
OBVESTILO in NAROČILNICA za fitofarmacevtsko sredstvo 

KABUKI®
(dovoljenje za nujne primere št.: U34330-33/2020/5-6 z dne 21.04.2020)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Z dnem 21.04.2020 se za obdobje 120 dni dovoli omejeni promet, nadzorovana prodaja in uporaba 
fitofarmacevtskega sredstva (v nadaljevanju FFS) KABUKI® piraflufen etil 26,5 g/L (2,57 % w/w), proizvajalca 
Nihon Nohyaku Co., Ltd, Japonska.

Način delovanja: KABUKI® vsebuje novi hormon piraflufen-etil iz kemične skupine pirazolilfenilov. Deluje 
kot kontaktni herbicid, tako da po inhibiciji protoporfirinogen-oksidaze uniči klorofil, kar vodi k hitri nekrozi 
rastlinskih celic. Stopnja učinkovitosti se viša s povišanjem temperature in intenzivnostjo svetlobe. Delovanje 
piraflufen-etila ni sistemično in je omejeno na klorofil, v tleh pa se s hidrolizo izredno hitro razgradi, zato nima 
nobenega vpliva na podzemne dele rastline. Istočasno učinkuje tudi na nekatere plevele. Dodajanje močil 
poveča njegovo učinkovitost. Pazimo, da ne pride do zanašanja na zelene nadzemne dele rastline.

Navodilo za uporabo: 
FFS KABUKI® se uporablja: 
•	za sušenje (desikacijo) krompirjevke v jedilnem in semenskem krompirju v času,  ko imajo gomolji 

želeno debelino ali 14 dni pred izkopom in skladiščenjem krompirja (čvrsta kožica). Uporabljamo ga pri enkratni 
uporabi v odmerku 0,8 L/ha pri porabi vode 300-400 L/ha  in pri dvakratni ali deljeni (split) uporabi v odmerku 
0,4 L/ha pri porabi vode 300 – 400 L/ha. V jedilnem in semenskem krompirju se lahko v eni rastni sezoni 
uporabi dva krat. Časovni presledek med dvema tretiranjema naj bo minimalno 5 dni;

•	za uničevanje koreninskih in debelnih poganjkov na trti za pridelavo vinskega in namiznega 
grozdja, po 3. letu starosti vinograda, v času odganjanja koreninskih in debelnih mladic (do višine 15-20 
cm) oziroma dokler le-ti ne začnejo z olesenitvijo. Uporabljamo ga pri enkratni uporabi v odmerku 0,8 L/ha 
pri porabi vode 300-400 L/ha in pri dvakratni ali deljeni  (split) uporabi v odmerku 0,4 L/ha pri porabi vode 
300 – 400 L/ha. V primeru  deljene uporabe opravimo dve tretiranji v presledku največ 14 dni;

•	za uničevanje koreninskih in debelnih poganjkov na pečkatem in koščičastem sadju, po 2. 
letu starosti sadovnjaka, v času rasti koreninskih izrastkov do višine 20 cm, oziroma dokler le-ti ne začnejo z 
olesenitvijo.  Uporabljamo ga pri enkratni uporabi v odmerku 0,8 L/ha pri porabi vode 300-400 L/ha. V eni 
rastni sezoni ga lahko uporabimo dva-krat v minimalnem časovnem intervalu 14 dni.

Opozorilo: FFS KABUKI® lahko uporabimo na istem zemljišču največ dva krat v eni rastni dobi. Preprečiti je 
potrebno zanašanje sredstva na zelene dele trte in sadja.

Fitotoksičnost (občutljivost rastlin na sredstvo):  sredstvo ne povzroča poškodb na gojenih rastlinah (ni 
fitotoksično), če ga uporabljamo v skladu z navodili za uporabo. Priporočamo dodajanje antidriftnega sredstva 
GONDOR.

Mešanje (kompatibilnost): FFS  KABUKI® se meša z običajnimi močili, močili na osnovi terpenov (NU-
FILM-Premium) in antidriftnim sredstvom. »Imetnik registracije jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na 
učinkovitost sredstva«.
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Naročilnica FFS KABUKI®

Podatki o naročniku1

Ime2 Priimek2

Podjetje2

Naslov2

Poštna 
številka2

Pošta

MID2 št. izkaznice2a

Davčna 
številka2

telefon2

Gsm2 e-pošta
(kupec jamči za točnost svojih podatkov)

1podjetje KARSIA, Dutovlje, d.o.o. se zavezuje, da navedenih podatkov ne bo uporabljalo za druge namene
2obvezno izpolniti
2aštevilka izkaznice o usposabljanju iz fitomedicine

Podatki o količini naročenega FFS

Kultura
Sadovnjaki (pečkarji in 
koščičarji)

Trta za pridelavo vinskega in 
namiznega grozdja 

Jedilni in semenski krompir

Površina v ha3

Količina FFS4 

Skupna količina naročenega FFS v L
3samo površina, ki bo tretirana; 4neto površina v ha pomnožena z 0,80 L (odmerek na hektar). Pri 30 % površini tretiranega 
herbicidnega pasu nasada je poraba sredstva 0,8 L x 0,3 = 240 mL.

Podatki o FFS KABUKI

pakiranje PC v EUR/kom MPC v EUR/kom
20 x 0,25 L 14,75 16,15

 
Kraj in datum:                                                                                      Podpis in žig:   
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Navodila in pogoji naročila FFS KABUKI 

1.	 UPORABNIKI  FFS: FFS  KABUKI  smejo  v  Republiki  Sloveniji  uporabljati  poklicni pridelovalci  pečkatega  in  
koščičastega  sadnega  drevja, trte  in krompirja,  ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine. 
Uporabnik oz. kupec se zavezujejo oddati poročilo o evidenci uporabe na naslov KARSIA, Dutovlje, 
d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana ali na e-naslov registracije@karsia.si do 
30.10.2020 za pridelovalce krompirja in do 15.10.2020 za  pridelovalce sadja in vina.

2.	 MESTO IN NAČIN PRODAJE: FFS se prodaja neposredno, samo znanim kupcem. FFS ne sme biti v prosti 
prodaji. FFS se lahko proda na zahtevo pridelovalcev. Zastopnik  za navedeno  FFS mora ob prodaji navedenega   
FFS  vsakega  kupca  pisno  seznaniti  z  vsemi  pogoji  uporabe,  ki  so navedeni v dopisu.

3.	 ETIKETA: FFS mora biti opremljeno z etiketo z navodilom za uporabo, ki jo je odobrila Uprava RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in je v dopisu. 

4.	 EMBALAŽA: dajanje  FFS v promet  je dovoljeno samo za namene, določene v dovoljenju št. U34330-
33/2020/5-6 z dne 21.04.2020, in v originalni embalaži.

5.	 NAROČILO FFS KABUKI: korektno izpolnjene in podpisane naročilnice sprejema podjetje Karsia, 
Dutovlje, d.o.o.: 

       - po pošti na naslov: KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška  132, 1000 Ljubljana   

       - po faxu na št.: 08-387-89-35 in    

       - skenirano na E-pošto: zdenka.hrastnik@karsia.si

6.	 Rok oddaje naročila: 28. april; 

7.	 Plačilo: predračun z valuto 7 dni;

8.	 Po prejemu vašega plačila vas bo podjetje Karsia, Dutovlje, d.o.o. obvestila o času prevzema SVR KABUKI;

9.	 EVIDENCA ZASTOPNIKA: zastopnik za FFS mora voditi evidence, ki vsebuje podatek o kupcu FFS (ime, natančen 
naslov, številko potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine), podatek o datumu nakupa ter količini FFS, prodani 
posamičnemu kupcu. Zastopnik za FFS lahko  evidence  iz prejšnjega  odstavka  uporabi zgolj in samo za 
namen poročanja Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

10.	EVIDENCA UPORABNIKOV: uporabniki FFS, ki bodo uporabili FFS KABUKI, morajo o uporabi tega FFS voditi 
evidence, v kateri navedejo: lokacijo in površino  nasada,  datum  uporabe  FFS, čas uporabe, dejansko  
uporabljeno količino FFS, dejansko količino uporabljene  vode, morebitna  opažanja v zvezi z uporabo FFS 
ter druga opažanja v tretiranih nasadih. Uporabniki  FFS morajo evidence  o uporabi FFS poslati zastopniku 
najpozneje v roku 30 dni po izteku veljavnosti dovoljenja št.: U34330-33/2020/5-6.

11.	VPLIV FFS: uporabniki FFS morajo opazovati tretirano površino glede vplivov in tveganj za okolje ter o ugotovitvah 
obvestiti opazovalno-napovedovalno službo za varstvo rastlin.

12.	POROČANJE: najpozneje v roku  60 dni  po izteku veljavnosti dovoljenja št.: U34330-33/2020/5-6, mora 
zastopnik  Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poslati skupno poročilo o prometu in 
uporabi FFS, ki vsebuje podatke iz evidence o prodaji in uporabi, ki so navedeni v 9. in 10. točki tega dopisa.

13.	Dovoljenje za nujne primere za uporabo FFS KABUKI v krompirju velja  od 15. 5. 2020 do 14. 9. 
2020. Dovoljenje za nujne primere za uporabo FFS KABUKI v nasadih sadnega drevja in trte velja  od 
1. 5. 2020 do 30. 8. 2020.

14.	Odgovornost glede fitotoksičnosti in učinkovitosti FFS je na strani vlagatelja.

15.	Odgovornost glede  pravilne  rabe  FFS v skladu s tem dovoljenjem je na  strani uporabnikov.
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