
2. UPORABA:  
 
Sredstvo ACROBAT MZ WG se uporablja kot fungicid z lokalno-sistemičnim in dotikalnim 
delovanjem na: 

- na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte 

(Plasmopara viticola) v odmerku 2,5 kg/ha oziroma 25 g v 10 L vode; tretira se 2 – 4 krat v 
eni rastni sezoni v razmakih 10 - 14 dni, od fenološke faze petih listov (BBCH 15) do začetka 
zorenja (BBCH 89); 

- na krompirju za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) in za zmanjševanje 
okužbe s črno listno pegavostjo krompirja (Alternaria solani) v odmerku 2 kg/ha, pri porabi 
200 – 1000 L vode na ha (20 g na 100 m2 pri porabi 2 do 10 L vode). Tretira se največ pet krat 
v eni rastni sezoni v razmakih 7 – 14 dni, od fenološke faze prvih listov (BBCH 11) do 
začetka zorenja krompirja (BBCH 89); 

- na paradižniku za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) in za 
zmanjševanje okužbe s črno listno pegavostjo krompirja (Alternaria solani) na prostem in v 
zaščitenih prostorih v odmerku 2 kg/ha, pri porabi 200 – 1000 L vode na ha (20 g na 100 m2 
pri porabi 2 do 10 L vode). Tretira se največ tri krat v eni rastni sezoni,  v razmakih 7 – 14 dni, 
od fenološke faze prvih listov (BBCH 11) do začetka zorenja plodov (BBCH 89). 

 
OPOZORILA: Priporočljiva je uporaba alternativnih fungicidov z drugačnim načinom delovanja. Ne 
priporoča se tretiranja pri temperaturah nad 25 °C. 
FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja na predpisan način, ne povzroča fitotoksičnosti.  
MEŠANJE: Sredstvo se ne sme mešati z insekticidi izrazito kisle pH reakcije (npr. insekticidi, ki 
vsebujejo aktivno snov dimetoat). 
KARENCA: 42 dni za vinske sorte grozdja, 28 dni za namizne sorte grozdja, 7 dni za krompir in 3 dni 
za paradižnik. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivni snovi dimetomorf in mankozeb za vinsko in namizno grozdje, paradižnik ter 
krompir so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo ACROBAT MZ WG  se razvršča in označi kot: 
 
Xn          Zdravju škodljivo. Sk. Razmn 3. 
N          Okolju nevarno. 
R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 

R63 Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku. 

R50/53 
Zelo strupeno za vodne organizme / lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 
vodno okolje. 
 

S2 Hraniti izven dosega otrok. 

S36/37 Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. 

S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 

S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 

 
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 izvirov  
tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m 
tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.  
 
ZAŠČITA PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge in 
polnjenju rezervoarja je potrebno uporabljati rokavice in delovni kombenzion. Med škropljenjem s 
traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico ter med škropljenjem z ročno oprtno škropilnico je potrebno 
uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), trpežno obutev, pokrivalo s širokimi 
krajci in rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Pri stiku s škropljenimi rastlinami mora delavec uporabljati rokavice in 
primerno zaščitno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi). 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro 
zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske 
funkcije. Pokliče se  zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo 
pripravka. 
V primeru stika s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti 
z vodo in milom.  
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. 
Če draženje ne mine se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeta oseba naj popije 2 – 3 dl 
vode.  Osebi  z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Pokliče se 
zdravnika. Poiskati je potrebno zdravniško pomoč. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. V primeru 
zaužitja se daje prisebni osebi piti aktivno oglje (1 g/kg telesne teže) razredčenega z vodo v razmerju 
1:4. V primeru zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca ob ustrezni zaščiti 
dihalnih poti. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni.  
 


