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2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo ZORVEC VINABEL je kombinacija aktivnih snovi oksatiapiprolin 
in zoksamid. Aktivna snov zoksamid pripada v kemično skupino metil benzamidov in ima 
specifično delovanje na glive iz razreda Oomycetes, saj inhibira njihovo celično delitev. Aktivna 
snov zoksamid ima kontaktni, preventivni način delovanja, povezan z odlično odpornostjo na 
spiranje in rezidualno delovanje, saj po nanosu na rastlini tvori voščeno prevleko. Aktivna snov 
oksatiapiprolin s translaminarnim delovanjem omogoča poenoteno zaščito listov trte, tudi tistih, 
ki še niso povsem razviti v času tretiranja. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
Sredstvo ZORVEC VINABEL se uporablja kot preventivni in sistemični fungicid s translaminarnim 
delovanjem na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore 
vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku 0,38 L/10.000 m2 tretirane površine listne stene, 
pri čemer največji dovoljeni odmerek 0,6 L/ha ni dovoljeno preseči, ne glede na površino listne 
stene. Priporočena poraba vode je 200-600 L/10.000 m2 tretirane površine listne stene, pri čemer 
največja količina vode ne sme preseči 1000 L/ha.  
Opomba v zvezi z uporabo na trti: Za odmerjanje sredstva v L/10.000 m2 tretirane površine 
listne stene je treba upoštevati podatke iz Preglednice 1, ki so navedeni na etiketi z navodilom 
za uporabo sredstva ZORVEC VINABEL. 
 
ČAS UPORABE: Najbolje je, da se sredstvo uporablja preventivno ob nevarnosti okužbe oz. v 
skladu z napovedjo opazovano napovedovalne službe za varstvo rastlin. Tretira se od razvojne 
faze, ko je peti list razvit, do faze ko se večina jagod med seboj dotika (BBCH 15-79). 
 
Obvestilo:  
Imetnik registracije oz. zastopnik mora v zvezi z odmerjanjem fitofarmacevtskega sredstva 
ZORVEC VINABEL pri uporabi na trti na etiketi z navodilom za uporabo navesti Preglednico 
1 (Odmerjanje sredstva ZORVEC VINABEL v odmerku 0,38 L/10.000 m2 tretirane površine 
listne stene (tLWA), pri čemer je največji dovoljen odmerek 0,6 L/ha za uporabo na trti) in 
formulo za izračun tretiranje površine listne stene, kot izhaja iz poročila o registraciji 
sredstva ZORVEC VINABEL. 
 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču trto tretira največ dvakrat v eni rastni 
sezoni. Časovni interval med tretiranji naj bo 10 dni. 
Pri uporabi sredstva se ne sme preseči največjega dovoljenega odmerka in količine vode na 
hektar. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo ZORVEC VINABEL vsebuje aktivni snovi, 
oksatiapiprolin in zoksamid. Aktivna snov oksatiapiprolin pripada skupini OSBPI (zaviranje 
homologa proteina, ki veže oksisterol, FRAC koda 49). Aktivna snov zoksamid pripada skupini 
benzimidov (FRAC koda 22). Aktivna snov oksatiapiprolin ima srednje do visoko tveganje za 
nastanek rezistence, medtem ko je tveganje za aktivno snov zoksamid nizko do srednje. 
Kombinacija obeh aktivnih snovi pri preventivni uporabi učinkovito preprečuje možnost nastanka 
rezistence. Dodatne informacije so na voljo na www.frac.info. Če se fungicidi z enakim načinom 
delovanja v daljšem časovnem obdobju večkrat zaporedoma uporabljajo na isti površini, lahko 
bolj odporni sevi povzročiteljev bolezni preživijo in postanejo prevladujoči. Z namenom 
preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba 
fungicidov z različnimi načini delovanja. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili za uporabo. 
KARENCA: Karenca za trto je 28 dni. 
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3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo ZORVEC VINABEL se razvršča kot: 
Preobčut. kože 1, H317 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo ZORVEC VINABEL se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  
 
Opozorilna beseda: Pozor 
Stavki o nevarnosti: 
H317      Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H410      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 - splošno: / 
Previdnostni stavki - preprečevanje:  
P280  Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz. 
Previdnostni stavki - odziv:  
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode in mila. 
P333+P313    Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/ 
oskrbo. 
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: 
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. 

SPe3 Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte upoštevati netretiran 
varnostni pas 20 m od meje brega voda 1. reda in 2. reda. 

 
Imetnik registracije 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 imetnik 
registracije 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. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti 
Upravo Republike Slovenije 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.  
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VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge ter 
polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (kombinezon, 
predpasnik), zaščitne (nitrilne) rokavice, ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča očala ter trpežno 
obutev ali gumijaste škornje. 
Med tretiranjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom ter med tretiranjem z ročno/oprtno 
škropilnico med mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi 
rokavi, nogavice) in trpežno obutev ali gumijaste škornje. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, 
majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.  
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali 
dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino in se ji zagotovi osnovne 
življenjske funkcije. Takoj se pokliče 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: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in milom. 
V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba 
delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s počasnim curkom 
s čisto mlačno vodo. V primeru draženja 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 izzivati bruhanja, niti se mu ne daje  
ničesar piti. Če je možno, se zdravniku predloži originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo 
sredstva. 
Medicinski ukrepi: 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). 
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Preglednica 1: Odmerjanje sredstva ZORVEC VINABEL v odmerku 0,38 L/10.000 m2 tretirane površine listne stene 
(tLWA), pri čemer je največji dovoljen odmerek 0,6 L/ha za uporabo na trti 

 

Višina 
listne 
stene 
(m) 

Medvrstna razdalja (m) 
1,8 2,0 2,2 

LWA 
(m²/ha) 

Odmerek 
FFS 

(L/ha) 

Poraba 
vode 
(L/ha) 

LWA 
(m²/ha) 

Odmerek 
FFS 

(L/ha) 

Poraba vode 
(L/ha) 

LWA 
(m²/ha) 

Odmerek 
FFS 

(L/ha) 

Poraba 
vode 
(L/ha) 

0,6 6.667 0,25 133-400 6.000 0,23 120-360 5.455 0,21 109-327 
0,9 10.000 0,38 200-600 9.000 0,34 180-540 8.181 0,31 164-491 
1,0 11.111 0,42 222-667 10.000 0,38 200-600 9.091 0,34 182-545 
1,2 13.333 0,50 267-800 12.000 0,45 240-720 10.909 0,41 218-655 
1,3 14.444 0,54 289-867 13.000 0,49 260-780 11.818 0,44 236-709 
1,5 16.667 0,60 333-1000 15.000 0,56 300-900 13.636 0,51 273-818 
1,7 18.889 0,60 378-1000 17.000 0,60 340-1000 15.455 0,58 309-927 
2,0 22.222 0,60 444-1000 20.000 0,60 400-1000 18.182 0,60 364-1000 

          

Višina 
listne 
stene 
(m) 

Medvrstna razdalja (m) 
2,5 2,8 3,0 

LWA 
(m²/ha) 

Odmerek 
FFS 

(L/ha) 

Poraba 
vode 
(L/ha) 

LWA 
(m²/ha) 

Odmerek 
FFS 

(L/ha) 

Poraba vode 
(L/ha) 

LWA 
(m²/ha) 

Odmerek 
FFS 

(L/ha) 

Poraba 
vode 
(L/ha) 

0,6 4.800 0,18 100-288 4.285 0,16 100-257 4.000 0,15 100-240 
0,9 7.200 0,27 144-432 6.429 0,24 129-386 6.000 0,23 120-360 
1,0 8.000 0,30 160-480 7.142 0,27 143-429 6.667 0,25 133-400 
1,2 9.600 0,36 192-576 8.571 0,32 171-514 8.000 0,30 160-480 
1,3 10.400 0,39 208-624 9.286 0,35 186-557 8.667 0,33 173-520 
1,5 12.000 0,45 240-720 10.714 0,40 214-643 10.000 0,38 200-600 
1,7 13.600 0,51 272-816 12.143 0,46 243-729 11.333 0,43 227-680 
2,0 16.000 0,60 320-960 14.285 0,54 286-857 13.333 0,50 267-800 

Odmerek sredstva: 0,38 L/10.000 m2 LWA in največji dovoljen odmerek sredstva: 0,6 L/ha 
Poraba vode: 200-600 L/10.000 m2 LWA (100-1000 L/ha) 
 
Površino listne stene izračunamo po formuli:  

tretirana površina listne stene na 1 ha površine tal =
š    ( ) × š    × .  ( )

  ( )
  

 
 
 
 


