
2. UPORABA: 

 
Sredstvo ALLEATO 80 WG se uporablja kot fungicid s sistemičnim delovanjem na: 
- bučkah in kumarah v zaščitenih prostorih in na prostem  za zmanjševanje okužb s kumarno 

plesnijo (Pseudoperonospora cubensis) v odmerku 1- 4 kg/ha (10 - 40 g na 100 m2), ob priporočeni 
porabi vode 400- 1200 L/ha (4-12 L vode/100 m2). Prvič se tretira v odmerku 1 kg/ha v času, ko je 
drugi pravi list na glavnem steblu v celoti razvit (BBCH 12). Za vsa nadaljnja tretiranja se priporoča 
uporaba odmerka 4 kg/ha v presledkih 10 - 14 dni.  
- trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v 
odmerku 2,5 kg/ha (25 g/100m2) ob priporočeni porabi vode do 1000 L/ha (do 10 L vode/100 m2). 
Tretira se od  pojava kabrnkov (BBCH 53) do zapiranja grozdov (BBCH 79), v presledkih 10 do 14 
dni.  
 
OPOZORILA: Zaradi preprečevanja razvoja odpornosti (rezistence) je uporaba sredstev iz skupine 
fosfonatov dovoljena največ štirikrat v eni rastni sezoni na istem zemljišču. 
 
MEŠANJE: Sredstva se ne sme mešati s sredstvi na osnovi bakra, s sredstvi kisle ali bazične pH 
reakcije ter z listnimi (foliarnimi) gnojili, ki vsebujejo dušik. Odsvetuje se mešanje s sredstvi na 
osnovi olja (kot so nekatere formulacije EC in vse OD). O mešanju z drugimi sredstvi se je treba 
posvetovati s svetovalci zastopnika. 
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili. O morebitnem 
pojavu fitotoksičnosti na občutljivih sortah kumar se je treba predhodno posvetovati z zastopnikom. 
 
KARENCA: kumare in bučke 3 dni; trta za pridelavo vinskega grozdja 28 dni. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov fosetil- Al (izražen kot vsota fosetil-Al, njegovih soli in fosforne kisline 
(H3PO3)) za bučke, kumare in vinsko grozdje so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo ALLEATO 80 WG se razvršča in označi kot: 
 
Simbol nevarnosti: / 
Opozorilni stavki:  / 
Obvestilni stavki: 
S2 Hraniti izven dosega otrok. 

S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače, krmil.  

S20/21 Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 

 
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 treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  
tako, da se upošteva predpise s področja varstva 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. 
 



DELOVNA KARENCA: Delavec lahko vstopa na tretirano površino, ko se je škropivo že posušilo. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro 
zračen prostor, se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije ter se jo zavaruje pred mrazom oziroma 
vročino.  Pokliče se zdravnika in se mu pokažemo originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo 
pripravka.  
Stik s kožo: Takoj se  odstrani kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umije z vodo in 
milom.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. V primeru 
draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
V primeru zaužitja: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva.  Prizadeti naj popije 50 do 
100 mL vode. Osebi z moteno zavestjo se ne da ničesar piti, niti se  ne izziva bruhanja. Takoj se 
pokliče zdravnika. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. V primeru zaužitja 
večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca ob ustrezni zaščiti dihalnih poti. Specifičnega 
antidota ni. Zdravljenje je simptomatično. 
 


