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4. UPORABA: GOAL uporabljamo kot selektivni herbicid pred in po vzniku plevela: 
 
a) v nasadih pečkarjev (jablane in hruške), koščičarjev (breskve, slive, marelice) in vinogradih, starejših od 
štirih let in sicer za zatiranje: 
   - enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela pred vznikom oziroma, ko ti razvijejo 2 do 3 liste,  v odmerku 
3 do 4 L/ha (30 do 40 ml na 100 m2); 

- večletnega širokolistnega plevela, vključno z njivskim slakom (Convolvulus arvensis) in veliko koprivo 

(Urtica dioica), ko doseže višino 40 do 50 cm, v odmerku 3 do 4 L/ha (30 do 40 ml na 100 m2). 
Zaradi izboljšanja učinkovitosti se priporoča v kombinaciji s pripravki na osnovi a.s. glifosat (480 g/L) v razmerju 
10:1, npr.: 2 L sredstva na osnovi a.s. glifosat + 0,2 L  sredstva GOAL oziroma 3 L sredstva na osnovi a.s. glifosat + 
0,3 L sredstva GOAL jeseni ali spomladi na že razvit plevel; 
 
b) v mladih nasadih pečkarjev in koščičarjev starejših od enega leta, ter mladih nasadih vinske trte od 3. rastne 
dobe naprej za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela, v odmerku 3-4 L/ha. Tretira se v fazi 
mirovanja sadnega drevja. 
 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na isti površini tretra največ enkrat v eni rastni sezoni. Sredstvo se lahko 

uporablja samo v pasovih blizu tal od jeseni do zgodnje pomladi (to opozorilo se na etiketi navede v krepkem 
tisku). GOAL se ne sme uporabljati na peščenih, propustnih in erozivnih tleh. Sredstvo se ne sme uporabljati v 
vročem in vetrovnem vremenu. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in 
izvirov tako, da se tretira najmanj 20 m od njih, preprečiti se mora tudi zanašanje sredstva na zelene dele gojenih 
rastlin. 
 
FITOTOKSIČNOST: V primeru, da sredstvo pade na zelene dele gojenih rastlin, jih lahko poškoduje.  
 
MEŠANJE: Zaradi razširitve spektra delovanja se sredstvo GOAL lahko meša  z drugimi herbicidi.«.   
 
5. NEVARNOST:  GOAL se razvršča med nevarne pripravke z oznako: 
 Xn  Zdravju škodljivo. 
  . 

R 36/38 Draži oči in kožo.  
R 65  Zdravju škodljivo: ob zaužitju lahko povzroči poškodbe pljuč. 
 
S 2  Hraniti izven dosega otrok. 
S 13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S 36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 
S 61   Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
S 62  Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati 
embalažo ali etiketo. 

 
GOAL je okolju nevaren, Strupen je za vodne organizme: povzroči lahko dolgotrajne škodljive učinke 
na vodno okolje. Proizvajalec je dolžan, da nevarnost sredstva vidno označi na embalaži in v navodilu. 
 
6. KARENCA: Za sadje in vinsko trto  je karenca 42 dni. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih  za 
aktivno snov oksifluorfen so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih. 


