
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo VERTIPIN je preventivni kontaktni fungicid s stranskim 
akaricidnim delovanjem. Aktivno snov žveplo se po načinu delovanja uvršča v skupino s 
kontaktnim 'multi-site' delovanjem (skupina M2 po FRAC).  

Oznake za način delovanja na etiketi mora imetnik registracije uskladiti z vsakokratnimi 

spremembami in odločitvami pristojne organizacije FRAC, ki nastanejo po izdaji te 

odločbe. Imetnik registracije mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 

NAVODILO ZA UPORABO: 
 

GLAVNE UPORABE: 
 
Sredstvo VERTIPIN se uporablja na/v: 

- trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte 
(Uncinula necator) v odmerku 5-7,5 L/ha pri porabi vode 80-1000 L/ha, v 7 dnevnih 
razmikih. Priporoča se uporabo od fenološke faze razprtih 9 ali več listov do faze 
nadaljevanja barvanja jagod (BBCH 19-83). S sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ 12x v eni rastni sezoni.  

- trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za delno zmanjševanje populacije 
trsne pršice (Colomerus vitis)  v odmerku 7,5 L/ha pri porabi vode 80-1000 L/ha, v 7 
dnevnih razmikih. Priporoča se uporabo od fenološke faze razprtih 7 listov do faze 
polnega cvetenja (BBCH 07-65). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 
4x v eni rastni sezoni.  

- jari in ozimni pšenici, ječmenu, ovsu in tritikali za delno zmanjševanje okužb žitne 
pepelovke (Blumeria graminis) v odmerku 6 L/ha pri porabi vode 80-250 L/ha, v 10 
dnevnih razmikih. Priporoča se uporabo od fenološke faze začetka kolenčenja do faze 
konca klasenja (BBCH 30-59). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 
2x v eni rastni sezoni. 

- jari in ozimni pšenici za delno zmanjševanje okužb pšenične listne pegavosti 
(Zymoseptoria tritici) v odmerku 6 L/ha pri porabi vode 80-250 L/ha, v 10 dnevnih 
razmikih. Priporoča se uporabo od fenološke faze začetka kolenčenja do faze konca 
klasenja (BBCH 30-59). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 2x v eni 
rastni sezoni. 

- sladkorni in krmni pesi za zmanjševanje okužb pesne pepelaste plesni (Erysiphe 
betae) v odmerku 5 L/ha pri porabi vode 200-500 L/ha, v 10 dnevnih razmikih. 
Priporoča se uporabo od fenološke faze začetka razraščanja do faze, ko je koren 
dosegel fiziološko in tehnološko zrelost (BBCH 31-49). S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ 2x v eni rastni sezoni. 

- jablanah in hruškah za delno zmanjševanje okužb jablanove pepelovke 
(Podosphaera leucotricha) v odmerku 5 L/ha pri porabi vode 500-1500 L/ha, v 7 
dnevnih razmikih. Priporoča se uporabo do fenološke faze pred cvetenjem (do BBCH 
59) in od faze po cvetenju dalje (od BBCH 69). S sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ 12x v eni rastni sezoni.  

- jablanah in hruškah za delno zmanjševanje okužb jablanovega škrlupa (Venturia 
inaeqalis)   in hruševega škrlupa (Venturia pirina) v odmerku 7 L/ha pri porabi vode 
500-1500 L/ha, v 7 dnevnih razmikih. Priporoča se uporabo do fenološke faze pred 
cvetenjem (do BBCH 59) in od faze po cvetenju dalje (po BBCH 69). S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču tretira največ 12x v eni rastni sezoni. 

- marelicah (razen na občutljivih sortah), breskvah in nektarinah za zmanjševanje 
okužb pepelovke (Podosphaera sp.) v odmerku do 5 L/ha pri porabi vode 500-1500 
L/ha, v 7 dnevnih razmikih. Priporoča se uporabo od fenološke faze konca cvetenja do 
faze, ko so plodovi užitno zreli (BBCH 69-89). S sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ 12x v eni rastni sezoni.  



- paradižniku, papriki in jajčevcu, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih,  za 
zmanjševanje okužb pepelovke razhudnikov (Leveillula taurica) v odmerku 6 L/ha 
pri porabi vode  300-1000 L/ha, v 7 dnevnih razmikih. Priporoča se uporabo v vseh 
fenoloških fazah. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 6x v eni rastni 
sezoni.  

- paradižniku in jajčevcu, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih,   za 
zmanjševanje populacije paradižnikove rjaste pršice (Aculops lycopersici) v 
odmerku 7,5 L/ha pri porabi vode 300-1000 L/ha, v 7 dnevnih razmikih. Priporoča se 
uporabo v vseh fenoloških fazah, ob pojavu škodljivih pršic. S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču tretira največ 6x v eni rastni sezoni. 

- kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, gojenih na prostem in v zaščitenih 
prostorih,   za zmanjševanje okužb pepelovk iz rodu Erysiphe (Erysiphe spp.)  v 
odmerku 6 L/ha pri porabi vode 300-1000 L/ha, v 7 dnevnih razmikih. Priporoča se 
uporabo v vseh fenoloških fazah. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira 
največ 6x v eni rastni sezoni. 

 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo VERTIPIN lahko deluje fitotoksično na nekatere sorte gojenih 
rastlin, občutljivih na sredstva ki vsebujejo žveplo (nekatere sorte buč, marelic, hrušk in jablan, 
npr. sorta zlati delišes in sorte, ki so nastale iz nje). Zaradi dobre oprijemljivosti sredstva lahko 
pride do obarvanosti jagod grozdja. O občutljivosti posameznih sort gojenih rastlin se je pred 
uporabo sredstva treba posvetovati z zastopnikom za sredstvo ali imetnikom registracije 
(tehnična služba podjetja ACTION PIN).  
KARENCA: Karenca je 5 dni za trto ter 3 dni za vse ostale zgoraj navedene gojene rastline. 

 

 

MANJŠE UPORABE: 
 

Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se 

na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva 

VERTIPIN pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato 

odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva VERTIPIN na navedenih gojenih 

rastlinah prevzame uporabnik.«.  

 

Sredstvo VERTIPIN se kot manjša uporaba uporablja na/v: 
 

- jagodah, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih,   za zatiranje jagodne 
pepelovke (Podosphaera aphanis) v odmerku 6 L/ha pri porabi vode 300-1000 L/ha, 
v 7 dnevnih razmikih. Priporoča se uporabo v vseh fenoloških fazah. S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču tretira največ 6x v eni rastni sezoni. 

- leski, gojeni na prostem, za zatiranje leskove pepelovke (Phyllactinia guttata) v 
odmerku  7,0 L/ha  pri porabi vode 500-1500 L/ha, v 7 dnevnih razmikih. Priporoča se 
uporabo od fenološke faze vidni prvi posamezni cvetni brsti do faze začetka 
dozorevanja plodov (BBCH 53-81). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira 
največ 11x v eni rastni sezoni. 

- vrtninah (radiču vitlofu, stročnicah za stročje in zrnje, špinači in podobnih 
vrtninah, korenovkah in gomoljnicah), gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih,   
za zatiranje pepelovk iz rodu Erysiphe (Erysiphe spp.) v odmerku 6 L/ha pri porabi 
vode 300-1000 L/ha, v 7 dnevnih razmikih. Priporoča se uporabo v vseh fenoloških 
fazah. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 6x v eni rastni sezoni. 

- okrasnem drevju in grmičevju, gojenem na prostem in v zaščitenih prostorih,   za 
zatiranje šipkove pepelovke (Podosphaera pannosa) v odmerku 5 L/ha pri porabi 
vode 500-1000 L/ha, v 7 dnevnih razmikih. Priporoča se uporabo v vseh fenoloških 
fazah. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 6x v eni rastni sezoni. 
 



KARENCA: Karenca ni potrebna za okrasno drevje in grmičevje; za ostale zgoraj navedene 
manjše uporabe je karenca 3 dni. 
 

 

OPOZORILA: 
Tretiranje s sredstvom je treba izvajati brez vmesnih prekinitev. Med prevozom in tretiranjem 
naj bo mešalo škropilne naprave stalno vključeno.  
Za doseganje najboljših rezultatov se priporoča uporaba sredstva VERTIPIN za preventivna 
tretiranja. 
Pri tretiranju je treba upoštevati dobro kmetijsko prakso, zlasti podnebne razmere.  
Sredstva se ne sme uporabljati, kadar obstaja nevarnost zmrzali, velikih temperaturnih razlik 
ali v ekstremnih razmerah (močno sonce in visoke temperature zraka nad 25 oC). V primeru 
visokih dnevnih temperatur zraka je treba tretirati zjutraj. 
 

KOLOBAR: Ni omejitev za rastline, ki sledijo v kolobarju.  
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo VERTIPIN vsebuje aktivno snov žveplo in spada 
v skupino FRAC M2, v skupino s kontaktnim 'multi-site' delovanjem. Tveganje za razvoj 
rezistence je majhno. Dodatne informacije so vam na voljo na www.frac.info. Pri večletni 
zaporedni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih 
površinah bolj odporni organizmi preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z 
namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična 
uporaba fungicidov z različnimi načini delovanja.   
MEŠANJE Z DRUGIMI SREDSTVI: Ne priporoča se mešanje sredstva VERTIPIN s sredstvi 
na podlagi oljnih formulacij ali s sredstvi, ki vsebujejo mineralna olja. V primeru mešanja 
sredstva z drugimi sredstvi se je treba predhodno posvetovati z imetnikom registracije oziroma 
distributerjem. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov žveplo  so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma 
na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo VERTIPIN se razvršča kot: 

Poškodbe oči 1, H318 

 
Sredstvo VERTIPIN se označi kot: 

Piktogrami GHS:  

GHS05  

 

Opozorilne besede:   Nevarno     
Stavki o nevarnosti: 

H318     Povzroča hude poškodbe oči. 
Dodatne informacije o nevarnosti: 

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 

uporabo. 
Previdnostni stavki - splošno: / 

Previdnostni stavki - preprečevanje:  

P280  Nositi zaščito za oči in zaščito za obraz. 
Previdnostni stavki - odziv: 

http://www.frac.info/


P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite 

kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte 

z izpiranjem.  

P310   Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 

Previdnostni stavki - shranjevanje: / 

Previdnostni stavki - odstranjevanje: / 
Dodatni stavki: 

SP1  S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje 

ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje 

preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. 

 

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. 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 sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju ali čiščenju 

rezervoarja mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge 

hlače, nogavice), zaprte čevlje in ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča zaščitna očala.  

Med tretiranjem s traktorsko nošeno ali vlečeno škropilnico/pršilnikom in med  tretiranjem z 

ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi 

rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje. 

Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z 

dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje. 

DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna 

brozga na rastlinah posuši. 

 

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI 

Splošni ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca je treba zagotoviti varnost reševalca. 

Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v 

dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino in se ji zagotovi osnovne 

življenjske funkcije. V primeru nezavesti se ponesrečenca namesti v položaj za nezavestnega 

(na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje po temeljnem 

postopku oživljanja. Prizadete osebe se ne sme puščati brez nadzora. V primeru težav po 

izpostavljenosti temu sredstvu, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati 

embalažo/etiketo sredstva ali varnostni list. 

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  

Stik s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev. Izpostavljene dele telesa, ki so 

prišli v stik s sredstvom, se temeljito umije z vodo in milom. Če se pojavijo znaki draženja, se 

je takoj treba posvetovati z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. 

Stik z očmi: S čistim palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko spira s 

počasnim curkom čiste mlačne vode. Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeta oseba ima 

in če se to lahko stori brez težav. Nadaljuje se z izpiranjem. Curek se usmeri v notranji kot 

očesne reže (ne na zrklo), pri poškodbah obeh očes pa na koren nosu. Oči se izpira 20 min in 

več. Nato se takoj poišče pomoč pri zdravniku ali okulistu.  



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 sredstva.  

Medicinska pomoč:  Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 

ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in 

farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 

za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je 

simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 

zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 

 


