
FORTUNA GOLD

Vsebuje:  cimoksanil …….40 g/kg (4 % w/w); CAS št.: 57966-95-7
                  mankozeb …. 400 g/kg (40 % w/w); CAS št.: 8018-01-7

                                                                                      

Povzroča hudo draženje oči. Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti 
za nerojenega otroka. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.

Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Ne uporabljajte, dokler se ne sez-
nanite z vsemi varnostnimi ukrepi. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/
zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: 
poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti 
vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpad-
kov in odpadne embalaže.

Vsebuje mankozeb in cimoksanil. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
uporabo.

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.
Pri tretiranju preprečite onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov 
tako, da upoštevate predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih 
organizmov je treba pri tretiranju krompirja upoštevati netretiran varnostni pas 
15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m od meje brega voda 
2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte upoštevati 
netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.
Zastrupitve pri ljudeh: Pri stiku s kožo se lahko pri občutljivih osebah in 
pri dolgotrajnem stiku z zmesjo pojavijo rdečina, zbadanje in srbenje. Lahko 
povzroči alergijski odziv kože, ki se kaže v obliki koprivnice in alergijskega 
edema. Pri vdihavanju večjih količin prahu se lahko pojavi kašelj in draženje di-
halnih poti. Možen nastanek kataralnega vnetja sluznice zgornjih dihalnih poti  
Povzroča pordelost, draženje in solzenje oči. Zaužitje večje količine povzroča 
slabost,  bruhanje in drisko.
Prva pomoč in medicinski ukrepi ob nezgodi: 
Splošni ukrepi: V primeru pojava simptomov ali težav se prizadeto osebo čim 
prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro prezračen 
prostor, zavaruje se jo pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je treba os-
novne življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč.
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se  
temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženje 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 mlačno vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati 
z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito 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 se mu ne sme izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku 
predloži navodila za uporabo sredstva.
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske 
funkcije. Ne izpira se želodca, razen če tako 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). 

Pogoji skladiščenja: Sredstvo je potrebno skladiščiti v originalno zaprti 
embalaži na hladnem in suhem mestu, v posebnem zaklenjenem prostoru, 
ločeno od hrane in živalske krme, pri temperaturi med 5 in 30 oC. Sredstvo 
mora biti nedostopno otrokom, nepooblaščenim osebam in živalim. 

Proizvajalec in nosilec registracije:
AGRIA S.A., Asenovgradsko Shose, 4009 Plovdiv, Bolgarija, 
Tel.: +359 29150500

Pooblaščeni distributer za Slovenijo:  
Odločba o registraciji št.: U34330-67/2018/6, ki jo je izdalo na dan 
03.09.2019, UVHVVR z vsemi spremembami.

Datum proizvodnje in kontrolna številka serije: sta odtisnjena na 
embalaži.
Rok uporabe: 2 leti
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži. 
Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena.
Pred uporabo preberite priložena navodila.
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi 
znanj iz fitomedicine.

® Zaščitena znamka firme AGRIA S.A.  

Vsebina: 10 kg 

NAVODILO ZA UPORABO

Način delovanja: 
Sredstvo FORTUNA GOLD se uporablja kot preventivni in kurativni fungicid 
z lokalnim in translaminarnim sistemičnim ter kontaktnim delovanjem. 
Vsebuje aktivni snovi mankozeb in cimoksanil. Mankozeb deluje kontaktno, 
cimoksanil pa deluje lokalno in sistemično ter zavira razvoj spor in rast 
micelija, zato ima sredstvo tudi kurativni učinek, če se uporabi po okužbi.

Uporaba:
Sredstvo se uporablja preventivno:

FORTUNA GOLD je kontaktni in sistemični fungicid v obliki močljivih zrnc (WG), ki se uporablja 
preventivno in kurativno za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo in za zatiranje peronospore vinske trte.

- v krompirju za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo 
(Phytophthora infestans) v odmerku 3 kg/ha, največ 4 krat v eni ras-
tni sezoni; tretira se od razvojne faze, ko se okoli 90 % rastlin med 
vrstami stika, najdlje do začetka rumenenja listov (BBCH 39-90). Tre-
tirajte v razmiku 7-10 dni v skladu z napovedjo opazovalno napove-
dovalne službe za varstvo rastlin. Priporočena poraba vode je 200-600 
L/ha, odvisno od razvojne faze krompirja.
- na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje 
peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) preventivno ali takoj, 
ko se pojavijo prvi znaki bolezni:   
 a) od razvojne faze, ko je socvetje nabreklo – cvetovi pa so  
 tesno stisnjeni skupaj do začetka cvetenja, ko je okoli
  10 % cvetnih kapic odpadlo (BBCH 55-61) v odmerku 1,5  
  kg/ha in porabi največ 500 L vode na ha;
b) od začetka cvetenja do najdlje začetka zorenja jagod (BBCH 61-80) 
v odmerku 3 kg/ha in porabi vode 500 -
1000 L/ha. 
Trto se tretira največ 2 krat v eni rastni sezoni, v razmiku 7-10 dni.

Opozorila:
Sredstvo se lahko uporablja samo na prostem. 
Sredstva ni priporočljivo uporabljati v vetrovnem vremenu. 
Preprečiti je treba zanašanje na sosednje površine.

Vsebina: 10 kg 

    POZOR



Varovanje okolja:
Pri tretiranju preprečite onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, 
da upoštevate predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih or-
ganizmov je treba pri tretiranju krompirja upoštevati netretiran varnostni pas 
15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m od meje brega voda 
2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte upoštevati 
netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Antirezistentna strategija: 
Sredstvo vsebuje aktivno snov mankozeb (FRAC M03) in cimoksanil iz skupine 
imin-acetil-sečnin (FRAC 27). Tveganje za razvoj rezistence na obe aktivni sno-
vi je srednje. Tveganje za razvoj rezistence na krompirjevo plesen je prav tako 
srednje, na peronosporo vinske trte pa visoko. Pri večletni uporabi fungicidov z 
enakim načinom delovanja na istih površinah lahko na takšnih površinah nara-
vno prisotni manj občutljivi sevi postanejo odporni, se razmnožijo in postanejo 
prevladujoči. V izogib temu se priporoča, da se v škropilnih programih uporabijo 
fungicidi z različnim načinom delovanja. Za preprečevanje pojava odpornosti se 
priporoča, da se v škropilnem programu uporablja največ polovica sredstev, ki 
vsebujejo aktivno snov cimoksanil.    

Kolobar:
Nobenih omejitev ni za rastline, ki sledijo v kolobarju. 

Fitotoksičnost:
Sredstvo ni fitotoksično, če ga uporabljate v skladu z navodili za uporabo.

Mešanje:
Sredstvo se lahko meša z drugimi FFS, ki imajo dovoljenje za uporabo na krom-
pirju in trti. Ne priporoča pa se mešanje z močnimi oksidanti, klorati, nitrati in 
peroksidi. Pred mešanjem z drugimi sredstvi ali močili se o mešanju posvetujte 
z našimi svetovalci na terenu. Proizvajalec zagotavlja, da navedeno mešanje ne 
vpliva na delovanje sredstev. Mešanje se lahko izvaja samo v skladu z veljavno 
zakonodajo in dobro kmetijsko prakso. 

Priprava sredstva za uporabo:
Odmerjeno količino sredstva med mešanjem stresite neposredno v rezervoar 
škropilnice, ki je do polovice predvidene količine napolnjen s čisto vodo. Med 
stalnim mešanjem napolnite rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem 
nadaljujte do porabe škropilne brozge. Ne pripravljajte večjih količin škropiva, 
kot je potrebno. Embalažo izpraznite do konca, sperite z vodo in jo dodajte 
škropivu v rezervoarju! Slučajno nastale ostanke škropiva razredčite v razmerju 
1:10 in poškropite po že tretirani površini.

Karenca:
Za krompir 14 dni, za trto 28 dni. 

Delovna karenca:
Krompir: Vstop delavcev na tretirano površino ni dovoljen 3 dni po tretiranju.
Trta: Vstop delavcev na tretirano površino ni dovoljen 1 dan po tretiranju.

Varstvo pri delu:
Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju 
in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko 
(delovni kombinezon, predpasnik), zaščitne rokavice, trpežno obutev ali gumi-
jaste škornje in ščitnik za obraz. 
Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec upo-
rabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, predpasnik), zaščitne 
rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje in tesno prilegajoča zaščitna 
očala.
Med tretiranjem s traktorskim nošenim/vlečenim pršilnikom in med tretiranjem z 
ročno/oprtno škropilnico (za rastline visoko ali nizko nad tlemi) mora delavec up-
orabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, predpasnik), zaščitne 
rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje, tesno prilegajoča zaščitna očala 
in klobuk s širokimi krajci.
Pri stiku s tretiranimi rastlinami krompirja mora delavec po preteku delovne ka-
rence uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, 

nogavice) in zaprte čevlje.
Pri stiku s tretiranimi rastlinami trte mora delavec po preteku delovne ka-
rence uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi 
rokavi, nogavice), zaprte čevlje in primerne zaščitne rokavice.
Pri pregledu posevka krompirja in vinograda takoj po tretiranju s sred-
stvom, ki lahko traja največ dve uri dnevno, mora delavec uporabljati 
primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), 
zaprte čevlje in primerne zaščitne rokavice.

Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta FFS v okolje
V primeru nezgode morate takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno opremo in 
obvestiti Center za obveščanje na tel.: 112 
a) V zaprtem prostoru razsuto sredstvo zberite v ustrezno posodo 
in ga oddajte v zbiralnik posebnih odpadkov pri prodajalcu ali pa pri 
pooblaščenem podjetju. Onesnažena tla na koncu pomijte z vodo in de-
tergentom ter prostor prezračite. Večje količine vode za izpiranje zberite v 
ustrezne posode, da ne onesnažite odtočnih kanalov, stoječih ali tekočih 
voda.
b) V primeru nesreče pri prevozu zavarujte kraj dogodka in opozorite 
druge udeležence v prometu, najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali 
Center za obveščanje na telefonsko številko 112. Poškodovano embalažo 
dajte v ustrezno označene večje posode. Preprečiti morate onesnaženje 
voda, pri tem ukrepate kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru.
c) V primeru požara gasite s prahom, peno, ogljikovim dioksidom ali 
razpršeno vodo.
 
Izpiranje embalaže, ravnanje z odpadki in odpadno embalažo
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredst-
va ali sredstvo, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu 
ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko 
zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki. Prazne 
embalaže ne smete ponovno uporabiti. Popolnoma izpraznjeno in trikrat 
izprano/velja za plastenke in steklenice/embalažo lahko odstranite kot ne-
nevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno 
embalažo prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo 
odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno 
in slabo očiščeno embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.
 
Klavzula o jamstvu
Raziskave so pokazale, da je proizvod primeren za uporabo, pri tem pa 
je potrebno upoštevati navodila o uporabi. Glede na to, da na uporabo, 
shranjevanje, mešanje in ravnaje s pripravkom ne moremo vplivati, prav 
tako pa tudi ne predvideti vseh vremenskih in drugih okoliščin, ki vpliva-
jo na pripravek, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala 
zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost 
proizvoda, medtem ko za tveganja pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo.

Odločba o registraciji št.: U34330-67/2018/6, ki jo je izdalo na dan 
03.09.2019, UVHVVR z vsemi spremembami.

Proizvajalec in nosilec registracije:
AGRIA S.A., Asenovgradsko Shose, 4009 Plovdiv, Bolgarija, 
Tel.: +359 29150500

Pooblaščen distributer v Republiki Sloveniji: 

AGROPROAGRO d.o.o., Podlehnik 2c, 2286 Podelhnik.
 


