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Со нячні й теплі осінні дні сприя ють 

збільшен ню вмісту цу к ру у ви но граді, а 

зна чить, і от ри ман ню  ви со ко якісно го 

ви на, що особ ли во ра дує ви но робів. 

Але все те, чо му сприяє сон це, мо жуть 

зіпсу ва ти хво ро ботворні па то ге ни. 

Са ме то му ефе к тив ний і без пе ре рвний 

за хист ви но град ної ло зи від хво роб є 

обов’яз ко вою умо вою для от ри ман ня 

гар но го вро жаю. За со би за хи с ту 

рос лин за без пе чу ють ви со ку вро-

жайність і якість ви но гра ду, а отже – 

і якість ви на.

Вчені кон цер ну БАСФ роз ро би ли но ву 

діючу ре чо ви ну F 500™ (піра к ло ст-

робін) ши ро ко го спек т ра дії, яка 

є ефе к тив ною про ти ба гать ох шкідли-

вих хво роб ви но гра ду: мілдью, оїдіуму, 

чор ної пля ми стості й крас ну хи.

Кабріо® Топ – новий вимір 
у боротьбі з мілдью та оїдіумом
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Кабріо® Топ – якість БАСФ

▲

Кабріо® Топ – 
переваги препарату

  одночасно та надійно 

бореться з мілдью й 

оїдіумом
  високоефективний навіть 

при високому інфек ційному 

навантаженні
  додаткова дія проти чорної 

плямистості, краснухи
  завдяки тривалому періоду 

дії можливі великі 

інтервали між обробками
  активне керування 

резистентністю (комбінація 

з двох діючих речовин)
  безпечний для корисних 

комах і бджіл
  зручний у застосуванні 

(легко розчиняється і 

дозується, не утворює 

пилу)

Характеристика фунгіциду Кабріо® Топ

Діючі речовини піраклостробін (50 г/кг) + метирам (550 г/кг)

Препаративна форма гранули, що диспергуються у воді (ВГ)

Спектр дії мілдью, оїдіум

Додаткова дія чорна плямистість, краснуха

Норма витрати 2,0 кг/га

Застосування профілактичне

Розподіл у рослині квазісистемний + контактний

Тривалість дії 7 – 14 днів залежно від інтенсивності розвитку 

хвороб

Термін використання від початку цвітіння до змикання ягід

Кількість обробок не більше 3 обробок за сезон, з них не більше 

2 в прямій послідовності

Термін очікування 30 діб

Упаковка пластиковi пляшки ємністю 1 кг

Кабріо® Топ



Ме ханізм дії

Про тя гом кількох хви лин після об при-

ску ван ня ча с ти на роз чи не ної діючої 

ре чо ви ни про ни кає в ли с ток. У тка ни-

нах ли ст ка в про цесі ди фузії відбу-

вається пе ре не сен ня діючої ре чо ви ни 

на не ве ликі відстані. У та кий спосіб 

підда ють ся впли ву й ті ділян ки тка ни-

ни, з яки ми не бу ло пря мо го кон та к ту 

пре па ра ту – до с ко на лий засіб за хи с ту 

для листя та ягід.

Дов готривало й своєчас но

Кабріо® Топ фор мує на ли ст ках і яго-

дах міцно пов’язані з їхньою по верх-

нею за па си діючої ре чо ви ни, зав дя ки 

чо му за без пе чується ви со ка стійкість 

пре па ра ту до дії ат мо сфер них опадів. 

Водночас при над ход женні во ло ги 

за па си діючої ре чо ви ни постійно 

вивільня ють ся. Навіть не знач ної 

кількості во ло ги до статньо для но во го 

пе ре роз поділу діючої ре чо ви ни – са ме  

під час ви со ко го інфекційно го на ван та-

жен ня (при підви щеній во ло гості).

Кабріо® Топ 
діє швидко та своєчасно

У процесі дифузії піраклостробін 
проникає в тканину листка 
й забезпечує абсолютний захист

Спороутворення на нижньому 
боці листка (мілдью)



Пригнічує «енер ге тич ний ком п лекс» 

клітин гри ба

Кабріо® Топ впли ває на па то ген са ме 

там, де це особ ли во ефе к тив но. Міто-

хондрії є своєрідни ми «ге не ра то ра ми 

енергії» кліти ни гри ба. Тут у дію 

всту пає піра к ло ст робін, пригнічу ю чи 

«енер ге тич ний ком п лекс клітин». 

За відсут ності енер го за без пе чен ня 

спо ри і міцелій ги нуть.

Швидкість дії

Зо ос по ри гри ба (на при к лад, 

Plasmopara vіtіcola) пе ре ста ють ру ха ти-

ся вже че рез кілька се кунд після кон-

так ту з діючою ре чо ви ною пре па ра ту 

Кабріо® Топ. Од но час но ви хо дять 

з ла ду на сосні си с те ми клітин них мем-

б ран. Внаслідок цьо го во да без кон т-

роль но над хо дить у кліти ну. Зо ос по ри 

роз ду ва ють ся, і зреш тою відбу вається 

їхній роз рив під дією над лиш ко во го 

внутрішньо го ти с ку. 

Профіла к ти ка –  кра ще за все

Найбільше спо жи ван ня енергії при па-

дає на період ро с ту гри ба. У спо ри, що 

ро с те, більша ча с ти на міто хондрій зна-

хо дить ся на кінці па ро стко вої тру боч-

ки. Як що діюча ре чо ви на за бло кує 

над ход жен ня енергії, то по даль ший 

ріст стає не мож ли вим. Це означає, 

що пре па рат Кабріо® Топ за без пе чує 

чу до ву за хис ну дію.
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Кабріо® Топ пригнічує 
«енергетичний комплекс» клітин 
шкідливих грибів

Спори поширюються 
повітрям і з краплями води

Кабріо® Топ



Новий комбінований фунгіцид 

Кабріо® Топ дає змогу ефективно 

боротися одночасно з двома 

небезпечними хворобами винограду – 

оїдіумом та мілдью. 

Крім того, він виявляє високу 

ефективність у боротьбі з іншими 

хворобами, які зустрічаються в регіонах 

виноградарства, – чорною плямистістю 

та краснухою.

Кабріо® Топ – надійний захист від 
мілдью та оїдіуму

Виноградна лоза, оброблена 
препаратом Кабріо® Топ

Враження оїдіумом
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Кабріо® Топ у боротьбі з оїдіумом на листі

контроль Кабріо® 
Топ

препарат порівняння
(системний не з 
групи азолів)

8,5

70,3

4,5

 поширення оїдіума на листі, %

Результати 15 дослідів; обробки з інтервалом 14 днів

Кабріо® Топ у боротьбі з оїдіумом на гронах

контроль Кабріо® 
Топ

препарат порівняння
(системний, 

не з групи азолів)

11,9
0,4

79,4

4,7
0,3

22,5

Кабріо® Топ у боротьбі з мілдью на листі

контроль Кабріо® 
Топ

препарат 
порівняння
(системний)

24,2

89,7

8,9

 поширення мілдью на листі, %

Результати 24 дослідів; обробки з інтервалом 14 днів

 поширення мілдью на гронах, %

 інтенсивність розвитку мілдью на гронах, %

Результати 24 дослідів; обробки з інтервалом 14 днів

 поширення оїдіума на гронах, %

 інтенсивність розвитку оїдіума на гронах, %

Результати 15 дослідів; обробки з інтервалом 14 днів

Кабріо® Топ у боротьбі з мілдью на гронах

контроль Кабріо® 
Топ

препарат
порівняння 
(системний)

25,7

8,1

80,2

7,4 1,5

51,1

Результати випробовувань препарата Кабріо® Топ 
у боротьбі з оїдіумом та мілдью, Західна Європа, 2004 рік

Кабріо® Топ



Практичність та економія часу

 легкість і зручність застосування

  один препарат служить для боротьби 

з різноманітними захворюваннями – 

гарантія ефективності застосування

  захист на основі сполучення двох 

активних речовин

За сезон допускається не більше трьох 

обробок. Після двох послідовних 

обприс кувань рекомендуємо використо-

вувати фунгіциди з механізмом дії, що 

відрізняється від стробілуринів (напри-

клад Акробат® МЦ, Полірам® ДФ, 

Делан®).

Кабріо® Топ застосовується в критичний 

для винограду період часу – до і після 

цвітіння, коли ризик зараження дуже 

великий. Застосовувати препарат 

можна з інтервалом у 7 – 14 днів. Перше 

обприскування здійснюється 

з профілактичною метою 

незадовго до початку цвітіння.

Рекомендації щодо застосування 
препарату Кабріо® Топ

набухання бруньок 3 – 5 листків
кінець 
цвітіння

змикання 
ягід 

форму-
вання ягід

дозрівання 
ягід

перед 
цвітінням
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Кабріо® Топ – практичний 
та простий у застосуванні

Рекомендовані препарати та діючі речовини для надійного 
захисту та активного управління резистентністю протягом 
всього сезону

Мілдью (Plasmopara viticola)

Препарат Діюча речовина Група діючої речовини

Полірам® ДФ метирам дитіокарбамати

Кабріо® Топ піраклостробін + 
метирам

стробілурин  + 
дитіокарбамати

Акробат® МЦ диметоморф + манкоцеб морфоліни + 
дитіокарбамати

Делан® дитіанон хінони

Каурітіл® ДФ метирам + гідроксид міді дитіокарбамати + 
гідроксид міді

Акробат® Топ диметоморф + дитіанон морфоліни+хінони

Оїдіум (Uncinula necator)

Препарат Діюча речовина Група діючої речовини

Кумулюс® ДФ сірка сірка

Кабріо® Топ піраклостробін + 
метирам

стробілурин  + 
дитіокарбамати

Стробі® крезоксим-метил стробілурин 

Вівандо® метрафенон бензофенони

Кабріо® Топ



www.agro.basf.ua

ТОВ “БАСФ Т.О.В.”: 
 
04070, м. Київ 
вул. Набережно-Хрещатицька, 9
тел.: (044) 591 55 99 
факс: (044) 591 55 98

Технічна підтримка:
моб.  (095) 284 14 74 
моб.  (050) 310 19 81 (Польові культури)
моб.  (050) 414 25 36 ( Овочеві та плодові культури)
моб.  (050) 356 12 53 (Південь)
моб.  (095) 271 79 38 (Південь)
моб.  (050) 353 82 43 (Схід)
моб.  (050) 381 87 30 (Захід)
моб.  (095) 271 89 83 (Центр)

Регіональні бюро:
Центральний регіон: 
моб.  (050) 441 69 41 
моб.  (050) 449 98 60 (Київ)
моб.  (050) 442 81 95 (Чернігів)
моб.  (050) 388 47 56 (Вінниця, Житомир)
моб.  (050) 448 23 36 (Черкаси)
моб.  (050) 446 01 89 (Кіровоград)

Південний регіон: 
моб.  (050) 310 23 40
моб.  (050) 383 53 19 (Одеса)
моб.  (050) 414 25 34 (Первомайськ)
моб.  (050) 315 87 03 (Дніпропетровськ)
моб.  (050) 332 84 98 (Запоріжжя)
моб.  (050) 414 74 84 (Крим)

Східний регіон: 
моб.  (050) 384 83 68
моб.  (050) 358 92 24 (Полтава)
моб.  (095) 271 79 39 (Луганськ)
моб.  (095) 271 79 41 (Донецьк)
моб.  (050) 900 17 74 (Харків)

Західний регіон: 
моб.  (050) 331 85 73
моб.  (050) 383 53 43 (Львів)
моб.  (050) 417 55 38 (Волинь, Рівне)
моб.  (050) 381 52 01 (Хмельницький, Тернопіль)
моб.  (050) 414 60 21 (Закарпаття, Івано-Франківськ, Чернівці)

Загальні вказівки із застосування / Відповідальність виробника
Дані рекомендації засновані на нашому сьогоднішньому досвіді і відповідають регламентам, затвердженим реєструючими органами. Вони не звільняють користувача від 
власної оцінки та врахування великої кількості факторів, які обумовлюють використання та обіг нашого препарату.
Оскільки виробник не впливає на зберігання та використання і не може передбачити всі пов’язані з цим умови, відповідно, він не несе відповідальності за наслідки неправильного 
зберігання та використання. Відповідальність за неправильне зберігання препаратів, суворе дотримання вимог технології та регламентів несуть виробники сільськогосподарської продукції, 
в тому числі колективні, фермерські господарства та інші організації, які використовують пестициди.
Використання препарату в інших виробничих сферах або за іншими регламентами, перш за все, на культурах, які не вказані в наших рекомендаціях, нами не вивчалось. 
Особливо це стосується використання, що рекомендоване офіційними установами, але не рекомендоване нами. З нашого боку ми виключаємо будь-яку відповідальність 
за можливі наслідки такого використання препарату.
Різні фактори, обумовлені місцевими та регіональними особливостями, можуть впливати на ефективність препарату. Перш за все, це погодні та грунтово-кліматичні умови, 
сортова специфіка, сівозміна, строк обробок, норми витрати, бакові суміші з іншими препаратами та добривами (не вказаними в наших рекомендаціях), наявність 
резистентних організмів  (патогенів, рослин (бур’янів), комах та інших цільових організмів), невідповідна або не відрегульована техніка для використання тощо. При особливо 
несприятливих умовах, не врахованих користувачами, не можна виключити зміну ефективності препарату чи навіть пошкодження культурних рослин, за наслідки яких ми 
та наші торгові партнери не можемо нести відповідальності.
Користувач засобів захисту рослин безпосередньо несе відповідальність за техніку безпеки при використанні, зберіганні та транспортуванні пестицидів, а також за 
дотримання діючого законодавства щодо безпечного використання пестицидів.
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