
2. UPORABA 
 

1) GLAVNE UPORABE: 
Sredstvo LUNA EXPERIENCE se uporablja kot kombiniran lokosistemični in sistemični na: 

- na jablanah in hruškah  za zatiranje jablanove pepelovke ( Podosphaera 
leucotricha) v najvišjem dovoljenem odmerku 0,75 L/ha (0,25 L na 1m višine 
krošnje na ha), od razvojne fazi, ko so vidni cvetni popki, do razvojne faze, ko plod 
doseže polovico končne velikosti (BBCH 55–75),  ob porabi vode do 500 L/ha na 1 
m višine krošnje. Sredstvo se uporabi v intervalu 7-14 dni. 

- na jablanah in hruškah za zmanjševanje okužb skladiš čnih bolezni  
(Gloeosporium spp., Pezicula spp., Glomeralla cingulata, Botrytis cinerea, 
Monilinia spp., Penicillium spp., Venturia inaequalis, Alternaria spp., Nectria 
galligena) v najvišjem dovoljenem odmerku 0,75 L/ha (0,25 L na 1m višine krošnje 
na ha), od razvojne faze,  ko plod doseže polovico končne velikosti, do razvojne 
faze, ko se nadaljuje zorenje (BBCH 75-85), ob porabi vode do 500 L/ha na 1m 
višine krošnje. Sredstvo se uporabi v intervalu 14 dni. 

- na trti za pridelavo vinskega grozdja  za zatiranje oidija vinske trte ( Uncinula 
necator) in črne grozdne gnilobe ( Guignardia bidwellii) v odmerku 0,375 L/ha od 
razvojne faze razvitega tretjega lista do razvojne faze, ko je viden nastavek plodiča 
(BBCH 13-71), ter v odmerku 0,5 L/ha od razvojne faze, ko je viden nastavek 
plodiča, do razvojne faze začetka zorenja jagod (BBCH 71-81), ob priporočeni 
porabi vode do 1000 L/ha, ki se prilagodi razvojni fazi trte. Sredstvo se uporabi v 
intervalu 10 do 12 dni. 

- na češnjah in višnjah  za zatiranje cvetne monilije ( Monilinia laxa), ter za 
zmanjševanje okužb navadne sadne gnilobe  (Monilinia fructigena) in češnjeve 
listne pegavosti  (Blumeriella jaapii) v najvišjem dovoljenem odmerku 0,6 L/ha (0,2 
L na 1m višine krošnje na ha), od razvojne faze, ko so socvetja v balonskem stadiju, 
do razvojne faze, ko so plodovi tehnološko zreli za obiranje  (BBCH 59-87), ob 
porabi vode do 500 L/ha na 1m višine krošnje. Sredstvo se uporabi v intervalu 7 dni. 

- na breskvah in nektarinah  za zatiranje cvetne monilije ( Monilinia laxa) in listne 
luknji čavosti koš čičarjev  (Stigmina carpophila) ter za zmanjševanje okužb 
navadne sadne gnilobe  (Monilinia fructigena) v najvišjem dovoljenem odmerku 
0,6 L/ha (0,2 L na 1m višine krošnje na ha), od razvojne faze, ko so socvetja v 
balonskem stadiju, do razvojne faze, ko so plodovi tehnološko zreli za obiranje  
(BBCH 59-87), ob porabi vode do 500 L/ha na 1m višine krošnje. Sredstvo se 
uporabi v intervalu 7 dni. 

- na slivah  za zatiranje cvetne monilije ( Monilinia laxa), listne luknji čavosti 
koščičarjev  (Stigmina carpophila) in rdeče listne pegavosti češpelj ( Polystigma 
rubrum) ter za zmanjševanje okužb navadne sadne gnilobe  (Monilinia 
fructigena) in češnjeve listne pegavosti  (Blumeriella jaapii) v najvišjem 
dovoljenem odmerku 0,6 L/ha (0,2 L na 1m višine krošnje na ha), od razvojne faze, 
ko so socvetja v balonskem stadiju, do razvojne faze, ko so plodovi tehnološko zreli 
za obiranje  (BBCH 59-87), ob porabi vode do 500 L/ha na 1m višine krošnje. 
Sredstvo se uporabi v intervalu 7 dni. 

- v glavnatem zelju, ohrovtu, brsti čnem ohrovtu, brokoliju in cveta či za zatiranje 
črne listne pegavosti kapusnic ( Alternaria brassicace) in obro čkaste listne  
pegavosti ( Mycosphaerella brassicicola) v odmerku 0,9 L/ha, od razvojne faze 
začetka formiranja glav, do razvojne faze, ko glave dosežejo značilno 
velikost/obliko/trdnost (BBCH 41-49), ob porabi vode 200-800 L/ha. Sredstvo se 
uporabi v intervalu 14 dni. 

- v poru  za zatiranje porove škrlatne pegavosti ( Alternaria porri) in rje čebulnic 
(Puccinia allii) v odmerku 1,0 L/ha, od razvojne faze, ko je doseženo 10% listne 
mase, značilne za sorto, do razvojne faze, ko je dosežena listna masa, značilna za 
sorto (BBCH 41-49), ob porabi vode 200-800 L/ha.  

- v korenju  za zatiranje korenjevega listnega ožiga ( Alternaria dauci) in 



pepelovke kobulnic ( Erysiphe heraclei) v odmerku 1,0 L/ha, od razvojne faze, ko 
začne večati obseg korena, do razvojne faze, ko je konec večanja obsega korena 
(BBCH 41-49), ob porabi vode 200-800 L/ha. Sredstvo se uporabi v intervalu 14 dni. 

- v čebuli  za zmanjševanje okužb sive plesni čebulnih listov ( Botrytis squamosa) 
in pegavosti listov ( Stemphylium herbarum) v odmerku 0,5 L/ha, od razvojne 
faze, ko se listna osnova začne debeliti ali širiti, do razvojne faze, ko listi odmrejo 
(čebulni vrat je suh) (BBCH 41-49),  ob porabi vode 200-800 L/ha. Sredstvo se 
uporabi v intervalu 7 dni. 

 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira por največ enkrat, jablane, 
hruške, češnje, višnje, breskve, nektarine, slive, glavnato zelje, ohrovt, brstični ohrovt, 
brokoli, cvetačo, korenje in čebulo največ dvakrat, trto pa največ trikrat v eni rastni dobi. 
KARENCA: 14 dni za jablane in hruške, 28 dni za grozdje za vino, 14 dni za glavnato zelje, 
ohrovt, brstični ohrovt, brokoli in cvetačo, 21 dni za por, 14 dni za korenje in 7 dni za čebulo, 
breskve, nektarine, slive, češnje in višnje. 
FITOTOKSIČNOST: Če se uporabljamo sredstvo na način in v odmerku, kot je predpisano s 
temi navodili, ne povzroča poškodb v gojenih rastlinah, kjer je dovoljena uporaba.  
 
 

2.) MANJŠE UPORABE:  
Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se 
na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost FFS LUNA EXPERIENCE pri 
uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z 
uporabo FFS LUNA EXPERIENCE na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
Ta uporaba je: 

- v česnu  za zatiranje rje čebulnic ( Puccinia allii) in pegavosti listov 
(Stemphylium sp.) v odmerku 1,0 L/ha, od razvojne faze, ko se listna osnova začne 
debeliti ali širiti, do razvojne faze, ko listi odmrejo (čebulni vrat je suh) (BBCH 41-49), 
ob porabi vode 200-800 L/ha.  

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira  česen največ enkrat v eni 
rastni dobi. 
KARENCA: česen 7 dni 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo LUNA EXPERIENCE se razvrš ča in ozna či  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS08   GHS09  
 
Opozorilne besede:       Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H319 
H351 
H361d 

Povzroča hudo draženje oči. 
Sum povzročitve raka. 
Sum škodljivosti za nerojenega otroka. 

 

H410 
Kategorija: 
Dražen. oči 2, H319 
Rakotv. 2, H351 

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.   



Razmn. 2, H361d 
Akut. in kron. za vod. okolje 
1, H410 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 

navodili za uporabo. 
EUH208 Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski 

odziv. 
Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P280 
P281 

Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz. 
Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. 

Previdnostni stavki - odziv: 

P305+P351+P338 
 

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. 
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če lahko to storite 
brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 

 

Previdnostni stavki - shranjevanje:  
P391 
P405 

Prestreči razlito tekočino. 
Hraniti zaklenjeno.  

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. 

SPe 3   Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati varnostni pas …m do vodne 
površine. 

 
Imetnik registracije 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. Imetnik registracije oziroma zastopnik 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 pri tretiranju jablan, hrušk, breskev, nektarin, sliv, višenj in češenj 
upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. 
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte upoštevati netretiran varnostni 
pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega 
voda 2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju ostalih gojenih rastlin 
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.  
Delo s sredstvom se odsvetuje nosečnicam. 
 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitne rokavice zaščito za 
oči/obraz. Med škropljenjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico/pršilnikom ter ročno 
oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so visoko nad tlemi, mora delavec uporabljati 
zaščitne rokavice, primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon) in zaščito za oči/obraz.  



Pri škropljenju z ro čno oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so niz ko nad tlemi, 
lahko delavec uporablja to sredstvo v koli čini najve č 100 mL oziroma za tretiranje 
površine najve č 1000 m2, pri tem mora delavec uporabljati zaš čitne rokavice, primerno 
zaščitno obleko (delovni kombinezon) in zaš čito za o či/obraz. (Navedeno opozorilo se 
na etiketi navede v krepkem tisku.) 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z 
dolgimi rokavi, dolge hlače) in zaščitne rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirana površina 
posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca je treba zagotoviti varnost reševalca. 
Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali dobro 
prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino in se ji zagotovimo osnovne 
življenjske funkcije. V primeru nezavesti se ga namesti v položaj za nezavestnega (na levi 
bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje po standardnem ABC 
postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca.  Takoj se 
pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ukrepa se v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Odstrani se onesnaženo obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in 
milom. V primeru draženja kože se je treba posvetovati z zdravnikom. Pred ponovno 
uporabo je treba delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spira s 
čisto vodo vsaj 15 min. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali 
okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dL vode. Ne izziva se bruhanja. 
Takoj se pokliče zdravnika. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar, niti se mu ne izziva 
bruhanja.  
Medicinska pomoč:  Ne izpira se želodca, razen, če tako svetuje Center za zastrupitve. 
Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. 
Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičen protistrup ni poznan. 
Zdravljenje je  simptomatično.  
 


