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Registrační číslo: registrace se očekává pro sezónu 2008
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Charakteristika

Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě suspenzního 
koncentrátu proti listovým a klasovým chorobám obilnin

Složení

dimoxystrobin 133 g/l
epoxiconazole 50 g/l

Použití v plodinách

pšenice ozimá
pšenice jarní
ječmen jarní

Aplikační dávka přípravku

1–1,5 l/ha

Doporučené množství vody

300 l/ha

Ochranná lhůta

35 dní

Letecká aplikace

není

Mísitelnost 

Přípravek Swing Top je kompatibilní s běžně používanými insekticidy a kapal-
nými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních 
termínů pro jednotlivé přípravky. 

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale 
přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme 
předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci 
za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno 
bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních 
opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390 Kapalná 

hnojiva 

Insekticidy Růstové 

regulátory

Graminicidy

ano* ano ano, 
např. Vaztak 10 SC

ano, např. 
Cycocel 750 SL, 
Terpal C** 

ne 

*) Při vyšších teplotách a nízké vzdušné vlhkosti může vlivem přidaného hnojiva 
dojít k poškození porostu. Doporučení pro aplikaci DAM 390 (malý tlak a velké 
kapky) není v souladu s doporučením pro aplikaci fungicidů obecně (malé kap-
ky, vyšší tlak - pokrytí porostu).

**) Respektovat pořadí míchání přípravků.

Balení:
4 x 5 l , COEX kanystr

Důležité změny od posledního vydání:  v registračním řízení
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ZPŮSOB ÚČINKU1. 

Swing Top je kontaktně a systémově působící fungicid přijímaný nadzemními 
částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině. 

Účinná látka dimoxystrobin ze skupiny strobilurinů blokuje dýchání buňky pa-
togena na úrovni mitochondrií a zabraňuje klíčení spór patogena. Působí pre-
ventivně, účinek je zvyšován redistribucí účinnné látky výparem po povrchu 
rostliny.

Účinná látka epoxiconazole ze skupiny triazolů blokuje syntézu C-14-
demethylasy a tím tvorbu  buněčných membrán patogena. Má širokospektrální 
preventivní a kurativní účinek.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI 2. 

Padlí travní  Erysiphe graminis  
Braničnatka plevová  Septoria nodorum 
Braničnatka pšeničná  Septoria tritici 
Rzi  Puccinia spp. 
Helmintosporióza pšenice  Pyrenophora tritici-repentis  
Fuzariózy klasů  Fusarium spp. 

NÁSLEDNÉ PLODINY3. 

Při dodržení návodu k použití nejsou známa žádná omezení.

DOPORUČENÁ APLIKACE4. 

Plodina Škodlivý 

organismus

Dávka 

na ha

Ochranná

lhůta (dny)

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen jarní

padlí travní, rzi, braničnatky, 
fuzariózy klasů

1,5 l  35

OZIMÁ PŠENICE

Max 1,5 l Swing Top na hektar

Proti listovým chorobám ošetřujeme na jaře od počátku napadení do konce 
kvetení, zpravidla mezi BBCH 35–69. 

V případě silné či nové infekce je ošetření nutné opakovat.

Ochrana proti fuzariózám klasů musí následovat při podmínkách vhodných 
pro napadení ve fázi kvetení (od počátku kvetení, tzn. první prašníky jsou viditel-
né - BBCH 61 do konce kvetení - BBCH 69) nejlépe 1–2 dny po dešti. Je třeba 
přitom brát v úvahu předpokládaný termín sklizně a předepsanou ochrannou 
lhůtu. 

Ošetření přípravkem Swing Top vykazuje dobrou účinnost proti fuzariózám klasů 
a výrazně snižuje obsah mykotoxinů.

Aplikace Swingu Top se nepoužívá v době kvetení v systému jednoho ošetření. 
Je to kvalitní řešení po předchozí aplikaci Juwelu Top nebo Tanga Super.
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OMEZENÍ5. 

Nejsou známa žádná omezení.

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY6. 

Přípravek se aplikuje běžnými typy polních postřikovačů. Před použitím přípra-
vek důkladně protřepeme. Odměřené množství vlijeme do nádrže postřikovače 
zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na 
stanovený objem.

Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontro-
lujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu bez odkla-
du spotřebujeme. 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI7. 

Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky. 
Protichemický ochranný oděv z tkaného textilního materiálu (ČSN EN 368 
a ČSN EN 369), uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166), 
ústenku (ČSN EN 142) nebo čtvrtmasku (ČSN EN 140) + kombinovaný filtr proti 
plynům a pevným částicím (ČSN EN 141), čepici se štítkem nebo klobouk (ČSN 
EN 812), ochranné rukavice z plastu nebo pryže (ČSN EN 374-1), pryžové nebo 
plastové holínky (ČSN EN 346). Při ředění přípravku navíc používejte zástěru 
z PVC nebo pogumovaného textilu.

Postřik se smí provádět za bezvětří nebo mírného vánku, tak aby nebyla zasaže-
na obsluha. Aplikovaná kapalina nesmí zasáhnout žádné sousední porosty! Je 
třeba se vyvarovat místního předávkování. 

Při aplikaci přípravku je nutné dodržovat vzdálenost minimálně 5 m od vodních 
ploch a toků.

Při práci dodržujte zákaz jídla, pití a kouření. Před jídlem a po skončení prá-
ce se důkladně umyjte mýdlem a teplou vodou. Zbytky postřikové kapaliny 
a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů spodních vod a recipientů 

Swing Top
1–1,5 l/ha

29 30 31 32 37 39 49 51 59 61-69 71-92
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povrchových vod ani v blízkosti biologicky či ekologicky významných porostů 
a stanovišť. 

Přípravek není hořlavina. Případný požár se hasí nejlépe hasební pěnou, haseb-
ním práškem, event. pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to 
formou jemného zmlžování, ne silným proudem. Je třeba zabezpečit, aby kon-
taminovaná hasební voda, pokud byla při hašení požáru eventuelně použita, ne-
unikla z prostoru požářiště do okolí, zejména nepronikla do veřejné kanalizace, 
zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nezasáhla zemědělskou 
půdu.

Důležité upozornění: 

Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření 
mohou vznikat  toxické zplodiny!

ČIŠTĚNÍ APLIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ8. 

Po vystříkání se nádrž, ramena a trysky vypláchnou čistou vodou po dobu ale-
spoň deseti minut. Do nádrže postřikovače se přidá 3% roztok sody, která se 
důkladně promíchá a nechá cca 10 minut působit. Zbytek roztoku se vypustí 
a vše se propláchne čistou vodou.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ9. 

Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy.

PRVNÍ POMOC10. 

Při zasažení pokožky

 odstranit potřísněný oděv a zasažené místo omýt mýdlem a vodou, vyhledat 
lékařskou pomoc.

Při zasažení očí

 oči vymývat proudem čisté vody po dobu 10–15 minut, vyhledat lékařské 
ošetření.

Při nadýchání

 klid, čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou pomoc.

Při náhodném požití

 ihned důkladně vypláchnout ústa, následně zapít větším množstvím vody, 
vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo etiketu.

Informovat lékaře o poskytnuté pomoci a o přípravku, se kterým postižený 
pracoval. 

V případě potřeby lze terapii intoxikací konzultovat s toxikologickým středis-
kem v Praze: 
Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 
128 08 Praha 2, telefon: 224 919 293.

LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ11. 

Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmí být zasaženy zdroje spodních vod 
a recipienty povrchových vod. 

Prázdné obaly od přípravku několikrát vypláchněte vodou, která se nesmí vylé-
vat 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.
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SKLADOVÁNÍ12. 

Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých uzamyka-
telných skladech při teplotách 5 až 30 °C odděleně od potravin, nápojů, 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 doporuče-
nému účelu. Výrobce však nemůže ručit za škody, způsobené neodborným 
a předpisům neodpovídajícím použitím a skladováním.


