
2. UPORABA   
 
Sredstvo CABRIO TOP je kombiniran preventivni  fungicid z lokalno sistemičnim delovanjem, 
ki se uporablja na trti za pridelavo vinskega grozdja  za zatiranje peronospore vinske trte 
(Plasmopara viticola) in oidija vinske trte ( Uncinula necator) v odmerku 2 kg na ha. S 
sredstvom se tretira v  fenološki fazi od začetka cvetenja trte (BBCH 61) do konca zapiranja 
grozdov (BBCH 79), v časovnih presledkih 10 do 12 dni. Pri velikem prirastu listja, velikem 
pritisku bolezni ali po močnih padavinah je potrebno presledke med tretiranji skrajšati. 
Priporočljiva poraba vode je 600-1000 L na ha. 
 
OPOZORILA: Zaradi nevarnosti nastanka odpornosti se lahko na istem zemljišču s 
sredstvom tretira največ trikrat v eni rastni sezoni, pri čemer se sredstva ne sme uporabljati 
več kot dvakrat zapored. Do nevarnosti nastanka odpornosti na fungicid lahko pride zaradi 
prepogoste uporabe tega sredstva ali sredstev z enakim načinom delovanja ali zaradi 
uporabe neustreznih odmerkov. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično za gojene rastline, če se uporablja v skladu z 
navodili za uporabo. 
KARENCA: Karenca za vinske sorte grozdja je 35 dni. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo CABRIO TOP se razvrš ča in ozna či kot: 
 
Xn   Zdravju škodljivo. 
N   Okolju nevarno. 
R22   Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
R38   Draži kožo. 
R50/53  Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive 

učinke na vodno okolje. 
S2   Hraniti izven dosega otrok. 
S13    Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S36/37   Nositi primerno zaščitno obleko in rokavice.  
S46  Če pride do zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali 

etiketo. 
S61    Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 

Vsebuje metiram: Lahko povzroči preobčutljivost v stiku s kožo. 
 
 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme 
tretirati v območju 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.  
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 
oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom in vročino, ter se ji zagotovi 
osnovne življenjske funkcije. Takoj je potrebno poklicati zdravnika in mu pokazati originalno 
embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 
V primeru stika s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo 
temeljito umiti z vodo in milom. Pred ponovno uporabo je potrebno oprati delovno obleko. 



V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko 
temeljito spere s čisto vodo. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali 
okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se takoj izpere z vodo. Če je poškodovanec pri zavesti naj popije 2 do 3 dl 
vode. Nezavestni osebi  se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Takoj se 
pokliče zdravnika in se mu pokaže embalažo in/ali navodilo za uporabo. 
Zdravniška pomoč: Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju večje 
količine pripravka (če oseba še ni bruhala) je indicirano izpiranje želodca. Prizadetemu se da 
aktivno oglje 1 g/kg telesne mase. Zdravljenje je simptomatsko. Specifičnega antidota ni.  
 


