
 

 

OПАСНО! 

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да 
се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната 
среда, спазвайте инструкцията за употреба! 

    Внимание 

 

Кабрио® Топ 

Cabrio® Top 
 
Активно вещество (IUPAC): метирам 550 г/кг и пираклостробин 50 г/кг 
метирам (Цинков амониат етиленбис (дитиокарбамат)- поли [етиленбис (тиурамдисулфид)]) + пираклостробин 
(Метил N-(2-{[1-(4- хлорофенил)-1Н-пиразол-3- ил]окси-метил}фенил) N- метокси карбамат). 
 

ГРУПА M3 и 11 ФУНГИЦИД 
 
Вид на формулацията: Вододиспергируем гранулат (ВГ). 
Разрешен за пускане на пазара и употреба c Удостоверение № 0512/14.05.2014 г. на основание Запoвeд № 
РД 09-868/19.12.2003 г. и Запoвeд №11-584/22.03.2021 г. на БАБХ. 
 

Съдържание на опаковката: ….. 

При нормални условия продуктът не променя качествата си най-малко 2 години. 
По технически причини номерът на партидата и датата на производство са напечатани на друго място 
Указание за опасност: H315 Причинява дразнене на кожата. H302 Вреден при поглъщане. H373 При 
продължителна и многократна експозиция може сериозно да увреди органите. H410 Много токсично за 
водните организми, с дълготраен ефект. EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната 
среда, спазвайте инструкциите за употреба. 
Указания за безопасност: P280 Да се носят защитни ръкавици. P260 Да не се вдишва 
праха/газа/капчиците/парите. P264 След употреба замърсените части на тялото да се измият обилно. P311 Да 
се потърси ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или лекар. P303 + P352 ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА (ИЛИ 
КОСАТА): Да се измие обилно с вода и сапун. P501 Съдържанието / опаковките да се предадат на 
събирателен пункт за опасни или специални отпадъци. 
Продуктът съдържа: МЕТИРАМ, ХЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН (МЕТЕНАМИН). Може да предизвика алергична 
реакция. 

SР1 Да не се замърсяват водите с този продукт. Да не се почиства оборудването, с което се прилага 
продуктът близо до повърхностни води.Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и 
пътища. SРо2 Цялото защитно облекло да се изпере след употреба. 

 
Лице, което пуска продукта на пазара: БАСФ ЕООД,1618 София, бул.България 118, тел: +359 2 
9152069; факс: +359 2 9152042; 
Производител: БАСФ СЕ, Германия; 
Телефонен номер при спешни случаи 
Клиника по токсикология към МБАЛСМ „ Н.И. Пирогов” 
+359 2 915-42-33. 
International emergency number: 
Телефон: +49 180 2273-112. 

 

UFI код 49E4-G0EV-500H-JQ54 

 

 

 

 



 

 

Разрешена употреба: 
КАБРИО® ТОП е разрешен в България при винени сортове лозя срещу: 

- мана по лоза (Plasmopara viticola) в концентрация 0,15 % (150 г/дка за 100 л/дка работен разтвор) - 
интервал на третиране 7-10 дни и концентрация 0,2 % (200 г за 100 л/дка работен р-р) - интервал на 
третиране 10-14 дни; 

- оидиум по лоза (Oidium tuckeri) в концентрация 0,2 % (200 г за 100 л/дка работен р-р); 
- сиво гниене по грозде (Botrytis cinerea) в концентрация 0,2 % (200 мл/дка). 

Работен разтвор: 40 - 100 л/дка. 
Категория за употреба: непрофесионална. 
Карантинен срок: 28 дни. 

Приложение: 

• Оптималният момент за приложение на КАБРИО® ТОП е като „първо следцъфтежно” пръскане на лозите. 
• Интервалът между две третирания е 10 – 14 дни. 
• При изключително благоприятни условия за развитие на болестите се препоръчва интервалът между две 

пръскания да бъде скъсен. 
• Количеството на работния разтвор трябва да се увеличава с нарастването на листната маса при всяко 

следващо пръскане, така че да се получава добро и равномерно покритие на цялата листна повърхност. 
• Препоръчителният брой третирания през една вегетация е до 2 пъти, като е желателно редуването на 

третиранията с продукти с различен механизъм на действие. 

Механизъм на действие: 

КАБРИО® ТОП е широкоспектърен, квазисистемен, двукомпонентен фунгицид с предпазно, стопиращо и 

лечебно действие.КАБРИО® ТОП инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните 
патогени. Предотвратява проникването на кълновете на спорите в тъканите на листата (предпазно действие), 
блокира развитието на гъбният патоген, който вече е проникнал в растителните тъкани (стопиращо действие), 
спира растежа на хифите, предотвратява споро-образуването и унищожава вече развитите спори (лечебно 
действие). Пираклостробинът (едното активно вещество) след третиране образува активни депа върху 

напръсканите повърхности. Депата служат за постепенното отделяне на активното вещество. КАБРИО® ТОП 
се свързва бързо и трайно с восъчния слой на зелените части, което го прави практически устойчив на 

отмиване. Това свойство на КАБРИО® ТОП гарантира дългия период на ефикасност – до 14 дни. При 
наличие на зараза пираклостробинът навлиза в междуклетъчното пространство на листата, достига до вече 
образувания мицел на гъбата, блокира преноса на електрони в митохондриите, в резултат на което патогенът 
загива (лечебно действие). Метирам (другото активно вещество в продукта) блокира покълнването на спорите 
на патогена, като по този начин защитава растенията от потенциална зараза (предпазно действие). 

Приготвяне на работния разтвор: 
• преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите; 
• определя се разходът на работен разтвор; 
• резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода; 
• изчисленото количество продукт се изcипва в резервоара и се разбърква; резервоарът се допълва догоре с 

вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно; 
• започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на 

листната маса; 
• по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична 

бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара; 
• след прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно; 

Първа помощ и медицински съвети: 
Да се отстрани замърсеното облекло. 
При вдишване: Почивка, свеж въздух, медицинска помощ. 
При контакт с кожата: Да се отмие обилно с вода и сапун. 

При контакт с очите: Обилно да се изплакне с вода в продължение на 15 минути сотворени клепачи, 
да се потърси лекарска консултация. 
При поглъщане: Веднага да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода, да се потърси лекарска 
помощ. 
Указания за лекаря: Лечение: Симптоматично (обеззаразяване, витални функции), не е позната специфична 
противоотрова. 

Предпазни мерки при работа: 

Да се предотвратява образуването на прах. Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите. Да се използва 
индивидуално защитно облекло. Да се носят предпазни очила, ръкавици, работно облекло. Да не се диша 
аерозола при пръскане. След работа да се осигури изкъпване и смяна на бельото и облеклото. Препоръчва се 
носенето на затворено работно облекло. Работното облекло да се съхранява отделно. Да се съхранява 
далече от напитки и храни за хора и животни. 



 

 

Предпазни мерки за опазване на околната среда: 

Да не се допуска попадане в канализацията, в повърхностните и подпочвените води. Да не 

се допуска да попадне в земните пластове. 

Мерки при инцидентно разсипване на продукта: 

За малки количества: Да се поема и елиминира чрез материали, свързващи праха. За големи 
количества: Да се събира механично. 

Мерки в случай на пожар: 

Подходящи средства за гасене: сухи гасители, пяна, водна мъглява струя. Неподходящи средства за 
гасене по съображения за сигурност: въглероден диоксид. 
Специална предпазна екипировка: Да се носи апарат за дихателна защита (противогаз) и защитно облекло 
за работа с химикали. 

Унищожаване на опаковки и остатъци от продукта: 
• съдържанието на опаковката да се използва докрай, по предназначение; 
• преди да се унищожат според изискванията за безопасност, празните опаковки да се направят негодни за 

употреба чрез смачкване или пробиване; 
• празните опаковки да не се използват повторно; 
• остатъците от продукта или разтвора да не се изливат във водоеми и водоизточници. 
• остатъчни количества от продукта и опаковките да се събират в специално затварящи се, обозначени 

съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда 
на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.). 

Класификация на отпадъците от продукта и опаковките в съответствие с Наредба № 2 от 23.07.2014г., обн., 
ДВ, бр. 66 от 08.08.2014г.: 
• • Код и наименование на отпадъка от продукта - 02.01.08* – агрохимични отпадъци. 
• • Опаковка, код и наименование на отпадъка - 15.01.10* - опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества 

или замърсени с опасни вещества. 

Опаковки: За разделно събиране. 

Отговорности: Чрез старателни и прецизни изследвания е доказано, че продуктът е годен за използване при 
спазване на нашите указания за употреба, съхранение и транспорт. Тъй като приложението, транспорта и 
съхранението са извън нашето влияние и не можем да предвидим произтичащите от това последствия, ние 
изключваме всяка наша отговорност при евентуални щети по тези причини. БАСФ носи отговорност за доброто 
и непроменено качество на продукта съгласно сертификата, но за рисковете при съхранение, транспорт и 
приложение не отговаря. 


