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2. UPORABA: TELDOR SC 500 je fungicid, ki se uporablja: 
a) na  vinski trti za zatiranje sive grozdne plesni (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 1-1,5 L/ha, 
pri porabi vode 1000 L/ha. Tretira se lahko: 
    - pred zapiranjem grozdov; 
    - v času mehčanja grozdnih jagod oz. v začetku zorenja. 
b) na jagodah za zatiranje sive plesni  (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 1,5 L/ha. Tretira se 
največ trikrat v rastni sezoni in sicer:  

- ob cvetenju jagod; 
- drugič ob pojavu zelenih plodov; 
- oziroma kot zaključno tretiranje pred obiranjem pridelka. 

                                 Priporoča se izmenično tretiranje z drugimi sredstvi za zatiranje sive plesni. 
c) na češnjah za zatiranje sive plesni  (Botryotinia fuckeliana), sadne gnilobe (Monilinia 

fructigena) in cvetne monilije (Monilinia laxa) v odmerku 0,5 L/ha in na 1 m višine krošnje. 
Tretira se lahko največ trikrat v rastni sezoni in sicer: 
- prvič ob začetku obarvanja plodov, 
- drugič in tretjič v 12 - 14 dnevnih presledkih.  
Proti cvetni moniliji se tretira ob začetku cvetenja, v času cvetenja in po cvetenju. 
d) na slivah in češpljah za zatiranje sadne gnilobe (Monilinia fructigena) in cvetne monilije 

(Monilinia laxa) v odmerku 0,5 L/ha in na 1 m višine krošnje. 
Tretira se lahko največ trikrat v rastni sezoni in sicer: 
- prvič ob obarvanju plodov, 
- drugič in tretjič v 12 - 14 dnevnih presledkih.  
Proti cvetni moniliji se tretira pred cvetenjem, v času cvetenja in po cvetenju. 
e) na breskvah za zatiranje navadne sadne gnilobe (Monilinia spp.) v odmerku 1,5 L/ha. Tretira 
se lahko največ dvakrat in sicer ob obarvanju plodov oziroma najpozneje tri dni pred obiranjem. 
f) na  jagodičevju (maline, robide, ribez, kosmulje, vključno z brusnicami) za zatiranje sive 

plesni  (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 2 L/ha. 
Tretira se lahko največ štirikrat in sicer: pred cvetenjem, v času cvetenja, med cvetenjem in po 
cvetenju. 
g) na okrasnih rastlinah za zatiranje sive plesni  (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 2 L/ha (če so 
rastline visoke do 50 cm) oziroma 5 L/ha (če so rastline visoke 50-125 cm). Tretira se največ 2 krat 
v 10-14 dnevnih razmakih. 
h) na paradižniku za zatiranje sive plesni  (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 1-2 L/ha. 
Tretira se največ 3 krat: 
- prvič v višini rastlin do 50 cm v odmerku 1 L/ha; 
- drugič v višini rastlin  50-125 cm v odmerku 1,5 L/ha; 
- tretjič v višini rastlin preko 125 cm v odmerku 2 L/ha. 
 
OPOZORILA: Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporablja največ dvakrat v eni rastni sezoni na 
vinski trti, breskvah in okrasnih rastlinah, največ trikrat v jagodah, češnjah, slivah, češpljah in 
paradižniku ter največ štirikrat v jagodičevju. Pri tretiranju se mora preprečiti onesnaženje 
vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se tretira najmanj 20 m od njih. 
 
FITOTOKSIČNOST: Ob predpisani uporabi sredstvo ni fitotoksično. 
 
MEŠANJE: TELDOR SC 500 se lahko meša s pripravki, ki vsebujejo tolilfluanid in tebukonazol. 
 
KARENCA: 21 dni za vinske sorte grozdja, 14 dni za namizne sorte grozdja, 7 dni za maline, 
robide, ribez, kosmulje, vključno z brusnicami  in 3 dni za jagode, češnje, slive, češplje, paradižnik 
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in breskve.  
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE:  

 
Sredstvo TELDOR SC 500 se razvršča kot: 
N  Okolju nevarno. 
R51/53  Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 

okolje. 
S 2  Hraniti izven dosega otrok 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil 
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 
S61       Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
 
Proizvajalec je dolžan, da nevarnost sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
vodnih izvirov s tem, da se tretira najmanj 20 m od njih.  
 
MEDICINSKI UKREPI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čimprej umakne na svež zrak, zagotovi se osnovne življenjske 
funkcije. Nezavestnega se namesti v bočni položaj. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže navodilo 
za uporabo pripravka in/ali embalažo. 
Pri zaužitju: Takoj se pokliče nujno medicinsko pomoč. Osebi z moteno zavestjo se  ne sme dati 
ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja.  
Pri stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in 
milom.  
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem razpremo očesni veki in oči 15 min spiramo s čisto vodo. S  
Pri vdihavanju: Ponesrečenega premestiti  na svež zrak. Posvetovati se z zdravnikom. 
Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati se mora osnovne življenske funkcije. Pri zaužitju 
večje količine pripravka je indicirana lavaža želodca, sicer pa adsorbcija na aktivno oglje in vkolikor 
bolnik še ni imel driske salinično odvajalo. Specifični antidot ni znan. Zdravljenje je simptomatično. 
 


