
2. UPORABA  
 

Sredstvo Ridomil Gold MZ Pepite  se uporablja kot sistemični in dotikalni (kontaktni) fungicid na: 

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

(Plasmopara viticola) v odmerku 2,5 kg na ha oziroma v 0,25% koncentraciji pri porabi vode 

1000 L/ha (250 g/100 L vode oz. 25 g/10 L vode). Priporočena poraba vode je 400 do 1000 

L/ha (4-10 L/100 m
2
), odvisno o razvojne faze trte. Tretirati se začne po napovedi opazovalno 

napovedovalne službe oziroma ob nastopu ugodnih razmer za razvoj bolezni, nadaljnja tre-

tiranja se izvedejo v presledku 10-14 dni. V primeru neprekinjenega obdobja dežja in velike 

nevarnosti za razvoj bolezni se tretira v presledku 7-10 dni.  

- krompirju  za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) v odmerku 2,5 kg/ha 

(25 g/100 m
2
), pri porabi vode 300-600 L/ha (3-6 L/100 m

2
), odvisno od razvojne faze 

krompirja. Tretirati se začne po napovedi opazovalno napovedovalne službe oziroma ob 

nastopu ugodnih razmer za razvoj bolezni, nadaljnja tretiranja se izvedejo v presledku 10-14 

dni. V primeru neprekinjenega obdobja dežja in velike nevarnosti za razvoj bolezni se tretira v 

presledku 7-10 dni. Sredstvo pred krompirjevo plesnijo varuje tudi gomolje.  

- paradižniku za zatiranje krompirjeve plesni na paradižniku (Phytophthora infestans) v 

odmerku 2,5 kg/ha (25 g/100 m
2
) pri porabi vode 200-1000 L/ha (2-10 L/100 m

2
), odvisno od 

razvojne faze paradižnika.  Tretirati se začne po napovedi opazovalno napovedovalne službe 

oziroma ob nastopu ugodnih razmer za razvoj bolezni, nadaljnja tretiranja se izvedejo v 

presledku 10-14 dni. V primeru neprekinjenega obdobja dežja in velike nevarnosti za razvoj 

bolezni naj bodo presledki med tretiranji krajši, to je 7-10 dni. Prvič se lahko tretira 7 dni po 

presajanju, pri sejanem paradižniku pa ko je razvitih 5 listov.  

- česnu, šalotki in čebuli za zatiranje čebulne plesni (Peronospora destructor) v odmerku 2,5-

3 kg/ha (25-30 g/100 m
2
), pri porabi vode 200-400 L/ha (2-4 L/100 m

2
), odvisno od razvojne 

faze tretiranih rastlin. Prvo tretiranje se opravi po napovedi opazovalno napovedovalne službe 

oziroma ko nastopijo ugodne razmere za razvoj bolezni, to je od fenološke faze naprej, ko je 

peti pravi list popolnoma viden (BBCH 15). Vsa nadaljnja tretiranja se opravi v presledkih 10-

14 dni. V primeru neprekinjenega obdobja dežja in velike nevarnosti za razvoj bolezni naj 

bodo nadaljnja tretiranja v presledkih 7-10 dni. 

- solati za zatiranje solatne plesni (Bremia lactucae) v odmerku 1,9-2,5 kg/ha (19-25 g/100 

m
2
), pri porabi vode 300-600 L/ha (3-6 L/100 m

2
), odvisno od razvojne faze solate. Presledki 

med tretiranji naj bodo 10 -14 dni. V primeru neprekinjenega obdobja dežja in velike 

nevarnosti za razvoj bolezni se tretira v presledkih 7-10 dni.  

- kumarah in dinjah za zatiranje kumarne plesni (Pseudoperonospora cubensis) v odmerku 

3 kg/ha (30 g/100 m
2
), pri porabi vode 400-1000 L/ha (4-10 L/100 m

2
), odvisno od razvojne 

faze kumar in dinj. Tretira se preventivno, v razmaku 14 dni. Prvo tretiranje se opravi po na-

povedi opazovalno napovedovalne službe oziroma ko nastopijo ugodne razmere za razvoj 

bolezni, to je fenološke faze naprej, ko je  razvit peti pravi list na glavnem poganjku (od 

BBCH 15). Vsa nadaljnja tretiranja opravite v presledkih 10-14 dni. V primeru neprekinjenega 

obdobja dežja in velike nevarnosti za razvoj bolezni naj bodo nadaljnja tretiranja v presledkih 

7-10 dni. 

 

Ridomil Gold MZ Pepite najbolje deluje v času bujne rasti rastlin. Če se je bolezen že razvila, se jo 

lahko zaustavi z dvakratnim tretiranjem s sredstvom Ridomil Gold MZ Pepite v presledku 5-7 dni, 

nato pa se nadaljuje s preventivnim tretiranjem v običajnih presledkih. Ob prehodu s sredstva Ridomil 

Gold MZ Pepite na kontaktne pripravke, je presledek med tretiranji 7 dni, oziroma tolikšen, kot je 

priporočen presledek uporabljenega pripravka. 

 

OPOZORILA:  Zaradi preprečevanja razvoja odpornosti (rezistence) je uporaba sredstva Ridomil 

Gold MZ Pepite v priporočenih odmerkih na isti površini oziroma nasadu omejena na največ 3 krat v 

eni rastni sezoni. Uporaba sredstva Ridomil Gold MZ Pepite se ne priporoča na semenskem krompirju.  

FITOTOKSIČNOST: Uporaba sredstva Ridomil Gold MZ Pepite v skladu z navodili za uporabo ne 

povzroča znakov fitotoksičnosti na tretiranih rastlinah. 



KARENCA: 5 dni za kumare in dinje, 14 dni za paradižnik, 21 dni za krompir, česen, čebulo, šalotko 

in solato, 28 dni za namizne sorte grozdja in 42 dni za vinske sorte grozdja. 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 

pridelkih  za aktivni  snovi  metalaksil-M in mankozeb so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih 

ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 

Sredstvo RIDOMIL GOLD MZ PEPITE se razvršča in označi kot: 

 

Xn Zdravju škodljivo. 

N Okolju nevarno. 

R63 Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku. 

R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 

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. 

S60  Snov in embalažo odstraniti ko nevaren odpadek.  

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

SPe 3 
Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netretiran varnostni pas 15 m do vodne 

površine. 
 

 

  

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.  

Vinska trta, paradižnik, kumare in dinje:  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati 

netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in  2. reda. 

Za tretiranje na ostalih registriranih gojenih rastlinah: 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. 

 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge in 

polnjenju rezervoarja je treba uporabljati delovno obleko (kombinezon) in zaščitne rokavice. Med 

tretiranjem s traktorsko nošenim/vlečnim pršilnikom ali škropilnico ter pri tretiranju z ročno oprtno 

škropilnico (za ciljne površine visoko nad tlemi) je treba uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni 

kombinezon), trpežno obutev, zaščitne rokavice ter pokrivalo s širokimi krajci.  

OPOZORILO: Tretiranje rastlin s tem sredstvom z ročno oprtno škropilnico (za ciljne površine nizko 

nad tlemi) ni dovoljeno. 

DELOVNA KARENCA: Vstop in delo na tretirano površino nista dovoljena dokler se škropilna 

brozga ne posuši. Pri stiku s tretiranimi rastlinami je treba uporabljati primerno delovno 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. 

Stik s kožo: Odstraniti je treba kontaminirano obleko in obutev, kožo je treba temeljito umiti z vodo in 

milom.  

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s  čisto vodo. Če 

draženje ne mine, se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 

Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Oseba naj popije do 2 dl vode. Nezavestnemu 

se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzivati bruhanja. Poklicati je treba zdravnika. 

Nujna zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenske funkcije. V primeru 

zaužitja pripravka se da prisebni osebi  aktivno oglje v odmerku 1 g/kg telesne teže razredčeno z vodo 

v razmerju 1 : 4. V primeru zaužitja večje količine pripravka je v prvih urah  indicirano izpiranje 

želodca, ob ustrezni zaščiti dihalnih poti. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično. 

 


