
2. UPORABA   
 
GLAVNE UPORABE: 
Sredstvo CUPRABLAU Z  35 WG se uporablja samo na prostem kot preventivni dotikalni 
(kontaktni) fungicid: 
a) v krompirju na prostem za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo ( Phytophthora 
infestans) v odmerku 2,1 kg/ha (21 g na 100 m2), ob porabi 350-700 L vode na ha. S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni, v 7 do 10 
dnevnih razmakih, v fenološki fazi od razvitega devetega lista (BBCH 12) do faze, ko so 
jagode prve oploditve še zelene, seme rahlo obarvano (BBCH 81). 
b) na paradižniku in jaj čevcu  za zmanjševanje okužb s plesnijo ( Phytophthora sp.)  v 
odmerku 1,6 kg/ha (16 g na 100 m2), ob porabi 1000 L vode na ha. S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni, v 7 do 10 dnevnih razmakih, v 
fenološki fazi od razvitega drugega lista glavnega stebla (BBCH 19) do faze, ko je viden 
deveti primarni vrhnji stranski poganjek (BBCH 29). 
c)  na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja : 
- za zatiranje peronospore vinske trte ( Plasmopara viticola) v odmerku 3 kg/ha pri porabi 
350-700 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v fenoloških fazah 
od začetka razvoja plodičev dalje (od BBCH 70 dalje), do spravila pridelka, ob upoštevanju 
karence. Hkrati sredstvo zatira rdeči listni ožig vinske trte ( Pseudopeziza tracheiphila) in 
črno grozdno plesen ( Guignardia bidwellii); 
- za zmanjševanje okužb s črno pegavostjo vinske trte ( Phomopsis vitis) v odmerku 3 
kg/ha pri porabi 300 L vode na ha, v 10 do 20 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v 
fenološki fazi od odpiranja brstov do faze tretjega razvitega lista (BBCH 8-13).  
S sredstvom se lahko trto na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni. 
č)  na pečkatem sadnem drevju  za zatiranje jablanovega  škrlupa ( Venturia inaequalis) v 
odmerku 3 kg/ha pri porabi 350-700 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se 
tretiranje v fenološki fazi od mišjega ušesca do faze, ko so socvetja v balonskem stadiju 
(BBCH 54-59), ter za jesensko-zimska tretiranja, ko se zaključi rast poganjkov (od BBCH 
91).  S sredstvom se lahko pečkato sadje na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni 
sezoni. 
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v priporočenih odmerkih ter v optimalnem času, 
na navedenih gojenih rastlinah ni fitotoksično.  Sredstvo lahko deluje fitotoksično v 
deževnem in hladnem vremenu (temperatura zraka pod 8 °C). 

KARENCA:  krompir 14 dni; vinsko in namizno grozdje 21 dni; za pečkato sadje, paradižnik 
in jajčevec  je karenca zagotovljena s časom uporabe. 
 
 
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 
CUPRABLAU Z 35 WG pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, 
zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva CUPRABLAU Z 35 WG  na 
navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik fitofarmacevtskega sredstva.«. 
 
Sredstvo CUPRABLAU Z 35 WG se uporablja samo na prostem kot preventivni, dotikalni 
(kontaktni) fungicid in baktericid: 
a) na pečkatem sadnem drevju (jablana, hruška, kutina)  za zatiranje hruševega 

ožiga  (Erwinia amylovora) v odmerku 0,48-0,75 kg/ha, ob porabi 350-750 L vode na 
ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni, 
v 7-8 dnevnih razmakih, v fenološki fazi do stadija mišjega ušesca (BBCH 00-53) ter v 
fazi od vidnih cvetnih popkov do konca cvetenja (BBCH 55-69). 



b) na pečkatem sadnem drevju (jablana, hruška, kutina)  za zatiranje gnilobe 
koreninskega vratu ( Phytophthora cactorum) posamičnih okuženih dreves v 
odmerku 15-35 g na 100 L vode, ob porabi od 0,1 do 0,15 L vode na drevo. S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ  enkrat v eni rastni sezoni, v 
jesenskem in zimskem času. 

c)  na nešplji  za zatiranje škrlupa na nešplji  (Fusicladium eriobotryae) v odmerku 
0,48-0,75 kg/ha, ob porabi 1000-1200 L vode na ha. S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni, v 7-8 dnevnih razmakih, v 
fenološki fazi do nabrekanja cvetnih brstov (BBCH 00-55).  

č)   na koš čičastem sadnem drevju (breskev, marelica, češnja, sliva)  za 
zatiranje listne luknji čavosti koš čičarjev ( Stigmina carpophila), cvetne monilije 
(Monilia laxa), navadne sadne gnilobe ( Monilia fructigena), breskovega škrlupa 
(Venturia carpophila), češnjeve listne pegavosti ( Blumeriella jaapii) in ožigov , ki 
jih povzročajo glive iz rodov Pseudomonas spp. in Xanthomonas spp. , v odmerku 
1,6-2 kg/ha, ob porabi 1000-1200 L vode na ha. S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni, v 7-10 dnevnih razmakih, v 
jesensko-zimskem času ter spomladi do konca nabrekanja brstov (BBCH 00-03). 

d) na koš čičastem sadnem drevju (breskev, marelica, češnja, sliva)  za zatiranje 
gnilobe koreninskega vratu ( Phytophthora cactorum) posamičnih okuženih 
dreves v odmerku 20-40 g na 100L vode, ob porabi od 0,1 do 0,15 L vode na drevo. 
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ  enkrat v eni rastni sezoni, v 
jesenskem in zimskem času. 

e) na agrumih  za zatiranje gnilobe koreninskega vratu ( Phytophthora sp.), 
sajavosti agrumov ( Capnodium  citri), grenke gnilobe sadja ( Colletotrichum 
gloeosporioides) in črne listne pegavosti  ( Xanthomonas campestris)  v odmerku 
1,4-2,1 kg/ha, ob porabi vode 1000 L/ha.  S sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ trikrat v eni rastni sezoni, v 7-10 dnevnih razmakih, s sredstvom se 
začne tretirati ob koncu zime (BBCH 00-39 ter BBCH 51-57). 

f) na oljki  za zatiranje oljkove kozavosti ali pavjega o česa (Cycloconium 
oleaginum), bakterijskega raka oljke ( Pseudomonas syringae subsp. 
Savastanoi), sajavosti ( Capnodium spp.) in gliv iz rodu Cladosporium 
(Cladosporium sp.) v odmerku 1,6-2 kg/ha, ob porabi 1000 L vode na ha. Tretiranje 
se opravi spomladi po zimski rezi oljk; pred pojavom spomladanskega dežja, 
najpozneje do pojava cvetov (BBCH 00-60), po cvetenju oljke (BBCH 75/85) oziroma 
po obiranju oljk. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni 
rastni sezoni, v 14 dnevnih razmakih. 

g) na aktinidiji za zatiranje bakterijskega ožiga ( Pseudomonas  syringae) in črnih 
listnih pegavosti (Alternaria sp.)  v odmerku 2 kg/ha, ob porabi vode 1000 L/ha. S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni, v 7-
10 dnevnih razmakih, tretira se do razvojne faze, ko cvetni brsti rastejo, vendar so še 
vedno zaprti (BBCH 00-53) in od začetka odpadanja listov (od BBCH 93 dalje). 

h) na aktinidiji  za zatiranje gnilobe koreninskega vratu ( Phytophthora cactorum) 
posamičnih okuženih rastlin odmerku 55-100 g na 100 L vode, ob porabi od 0,1 do 
0,15 L vode na rastlino. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ  
enkrat v eni rastni sezoni, v jesenskem ali zimskem času. 

i) na lupinastem sadju (oreh, leska, kostanj)  za zatiranje raka (Cytospora 
corylicola), listne pegavosti kostanjev ( Mycosphaerella maculiformis), 
bakterijskih bolezni iz rodov Pseudomonas spp. in Xanthomonas spp. v 
odmerku 1,6-1,7 kg/ha, ob porabi 1000 L vode na ha. S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni, v 7-10 dnevnem razmaku. 
Tretiranje se opravi spomladi ob brstenju (BBCH 00-19) oziroma jeseni, pozimi in 
zgodaj spomladi. 

j) na jagodi čevju (ribez, malina, kosmulja) in murvi  za zatiranje pegavosti 
(Mycosphaerella rubi), v odmerku 1,28-1,7 kg/ha, ob porabi 800-1000 L vode na ha. 



S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni, v 
7-10 dnevnem razmaku. Tretiranje se opravi spomladi ob brstenju (BBCH 00-19) 
oziroma jeseni, pozimi in zgodaj spomladi. 

k) na paradižniku in jaj čevcu  za zatiranje bakterijskih bolezni iz rodov 
Pseudomonas spp. in Xanthomonas spp.  v odmerku 1,6 kg/ha (16 g na 100 m2), 
ob porabi 1000 L vode na ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 
štirikrat v eni rastni sezoni, v 7 do 10 dnevnih razmakih, v fenološki fazi od razvitega 
drugega lista glavnega stebla (BBCH 19) do faze, ko je viden deveti primarni vrhnji 
stranski poganjek (BBCH 29). 

l) na bu čnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje , bučke) za zatiranje 
kumarne plesni  ( Pseudoperonospora cubensis), kumarnega ožiga 
(Colletotrichum lagenarium) in bakterijskega ožiga ( Pseudomonas syringae) v 
odmerku 1,5 kg/ha (15 g na 100 m2), ob porabi 800-1000 L vode na ha. S sredstvom 
se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni, v fenološki fazi 
od razvitega tretjega pravega lista na glavnem steblu do faze, ko je vidna 9. ali več 
vrež 1. reda (BBCH 13-29). 

m) na bu čnicah z neužitno lupino (melona, lubenica, bu ča) za zatiranje kumarne 
plesni  ( Pseudoperonospora cubensis), kumarnega ožiga ( Colletotrichum 
lagenarium) in bakterijskega ožiga ( Pseudomonas syringae) v odmerku 1,5 kg/ha 
(15 g na 100 m2), ob porabi 800-1000 L vode na ha. S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni, v razmaku 7-10 dni, tretira se v 
fenološki fazi od razvitega tretjega pravega lista na glavnem steblu do faze, ko je 
vidna 9. ali več vrež 1. reda (BBCH 13-29). 

n) v čebuli, česnu, šalotki in spomladanski čebuli  za zatiranje čebulne plesni   
(Peronospora   destructor)  v odmerku 1,5 kg/ha (15 g na 100 m2), ob porabi 600-
1000 L vode na ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v 
eni rastni sezoni, ob pojavu pogojev za okužbo. 

o) v solati, motovilcu, endiviji, kreši, špina či ter posevkih mladih listov ter 
poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pra vega lista  za zatiranje solatne 
plesni ( Bremia lactucae), črne listne pegavosti ( Alternaria sp.), solatne 
pegavosti ( Microdochium panattonianum), plesni ( Peronospora sp.), pegavosti 
(Colletotrichum sp.), bakterijskih bolezni iz rodov Xanthomonas spp. in 
bakterijske solatne gnilobe ( Pseudomonas cichorii) v odmerku 1,5 kg/ha (15 g na 
100 m2), ob porabi 600-1000 L vode na ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ enkrat v eni rastni sezoni, ob pojavu pogojev za okužbo. 

p) na fižolu,  grahu in bobu za sveže zrnje in stro čje za zatiranje fižolovega ožiga 
(Colletotrichum lindemuthianum), grahove plesni ( Peronospora viciae f. sp. 
pisi), fižolove plesni ( Phytophthora phaseoli), grahove pegavosti ( Ascochyta 
pisi) in  vdrte bobove pegavosti ( Ascochyta fabae) v odmerku 0,66-1,5 kg/ha (6,6-
15 g na 100 m2), ob porabi 600-1000 L vode na ha. S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ petkrat v eni rastni sezoni, v 7 do 10 dnevnih razmakih, ob 
pojavu pogojev za okužbo. 

q) na okrasnih rastlinah in cvetlicah  za zatiranje vrtni čne plesni ( Peronospora 
sparsa), črne listne pegavosti vrtnic ( Diplocarpon rosae), črne listne pegavosti 
(Alternaria sp.) in jablanove rjave listne pegavosti ( Botryosphaeria obtusa) v 
odmerku 0,66-1,5 kg/ha (6,6-15 g na 100 m2), ob porabi 600-1000 L vode na ha. S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni, v 
razmaku 7-10 dni, tretira se ob pojavu pogojev za okužbo. 

r) na cipresah  za zatiranje cipresovega raka ( Seiridium cardinale) v odmerku 2,3-3,6 
kg/ha, ob porabi 800-1000 L vode na ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ trikrat v eni rastni sezoni, v razmaku 7-10 dni, tretira se ob pojavu 
pogojev za okužbo. 



KARENCA: čebula, česen, šalotka, spomladanska čebula, bučnice z užitno lupino ter fižol, 
grah in bob za sveže zrnje in stročje 3 dni; bučnice z neužitno lupino, solata, motovilec, 
endivija, kreša, špinača ter posevki mladih listov ter poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do 
fenofaze 8. pravega lista, 7 dni; oljke 14 dni; paradižnik, jajčevec, aktinidija, jagodičevje, 
murva, lupinasto sadje, koščičasto sadno drevje, pečkato sadje in agrumi – karenca je 
zagotovljena s časom uporabe. Za okrasne rastline, cvetlice ter ciprese karenca ni potrebna. 
 
 

OPOZORILO: Pri uporabi fitofarmacevtskega sredstva CUPRABLAU Z 35 WG ali drugih 
sredstev na osnovi bakra, je treba število tretiranj ustrezno zmanjšati, tako da letna količina 
uporabljenega čistega bakra na istem zemljišču ne presega 4 kg čistega bakra na ha. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov baker so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo CUPRABLAU Z 35 WG se razvrš ča kot: 
Draženje oči 2, H319 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
 
Sredstvo CUPRABLAU Z 35 WG se označi  kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  
Opozorilne besede:      Pozor 
Stavki o nevarnosti: 
H319 

 
Povzroča hudo draženje oči. 

 

H410 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  

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

Previdnostni stavki - prepre čevanje:   
P280    Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči ter 
zaščito za obraz. 
Previdnostni stavki - odziv: 
P305+P351+P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. 
Odstranite  kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z 
izpiranjem. 
P308+P313   Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite 
zdravniško pomoč/oskrbo. 
P391    Prestreči razlito tekočino. 

 Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
 P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
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. 

SPe 3   Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju jagodičevja, cvetlic, 
okrasnih rastlin, paradižnika in bučnic upoštevati netretiran varnostni pas 15 m 
tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.  

  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte upoštevati 
netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. 

  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju aktinidije upoštevati 
netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. 

  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju koščičastega in 
pečkatega sadja ter oljke, agrumov, murve  in lupinarjev upoštevati netretiran 
varnostni pas 40 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. 

  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju cipres upoštevati 
netretiran varnostni pas 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. 

  Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju ostalih gojenih rastlin 
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. 

   
Imetnik registracije oziroma zastopnik 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 oziroma zastopnik 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.  
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja, med tretiranjem  s traktorsko nošeno/vlečeno 
škropilnico/pršilnikom ali med tretiranjem z ročno oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so 
visoko/nizko nad tlemi, je obvezna uporaba primerne zaščitne obleke (delovni kombinezon) 
ter zaščite za oči/obraz.  Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno 
delovno obleko (dolge hlače, majico z dolgimi rokavi). 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine 
posušijo. 
Vstop na tretirano površino je dovoljen šele, ko se  je škropivo posušilo, ob uporabi 
primerne delovne obleke (dolge hla če, majica z dolgimi rokavi) in rokavic, ter je 
časovno omejen na najve č 6 ure dnevno za delo v nasadih jablan in na najve č 4 ure za 
delo v drugih nasadih sadja.  (Opozorilo se na etiketi navede v krepkem tisku.) 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v 
dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino, ter se ji zagotovi 
osnovne življenjske funkcije. Takoj se 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 veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s 
čisto vodo. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  



Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 
zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati 
bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodilo za uporabo sredstva.  
Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Glede 
nadaljnje obravnave in zdravljenja se je treba posvetovati s kliničnim toksikologom (Centrom 
za zastrupitve). Zdravljenje je simptomatično in podporno. Pri utemeljenem sumu na zaužitje 
večje količine sredstva z bakrom je potrebno določiti serumsko koncentracijo bakra. 
Serumske koncentracije nad 5 mg/L so zelo toksične. Na podlagi klinične slike in serumske 
koncentracije naj klinični toksikolog odloči o primernosti uporabe specifičnega antidota. 
 


