
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo BADGE WG je kontaktni fungicid in baktericid s širokim 
preventivnim delovanjem.    
 
NAČIN UPORABE: 
1. GLAVNE UPORABE: 
Sredstvo BADGE WG se uporablja: 

- na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte 
(Plasmopara viticola) v odmerku 1,25-2,5 kg/ha (12,5 – 25 g/100 m2), pri porabi 500-1000 L 
vode na ha (5-10 L vode na 100 m2).  Na isti površini se lahko tretira največ 5 krat v eni rastni 
dobi, v intervalu 7 dni. Tretira se od razvojne faze, ko je tretji list razvit, najpozneje do faze 
obarvanja jagod (BBCH 13-83). Z nižjim odmerkom 1,25 kg/ha  se tretira do razvojne faze 
začetka cvetenja, ko je okoli 10 % cvetnih kapic odpadlo (BBCH 61), z višjim odmerkom 
2,5 kg/ha pa pozneje, po razvojni fazi, ko je okoli 10 % cvetnih kapic odpadlo (BBCH 61).  

- v krompirju  za zmanjševanje okužb krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) v 
odmerku 3 kg/ha (30 g/100 m2), pri porabi  400-600 L vode na ha (4-6 L vode na 100 m2). Na 
isti površini se lahko tretira največ 4 krat v eni rastni dobi, v intervalu 7 dni. Tretira se od 
razvojne faze, ko je peti list glavnega stebla razvit, do faze, ko so jagode prve oploditve oker 
do rjavkasto obarvane (BBCH 15-85). 

FITOTOKSIČNOST:  Sredstvo ni fitotoksično za trto in krompir, če se ga uporablja v skladu z 
navodili za uporabo. 
KARENCA: Karenca je za trto 21 dni in za krompir 7 dni. 
 

 
2. MANJŠE UPORABE: 
Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri 
čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva 
BADGE WG  pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v 
zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva BADGE WG na navedenih gojenih rastlinah prevzame 
uporabnik.«. Te uporabe so: 
Sredstvo BADGE WG se uporablja za naslednje manjše uporabe: 

- na pečkatem sadju (jablane, hruške) za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo bakterije iz 
rodu Erwinia, v odmerku 2,9 kg/ha (29 g/100 m2), pri porabi 700-1500 L vode na ha (7-15 L 
vode  na 100 m2). Na isti površini se lahko tretira največ 2 krat v eni rastni dobi, v intervalu 14 
dni. Tretira se v razvojni fazi od začetka nabrekanja listnih brstov do polnega cvetenja, ko je 
50 % cvetnih kapic odpadlo (BBCH 03-65). Pred uporabo sredstva BADGE WG v času 
cvetenja pečkatega sadnega drevja se priporoča o dejanskem priporočenem odmerku, številu 
tretiranj in času uporabe posvet z javno službo za zdravstveno varstvo rastlin. 

- na koščičastem sadju (breskve, nektarine, marelice, češnje, višnje in slive) za 
zmanjševanje okužb z gnilobami (Monilinia spp.) in zmanjševanje okužb z listno 
luknji čavostjo koščičarjev (Stigmina carpophila) v odmerku 3,5 kg/ha (35 g/100 m2), pri 
porabi 1000-1500 L vode na ha (10-15 L vode na 100 m2). Na isti površini se lahko tretira 
največ 4 krat v eni rastni dobi, v intervalu 14 dni. Tretira se na koncu rastne sezone, od 
razvojne faze, ko se zaključi rast poganjkov; listje je še popolnoma zeleno, do faze, ko so 
vidni posamezni cvetni popki (še vedno zaprti), na kratkih pecljih, zelene luske pa so rahlo 
odprte (BBCH 91-55). 

- na slivah za zatiranje češpljeve metličavosti (Taphrina pruni) v odmerku 3,5 kg/ha (35 g/100 
m2), pri porabi 1000-1500 L vode na ha (10-15 L vode na 100 m2). Na isti površini se lahko 
tretira največ 4 krat v eni rastni dobi, v intervalu 14 dni. Tretira se od razvojne faze, ko je 
zaključena rast poganjkov; listje je še popolnoma zeleno, pa do faze, ko so vidni posamezni 
cvetni popki (še vedno zaprti), na kratkih pecljih, zelene luske so rahlo odprte (BBCH 91-55). 



- na hmelju za zatiranje hmeljeve peronospore (Peronospora humuli) v odmerku 7,14 kg/ha 
(71,4 g/100 m2), pri porabi 1000-2000 L vode na ha (10-20 L vode na m2). Na isti površini se 
lahko tretira največ 2 krat v eni rastni dobi, v intervalu 14 dni.  Tretira se od razvojne faze 
konca rasti trt, do 14 dni pred obiranjem, oziroma, do faze, ko so storžki zreli za obiranje: so 
zaprti, lupulin je zlat; aroma je potencialno popolnoma razvita (BBCH 39-89). 

- na okrasnih rastlinah za zatiranje plesni (Peronospora sp.), pegavosti, ki jih povzročajo 
glive iz rodu Cercospora, listnega ožiga (Gloeosporium spp.), rij (Uredinales) in 
bakterijskega ožiga (Pseudomonas syringae) v odmerku 2,7 kg/ha (27 g/100 m2), pri porabi 
600-1000 L vode na ha (6-10 L vode na ha). Na isti površini se tretira največ 5 krat v eni rastni 
sezoni, v intervalu 7-8 dni. Tretira se ob pojavu prvih znakov bolezni. 

 
KARENCA: Karenca 14 dni za hmelj; za pečkato in koščičasto sadje je karenca zagotovljena s časom 
uporabe; za okrasne rastline karenca ni potrebna. 

 

 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko tretira samo na prostem. S sredstvom se ne sme tretirati v 
vetrovnem vremenu. Pri uporabi sredstva BADGE WG ali drugih sredstev na osnovi aktivne snovi 
baker, je treba število tretiranj ustrezno zmanjšati, tako da letna količina uporabljenega čistega bakra 
na istem zemljišču ne presega 4 kg čistega bakra na ha. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivni snovi  bakrov oksiklorid in bakrov hidroksid so določene s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo BADGE WG se razvršča  kot: 
Kategorija: 
Akut. strupenost 4, H332 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo BADGE WG se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  
 Opozorilne besede:        Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H332 
H410 

Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

 EUH401          Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. 
Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P261 
P271 

          Preprečiti vdihavanje prahu/meglice/razpršila. 
          Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. 

 Previdnostni stavki - odziv: 
 P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem 

položaju, ki olajša dihanje. 
 P312   Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.  
 P391   Prestreči razlito tekočino. 



 Previdnostni stavki - shranjevanje: /  
 Previdnostni stavki - odstranjevanje:  
 P501   Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 
nevarnih      odpadkov  in odpadne embalaže. 
  Dodatni stavki: 

SP 1   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. 
SPe 3 Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte in krompirja upoštevati 

netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne 
širine od meje brega 2. reda.  
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju okrasnih rastlin upoštevati 
netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 2. reda. 
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju pečkatega in koščičastega sadja 
ter hmelja upoštevati netretiran varnostni pas 40 m tlorisne širine od meje brega voda 1. 
reda in 2. reda. 
 

Imetnik registracije je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za 
uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik registracije uskladiti z vsakokratnimi 
spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi 
spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije mora o 
spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in izvirov  
tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.  
VARSTVO PRI DELU: Posebna zaščitna oprema pri rokovanju s sredstvom ni potrebna. Iz 
previdnosti  je treba ravnati skladno z dobro kmetijsko prakso pri ravnanju s fitofarmacevtskimi 
sredstvi in uporabljati ustrezno delovno obleko. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec 
uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Delovna karenca za vstop delavcev na tretirano zemljišče  je 1 dan v nasadih 
koščičastega sadnega drevja in okrasnih rastlin. Vstop na tretirano zemljišče v primeru tretiranja 
ostalih gojenih rastlin, za katere je sredstvo registrirano, je dovoljen, ko se je škropivo na tretiranih 
rastlinah posušilo. 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se čim prej 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 sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Takoj je treba odstraniti kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo 
in milom. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je potrebno 
delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s čisto vodo. Če 
draženje ne mine, 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. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzivati 
bruhanja. Če je možno se zdravniku predloži navodila za uporabo. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije.  Ne izpira se 
želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in podporno. 
Pri utemeljenem sumu na zaužitje večje količine sredstva z bakrom je potrebno določiti serumsko 
koncentracijo bakra. Serumske koncentracije nad 5 mg/L so zelo toksične. Na podlagi klinične slike in 
serumske koncentracije naj klinični toksikolog odloči o primernosti uporabe specifičnega antidota.  
 


