
2. UPORABA 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo MONCUT se uporablja kot  sistemični fungicid s preventivnim 
in kurativnim delovanjem. 

1) GLAVNE UPORABE: 
 Sredstvo se uporablja za preventivna tretiranja: 

a) na krompirju  za zmanjševanje okužb gomoljev s povzročiteljem bele noge krompirja  
(Rhizoctonia solani) s tretiranjem gomoljev v odmerku 200 mL sredstva na 1 tono 
gomoljev. Gomolje se lahko tretira  pred saditvijo, če se gomolje nakaljuje, se tretira 
pred nakaljevanjem, vendar ne več kot 1 mesec pred saditvijo; ali ob sajenju 
krompirja, to je do razvojne faze kaljenja (BBCH 00-03).   
Priprava sredstva in tretiranje krompirjevih gomoljev:  
1. Tretiranje se lahko opravi v skladišču pred saditvijo oz. nakaljevanjem s 
posebnimi stacionarnimi dozirnimi napravami za ultra nizko porabo škropiva (ULV), kot 
je klasična pokrita hidravlična ali vrtljiva diskasta škropilna enota za tretiranje 
krompirja, ki je  nameščena na valjčnem transporterju. Odmerjeno količino sredstva se 
razredči z vodo v razmerju 1 del sredstva na min. 10 delov vode, kar pomeni 200 mL 
sredstva razredčenega z 2-3 L vode na 1 t gomoljev. Tretiranje mora biti opravljeno 
tako, da so gomolji enakomerno omočeni. 
2.           Tretiranje se lahko opravi tudi ob sajenju z neposrednim škropljenjem 
gomoljev na sadilniku. V tem primeru se za 1 t gomoljev 200 mL sredstva razredči s 
60-80 L vode. Tretiranje se opravi tako, da z dvema šobama škropimo gomolje takrat, 
ko ti padajo s transportnih trakov sadilnika proti tlom.  

b) na čebulicah tulipanov in perunik  za delno zmanjševanje rizoktonijske  gnilobe  
(Rhizoctonia solani): 
- s tretiranjem tal (celotne površine) v odmerku 6 L/ha (60 mL/100 m2), pri čemer je 

treba takoj po tretiranju sredstvo z ustrezno opremo zadelati 10-15 cm globoko v 
tla; 

- s tretiranjem v vrstah  - tretira se nezasute čebulice v sadilni vrsti, v odmerku 3 
L/ha (30 mL/100 m2), pri čemer je treba tretirati tudi pas prsti za zasutje. 

FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja na predpisan način, ne povzroča 
fitotoksičnosti. 
 
 
            2) 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 FFS 
MONCUT  pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v 
zvezi z uporabo FFS MONCUT  na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«. Te 
uporabe so: 
Sredstvo se uporablja za preventivna tretiranja: 

c) na poletnih cvetlicah na prostem za delno zmanjševanje rizoktonijske gnilobe 
(Rhizoctonia solani), se takoj po sajenju sadik v odmerku 6 L/ha (60 ml/100 m2). 

 
 
Priporočena poraba vode pri uporabi na tulipanih, perunikah in poletnih cvetlicah je 1000 L/ha 
(10 L/100 m2). 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na isti površini oziroma iste gomolje/čebulice tretira 
največ enkrat v eni rastni dobi. Tretira se lahko samo suhe in čiste gomolje krompirja, bolne in 
poškodovane gomolje pa je treba odstraniti. Poskrbeti je treba, da bodo vsi gomolji dobro in 
enakomerno prekriti.   
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo MONCUT vsebuje aktivno snov flutolanil. 
Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na aktivno snov je majhno. Dodatne informacije so 
vam na voljo na www.frac.info. Pri večletni zaporedni uporabi fungicidov z enakim načinom 



delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi preživijo, se 
razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence 
na isti površini se priporoča izmenična uporaba fungicidov z različnimi načini delovanja. 
KARENCA: Karenca za krompir je zagotovljena s časom uporabe. Za okrasne rastline 
karenca ni potrebna. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi sredstvi ni predvideno. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih  za aktivno snov flutolanil so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo MONCUT se razvrš ča kot: 
Draženje oči 2, H319 
Akut. in kron. za vod. okolje 3, H412 
 
Sredstvo MONCUT se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07  
Opozorilne besede:  Pozor     
Stavki o nevarnosti: 
H319 
H412 

       Povzroča hudo draženje oči. 
       Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  

Dodatne informacije o nevarnosti: 
 EUH401          Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
uporabo. 
 EUH208              Vsebuje 1,2-benzizotiazolin-1-on. Lahko povzroči alergijski odziv. 
Previdnostni stavki - splošno: / 
Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P264   Po uporabi temeljito umiti roke. 
P280   Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči.   
Previdnostni stavki - odziv: 
P309+P311  PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE ali zdravnika. 
P337+P313      Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 

 P391   Prestreči razlito tekočino. 
 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. 
 
 
 



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:   
Med pripravo škropilne mešanice in škropljenjem v zaprtem prostoru brez zračenja mora 
delavec uporabljati zaščito za oči/dihala, zaščitne rokavice ter primerno zaščitno obleko 
(delovni kombinezon). Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja, med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno 
škropilnico/pršilnikom ter med tretiranjem z ročno oprtno škropilnico mora delavec uporabljati 
primerno zaščitno opremo glede na dobro kmetijsko prakso pri rokovanju s 
fitofarmacevtskimi sredstvi.  
Pri stiku s tretiranimi rastlinami/gomolji mora delavec uporabljati primerno delovno obleko 
(dolge hlače, majica z dolgimi rokavi). 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine 
posušijo oziroma so gomolji/čebulice pokriti z zemljo 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v 
dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino, ter se ji zagotovi 
osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno 
embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in 
milom. V primeru draženja 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 
čisto vodo. 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. Takoj se pokliče 
zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati 
bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodilo za uporabo sredstva.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičen 
protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično in podporno.  
 


