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I. V  odločbi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS, 

o registraciji fitofarmacevtskega sredstva AQ-10 (izolat M-10 glive Ampelomyces 
quisqualis 58 %) št. 327-02-133/01 z dne, 17.04.2001,  se spremenita 4. in 6. točka 
izreka tako, da se glasita: 

 
»4. UPORABA:  AQ 10  je selektivni glivični fugicid, ki se uporablja : 
- na vinski trti za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) v koncentraciji 0,0035 % 

(0,35 g na 10 L vode) oziroma v odmerku 35 g na ha; 
-    na vrtninah za zatiranje pepelovk (Erysiphe spp.) v koncentraciji 0,0035 % (0,35 g na 10 L 
vode)  oziroma v odmerku 35 g na ha; 
- na jagodah za zatiranje jagodove pepelovke (Podosphaera aphanis) v odmerku  70 g/ha 
oziroma 0,7 g na 100 m2 . 
 
Pripravek AQ 10 deluje na vse vrste pepelovk, ne glede na vrsto gojene rastline. Tretira se takoj, 
ob pojavu prvih znamenj okužbe oziroma najkasneje, ko je okuženih 3 % rastlinskih delov. V 
začetku sta potrebni najmanj dve zaporedni tretiranji v razmaku 10-14 dni, da zagotovimo 
zadostno populacijo glivice ter dolgo in dobro delovanje.  
 
OPOZORILA:  Pri tretiranju je treba paziti, da so vsi rastlinski deli dobro omočeni, saj deluje 
kontaktno. Pripravek potrebuje za aktivacijo višjo relativno zračno vlago, zato se priporoča 
tretiranje zgodaj zjutraj ali pozno popoldne. Ne tretira se, če je temperatura višja od 35 °C. Za 
boljšo oprijemljivost in omočenje se priporoča dodajanje NU-FILM-17. Priporočljivo je, da po 
odprtju embalaže pripravek čimprej porabimo.  
Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da 
upoštevamo predpise s področja varstva voda. V primeru, ko sredstvo AQ-10 mešamo z drugimi 
sredstvi, upoštevamo netretiran varnostni pas sredstev, ki jim je sredstvo AQ-10 dodano. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo  ni fitotoksično za gojene rastline. 
 
6. KARENCA: Karenca je  24 ur za vinsko trto, vrtnine in jagode. Če se pripravek meša s 
sredstvom NU FILM-17, je karenca 30 dni. 
 
 MEJNA VREDNOST OSTANKOV:  Določitev mejne vrednosti ostankov ni potrebna.«. 

 
II.  Vse ostalo v izreku navedene odločbe o registraciji ostane nespremenjeno.  
 
 


