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Přípravek na ochranu rostlin 
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ. 

 

TOPREX® 
 
Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně řepky olejky proti fomové 
hnilobě a cylindrosporióze.  
 
Kategorie uživatelů:  
Pouze pro profesionální uživatele. 
 
Název a množství účinných látek: 
difenokonazol 250 g/l (22,5 %) 
paklobutrazol 125 g/l  (11,3 %) 
 
Název nebezpečné látky: 
1,2 - benzoisothiazol-3(2H)-on 
paklobutrazol 
 
Označení přípravku:  
    

       
 
Varování 
 
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
  
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny  

a neporozuměli jim. 
P280 
 
P308+P313 

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový 
štít. 
PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P391 
P501 

Uniklý produkt seberte. 
Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. 

  
EUH208 
EUH401 
 
 
SP1 

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví 
a životní prostředí.  
 
Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační 
zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem 
z farem a z cest). 
 

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů 
povrchové vody pro podzimní aplikaci do ozimé řepky olejky. 

   

http://www.safetyshop.cz/data/products/01349_5y9pxbdq.gif
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Držitel rozhodnutí o povolení / Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo 
za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: Syngenta Limited, Priestley 
Road, Surrey Research Park, GU2 7YH, Guildford, Surrey, Velká Británie  
Právní zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o., Coral Office Park Nové Butovice Budova D, 
Bucharova 1314/8, 158 00, Praha 5, tel.: 222 090 411 
Evidenční číslo přípravku:  4641-0 
Číslo šarže:   uvedeno na obalu 
Datum výroby formulace:  uvedeno na obalu 
2D kód:    uvedeno na obalu 
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby 
Množství přípravku v obalu: 1 l v HDPE nebo PET láhvi  

5 l v PET kanystru  
5 l, 10 l a 20 l v HDPE kanystru  

 
Způsob působení: 
 
SKUPINA 3 FUNGICID 

 
Přípravek TOPREX působí fungicidně a morforegulačně. V řepce olejce se používá 
k ochraně proti houbovým chorobám, k regulaci růstu a k omezení poléhání/zlepšení 
pevného stání. 
Obě účinné látky přípravku patří do chemické skupiny DMI triazolů.  
Difenokonazol je systemický fungicid s preventivním a kurativním účinkem. Je přijímán listy. 
V rostlinách se šíří akropetálně a translaminárně. Působí jako inhibitor demetylace sterolu.  
Paklobutrazol působí jako regulátor růstu a vývoje rostlin. Je přijímán listy, stonky a kořeny 
a translokuje se do rostoucích sub-apikálních meristémů. Šíří se xylémem. Ošetřené rostliny 
jsou kompaktnější, zlepšuje se kvetení a nasazení plodů. Inhibuje biosyntézu giberelinu 
a sterolu a tím i rychlost buněčného dělení. 
Rozsah povoleného použití: 
 
1) Plodina, 
oblast použití  

2) Škodlivý 
organismus, jiný 
účel použití  

Dávkování, 
mísitelnost  

OL  Poznámka  
1) k plodině  
2) k ŠO  
3) k OL  

4) Pozn. k 
dávkování  
5) Umístění  
6) Určení 
sklizně  

řepka olejka  fomová hniloba, 
cylindrosporióza  

0,35 l/ha  AT  1) od 31 BBCH do 55 BBCH, 
na jaře  

řepka olejka fomová hniloba  0,3 l/ha  AT 1) od 14 BBCH do 16 BBCH, 
na podzim 

AT – ochranná lhůta (OL) je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 
 
 
Plodina, oblast 
použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v 
plodině 

řepka olejka 100–400 l/ha  
(na jaře 200-400 l/ha)  

postřik  1x (na podzim nebo 
na jaře) 

 
Upřesnění použití: 
 
Pouze podzimní nebo jarní aplikace přípravku v řepce ozimé nezajišťuje dostatečnou 
ochranu proti fomové hnilobě. Druhou aplikaci je třeba provést jiným povoleným přípravkem.  
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Samostatná podzimní nebo jarní aplikace proti fomové hnilobě je účinná jen při nízkém 
infekčním tlaku choroby.  
Přípravek dosahuje proti cylindrosporióze řepky průměrné účinnosti.  
Přípravek vykazuje vedlejší účinek na regulaci růstu a zvýšení odolnosti proti poléhání.  
Vliv přípravku na klíčivost osiva konzultujte s držitelem povolení přípravku.  
Vzhledem k charakteru přípravku může při nedostatečném vypláchnutí aplikačního zařízení 
dojít k ovlivnění následně ošetřovaných rostlin. 
 
Rizika vzniku rezistence a strategie pro předcházení vzniku rezistence:  
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze 
účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným 
mechanismem účinku. Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. 
Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky. 
 
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, 
necílových organismů a složek životního prostředí:  
 
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti 
využívané zranitelnými skupinami obyvatel. 
 
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových 
organismů: 
Plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 % 
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]  
řepka olejka 4 4 4 4 

 
 
Další omezení: 
 
Při aplikaci použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče alespoň 
typu 3 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu a 
aerosolu.  
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.  
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.  
Zamezte styku přípravku a aplikační kapaliny s kůží.  
Při přípravě aplikační kapaliny nepoužívejte kontaktní čočky.  
Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných pracovních 
prostředků.  
Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) se důkladně 
umyjte/osprchujte.  
Po skončení práce ochranný oděv a další OOPP vyperte / očistěte.  
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.  
Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci.  
 
Příprava aplikační kapaliny: 
 
Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění“ 
 
Čištění zařízení pro aplikaci přípravku:  
 
Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění“ 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky: 
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A) Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě, plnění a čištění 
aplikačního zařízení:  
Ochrana dýchacích orgánů není nutná 
Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro 

chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle 
ČSN EN ISO 374-1 

Ochrana očí a obličeje není nutná 
Ochrana těla ochranný oděv podle ČSN EN ISO 27065 (pro práci s 

pesticidy – typu C3), popř. celkový ochranný oděv typu 3 
nebo 4 (popř. typu 6 při čištění) podle ČSN EN 14605+A1 
označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ 
podle ČSN EN ISO 13688  
(nezbytná podmínka – oděv musí mít dlouhé rukávy a 
nohavice) 

Dodatečná ochrana hlavy není nutná 
Dodatečná ochrana nohou uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20347 (s 

ohledem na vykonávanou práci) 
společný údaj k OOPP poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba 

urychleně vyměnit. 
Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP 
nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy 
zařízení.  
 
B) Osobní ochranné pracovní prostředky při aplikaci polním postřikovačem:  
Při vlastní aplikaci, když je pracovník dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče alespoň 
typu 3 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu 
a aerosolu, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro 
případ poruchy zařízení.  
  
Informace o první pomoci: 
 
Všeobecné pokyny:  
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Poskytněte mu 
informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci.  
 
První pomoc při nadýchání:  
Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.  
 
První pomoc při zasažení kůže:  
Odložte kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou 
vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se 
osprchujte.  
 
První pomoc při zasažení očí:  
Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je 
třeba je zlikvidovat.  
 
První pomoc při náhodném požití:  
Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte 
zvracení.  
 
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, 
poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první 
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pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s 
Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 
915 402. 
 
Skladování: 
 
Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých uzamčených, suchých 
a větratelných skladech při teplotách 0 °C až +35 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, 
desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým 
slunečním svitem.  
 
Likvidace obalů a zbytků: 
 
Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se zředí 1: 5 a beze zbytku se vystříkají na 
předtím ošetřovaném pozemku a nesmějí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty 
povrchových vod. 
Prázdné obaly od přípravku se po znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se spálí 
ve schválené spalovně s teplotou 1200 °C – 1400 °C ve druhém stupni a čištěním plynných 
zplodin. Případné zbytky přípravku se spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.   
Zákaz opětovného použití obalu. 
   
Další údaje a upřesnění:  
 
Příprava aplikační kapaliny: 
Přípravek je třeba před použitím ještě v obalu důkladně protřepat. 
Odměřené množství přípravku se přidá do nádrže postřikovače naplněné do jedné čtvrtiny až 
třetiny vodou, důkladně se promíchá a doplní na stanovený objem. Během přípravy aplikační 
kapaliny a při aplikaci je nutné zajistit účinné míchání. Při přípravě směsí je zakázáno mísit 
koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. 
Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování 
a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu bez odkladu spotřebujeme. 
 
Čištění zařízení pro aplikaci přípravku:  
1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou nádrže 
objemu postřikovače).  
2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou 
nádrže objemu postřikovače).  
3) Opakujte postup podle návodu ˝2˝ ještě jednou.  
4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. 
Vzhledem k charakteru přípravku může při nedostatečném vypláchnutí aplikačního zařízení 
dojít k ovlivnění následně ošetřovaných rostlin. 
 
Je-li přípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je velmi tolerantní 
k ošetřovaným rostlinám. 
Riziko fytotoxicity u pěstované odrůdy konzultujte s držitelem povolení přípravku. 
Vliv přípravku na výši výnosu konzultujte s držitelem povolení přípravku. 
 
Následné plodiny 
Riziko vlivu na následné plodiny konzultujte s držitelem povolení. 
 
Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí: 
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, 
necílových členovců (kromě včel), půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. 
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Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění. 
 
Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese 
ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 
výlučně osoba používající přípravek. 
 
UFI: Y0H7-63SE-K003-WFH4 
 
® - ochranná známka společnosti Syngenta 


	Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:

