
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo UNIVERZALNI FUNGICID je preventivni kontaktni (dotikalni) 
fungicid na podlagi mikroorganizmov, ki vsebuje glivo Pythium oligandrum M1. Sredstvo 
deluje kot mikoparazit, ki z encimsko razgradnjo škodljivim talnim glivam jemlje kisik in 
hranila. Poleg tega poveča odpornost (rezistenco) s proizvodnjo beljakovin v celični steni in 
spodbuja rast gojenih rastlin preko tvorbe snovi triptamin (predhodnik fitohormona avksina), 
ki povečuje vnos fosforja in mikrohranil. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
 
Sredstvo UNIVERZALNI FUNGICID se uporablja za omejevanje nadaljnjega širjenja različnih 
glivičnih bolezni. Za lažje odmerjanje se uporabi priloženo žličko, ki se jo napolni do roba. 1 
žlička = 0,25 g sredstva. 
 
GLAVNE UPORABE: 
 

Gojena 
rastlina 

Bolezen  Odmerek / 
poraba 
vode 

Št.  
tret. 

 

Način in čas uporabe   

- trta za 
pridelavo 
vin. in nam. 
grozdja 

siva plesen  
(Botryotinia 
fuckeliana) 

2,5 g/5-10 L 
vode na 100 
m2 
  

4 S sredstvom se tretira foliarno, na prostem. 
Tretira se od razvojne faze, ko je 80 % cvetnih kapic 
odpadlih, do faze, ko se jagode mehčajo (BBCH 68-87).  
Intervali med tretiranji naj bodo 5 dni. 

 
OPOZORILA: O podrobnostih glede učinkovitosti sredstva se posvetujte z imetnikom 
registracije ali zastopnikom za sredstvo. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično za zgoraj navedene gojene rastline, če se ga 
uporablja v skladu z navodili za uporabo. 
 
 
 
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 UNIVERZALNI FUNGICID pri uporabi na navedenih gojenih 
rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva 
UNIVERZALNI FUNGICID na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
Te uporabe so: 
 
Gojena 
rastlina 

Bolezen  Odmerek/poraba vode  Št. 
treti
ranj 

Način in čas uporabe  

-grah grahova pegavost  
(Ascochyta pisi) 

1g/3-4 L vode/100 m2 2  S sredstvom se tretira foliarno, na 
prostem.  
Tretira se od razvojne faze polnega 
cvetenja, ko je 50 % cvetov odprtih, 
do faze, ko so stroki dosegli značilno 
velikost za sorto (zelena zrelost): 
grahki so v celoti oblikovani (BBCH 
65-79).  
Interval med tretiranjema naj bo 7-10 
dni. 

-mak makova plesen  
(Peronospora 
arborescens)  
makova črna 
pegavost  
(Helmintosporium 

1g/2-4 L vode/100 m2 3 S sredstvom se tretira foliarno, na 
prostem.  
1. in 2. tretiranje se izvede v razvojni 
fazi BBCH 12-19,  
3. tretiranje pa v fazi BBCH 51.  
Intervali med tretiranji naj bodo 14 



papaveris) dni. 
-jagode bela listna 

pegavost jagod  
(Mycosphaerella 
fragariae) 
rdeča listna 
pegavost jagod  
(Diplocarpon 
earliana) 
gnomonijska 
gniloba jagod  
(Gnomonia 
fructicola) 
siva plesen  
(Botryotinia 
fuckeliana) 

1-2g/3-8 L vode/100 m2 4 S sredstvom se tretira foliarno, na 
prostem.  
Tretira se od razvojne faze, ko se 
začnejo oblikovati stoloni (pritlike): 
stoloni so vidni (dolgi približno 2 cm), 
pa do faze polnega cvetenja: 
sekundarni (B) in terciarni (C) cvetovi 
so odprti, prvi venčni listi odpadajo 
(BBCH 41-65). 
Intervali med tretiranji naj bodo 7 dni. 

-jagode jagodna rde ča 
koreninska 
gniloba 
(Phytophthora 
fragariae) 

5g/10 L vode oz.  
1-2g/100 m2 

1 S sredstvom se tretira z namakanjem, 
na prostem in v zaščitenih prostorih.  
Tretira se tako, da se izvede eno 
potapljanje koreninske grude mladih 
sadik ob presajanju. 

-jagode jagodna rde ča 
koreninska 
gniloba 
(Phytophthora 
fragariae) 

5g/10 L vode oz.  
1-2 g/2-4 L vode/100 m2 

1 S sredstvom se tretira z zalivanjem, 
na prostem in v zaščitenih prostorih.  
Zaliva se po sajenju do razvojne faze, 
ko se začnejo oblikovati stoloni 
(pritlike): stoloni so vidni (dolgi 
približno 2 cm) (BBCH 41). 

-kumare glivi čne bolezni 
sejan čkov oz. 
sadik 
 

5g/10 L vode 
0,625g/100 m2 

- S sredstvom se tretira z zalivanjem, 
na prostem in v zaščitenih prostorih.  
Število tretiranj ni omejeno. 
Tretira se po vzniku (od BBCH 09). 
Intervali med tretiranji naj bodo 5-7 
dni.  
Predvidena gostota je 25.000 
sadik/ha. 

-kumare kumarna plesen 
(Pseudoperonospora 
cubensis) 

1g/3-10 L vode/100m2 - S sredstvom se tretira foliarno, na 
prostem.  
Število tretiranj ni omejeno. 
Tretira se od razvojne faze, ko je 10 
cvetov odprtih na glavni vreži, naprej 
(od BBCH 61).  
Intervali med tretiranji naj bodo 5-7 
dni. 

-kumare plesni, ki ji h 
povzro čajo glive: 
Alternaria spp.,  
Sphaerotheca 
fusca,  
Botryotinia 
fuckeliana 

1-2g/4-15 L vode/100 m2 4 S sredstvom se tretira foliarno, na 
prostem.  
Tretira se od razvojne faze, ko so 
klični listi v celoti razviti, do razvojne 
faze zorenja plodov, ko ima 80 % 
plodov značilno zrelostno barvo 
(BBCH 10-88).  
Intervali med tretiranji naj bodo 5 dni. 

-kumare glivi čne bolezni 
sejan čkov oz. 
sadik bela gniloba  
(Sclerotinia 
sclerotiorum) 
fuzarioze   
(Fusarium spp.) 

5g/10 L vode oz.  
1-2g/100 m2 

1 S sredstvom se tretira z namakanjem, 
na prostem in v zaščitenih prostorih.  
Tretira se tako, da se izvede eno 
potapljanje koreninske grude mladih 
rastlin ob presajanju. 

-kumare bela gniloba 
(Sclerotinia 
sclerotiorum) 
fuzarioze   
(Fusarium spp.) 

5g/10 L vode oz.  
1-2g/2-4 L vode/100 m2 

2 S sredstvom se tretira z zalivanjem, 
na prostem in v zaščitenih prostorih. 
Tretira se od razvojne faze, ko je 
drugi pravi list na glavnem steblu v 
celoti razvit, do faze, ko je četrti pravi 
list na glavnem steblu v celoti razvit 
(BBCH 12-14). 
Interval med tretiranjema naj bo 10 
dni. 



-paprika  
 

glivi čne bolezni 
sejan čkov oz. 
sadik 
 

5g/10 L vode oz.  
2g/4 L vode/100 m2 

1 S sredstvom se tretira z namakanjem 
ali zalivanjem, na prostem in v 
zaščitenih prostorih. 
Namaka se tako, da se izvede eno 
potapljanje koreninske grude mladih 
sadik pred presajanjem. 
Zaliva se po sajenju. 

-paprika  
 

glivi čne bolezni 
sejan čkov oz. 
sadik 
 

1-2g/3-8 L vode/100 m2 1  sredstvom se tretira foliarno ali z 
zalivanjem, na prostem in v zaščitenih 
prostorih.  
Tretira se po vzniku (od BBCH 09). 

-paradižnik 
 

glivi čne bolezni 
sejan čkov oz. 
sadik 
 

5g/10 L vode oz.  
2g/3-8 L vode/100 m2 

1 S sredstvom se tretira foliarno ali z 
zalivanjem, na prostem in v zaščitenih 
prostorih.  
Tretira se po vzniku (od BBCH 09). 

-vrtnine glivi čne bolezni 
sejan čkov oz. 
sadik 
 

5g/10 L vode oz.  
2g/100 m2 

1 S sredstvom se tretira vrtnine (razen 
korenja, peteršilja, zelene, pastinaka, 
paprike, paradižnika, kumar in 
kapusnic) z namakanjem, na prostem 
in v zaščitenih prostorih. 
Namaka se tako, da se izvede eno 
potapljanje koreninske grude mladih 
sadik pred presajanjem. 

-kapusnice črna listna 
pegavost 
kapusnic  
(Alternaria 
brassicae) 
suha trohnoba 
zelja 
(Leptosphaeria 
maculans) 
kapusna plesen  
(Peronospora 
parasitica) 

2g/3-8 L vode/100 m2 1 S sredstvom se tretira foliarno ali z 
zalivanjem, na prostem in v zaščitenih 
prostorih.  
Tretira se po vzniku (od BBCH 09). 

paradižnik, 
paprika 
(gojena v 
zaščitenih 
prostorih) 

glivi čne bolezni 
sejan čkov oz. 
sadik 
 

5g/10 L vode oz.  
1-2g/100 m2 
 

1 S sredstvom se tretira na prostem in v 
zaščitenih prostorih, z namakanjem. 
Namaka se tako, da se izvede eno 
potapljanje koreninske grude mladih 
sadik pred presajanjem. 

paradižnik, 
paprika 
(gojena v 
zaščitenih 
prostorih) 

glivi čne bolezni 
sejan čkov oz. 
sadik 
bela gniloba  
(Sclerotinia 
sclerotiorum) 

5g/10 L vode oz.  
1-2g/2-4 L/100 m2 

2 S sredstvom se tretira na prostem in v 
zaščitenih prostorih, z zalivanjem.  
Tretira se od razvojne faze, ko je 
drugi list na glavnem poganjku razvit, 
do faze, ko je četrti list na glavnem 
poganjku razvit (BBCH 12-14). 
Interval med tretiranjema naj bo 10 
dni. 

paradižnik, 
paprika 
(gojena v 
zaščitenih 
prostorih) 

 siva plesen  
(Botryotinia 
fuckeliana) 

1-2g/5-15 L vode/100 m2 4 S sredstvom se tretira foliarno.  
Tretira se v zaščitenih prostorih, od 
razvojne faze, ko so klični listi v celoti 
razviti, do faze, ko 80 % plodov kaže 
značilno barvo polne zrelosti (BBCH 
10-88). 
Intervali med tretiranji naj bodo 5 dni 

- zelje 
- ohrovt  
- brstični  
 ohrovt 
- kitajsko  
 zelje  
- cvetača 
- brokoli 

glivi čne bolezni 
sejan čkov oz. 
sadik 
 

5g/10 L vode oz. 1-
2g/100 m2 
 

1 S sredstvom se tretira z namakanjem, 
na prostem in v zaščitenih prostorih. 
Namaka se tako, da se izvede eno 
potapljanje koreninske grude mladih 
sadik pred presajanjem. 

- zelje 
- ohrovt 
- brstični 
 ohrovt 

črne listne 
pegavosti   
(Alternaria spp.)  
rjave listne 

1-2g/3-4 L vode/100 m2 2 S sredstvom se tretira foliarno, na 
prostem.  
Tretira se od razvojne faze, ko je 
drugi pravi list razvit, do faze, ko je 



- kitajsko  
 zelje 
- cvetača 
- brokoli 

pegavosti   
(Phoma spp.) 
kapusna plesen  
(Peronospora 
parasitica) 

doseženih 80% pričakovane velikosti 
glave (BBCH 12-48).  
Interval med tretiranjema naj bo 10 
dni. 

-korenje,  
- gomoljna 
zelena 

listne pegavosti, ki 
jih povzro čajo 
glive : 
Alternaria spp.  
Cercospora spp. 
Septoria spp. 

1-2g/3-8 L vode/100 m2 4 S sredstvom se tretira foliarno, na 
prostem.  
Tretira se od razvojne faze, ko je 
četrti pravi list razvit, do faze, ko je 
končano večanje obsega korena 
(BBCH 14-49).  
Intervali med tretiranji naj bodo 14 
dni. 

- vrtne trate 
- igrišča za 
golf  
- nogometna 
igrišča 
 

fuzarioze 
(Fusarium spp 
snežna plesen 
(Microdochium 
nivale) 
padavica sadik 
(Pythium spp.) 

2g/3-8 L vode/100 m2 7 S sredstvom se tretira foliarno ali z 
zalivanjem, na prostem.  
Tretirati se začne ob koncu 
razraščanja, ko je travna ruša 
formirana (od BBCH 29).  
Intervali med tretiranji naj bodo 14 
dni. 

- gozdne 
drevesnice  
-okrasne 
drevesnice 

bela gniloba  
(Sclerotinia 
sclerotiorum)  
siva plesen  
(Botryotinia 
fuckeliana)  
fuzarioze   
(Fusarium spp.) 
bolezni, iz rodu  
Verticillium  
padavica sadik 
(Pythium spp.) 

5g/10 L vode oz.  
1-2g/100 m2 

1 S sredstvom se tretira z namakanjem, 
na prostem in v zaščitenih prostorih. 
Namaka se tako, da se izvede eno 
potapljanje koreninske grude mladih 
sadik pred presajanjem. 

- gozdne 
drevesnice  
-okrasne 
drevesnice 

bela gniloba  
(Sclerotinia 
sclerotiorum) 
siva plesen  
(Botryotinia 
fuckeliana) 
 bolezni iz rodov 
Alternaria,  
Septoria, 
Phyllosticta idr. 

2,5g/3-8 L vode/100 m2 7 S sredstvom se tretira foliarno ali z 
zalivanjem, na prostem.  
Tretira se v času vegetacije.  
Intervali med tretiranji naj bodo 7 dni. 

 
 
 

OPOZORILA:  
Med uporabo sredstva je potrebno preprečiti nastajanje prahu in izpostavljenost delavcev 
prahu.  
Tretiranje je treba izvajati v brezvetrju ali v rahlem vetru, stran od ljudi.  
Preprečiti je treba zanašanje škropilne brozge na sosednje površine.  
KARENCA: Karenca je 1 dan oziroma je zagotovljena s časom oziroma načinom uporabe. V 
kolikor se sredstvo uporablja v mešanici z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se upošteva 
karenca uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev. 
 
PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO: 
Za foliarno tretiranje: Sredstvo UNIVERZALNI FUNGICID se najprej raztopi v manjši količini 
vode. Pripravljeno suspenzijo je treba porabiti najkasneje v 10 urah. Odmerjeno količino 
sredstva se med mešanjem vlije neposredno v rezervoar škropilnice, ki je do 2/3 predvidene 
količine napolnjen s čisto vodo. Med stalnim mešanjem se napolni rezervoar z vodo do 
potrebne količine. Z mešanjem se nadaljuje do porabe škropilne brozge. Ne pripravlja se 
večjih količin škropiva, kot je potrebno. Ker škropilna mešanica lahko vsebuje delce velikost 
300 µm je treba uporabiti ustrezne filtre. Embalažo se izprazni do konca in se vsebino doda 



škropivu v rezervoarju! Slučajno nastale ostanke škropiva se razredči v razmerju 1:10 in 
poškropi po že tretirani površini. 
Za zalivanje: Odmerjeno količino sredstva se najprej raztopi v manjši količini vode. 
Pripravljeno suspenzijo se med mešanjem vlije neposredno v zalivalko, ki je do 2/3 
predvidene količine napolnjena s čisto vodo. Med stalnim mešanjem se napolni zalivalko z 
vodo do potrebne količine.  
Za namakanje: V primerno veliko in čisto posodo se vsuje ustrezna količina sredstva, posoda 
se dopolni s čisto vodo v razmerju 2 L vode /1 g sredstva (0,05% koncentracija). 
Temperatura vode naj bo 35 oC, da se ohrani optimalna učinkovitost sredstva. 
 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo UNIVERZALNI FUNGICID vsebuje aktivno 
snov Pythium oligandrum M1. Glede načina delovanja ta aktivna snov še ne pripada skupini 
FRAC. Način delovanja te aktivne snovi je mikoparazitizem, indukcija odpornosti (rezistence) 
in spodbujanje rasti gojenih rastlin. Glede na njen način delovanja ni pričakovati razvoja 
odpornosti ali navzkrižne odpornosti. Kljub temu je potrebno pri uporabi sredstva 
UNIVERZALNI FUNGICID upoštevati splošna načela antirezistentne strategije in upoštevati 
načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin. 
 
MEŠANJE: V primeru mešanja z drugimi sredstvi se nikoli med seboj ne mešajo koncentrati. 
Vsakega posebej je treba ločeno vliti v rezervoar škropilnice. Suspenzijo sredstva 
UNIVERZALNI FUNGICID se doda na koncu. Mešanje s fungicidi ni dovoljeno. Pred 
mešanjem z drugimi sredstvi ali močili se je o mešanju treba posvetovati z svetovalci 
zastopnika/distributerja na terenu. Mešanje se lahko izvaja samo v skladu z veljavno 
zakonodajo in dobro kmetijsko prakso.  
 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo UNIVERZALNI FUNGICID se ne razvrš ča. 
 
Sredstvo UNIVERZALNI FUNGICID 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. 

Vsebuje Pythium oligandrum M1. Mikroorganizmi lahko povzročijo alergijski 
odziv. 
Fitofarmacevtskega sredstva ne smejo uporabljati ljudje z oslabljenim 
imunskim sistemom in tisti, ki se zdravijo z zaviralci imunskega odziva. 

Previdnostni stavki - splošno:  
P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa 
proizvoda. 
P102  Hraniti zunaj dosega otrok. 
Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P233  Hraniti v tesno zaprti posodi.  
P270  Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 
P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko. 
Previdnostni stavki - odziv: / 

 Previdnostni stavki - shranjevanje:  / 
 Previdnostni stavki - odstranjevanje: / 
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 ZA VAROVANJE OKOLJA: Pri rokovanju s sredstvom 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 foliarnem tretiranju 
upoštevati netretirani 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 in čiščenju 
rezervoarja mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi 
rokavi, nogavice), zaprte čevlje, zaščitne rokavice in primerno zaščito za dihala (maska tipa 
FFP3).  
Med tretiranjem s traktorskim nošenim/vlečenim škropilnico ali pršilnikom, tretiranjem z 
ročno/oprtno škropilnico, zalivanjem, namakanjem ali tretiranjem semena mora delavec 
uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaprte 
čevlje, zaščitne rokavice in primerno zaščito za dihala (maska tipa FFP3).  
Pri stiku s tretiranimi rastlinami na prostem mora delavec po preteku delovne karence 
uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaprte 
čevlje in zaščitne rokavice. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami v zaščitenih prostorih mora po preteku delovne karence 
delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), 
zaprte čevlje, zaščitne rokavice in primerno zaščito za dihala (maska tipa FFP3). 
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino oziroma v tretiran prostor je 
dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši. 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 
oziroma v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi 
se ji osnovne življenjske funkcije in poišče zdravniško pomoč. 
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 
potrebno delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in prizadeto oko temeljito spere s 
čisto mlačno vodo. V primeru draženja oči 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 daje piti ničesar, niti se mu ne izziva 
bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva. 
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 
ne izpira, razen če 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).   
 


