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Přípravek na ochranu rostlin 

Opus® Top 
 

Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě suspenzní emulze (SE) proti 
cerkosporióze řepy v cukrovce a listovým a klasovým chorobám pšenice a ječmene. 

Účinné látky: 

Fenpropimorf (ISO)  250 g/l (cca 25 % hmot.) 

Epoxykonazol (ISO) 84 g/l (cca 84 % hmot.) 
 

Číslo povolení:    3932-2 
 

 

Varování 

 

H332 ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI VDECHOVÁNÍ.  

H351 PODEZŘENÍ NA VYVOLÁNÍ RAKOVINY.  

H361FD PODEZŘENÍ NA POŠKOZENÍ REPRODUKČNÍ SCHOPNOSTI NEBO PLODU V TĚLE 
MATKY.  

H411 TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY. 

P281 POUŽÍVEJTE POŽADOVANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY. 

P261 ZAMEZTE VDECHOVÁNÍ AEROSOLŮ. 

P312 NECÍTÍTE-LI SE DOBŘE, VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO 
LÉKAŘE.  

P501 OBSAH A OBAL ODSTRAŇTE BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. 

P273 ZABRAŇTE UVOLNĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 

P391 UNIKLÝ PRODUKT SEBERTE. 

NEZNEČIŠŤUJTE VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM. (NEČISTĚTE APLIKAČNÍ 
ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÉ VODY/ ZABRAŇTE KONTAMINACI VOD SPLACHEM 
Z FAREM A Z CEST). 

PŘÍPRAVEK NENÍ VYLOUČEN Z POUŽITÍ V OCHRANNÉM PÁSMU II. STUPNĚ ZDROJŮ 
PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD. 

PRÁCE S PŘÍPRAVKEM JE ZAKÁZÁNA PRO TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY A PRO MLADISTVÉ. 

OSOBÁM ALERGICKÝM SE NEDOPORUČUJE PRÁCE S PŘÍPRAVKEM. 

PŘÍPRAVEK NEVYŽADUJE SPECIFICKÁ OPATŘENÍ Z HLEDISKA OCHRANY PTACTVA, 
SUCHOZEMSKÝCH OBRATLOVCŮ, VČEL, NECÍLOVÝCH ČLENOVCŮ, PŮDNÍCH 
MAKROORGANISMŮ, PŮDNÍCH MIKROORGANISMŮ A NECÍLOVÝCH ROSTLIN. 
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PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ. 

EUH208 OBSAHUJE ISOTHIAZOLONY. MŮŽE VYVOLAT ALERGICKOU REAKCI. 

EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO 
ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

 
Držitel rozhodnutí o povolení:  BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, 

Německo 

Právní zástupce v ČR:   BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8 

                                                                 tel. + 420 235 000 111 

Výrobce:  BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, 

Německo 

Balení:     HDPE/PA láhev, kanystr 

Hmotnost-objem:    0.15, 0.25, 0.5, 1 (HDPE/PA láhev), 3, 5, 10 L (HDPE/PA 

kanystr) 

Číslo šarže:     uvedeno na obalu 

Datum výroby:    uvedeno na obalu 

Doba použitelnosti přípravku:  2 roky od data výroby 

 

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na 
základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s 
vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel 
zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen 
vyznačit na obalu přípravku. 

 

Působení: 

Opus
®
 Top je kontaktně a systémově působící fungicid, přijímaný nadzemními částmi rostlin a 

rozváděný po celé rostlině. Má nejen rychlou počáteční, ale i dobrou reziduální účinnost po dobu 3 - 4 
týdnů proti padlí travnímu (Erysiphe graminis) na pšenici a ječmeni, proti rzi plevové (Puccinia 
striiformis) a rzi pšeničné (Puccinia tritici) na pšenici, rzi ječné (P. hordei) na ječmeni.  Přípravek je 
účinný také proti cerkosporióze řepy (Cercospora beticola) u cukrovky. 

 

Návod k použití: 

Proti padlí na pšenici ošetřujeme zpravidla od 8 fáze dle Feekese do počátku květu, ale vždy na 
počátku infekce. U ječmene jarního se ošetřuje v průběhu odnožování až do sloupkování, u ozimého 
ječmene při podzimním napadení již v 1-2 fázi dle Feekese, nejpozději do začátku květu. 

Proti rzem a ostatním chorobám se ošetřuje od zjištění příznaků nejpozději do doby začátku květu. 

 

Plodina Škodlivý činitel Dávkování OL Poznámky 

pšenice, ječmen 

 

padlí travní, rzi  1 l/ha 35  

cukrovka cerkosporióza řepy 1 l/ha 42  

Aplikační pokyny: 

Aplikační dávka vody: 200 - 400 l/ha 
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Počet aplikací: max. 2 x 

Interval mezi aplikacemi: 21 dnů 

Aplikujte preventivně, nejpozději při prvních příznacích choroby. 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

Použití v množitelských porostech cukrovky konzultujte s držitelem povolení přípravku. 

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. 

 
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů: 

Opus® Top bez 
redukce 

tryska 
50% 

tryska 
75% 

tryska 
90% 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 
pšenice, ječmen 14 6 4 4 
cukrovka 12 6 4 4 

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám. 

 

Příprava postřikové kapaliny: 

Před použitím přípravek důkladně protřepeme. Odměřené množství vlijeme do nádrže postřikovače 
zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na stanovený objem. 

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. 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Za stanovení konkrétního druhu osobních ochranných pracovních prostředků je zodpovědný 
zaměstnavatel, který rozhodne o jejich použití na základě vyhodnocení rizik (§ 104 zákona č. 
262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) podle konkrétních podmínek práce, četnosti a 
závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem 
těchto ochranných prostředků (§ 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb.). 

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):  

ochrana těla:  celkový ochranný pracovní oděv z textilního materiálu (ČSN EN 
14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1) označený piktogramem 
„ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340 

ochrana očí a obličeje:  není nutná 

ochrana dýchacích orgánů:  není nutná 

dodatečná ochrana hlavy:  není nutná 

ochrana rukou:  gumové nebo plastové ochranné rukavice označené piktogramem 
pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem 
podle přílohy A k ČSN EN 374-1,  

dodatečná ochrana nohou:  pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) 
podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na 
práci v zemědělském terénu).  

Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit. 

Postřik se smí provádět za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších 
osob.  

Vstup na ošetřené pozemky je možný až po zaschnutí. 

Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí 
nejezte, nepijte a nekuřte. 
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Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní / ochranný oděv a OOPP před 
dalším použitím vyperte, resp. očistěte, popř. postupujte podle doporučení výrobce těch OOPP, které 
nelze vyprat. U textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte piktogramy /symboly 
podle ČSN EN ISO 3758, umístěnými zpravidla přímo na výrobku. 

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Jestliže 
z jakéhokoli důvodu to není možné, používejte takovou ochranu obličeje (očí), která minimalizuje 
možnost zasažení očí. Při práce je vhodným doplňkem operátora nádoba s vodou, popř. speciální 
střička k výplachu očí. 
 

 
 
 
První pomoc: 

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (bolesti hlavy, slzení, zarudnutí, pálení očí, 
podráždění kůže nebo podezření na alergickou reakci, apod.) nebo v případě pochybností uvědomte 
lékaře a poskytněte mu informace z této etikety / štítku nebo příbalového letáku. 

Při zasažení pokožky: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno 
teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte 
lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření. 

Při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte 
prostor pod víčky po dobu alespoň 15 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. 
Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. 

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. 
Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc / 
zajistěte lékařské ošetření. 

Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a 
nemá-li křeče), nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. 
obal přípravku nebo bezpečnostní list. 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o 
poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou 
terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem  - Klinika nemocí z povolání, Na 
Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon: 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 

Čištění aplikačního zařízení:  

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. 

 

 

 

Likvidace obalů a zbytků: 
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Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty 
povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku několikrát vypláchněte vodou, která se nesmí vylévat a 
použije se pro přípravu postřiku. Obaly poté dejte buď do sběru k recyklaci nebo k likvidaci ke spálení 
ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400°C ve druhém 
stupni a s čištěním plynných zplodin. Stejně se spálí případné zbytky přípravku po předchozím 
smícháním s hořlavým materiálem (pilinami apod.). Zbytky postřikové kapaliny zředěné v poměru asi 
1:5 likvidujte vystříkáním na okraji ošetřeného pozemku v místě vzdáleném od vodotečí, studní a 
rybníků. 

 

Skladování: 

Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech při 
teplotách 5 až 40°C odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od 
těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.  

Při správném skladování v původních neotevřených obalech přípravek zachová plnou 
biologickou účinnost po dobu nejméně 2 let. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že při 
dodržení návodu k použití je přípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nemůže 
ručit za škody, způsobené neodborným a předpisům neodpovídajícím použitím a skladováním.  

 
® ochranná známka fy BASF SE Ludwigshafen 


