
Sredstvo za varstvo rastlin.
Močljivi prašek (WP).

FUNGICID

mankozeb 80 % w/w (800 g/kg)

POZOR
Lahko povzroči alergijski odziv kože. Sum škodljivosti za nerojenega 
otroka. Zelo strupeno za vodne organizme. Strupeno za vodne 
organizme, z dolgotrajnimi učinki. Pred uporabo pridobiti posebna 
navodila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/
zaščito za obraz. Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: 
Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Prestreči razsuto. 
Hraniti zaklenjeno.
Odstraniti vsebino/posodo v skladu z mednarodnimi predpisi.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 
navodili za uporabo.
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.
S sredstvom se ne sme tretirati v območju 20 m tlorisne širine od 
meja brega voda 1. in 2. reda pri tretiranju jablan. S sredstvom se 
ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meja brega voda 
1. in 2. reda pri tretiranju trte. S sredstvom se ne sme tretirati v 
območju 15 m tlorisne širine od meja brega voda 1. reda in 5 m 
tlorisne širine od meja brega voda 2. reda pri tretiranju krompirja in 
paradižnika.

SREDSTVO SE SME PRODAJATI SAMO OB PREDLOŽITVI POTRDILA O 
PRIDOBITVI ZNANJ IZ FITOMEDICINE.

PONOVNA UPORABA EMBALAŽE NI DOVOLJENA.
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

VSEBINA: 5 kg

Vsebuje: mankozeb (čista a.s.)……….80 % w/w (800 g/kg) mankozeb 
(tehn. a.s. 85 %) …….94,12 % w/w (941,2 g/kg) (manganov etilenbis 
(ditiokarbamat) (polimeri) kompleks s cinkovo soljo) CAS št.: 8018-01-7

Močljivi prašek (WP).
Pinozeb M-45 je sredstvo za varstvo rastlin – fungicid, ki se uporablja 

za zatiranje peronospore vinske trte in gliv plesnivk na jablanah, 
krompirju in paradižniku.

SKLADIŠČENJE 
Sredstvo shranjujemo v originalni in dobro zaprti embalaži, v suhem in 
zračnem prostoru, pri temperaturi med 5 °C in 30 °C, zaščiteno pred soncem 
in zmrzaljo, ločeno od hrane, pijače in krmil, nedostopno otrokom in 
nepoučenim osebam.
UPORABA 
Sredstvo Pinozeb M-45 se uporablja kot preventivni kontaktni fungicid na:
a) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje 
peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v največjem dovoljenem 
odmerku 2 kg na ha (20 g/100m2). S sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ dva krat v eni rastni dobi, v fenološki fazi od razvitega prvega 
lista do zapiranja gozdov (BBCH 11-79). Tretira se v časovnih intervalih 7 - 10 
dni, odvisno od količine padavin in prirastka zelene mase.
b) na jablanah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) 
v največjem dovoljenem odmerku 2 kg na ha (20 g/100m2). S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču tretira največ en krat v eni rastni dobi, v fenološki 
fazi od brstenja do zorenja (BBCH 51-79).
c) na krompirju za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans) 
v največjem dovoljenem odmerku 2 kg/ha (20 g/100 m2). S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču tretira največ osem krat v eni rastni dobi. Prvič se 
tretira preden se vrste sklenejo (BBCH od 30 dalje). Tretira se vsakih 7-10 dni, 
odvisno od količine padavin in prirastka zelene mase.
d) na paradižniku za zatiranje paradižnikove plesni (Phytophtora 
infestans) v največjem dovoljenem odmerku 2 kg na ha (20 g/100 m2). 
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ pet krat. Tretira 
se v fenološki fazi od razvitega 4. lista do začetka zorenja plodov (BBCH 
14-88). Tretira se vsakih 7-10 dni, odvisno od količine padavin in prirastka 
zelene mase.
OPOZORILA
Uporaba sredstva v zaščitenih prostorih ni dovoljena.
VAROVANJE OKOLJA 
Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, 
jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S 
sredstvom se ne sme tretirati v območju 20 m tlorisne širine od meja brega 
voda 1. in 2. reda pri tretiranju jablan. S sredstvom se ne sme tretirati v 
območju 15 m tlorisne širine od meja brega voda 1. in 2. reda pri tretiranju 
trte. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meja 
brega voda 1. in 5 m tlorisne širine  od meja brega voda 2. reda pri tretiranju 
krompirja in paradižnika.
FITOTOKSIČNOST
Sredstvo, uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni 
fitotoksično za gojene rastline. 
MEŠANJE
Sredstvo se lahko meša z ostalimi sredstvi za varstvo rastlin. Proizvajalec 
jamči, da mešanje z ostalimi sredstvi za varstvo rastlin ne vpliva negativno na 
delovanje sredstva.

PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO
Odmerjeno količino sredstva pomešamo najprej z malo vode, da dobimo 
gosto pol tekočo pasto, katero nato vlijemo preko sita v rezervoar škropilnice, 
ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem 
mešanju rezervoar napolnimo z vodo do potrebne količine.
KARENCA
Karenca 3 dni za paradižnik (na prostem), 7 dni krompir, 28 dni za jablane ter 
za trto za pridelavo vinskega in namiznega grozdja.
UKREPI ZA ZAŠČITO UPORABNIKA
Pri delu pazimo, da pripravek ne pride v stik z očmi, kožo in obleko in 
da ne vdihavamo prašnih delcev sredstva. Obvezno je uporaba popolne 
zaščitne opreme (zaščitna maska za dihala FFP3, očala, rokavice, delovni 
kombinezon, škornje). Ne tretiramo v vročem in vetrovnem vremenu. Med 
delom ne smemo jesti, piti ali kaditi. V primeru kontaminacije in/ali sumu na 
zastrupitev prekinemo z delom in ukrepamo po navodilih za prvo pomoč. Po 
delu se temeljito umijemo in preoblečemo. Z vodo in detergentom operemo 
zaščitno obleko in napravo za škropljenje. 
ZNAKI ZASTRUPITVE
Znaki zastrupitve: zaužitje večje količine sredstva povzroči slabost, bruhanje, 
drisko; pri večji izpostavljenosti se lahko pojavi tudi nespecifična sistemska 
strupenost (splošna oslabelost, glavobol, ataksija, v hujših primerih nemir,
zmedenost, težko dihanje in zastoj dihanja).
PRVA POMOČ
Splošni ukrepi: prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja 
na svež zrak, jo zavarujte pred mrazom in vročino ter ji zagotovite osnovne 
življenjske funkcije. Osebi z moteno zavestjo ne dajajte ničesar piti, niti ne 
izzivajte bruhanja. Pokličite zdravnika in mu  pokažite originalno  embalažo 
in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnajte v skladu s splošnimi ukrepi.
Stik s kožo: Takoj odstranite kontaminirano obleko in obutev, kožo 
temeljito umijte z vodo in milom. Če se pojavijo znaki draženja poiščite 
zdravniško pomoč.
Stik z očmi: S palcem in kazalcem razprite očesni veki in oči temeljito spirajte 
s čisto vodo vsaj 10 min. Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom. 
Pri zaužitju:  Usta sperite z vodo. Bruhanja ne izzivajte. Prizadeta oseba naj 
popije do 2 dl vode. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se 
ne izziva bruhanja. Pokliče se zdravnika.
Navodilo za zdravnika: V primeru zaužitja naj prisebna oseba popije 
aktivno oglje (1 g na kg telesne teže razredčeno z vodo v razmerju 1:4. 
V primeru zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca. 
Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje 
je simptomatično. Specifičnega antidota ni.
NAVODILO ZA RAVNANJE V PRIMERU NENAMERNEGA IZPUSTA FFS 
V OKOLJE
V primeru nezgode moramo uporabiti vso predpisano osebno zaščitno 
opremo, zavarovati mesto nesreče in preprečiti širjenje škode in takoj obvestiti 

Center za obveščanje na št. 112. Poškodovano embalažo in razsuto sredstvo 
zberemo v posebej označeno ustrezno posodo, ki jo dobro zaprto odložimo 
v zbirnik posebnih odpadkov pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 
nevarnih odpadkov. Tla in ostale kontaminirane predmete po temeljitem 
čiščenju speremo z vodo. Večje količine odpadne vode zberemo v posode, da 
preprečimo onesnaževanje odvodnih kanalov, stoječih in tekočih voda. Požar 
gasimo vedno le s prahom, CO2 ali drugimi kemičnimi sredstvi, le v skrajnem 
primeru z razpršeno vodo. Pri gorenju se sproščajo strupeni plini, zato je treba 
uporabiti dihalne aparate in zaščitno obleko.
IZPIRANJE EMBALAŽE, RAVNANJE Z ODPADKI FFS IN ODPADNO 
EMBALAŽO
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva 
ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu 
ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko 
zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z 
embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma  izpraznjeno in trikrat izprano 
embalažo  lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o 
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo 
v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustimo pooblaščenemu 
zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče 
odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot 
z nevarnim odpadkom.
Odločba o registraciji št. U34330-5/11/4 UVHVVR, Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, z vsemi spremembami.
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi 
znanj iz fitomedicine.
Datum proizvodnje, datum poteka roka uporabe in kontrolna številka serije 
so odtisnjeni na embalaži.
Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.
Klavzula o jamstvu: Proizvajalec jamči za kvaliteto sredstva, dokler je 
v originalni embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar 
bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja, 
proizvajalec ne odgovarja. 
Imetnik registracije: Indofil Industries Limited (Representative office), Via 
Filippo Turati, 6, 20121 Milano, Italija
Zastopa in prodaja: Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, SI-2327 Rače,  
tel.: 02 60 90 211
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® ™ trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company


