANJŠE UPORABE: 

Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za 
uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost 
fitofarmacevtskega sredstva FYTOSAVE pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila 
preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva FYTOSAVE na 
navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«. 
 
Sredstvo FYTOSAVE se uporablja preventivno za foliarno tretiranje: 
 



- v posevkih mladih listov ter poganjkov vrtnin (motovilec, sola ta, listni radi č, radi č 
štrucar, špina ča, vodna kreša, vrtna kreša in druge podobne rastli ne), gojenih  na 
prostem in v zaščitenih prostorih,  za delno zmanjševanje okužb s pepelovkami iz 
družine Erysiphaceae  v odmerku 2 L/ha, ob porabi vode 500 L/ha. Prvo tretiranje se 
opravi preventivno, pred pojavom okužbe. S sredstvom se lahko na istem zemljišču oz.  
zaščitenem prostoru tretira največ 5 krat v eni rastni sezoni, med tretiranji naj preteče 
vsaj 7 dni. 

- na bučevkah z užitno in neužitno lupino , gojenih na prostem, za delno zmanjševanje 
okužb s pepelovkami iz družine Erysiphaceae v odmerku 2 L/ha, ob porabi vode 500 
L/ha. Tretiranje se priporoča od fenološke faze, ko je tretji pravi list na glavnem steblu v 
celoti razvit, do faze, ko je tretji plod na glavni vreži dosegel značilno velikost in obliko 
(BBCH 13-73). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 5 krat v eni rastni 
sezoni, med tretiranji naj preteče vsaj 7 dni. 

- na okrasnih rastlinah , gojenih  na prostem in v zaščitenih prostorih, za delno 
zmanjševanje okužb s pepelovkami iz družine Erysiphaceae  v odmerku 2 L/ha, ob pri 
porabi vode 400 do 1000 L/ha. Prvo tretiranje se opravi preventivno, pred pojavom 
okužbe. S sredstvom se lahko na istem zemljišču oz.  zaščitenem prostoru tretira največ 
8 krat v eni rastni sezoni, med tretiranji naj preteče vsaj 7 dni. 

- na grahu in fižolu (tudi za krmo) , gojenih  na prostem in v zaščitenih prostorih, za delno 
zmanjševanje okužb s pepelovkami iz družine Erysiphaceae  v odmerku 2 L/ha,ob 
porabi vode 500 L/ha. Prvo tretiranje se opravi preventivno, pred pojavom okužbe. S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču oz.  zaščitenem prostoru tretira največ 5 krat v eni 
rastni sezoni, med tretiranji naj preteče vsaj 7 dni. 

- na jagodi čevju in drobnemu sadju (robide, maline, borovnice, brusnice, ribez, 
kosmulja, drobnoplodni kivi) , gojenih  na prostem in v zaščitenih prostorih,  za delno 
zmanjševanje okužb s pepelovkami iz družine Erysiphaceae  v odmerku 2 L/ha, ob 
porabi vode 400-1000 L/ha. Prvo tretiranje se izvede preventivno, pred pojavom okužbe. 
S sredstvom se lahko na istem zemljišču oz.  zaščitenem prostoru tretira največ 5 krat v 
eni rastni sezoni, med tretiranji naj preteče vsaj 7 dni. 

- na koščičarjih (marelica, breskev, sliva, češnja, višnja) , gojenih  na prostem, za delno 
zmanjševanje okužb s pepelovkami iz družine Erysiphaceae v odmerku 2 L/ha, ob 
porabi vode 400 do 1000 L/ha. Prvo tretiranje se izvede preventivno, pred pojavom 
okužbe. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 5 krat v eni rastni sezoni, 
med tretiranji naj preteče vsaj 7 dni. 

- na jagodah , gojenih  na prostem in v zaščitenih prostorih, za delno zmanjševanje okužb 
s pepelovkami iz družine Erysiphaceae  v odmerku 2 L/ha, ob porabi vode 500 L/ha. 
Prvo tretiranje se izvede preventivno, pred pojavom okužbe. S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču oz.  zaščitenem prostoru tretira največ 7 krat v eni rastni sezoni, med 
tretiranji naj preteče vsaj 7 dni. 

__________________________________________________________________________
__ 

 
OPOZORILA:  
Sredstvo FYTOSAVE se uporablja le v razmerah, ko je pritisk bolezni majhen do srednji.  
Sredstvo se uporablja preventivno, pred pojavom glivičnih okužb, za stimulacijo obrambnega 
mehanizma rastline pred napadom škodljivega organizma. Stimulacijo obrambnega 
mehanizma rastline se doseže ob preventivni uporabi sredstva in z vsaj 2 do 3 zaporednimi 
tretiranji. 
Tretiranje se ponovi vsakih 7-10 dni, odvisno od pogojev za okužbe.  
Pri tretiranju se priporoča uporabo v škropilnih programih izmenjaje z drugimi fungicidi.  



 
V primeru velikega tveganja za pojav okužbe ali ko je rastlina že okužena, se najprej uporabi 
fungicid s kurativnim delovanjem, nato se nadaljuje s tretiranji s sredstvom FYTOSAVE. S 
sredstvom se tretira v aktivni fazi rasti rastlin in se pri tem poskrbi, da so listi gojenih rastlin z 
obeh strani s sredstvom dobro prekriti s škropilno brozgo. 
Sredstva se ne uporablja pri temperaturah zraka višjih od 28 °C in ob neposredni sončni 
svetlobi.  
Sredstvo je homogena tekočina, ki je v embalaži v dveh tekočih fazah, zato je treba sredstvo 
pred uporabo pretresti. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo FYTOSAVE vsebuje aktivno snov COS-OGA, 
ki ne deluje neposredno na škodljivi organizem, temveč s spodbujanjem imunskega sistema 
rastline pomaga gojeni rastlini, da se pred škodljivim organizmom brani z različnimi 
mehanizmi, ki so naravno prisotni v rastlinah. Pri uporabi sredstev s takšnim načinom 
delovanja je tveganje za pojav rezistence majhno. 
KARENCA: Karenca za trto za pridelavo vinskega in namiznega grozdja je 3 dni. Karenca za 
ostale gojene rastline, na katerih je sredstvo registrirano, ni potrebna.  
MEŠANJE: Sredstvo se lahko uporablja v mešanici z drugimi fungicidi, vendar se je pred 
uporabo sredstva glede mešanja potrebno posvetovati z imetnikom registracije oziroma 
zastopnikom.  
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih za aktivno snov COS-OGA so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 

     3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
 Sredstvo FYTOSAVE se ne razvrš ča. 
 
 Sredstvo FYTOSAVE se označi  kot: 
 Piktogrami GHS: / 
 Opozorilne besede:    / 
Stavki o nevarnosti: /   
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

 EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za   
uporabo. 

 Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
 P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 
 P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 
 Previdnostni stavki - odziv: / 
 Previdnostni stavki - shranjevanje:  / 

  Previdnostni stavki - odstranjevanje:  
 P501  Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu  
nevarnih  odpadkov in odpadne embalaže. 

  Dodatni stavki: 
 SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 

nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti 
onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in 
cestah. 

 SPo 5   Pred ponovnim vstopom na tretirane površine oz. v tretiran prostor 
počakati, da se nanešeno sredstvo popolnoma posuši.  



 
Imetnik registracije je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v 
navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik registracije 
uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov 
Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po 
izdaji te odločbe. Imetnik registracije mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
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 upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega 
voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 
 
VARSTVO PRI DELU: 
Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju ali čiščenju 
rezervoarja se priporoča, da delavec uporablja primerno delovno obleko (majica z dolgimi 
rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje.   
Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico/pršilnikom oz. ročno/oprtno 
škropilnico se priporoča, da delavec uporablja primerno delovno obleko (majica z dolgimi 
rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami se priporoča, da delavec uporablja primerno delovno obleko 
(majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje. 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino oz. v tretiran prostor je dovoljen, 
ko se škropivo na tretiranih rastlinah posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež 
zrak ali v dobro prezračen prostor, zavaruje se jo pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti ji 
je treba osnovne življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se  temeljito umije z 
vodo in milom. V primeru draženje kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno 
uporabo je treba delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s 
počasnim curkom s čisto mlačno vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati z 
zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 
zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne 
sme izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva. 
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se 
želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in 
farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 
za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 
simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 
zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).  
 


