
Nový rozmer proti peronospóre

®Cabrio  Top

®



Systém ošetrenia viniča proti hubovým chorobám

®
Cabrio  Top  
profil a účinnosť prípravku

®
Profil prípravku Cabrio  Top

Účinná látka: pyraclostrobin (50g/kg) + metiram (550 g/kg)

Formulácia: vodorozpustný granulát

Registrácia: múčnatka a peronospóra viniča

Dávkovanie: 0,2% (2,0 kg/ha)

Spôsob účinku: preventívny

Systém účinku: hĺbkový (čiastočne systémový) + kontaktný

Dĺžka trvania účinku: 14 dní (v závislosti od podmienok)

Aplikačný termín: začiatok kvitnutia až do uzatvárania strapcov

Počet aplikácií za sezónu: max. 3 krát, max. 2 krát po sebe

Ochranná lehota: 35 dní

Balenie: 6 kg

®4Cabrio  Top – výhody 

použitia

<

<

<

<

<

<

dosahuje spoľahlivú 
účinnosť proti 
múčnatke aj proti 
peronospóre

istota účinku aj pri 
vysokom infekčnom 
tlaku

taktiež dostatočne 
účinkuje proti čiernej 
škvrnitosti, červenej 
spále, botrytíde

kombinácia účinných 
látok zamedzuje 
vzniku rezistencie

šetrný voči užitočným 
organizmom a vhod-
ný do integrovaného 
pestovania

granulovaná 
formulácia umožňuje 
ľahké dávkovanie

Sporulácia peronospóry na spodnej strane listu Strapce súčasne napadnuté peronospórou a múčnatkou

Vinič ošetrený prípravkom
®Cabrio Top

®
Cabrio  Top  
pokyny na použitie

®

ŠTÁDIUM
PRÍPRAVOK

(TM)
DÁVKA
(kg/ha)

ŠKODLIVÝ
ČINITEĽ

Pučanie

Pred 
kvitnutím

Začiatok
kvitnutia

Koniec
kvitnutia

Zväčšovanie 
bobúľ

Veľkosť hrášku

Mäknutie bobúľ

®Kumulus  WG

®Cascade  5 EC

** Delan  700 WG

®Kumulus

®

®Cabrio  Top

®Kumulus

Collis

®** Delan  700 WG

®

®Mythos

15,0 - 20,0
 kg/ha

1,5 l/ha

0,5 kg/ha

6,0 kg/ha

2,0 

4,0 kg/ha

kg/ha

0,4 l/ha

0,5 kg/ha

2,0 l/ha

Kučeravosť a
plstnatosť viniča

Roztočec

peronospóra 

múčnatka

múčnatka
peronospóra

múčnatka

®Cabrio  Top

®Kumulus

2,0 

4,0 kg/ha

kg/ha múčnatka,
peronospóra

múčnatka

® * Vivando

®** Delan  700 WG

0,2 l/ha

0,5 kg/ha

múčnatka

peronospóra

múčnatka 

peronospóra

botrytída

* Vivando - očakáva sa registrácia v roku 2009

** V prípade silného tlaku peornospóry nahradiť prípravkom FORUM  FP v dávke 2,0 kg/ha
®

® ®Kombinovaný fungicíd Cabrio Top po- Prípravok Cabrio  Top sa aplikuje pre-
tlačuje veľmi účinne obe najdôležitej- dovšetkým v čase najväčšej citlivosti 
šie choroby vo viniciach – múčnatku a na infekcie, a to je v období kvitnutia. 

®peronospóru. I pri vysokom infekčnom Cabrio  Top môžete aplikovať v inter-
tlaku je účinok na obe choroby vynika- valoch 14 dní. Prvá aplikácia by mala 
júci a to ako na listoch, tak i na strap- byť preventívna ako posledný postrek 

®
coch. Okrem toho má Cabrio  Top veľ- pred kvitnutím. V sezóne môžete po-
mi dobrú účinnosť na ostatné choroby, užiť maximálne tri postreky príprav-

®ako je Phomopsis, červená spála, kom Cabrio  Top. Pritom by ste nemali 
biela hniloba. ošetrovať častejšie ako dva razy za 

sebou.

®
Odporúčanie pre používateľov prípravku Cabrio  Top

Systém ošetrenia viniča proti hubovým chorobám

Účinnosť prípravku Cabrio®   Top

proti peronospóre vo viniči, listy 

24,2

89,7

8,9

Napadnutie v %

24 pokusov, aplikácia v rozpätí 14 dní

Účinnosť prípravku Cabrio®   Top

proti peronospóre vo viniči, hrozno

Neošetrená
kontrola

Cabrio® Top

25,7

8,1

80,2

7,4 1,5

24 pokusov, aplikácia v rozpätí 14 dní

51,1

Účinnosť prípravku Cabrio®   Top

proti múčnatke vo viniči, listy

®

8,5

70,3

4,5

Napadnutie v %

15 pokusov, aplikácia v rozpätí 14 dní

Účinnosť prípravku Cabrio®   Top

proti múčnatke vo viniči, hrozno

11,9
0,4

79,4

4,7
0,3

Napadnutie v %

15 pokusov, aplikácia v rozpätí 14 dní

22,5

Výsledky pokusov - Múčnatka

Výsledky pokusov – Peronospóra

®

Neošetrená
kontrola

Cabrio Top Porovnateľný
prípravok

Neošetrená
kontrola

Cabrio Top Porovnateľný
prípravok

®

% Intenzita napadnutia

Neošetrená
kontrola

Cabrio Top Porovnateľný
prípravok

®

Napadnutie v % % Intenzita napadnutia

Uzatváranie 
strapcov

Cantus  ® 1,2 kg/ha botrytída

► Náš Tip:

V prípade nedostatočne vyko-
naných „zelených prác“ a sil-
ného infekčného tlaku mú-
čnatky, odporúčame pridať ku 
Cabriu Top 4 kg Kumulusu/ha. 

2 3

Porovnateľný
prípravok

► Náš Tip:

Pre zlepšenie priľnavosti uve-
dených fungicídov na viniči 
odporúčame pridať do postre-
ku zmáčadlo BREJK(R) TRU     
v dávke 0,1-0,2 l/ha
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Pri používaní prípravkov je potrebné sa riadiť platnou etiketou a platným Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín.

®Cabrio  Top
výrobok BASF profi línie
záruka najvyššej kvality
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+ 421 905 295 006

+ 421 907 701 865
Ing. Róbert Jurových

Ing. Miroslav Demo
+ 421 905 295 004

Ing. Ľubomír Eged
+421 907 702 514

Ing. Anton Onufer
+421 905 295 007


