
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo KARBICURE deluje kontaktno in preventivno. Vsebuje 
aktivno snov kalijev hidrogen karbonat, ki povzroča motnje pH vrednosti ter vpliva na 
ozmotski pritisk in na ionsko ravnovesje v glivah povzročiteljicah bolezni. Na ta način aktivna 
snov na površini rastline povzroči dehidracijo glive, preprečuje nastanek apresorija in kalitev 
spor glive.  
 
FRAC razvrstitev: aktivna snov ni razvrščena. 

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 
 

1. GLAVNE UPORABE 
 
Sredstvo KARBICURE se uporablja preventivno: 
 
- na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja  za zatiranje oidija vinske trte 
(Uncinula necator) v odmerku 5 kg/ha pri porabi vode 250-1000  L/ha. Tretira se lahko od 
razvojne faze razprtih treh listov (BBCH 13) oz. od pojava prvih simptomov naprej do faze 
zaključka zorenja jagod (BBCH 89). Na trti za pridelavo namiznega grozdja je uporaba 
sredstva dovoljena le do začetka cvetenja. Skupaj s tretiranjem proti sivi plesni se lahko s 
sredstvom na istem zemljišču tretira največ osemkrat v eni rastni dobi. 

 - na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja  za delno zmanjševanje okužb s sivo 
plesnijo ( Botryotinia fuckeliana) v odmerku 5  kg/ha pri porabi vode  250-600 L/ha. V 
razmerah, ugodnih za pojav sive plesni, se izvede 1-2 preventivni tretiranji. Tretira se lahko 
od razvojne faze začetka dotikanja jagod (BBCH 77) do faze 7 dni pred trgatvijo (BBCH 89). 
Tretira se  samo pasu grozdja. Na trti za pridelavo namiznega grozdja je uporaba sredstva 
dovoljena le do začetka cvetenja. Skupaj s tretiranjem proti oidiju vinske trte se lahko s 
sredstvom na istem zemljišču tretira največ osemkrat v eni rastni dobi. 
 

- na jagodah , gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za zmanjševanje okužb z 
boleznimi iz družine pepelovk (Erysiphaceae) v odmerku 3 kg/ha pri porabi vode 250-500 
L/ha. Tretiramo lahko od razvojen faze začetka razvoja listov (BBCH 10) do faze mehčanja 
jagod (BBCH 85).  S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ osemkrat v eni 
rastni dobi. 
 

- na kumarah, kumaricah za vlaganje, bu čkah, dinjah, lubenicah in bu čah ter drugih 
bučevkah z užitno in neužitno lupino, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih,  za 
zmanjševanje okužb z boleznimi iz družine pepelovk (Erysiphaceae)  v odmerku 3 kg/ha 
pri porabi vode 500-1000 L/ha. Tretira se od razvojne faze popolnoma razgrnjenih kličnih 
listov (BBCH 10) do  faze zrelosti plodov (BBCH 89). S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ osemkrat v eni rastni dobi. 
 

- na paradižniku, jaj čevcu,  papriki  in čiliju , gojenih v zaščitenih prostorih,  za 
zmanjševanje okužb z boleznimi iz družine pepelovk ( Erysiphaceae)  v odmerku 3 kg/ha 
pri porabi vode 500-1000 L/ha. Tretira se od razvojne faze, ko je prvi pravi list na glavnem 
poganjku v celoti razgrnjen (BBCH 10). Na paradižniku in jajčevcih se sredstvo lahko 
uporablja do faze zrelosti plodov (BBCH 89), medtem ko se na papriki in čiliju sredstvo lahko 



uporablja do faze razvoja plodov, ko drugi plod doseže značilno velikost in obliko (BBCH 72). 
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ osemkrat v eni rastni dobi. 
 

- na rdečem in črnem ribezu ter na malini in robidi , gojenih na prostem,  za zatiranje 
bolezni iz družine pepelovk (Erysiphaceae)  v odmerku 5 kg/ha pri porabi vode 500-1000 
L/ha. Tretira se od razvojne faze, ko se prvi listi pričnejo ločevati (BBCH 10), do  faze zrelosti 
plodov za obiranje (BBCH 87). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 
osemkrat v eni rastni dobi. 
 
-  na arti čoki in kardiju , gojenih na prostem, za zmanjševanje okužb boleznimi iz družine 
pepelovk (Erysiphaceae) v odmerku 3 kg/ha pri porabi vode 500-1000 L/ha. Tretira se od 
razvojne faze popolnoma razgrnjenih kličnih listov (BBCH 10) do  faze konca cvetenja 
(BBCH 69). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ osemkrat v eni rastni 
dobi. 
 
-  na vrtnicah , gojenih v zaščitenih prostorih,  za zmanjševanje okužb šipkove pepelovke 
(Sphaerotheca pannosa) v odmerku  3 kg/ha pri porabi vode 500-1000 L/ha  Tretira se liste 
od razvojne faze pred začetkom razvoja cvetov (BBCH 41-49) ter v fazi cvetnih popkov od 
faze vidnega prvega socvetja (BBCH 51) do faze začetka razpiranja popkov (BBCH 59). S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ šestkrat v eni rastni dobi. 
  

-  na okrasnem drevju in grmovnicah,  gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za 
zmanjševanje okužb z boleznimi iz družine pepelovk (Erysiphaceae)   v odmerku 5 kg/ha 
pri porabi vode 500-1000 L/ha. Tretira se v rastni dobi, ob pojavu bolezni. S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču tretira največ šestkrat v eni rastni dobi. 
 
-  na okrasnih cvetlicah in lon čnicah , gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za 
zmanjševanje okužb z boleznimi iz družine pepelovk (Erysiphaceae)   v odmerku 3 kg/ha 
pri porabi vode 250-500 L/ha. Tretira se v rastni dobi, ob pojavu bolezni. S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču tretira največ šestkrat v eni rastni dobi.  
 

Sredstvo KARBICURE ima stransko delovanje:  
 
- na jablani, hruški, kutini, navadni nešplji in naši ju zoper jablanov škrlup ( Venturia 
inaequalis) v odmerku 5 kg/ha pri porabi vode 500-1500 L/ha. Količino vode je treba 
prilagoditi velikosti dreves in razvojni fazi. Tretira se od razvojne faze začetka odpiranja 
brstov, ko je konica prvega zelenega lista vidna (BBCH 07), do faze, ko so plodovi užitno 
zreli (BBCH 89). S sredstvom se na istem zemljišču tretira največ petkrat v eni rastni dobi v 
intervalu 8 dni. 
 

- na breskvi, nektarini in marelici  zoper navadno sadno gnilobo  (Monilinia fructigena) in 
plodovo monilijo ( Monilinia fructicola) v odmerku 5 kg/ha pri porabi vode 500-1500 L/ha. 
Količino vode je treba prilagoditi velikosti dreves in razvojni fazi. Tretira se od razvojne faze, 
ko večina plodov doseže 90 % končne velikosti ploda (BBCH 79), do faze užitno zrelih 
plodov (BBCH 89). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni 
dobi v intervalu 3 dni.  
 
FITOTOKSIČNOST: Ob doslednem upoštevanju navodil imetnika registracije ne povzroča 
poškodb na gojenih rastlinah.  
 

 

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 fitofarmacevtskega sredstva 
KARBICURE pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost 
v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva KARBICURE na navedenih gojenih rastlinah 
prevzame uporabnik. Sredstvo kot manjšo uporabo lahko uporabljajo samo poklicni 
pridelovalci.«.  
Sredstvo KARBICURE se kot manjša uporaba uporablja: 
 

- na hmelju  za zatiranje hmeljeve pepelovke ( Podosphaera macularis) v odmerku 5 kg/ha 
pri porabi vode 800-2500 L/ha. Tretira se od fenološke faze začetka podaljševanja vitic 
(BBCH 31) do faze tehnološke zrelosti storžkov (BBCH 89), najpozneje 3 dni pred spravilom. 
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ petkrat v eni rastni dobi v intervalu 8-
14 dni. 
 
-  na zeliščih,  dišavnicah in za čimbnicah , gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za 
zatiranje bolezni iz družine pepelovk (Erysiphaceae)  v odmerku do 3 kg/ha pri porabi vode  
500 L/ha. Tretira se v rastni dobi, ob pojavu bolezni. S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ osemkrat v eni rastni dobi.  
 
- na goji jagodah , gojenih na prostem, za zatiranje z bolezni iz družine pepelovk 
(Erysiphaceae)  v odmerku 3 kg/ha pri porabi vode 500-1000 L/ha. Tretira se v rastni dobi, 
ob pojavu bolezni. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ osemkrat v eni 
rastni dobi.  
 

 
OPOZORILA:  

- Minimalni časovni interval med dvema tretiranjema ne sme biti krajši od 7 dni. Krajši 
intervali lahko povzročijo fitotoksičnost na tretiranih rastlinah. V kolikor je dovoljen 
krajši oz. daljši časovni interval med tretiranjema je to posebej navedeno.  

- Za zagotavljanje učinkovitega delovanja sredstva je potrebno zagotoviti omočenost 
tako zgornje kot spodnje površine listov. 

- V izogib nastanka fitotoksičnosti,  koncentracija škropilne brozge ne sme preseči 2%. 
To pomeni, da npr. pri odmerku sredstva 5 L/ha količina porabljene vode ne sme biti 
manjša od 250 L/ha, pri odmerku sredstva 3 L/ha pa ne sme biti manjša od 150 L/ha. 

- Tretira se le rastline v dobri rastni kondiciji, ki niso podvržene stresnim razmeram. 
- Na rastlinah lahko pride do poškodb (fitotoksičnosti), če se škropi pri visokih 

temperaturah zraka (nad 30 °C) v kombinaciji z močno neposredno (direktno) sončno 
svetlobo in odsotnostjo padavin, ali pri upočasnjeni rasti rastlin, ki jo povzročijo nizke 
temperature zraka (pod 12 °C).  

- Sredstvo lahko povzroči izgubo voščene plasti in porjavelost grozdnih jagod, kar pa 
ne vpliva na vinifikacijo. Zaradi tega se odsvetuje uporabo sredstva na trti za 
pridelavo namiznega grozdja po cvetenju.  

- Sredstvo lahko povzroči mrežast plodov na občutljivih sortah pečkatega sadja zato se 
odsvetuje uporabo v času od razvojne faze rožnatih popkov (BBCH 57) do faze, ko je 
velikost plodičev do 10 mm (BBCH 71).   

- Pred uporabo sredstva KARBICURE se je glede občutljivosti posameznih sort jablan, 
kumar in kumaric za vlaganje  treba posvetovati z imetnikom registracije oz. 
zastopnikom.  

- Uporaba sredstva v zaščitenih prostorih lahko škoduje koristnim organizmom, zato se 
je treba izogibati nepotrebnemu tretiranju.  

- Intenzivne  padavine (več kot 20 mm dežja) kmalu po tretiranju lahko sperejo 
sredstvo z rastlin. V tem primeru je potrebno izvesti ponovno tretiranje in pri tem 
upoštevati priporočene časovne intervale med dvema tretiranjema. V kolikor je 



potrebno tretiranje ponoviti v krajšem intervalu, kot je priporočen, se uporabi drugo 
ustrezno sredstvo.  

 

ANTIREZISTENTNA STARTEGIJA: Zaradi specifičnega načina delovanja sredstva 
KARBICURE je tveganje za nastanek rezistence majhno. Kljub temu je potrebno dosledno 
upoštevati načela dobre kmetijske prakse in v škropilne programe vključevati sredstva z 
drugačnimi načini delovanja. 
MEŠANJE: Sredstvo se ne sme mešati s foliarnimi gnojili, sredstvi kisle pH reakcije in 
koncentrati za emulzijo (EC). Izogibati se je treba tudi mešanju z bakrovim oksikloridom in 
bakrovim oksidom. Glede mešanja z ostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je pred uporabo 
sredstva treba posvetovati z distributerjem. 
 
KARENCA: Karenca za vse gojene rastline je 1 dan. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov kalijev hidrogen karbonat so določene s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo KARBICURE se ne razvrš ča. 
 
Sredstvo KARBICURE 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. 
Previdnostni stavki - splošno:  
P102  Hraniti zunaj dosega otrok. 
Previdnostni stavki - prepre čevanje:  
P260  Ne vdihavati prahu. 
P262  Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. 
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 
Previdnostni stavki - odziv: / 
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. 
 
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) in zaprte čevlje.  
Med tretiranjem s traktorsko nošeno ali vlečeno škropilnico/pršilnikom mora delavec 
uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte 
čevlje. 
Med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico na prostem in v zaščitenih prostorih mora delavec 
uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice), zaprte 
čevlje ter pokrivalo (kapuca ali klobuk s širokimi krajci). 
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: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež 
zrak oziroma v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. 
Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije in poišče zdravniško pomoč.  
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 čisto mlačno 
vodo. Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeta oseba ima in če se to lahko stori brez 
težav. Nadaljuje se z izpiranjem. 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 dati ničesar piti, niti se 
mu ne sme izzivati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži originalno embalažo in/ali 
navodilo 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). 
 


