
 
2. UPORABA 
 

1) GLAVNE UPORABE: 
MILDICUT  se uporablja kot fungicid s preventivnim in translaminarnim delovanjem na trti za 

pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara 

viticola) v 0,4 % koncentraciji pri izhodiščni uporabi 1000 L vode na ha v polni vegetaciji (po 
zaključenem cvetenju). Odmerek  se lahko prilagodi razvojnemu stadiju vinske trte in sicer do začetka 
cvetenja se tretira v odmerku 2 L/ha, v času cvetenja 3 L/ha in po cvetenju v odmerku 4 L/ha.  
 
OPOZORILA: Sredstvo MILDICUT  se lahko na istem zemljišču uporablja največ osemkrat v eni 
rastni sezoni. Prvič se tretira, ko nastopijo pogoji za okužbo oziroma v skladu z napovedjo 
opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin. Časovni interval med tretiranji je 10 do 14 dni in 
ga je potrebno prilagoditi pritisku bolezni, vremenskim razmeram ter razvojnemu stadiju trte. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v skladu z navodili, ni fitotoksično za trto.  
KARENCA: Karenca  za trto za pridelavo vinskega in namiznega grozdja je 21  dni. 
 

2.) MANJŠE UPORABE:  
Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se na etiketo 
navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost FFS MILDICUT pri uporabi na spodaj navedenih 
gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS MILDICUT na 
navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  
 
Ta uporaba je: 
- v hrenu na prostem za zatiranje bele rje križnic (Albugo candida) v odmerku 4 L/ha pri uporabi 
200 do 400 L vode na ha. Prvič se tretira, ko nastopijo pogoji za okužbo oziroma v skladu z napovedjo 
opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. Časovni interval med tretiranji je 12 do 14 dni.  
 
OPOZORILO: Sredstvo se lahko na istem zemljišču v eni rastni dobi uporablja največ štiri krat v 
hrenu. 
 
KARENCA: Karenca za hren je 14 dni. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV:  Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov ciazofamid so za vinsko in namizno grozdje ter hren v skladu s predpisi o 
ostankih v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo MILDICUT se razvrsti in označi kot: 
 
R52/53  Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 

vodno okolje. 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S20/21  Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 
S39  Nositi primerno zaščito za oči/obraz.  
S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
Proizvajalec je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za 
uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi 
spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in 
manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti 
pristojni organ. 
 



OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih 
izvirov  tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme tretirati  v 
območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.  
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Pri sumu zastrupitve se prizadeto osebo  umakne  iz kontaminiranega območja na svež 
zrak in se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu posreduje  podatke, 
ki so na originalni embalažo in/ali v navodilo za uporabo. 
Pri zaužitju: Usta se  izpere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, 
niti ne izzivati bruhanja. V primeru slabega počutja se pokliče zdravnika. 
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 se razpre očesni veki in oko temeljito izpere  s čisto vodo. V 
primeru draženja oči se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 
Pri vdihavanju: Ravnamo se po splošnih ukrepih. 
Nujna zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. 
Zdravljenje je simptomatsko. 
 


