
2. UPORABA   
 
a) GLAVNE UPORABE 
 
Sredstvo FONGANIL GOLD se uporablja kot sistemični in preventivni fungicid za tretiranje 
posameznih rastlin z zalivanjem, za tretiranje talnega substrata pred sajenjem okrasnih 
lončnic in z zadelavo (inkorporacijo) v tla v območje saditve. Uporablja se na: 
- na hmelju  za zatiranje primarnih infekcij hmeljne peronospore ( Pseudoperonospora 
humuli) v odmerku 0,2 mL na rastlino ob uporabi 0,2 do 0,4 L vode na rastlino (poraba vode 
je odvisna od vrste tal in razpoložljive talne vlage) ali v odmerku 0,8 L/ha (pri 4000 rastlinah 
na ha) v fenološki fazi po rezi poganjkov (po BBCH 08-11). Na istem zemljišču se lahko 
tretira največ enkrat v eni rastni dobi na podlagi napovedi opazovalno napovedovalne službe 
za varstvo rastlin; 
- na okrasnih rastlinah  (Adiatum, Ageratum, Anthurium, Aphelandra, Aster, Aucuba, 
Azelea, Begonia, Calluna, Chamaecyparis, Chrysantehmum, Codiaeum, Cyclamen, Diathus, 
Diffenbachia, Erica, Euphorbia, Ficus, Fuchsia, Geranium, Gerbera, Hedera, Helix, Hibiscus, 
Ilex, Impatiens, Pelargonia, Pepergonium, Philodendron, Pinus, Pittosporum, Salvia, 
Schefflera, Scindaptus, Verbena, Viola) za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu 
Phytium in Phytophthora (Phytium spp. in Phytophthora spp.):  

- za tretiranje sadilnega substrata v odmerku 25 ml na m3 substrata, pri porabi 5 do 10 L 
vode na m3, talni substrat se tretira tik pred saditvijo ali 
- za zalivanje lončkov z 0,013 % raztopino. Poraba raztopine je 50 do 100 mL za lončke 
premera 10 do 14 cm in 50 mL za lončke premera 9 cm. 

Okrasne rastline lahko tretirate največ enkrat v eni rastni dobi. 
 
FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, 
ne bo poškodovalo gojenih rastlin.  
KARENCA: Karenca za hmelj je zagotovljena s časom uporabe. 
 
 
b) MANJŠE UPORABE 
 
Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo. Učinkovitost 
in fitotoksičnost FFS FONGANIL GOLD pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni 
bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS FONGANIL GOLD na navedenih 
gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS. Te uporabe so: 
  
Sredstvo FONGANIL GOLD se uporablja: 
- v sadnih, gozdnih in okrasnih  drevesnicah  za zatiranje gliv iz rodov Phytium in 
Phytophthora (Phytium spp. in Phytophthora spp.) : 
- za tretiranje sadilnega substrata v odmerku 25 mL na 1 m3 substrata pri porabi 5–10 
L vode na m3; talni substrat se tretira tik pred saditvijo; 
- za zalivanje lončkov z 0,013 % raztopino; poraba raztopine je 50–100 mL za lončke 
premera 10–14 cm ter 50 mL za lončke premera 9 cm. 

Opozorila: Sredstvo se lahko v drevesnicah uporablja največ en krat v eni rastni dobi. 
Sredstvo lahko uporabljajo samo poklicni drevesničarji. V letu tretiranja je potrebno na 
sadnih sadikah preprečiti nastavek plodov oziroma morebitne plodove uničiti. 

- v mati čnih nasadih koš čičastega in pe čkatega sadnega drevja, pod mrežniki in 
na prostem,  za zatiranje gliv iz rodu Phytophthora (Phytophthora spp.) za enkratno 
tretiranje sadilnega substrata v odmerku 25 mL na 1m3 substrata. 

Opozorila: Razširitev ne velja za matične nasade, ki so sestavni del proizvodnih 
nasadov.   Razširitev se dovoli pod pogojem, da se prepreči nastanek ali uniči morebitne 
plodove. 

 



KARENCA: Karenca je zagotovljena z načinom uporabe oziroma ni potrebna.  
 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih  za aktivno snov metalaksil-M so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE 
 
Sredstvo FONGANIL GOLD se razvršča in označi kot: 
 
Xn   Zdravju škodljivo. 
R22   Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
R52/53  Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke 
na vodno okolje. 
S2   Hraniti izven dosega otrok. 
S13   Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S36/37  Nositi primerno zaščitno obleko in rokavice. 
S46   Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali 
etiketo. 
 
Proizvajalec 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. Proizvajalec oziroma zastopnik mora o 
spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne 
sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega 
voda 2. reda. 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak in se 
jo zavaruje pred mrazom ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče 
zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
V primeru stika s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito 
umije z vodo in milom. 
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in se oči temeljito izpira s 
čisto vodo. V primeru draženja se posvetuje z zdravnikom. 
V primeru zaužitja: V tem primeru se usta spere z vodo, prizadeta oseba naj popije 2 do 3 dl 
vode. Bruhanja se ne izziva. Takoj se posvetuje z zdravnikom. Osebam z motnjo zavesti se 
ne sme dati ničesar piti, niti ne izzivati bruhanja. 
Pri vdihavanju: Pri vdihavanju večje količine se ravna po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije, pri 
zaužitju večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca in dajanje aktivnega oglja in 
saliničnega odvajala. Zdravljenje je simptomatično. 


