
2. UPORABA 
 

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo AQ-10 je fungicid na podlagi mikroorganizmov. Gliva 
Ampelomyces quisqualis, sev AQ10, ki jo vsebuje sredstvo, parazitira vse vrste pepelovk, ne 
glede na vrsto gojene rastline. Ko se spore ob zadostni zračni vlagi aktivirajo, napadejo 
micelij glive, prodrejo vanj in ga uničijo. Sredstvo se uporablja preventivno, pred razvojem 
bolezni na gojenih rastlinah, ko so razmere za okužbo in razvoj pepelovk ugodne. Sredstvo 
deluje tudi "eradikativno" in je učinkovito tako proti prezimelemu miceliju pepelovk, kakor tudi 
proti novim okužbam v rastni dobi.  
 

NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo AQ-10 se uporablja: 
a) GLAVNE UPORABE: 

1. na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja  za zatiranje oidija vinske trte  
(Uncinula necator) v odmerku 35 g na ha pri porabi 200 do 1000 L vode na ha. S 
sredstvom se tretira v razvojni fazi od konca nabrekanja brstov do razvojne faze 
mirovanja (BBCH 03-99).  
V eni rastni sezoni se lahko na istem zemljišču tretira največ 2 krat; časovni razmik 
med dvema tretiranjema je 7 do 10 dni. 

2. na paradižniku, papriki, jaj čevcih ter bučnicah z užitno in z neužitno lupino, 
vklju čno z oljnimi bu čami,  za zatiranje pepelovk  (Erysiphe spp.)  v odmerku 35 g  
na ha pri porabi 200 do 1000 L vode na ha.  
Paradižnik, papriko in jajčevce se tretira v razvojni fazi od vidnega prvega stranskega 
poganjka do faze polne zrelosti (BBCH 21-89); bučnice z užitno lupino se tretira v 
razvojni fazi od razvitega šestega pravega lista  na glavni vreži do faze polne zrelosti 
(BBCH 16-89); bučnice z neužitno lupino se tretira v razvojni fazi od pojava   cvetov, 
ko drugi popek poganja, do faze razvoja plodov, ko je osmi plod na glavni vreži 
dosegel značilno velikost in obliko (BBCH 52-78).  
V eni rastni sezoni se lahko na istem zemljišču s sredstvom tretira največ 2 krat; 
časovni razmik med dvema tretiranjema je 7 do 10  dni. 

3. v jagodah  za zatiranje jagodove pepelovke  (Podosphaera aphanis) v odmerku 70 
g na ha pri porabi 200 do 600 L vode na ha.  S sredstvom se tretira v razvojni fazi od 
razvitega četrtega lista do faze zrelosti plodu (BBCH 14-89).  
V eni rastni sezoni se s sredstvom lahko na istem zemljišču tretira največ 2  krat; 
časovni razmik med dvema tretiranjema je 7 do 10  dni. 

 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodilom za 
uporabo. 
 

 

b) 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 AQ-
10 pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v 
zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva AQ-10 na navedenih gojenih rastlinah 
prevzame uporabnik.«. Te uporabe so:  
 

1. na ribezu, robidah in malinah  za zatiranje pepelovk  (Erysiphe spp.) v odmerku 
do 70 g na ha pri porabi 200 do 1000 L vode na ha.  S sredstvom se tretira v 
razvojni fazi od razvitega četrtega lista, do faze polne zrelosti (BBCH 14-89).  
V eni rastni sezoni se lahko na istem zemljišču s sredstvom tretira največ  2 krat; 
časovni razmik med dvema tretiranjema je 7 do 10  dni. 

2. v gozdnih drevesnicah za zatiranje hrastove pepelovke  (Microsphaera 
alphitoides) v odmerku 70 g na ha, pri porabi vode 200 – 600 L na hektar. S 



sredstvom se tretira v razvojni fazi od konca nabrekanja brstov do faze mirovanja. 
Tretira se preventivno pred pojavom okužbe. V eni rastni sezoni se lahko na 
istem zemljišču s sredstvom tretira največ 2 krat; časovni razmik med dvema 
tretiranjema je 7 do 10 dni. 

3. v gozdnih naravno ali umetno osnovanih nasadih na hrastovem podmladku 
in mladovju  za zatiranje hrastove pepelovke  (Microsphaera alphitoides) v 
odmerku 70 g na ha, pri porabi vode 200 – 600 L na hektar. S sredstvom se 
tretira v razvojni fazi od konca nabrekanja brstov do faze mirovanja. Tretira se 
preventivno pred pojavom okužbe. V eni rastni sezoni se lahko na istem zemljišču 
s sredstvom tretira največ 2 krat; časovni razmik med dvema tretiranjema je 7 do 
10 dni. 

Posebno opozorilo : Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v gozdovih je dovoljena 
samo v primeru, če pristojni organ (Zavod za gozdove Slovenije) v zvezi s tem 
izda posebno dovoljenje. 

 

 

Uporaba sredstva AQ-10 se priporoča kot sestavni del integriranega varstva rastlin, skupaj z 
ostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi, izmenično z drugimi ukrepi varstva rastlin. 

 
OPOZORILA:  
- Sredstvo AQ-10 se lahko uporablja samo na prostem. 
- Pri uporabi fungicidov je treba upoštevati, da se vsaj 5 dni po tretiranju s sredstvom AQ-10 

se ne sme uporabljati fungicidov, ki vsebujejo aktivne snovi: azoksistrobin, kaptan, 
klorotalonil, ciflufenamid, ciprodinil, fludioksonil, ditianon, dodin, famoksadon, fenheksamid, 
fluopiram, folpet, mankozeb, meptildinokap, metrafenon, metiram, trifloksistrobin in žveplo. 
- Tretira se takoj, ko se opazi prva znamenja okužbe oziroma najpozneje, ko je okuženih 3 % 
rastlinskih delov.  
- Ob začetku uporabe sredstva in tudi sicer se priporoča vsaj dva kratna zaporedna uporaba 
sredstva (na 7 do 10 dni), da lahko gliva tvori zadostno populacijo in se tako zagotovi dolgo 
in dobro delovanje. 
- Pri tretiranju je treba paziti, da so vsi rastlinski deli dobro omočeni, saj sredstvo deluje 
kontaktno. 
- Sredstvo potrebuje za aktivacijo višjo relativno zračno vlago, zato se priporoča tretiranje 
zgodaj zjutraj ali pozno popoldne.  
- Za boljšo oprijemljivost in omočenje se priporoča dodajanje močila NU-FILM-17. V tem 
primeru je potrebno upoštevati karenco, ki je anvedena pri uporabljenem močilu. 
- Ne tretira se, če je temperatura zraka višja od 35°C. 
- Če se sredstvu AQ-10 ne doda močila, je priporočljivo tretiranje ponoviti, ko pade več kot 6 
mm dežja. 
- Pripravljeno škropilno brozgo se mora porabiti čim prej, še isti dan, ker sicer sredstvo ni več 
učinkovito. 
- Priporočljivo je, da se po odprtju embalaže sredstvo takoj porabi. 
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo AQ - 10 vsebuje izolat glive Ampelomyces 
quisqualis, sev AQ10 in do sedaj ni bilo opažene odpornosti (rezistence) nanjo. 
KARENCA: Karenca je 1 dan. Če se sredstvo meša z močili ali drugimi fitofarmacevtskimi 
sredstvi, je treba upoštevati karenco sredstva, ki ima daljšo karenco. Karenca v gozdnih 
drevesnicah ter gozdnih naravno ali umetno osnovanih nasadih na hrastovem podmladku in 
mladovju ni potrebna. 

 MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih  za aktivno snov Ampelomyces quisqualis, sev AQ10, so določene s 
predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 



3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
 Sredstvo AQ-10 se ne razvrš ča. 
 
 Sredstvo AQ-10 se označi  kot: 
 Piktogrami GHS: / 
 Opozorilne besede:  / 
Stavki o nevarnosti: /   
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

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

 Mikroorganizmi lahko izzovejo alergijski odziv. 
 Previdnostni stavki - splošno: 
 Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P280 
P284 

Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko.  
Nositi opremo za zaščito dihal. 

 Previdnostni stavki - odziv: / 
 Previdnostni stavki - shranjevanje: / 
 Previdnostni stavki - odstranjevanje: / 
 Dodatni stavki: 
 SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 

nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti 
onesnaženje 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 in čiščenju rezervoarja,  med tretiranjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom 
ali škropilnico in med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico mora delavec  uporabljati 
primerno delovno obleko  (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaprte čevlje, 
zaščitne rokavice (nitrilne) ter polmasko ali masko s filtrom FFP3. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko  (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaprte čevlje in zaščitne rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na 
tretiranih rastlinah popolnoma posuši. 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež 
zrak oziroma v dobro zračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom ter vročino. Zagotovi se 
osnovne življenjske funkcije in poišče zdravniško pomoč. Zdravniku se 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 poišče zdravniško pomoč.  
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki prizadetega očesa in se ga temeljito 
izpere s čisto mlačno vodo. V primeru draženja oči se je treba posvetovati z zdravnikom ali 
okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, prizadeti osebi se da piti do 2 dl vode. Ne izziva 
se bruhanja. Osebi z moteno zavestjo se ne daje ničesar piti, niti se ji ne izziva bruhanja. 
Takoj se pokliče zdravnika.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se 
ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično odvajalo se 
daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in podporno. O 
specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve.   
 


