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Přípravek na ochranu rostlin 
 

PAROLI 

 

Postřikový fungicidní přípravek určený k ochraně řepky olejné proti hlízence obecné. 

Je formulován jako suspenzní koncentrát (SC). 

 

Výrobce přípravku: 

BASF Agri Production SAS, Zone Industrielle Lyon Nord, Rue Jacquard, F-69727 Genay Cedex, 

Francie, (tel: +33472081111) 

Držitel povolení: 

Sumi Agro Europe Ltd., Vintners´ Place, 68 Upper Thames Street, London EC4V 3BJ, UK 

Právní zástupce v ČR (osoba odpovědná za konečné balení a označení): 

Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 63, 140 62 Praha 4 (tel.: +420-261090281-6), www.sumiagro.cz 

Číslo povolení: 4853-0 
 

Účinné látky obsažené v přípravku: 

thiofanát-methyl 167 g/l (15,5%), dimethyl-4,4´-(1,2-fenylen)bis(3-thioallofanát) 

iprodion 167g/l (15,5%), tj. 3-(3,5-dichlorfenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidin-1-karboxamid 

 

  
    (N) nebezpečný pro životní prostředí 

 

(R40) Podezření na karcinogenní účinky. 

(R68) Možné nebezpečí nevratných účinků. 

(R51/53) Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 

prostředí. 

 

(S2) Uchovávejte mimo dosah dětí. 

(S36/37) Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. 

(S46) Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 

(S35) Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn bezpečným způsobem. 

(S61) Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. 

 

Obsahuje thiofanát-methyl a 1,2-benzoisothiazol-3(H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 

Práce s přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. 

 

(SP1) Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti 

povrchové vody, zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest. 

(OP II.st.) Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II.stupně zdrojů povrchové vody. 

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, 

necílových rostlin, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. 
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Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. 

(Před použitím si přečtěte přiložené pokyny). 

Názvy nebezpečných látek: thiophanate-methyl (ISO), iprodione (ISO) 

 

Balení: 

HDPE láhev 1 lt 

HDPE kanystr 3 lt, 5 lt., 10lt. 

HDPE eco-láhev 1lt 

HDPE eco-kanystr 5 lt, 10 lt 

 

Číslo šarže/Datum výroby: uvedeno na obalu 

Použitelné do: Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby za dodržení podmínek skladování. 

 

Informace o první pomoci: 

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře 

a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku. 

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní 

klid. 

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte 

pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění, 

nebo podezření vzniku alergické kožní reakce, vyhledejte lékařskou pomoc. 

První pomoc při zasažení očí: Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně 

při otevřených víčkách alespoň 15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky - čistou tekoucí 

vodou nejlépe pokojové teploty. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení apod.) i po 

vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, kterou je třeba vyhledat vždy, jestliže byly 

zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je 

třeba je zlikvidovat. 

První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení.  

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: 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 

KLINIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2 

Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402 

 

 

 

 

Působení přípravku: 

Paroli obsahuje dvě účinné látky, systémový thiofanát methyl a kontaktní iprodion. Iprodion působí 

protektivně na povrchu rostlin, zabraňuje klíčení spor houby. Thiofanát methyl působí zevnitř 

protektivně a kurativně, zabraňuje klíčení spor, penetraci hyf do buněk rostlin a růstu mycelií. 

Přípravek se vyznačuje dlouhodobým reziduálním účinkem, má pozitivní vliv na celkový zdravotní 

stav porostu a výnosovou úroveň. 

 

Návod k použití: 

Max. počet ošetření: 1x 

Termín aplikace: BBCH 57-69 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. 

plodina škodl. činitel dávkování, mísitelnost OL LA poznámka 

řepka olejka hlízenka obecná 3  l/ha 49 -  
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Upřesnění podmínek aplikace: 

Přípravek Paroli lze použít v širokém aplikačním termínu od období před květem, kdy jsou viditelné 

uzavřené květy sekundárních květenství až do konce kvetení. Optimálním termínem pro aplikaci je 

období od počátku květu do plného kvetení (BBCH 61-65), kdy cílená aplikace proti hlízence 

obecné (Sclerotinia sclerotiorum) je částečně účinná i proti dalším houbovým chorobám, které 

mohou porosty poškodit v pozdějším období tvorby šešulí a dozrávání, zejména pak proti černi 

řepkové (Alternaria brassicae) a plísni šedé (Botryotinia fuckeliana). Naopak pozdější aplikace 

v období dokvétání vedle nižší účinnosti proti hlízence současně snižuje i vedlejší účinnost na 

ostatní houbové choroby.      

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů: 

Paroli bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m) 

řepka olejka ozimá a jarní – jarní 

aplikace 

8 4 4 4 

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících 

se k povrchovým vodám. 

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších 

osob. 

Vstup na ošetřené pozemky je možný po zaschnutí postřiku. 

Zákaz zkrmování ošetřené zelené hmoty. 

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem. 

 

Příprava postřikové kapaliny: 

Doporučené množství vody: 200-600 l/ha 

Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo 

ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny. Před použitím přípravek důkladně 

protřepejte. Odpovídající množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněného do 

poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený objem. Při přípravě TM směsí je 

zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně. Před 

aplikací zkontrolujte dávkování a činnost trysek. Míchací zařízení musí být v činnosti i během 

aplikace. Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat. 

 

Čištění aplikačního zařízení:  

Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže 

postřikovače). Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou 

(čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3 % 

roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití. Opakujte 

postup podle bodu “2“ ještě dvakrát. Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po 

ukončení proplachování. 

 

Skladování: 

Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby za podmínek: 

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře 

větratelných a uzavřených skladech při teplotách 5-35°C, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, 

dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravek chraňte před vlhkem, mrazem a přímým 

slunečním zářením, tj. teplotami pod 0°C a nad 40°C. 

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1roku, 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 
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účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je 

povinen vyznačit na obalu přípravku. 

 

Likvidace obalů a nepoužitelných zbytků: 

Vzniklé odpady se zneškodňují ve spalovnách pro nebezpečné látky, vybavených dvoustupňovým 

spalováním při teplotě 1200°C ve druhém stupni a s následným čištěním plynných zplodin nebo 

v jiném zařízení schváleném pro zneškodňování nebezpečných odpadů. 

Prázdné obaly opláchněte vodou, kterou použijte k přípravě aplikační kapaliny. 

S použitými obaly se nakládá jako s nebezpečným odpadem. 

Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí 1:5 vodou a vystříkají na 

ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových 

vod. 

 

Bezpečnostní opatření: 

Osobní ochranné a pracovní prostředky při přípravě a aplikaci: 

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná. Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice 

označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle 

přílohy A k ČSN EN 374-1. Ochrana očí a obličeje: není nutná. Ochrana těla: celkový ochranný 

oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, popř. 

podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti 

chemikáliím“ podle ČSN EN 340. Dodatečná ochrana hlavy: není nutná. 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). 

Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit. 

Po skončení práce, až do odložení ochranného / pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného 

umytí nejezte, nepijte a nekuřte. 

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 

piktograny/symboly, umístěnými zpravidla přímo na výrobku. 

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 

 

Mimořádné opatření v případě nehody: 

Uniklý přípravek pokrýt dostatečným množstvím absorbentu (např. piliny, rašelina, chemické 

absorbenty atd.). Kontaminovaný absorbent umístit ve vhodných uzavíracích nádobách a tyto uložit 

před likvidací na vhodném schváleném místě. Do uzavíratelných nádob také umístit všechny 

použité čistící pomůcky a kontaminované oděvy a předměty. Zajistěte, aby odstraňování bylo 

v souladu s platnými zákony a předpisy. 

Vždy používat ochranné rukavice, brýle a ochrannou masku. Nevdechovat uvolňující se plyny. 

Opatření při požáru: 

Přípravek není hořlavý. V případě požáru je hasícím médiem: pěna, hasící prášek, vodní sprej, oxid 

uhličitý. Při hoření může dojít k vývoji nebezpečných plynů, je třeba zabránit vdechnutí použitím 

dýchacího přístroje. 

 


