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Přípravek na ochranu rostlin. 

 

TOPAS® 100 EC 
 

Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně jabloně 

proti padlí, jádrovin proti strupovitosti a révy vinné proti padlí. 

 
Účinná látka:      

100 g/l penkonazol (10,2 %)    
tj.(RS)-1-(2,4-dichlor-beta-propylfenethyl)-1H-1,2,4-triazol 

 

          
        dráždivý             nebezpečný pro  

                    životní prostředí 

Klasifikace přípravku: 

Xi, R36, Repr. Car. 3, R63 

N, R 51/53 

 

PŘÍPRAVEK MŮŽE BÝT POUŽÍVÁM POUZE PROFESIONÁLNÍM UŽIVATELEM 

 

R 36 Dráždí oči  

R 51/53     Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodním prostředí 

R 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky 

Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201. 

S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem 

S 26       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 

pomoc 

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 

obličejový štít 

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 

označení 

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí 

SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační 

zařízení v blízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem 

z farem a cest). 

 

SPe8 Nebezpečný pro včely. Neaplikujte na kvetoucí rotliny a dřeviny s výskytem 

medovice v době, kdy včely létají. Lze aplikovat po ukončení denního letu včel 

a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny. Použití se řídí vyhláškou č. 327/2004 

Sb. 

SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně do zaschnutí 
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postřikového nánosu vyvětrejte 

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní 

vody 

 Za účelem ochrany necílových členovců neaplikujte ve sklenících, kde je 

používána biologická ochrana 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí 

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

Registrační číslo:   3750-6   

 

Držitel rozhodnutí o registraci: Syngenta Crop Protection AG, Postfach, CH-4002, Basel, 

Švýcarsko 

Právní zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o., Bucharova1423/6, Praha 5 - Stodůlky 

Výrobce: Syngenta Crop Protection AG, Postfach, CH-4002, Basel, Švýcarsko 

 

Balení a hmotnost: 1 l HDPE lahev, 5 l HDPE kanystr 

Datum výroby: uvedeno na obalu 

Číslo šarže: uvedeno na obalu 

Doba použitelnosti: při dodržování stanovených podmínek skladování v originálních 

neporušených obalech 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 

shodujís 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 přípravku: 

TOPAS 100 EC je systemicky působící fungicid s výrazným účinkem proti pravému padlí. 

Účinná látka penkonazol proniká do rostliny prostřednictvím listů do 24 hodin po aplikaci. Po 

tého době nemůže dojít ke smytí deštěm. V rostlině se účinná látka pohybuje akropetálně – 

směrem k novým přírůstkům. Penkonazol působí především na mycelium, respective hyfy. 

Použití je jak preventivní, tak i kurativní. Fungicidní účinnost penconazole spočívá v tom, že 

brzdí syntézu ergosterolu a tak brzdí funkci buněčných membrán. 

 

Návod k použití - indikace:            

 

Plodina Škodlivý 

organismus 

 

Aplikační 

dávka 

přípravku l/ha 

Dávka 

aplikační 

kapaliny 

(l/ha) 

Ochranná 

lhůta 

(dny) 

Poznámka 

č. 

jádroviny strupovitost 0,5 l/ha 200 -1000 

l/ha 

 35 1 

jádroviny padlí jabloňová 0,5 l/ha 200 -1000 

l/ha 

14 1 

réva vinná padlí révové 0,3 l/ha  % 200 -1000 

l/ha 

28  

Angrešt, 

rybíz černý 

americké padlí 

angreštové 

0,5 l/ha 200 -1000 

l/ha 

20  

cuketa padlí 0,5 l/ha 200 – 

1200 l/ha 

3  
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jahodník padlí jahodníkové 0,5 l/ha 200 -1000 

l/ha 

3  

Baklažán, 

tykev 

padlí 0,5 l/ha 200 – 

1200 l/ha 

3  

Okurka padlí na okurkách 0,5 l/ha 200 – 

1200 l/ha 

3  

rajče, 

paprika, 

meloun, 

meloun 

vodní 

padlí 0,5 l/ha 200 – 

1200 l/ha 

3  

 

Plodina, 

oblast 

použití 

Dávka vody 

 

Způsob 

aplikace 

Max. 

počet 

aplikací v 

plodině 

Interval 

mezi 

aplikacemí 

jádroviny 200 -1000 l/ha postřik, rosení 3x 10 dnů 

réva vinná 200 – 1000 l/ha postřik, rosení 2x 8 dnů 

angrešt, 

rybíz černý 

200 – 1000 l/ha postřik, rosení 2x 7 dnů 

cuketa, 

meloun, 

paprika 

200 – 1200 l/ha postřik, rosení 2x 10 dnů 

jahodník 200 -1000 l/ha postřik, rosení 2x 10 dnů 

baklažán 200 – 1200 l/ha postřik, rosení 3x 10 dnů 

tykev 200 – 1200 l/ha postřik, rosení 3x 8 dnů 

okurka 200 – 1200 l/ha postřik, rosení 3x pole 

2x skleník 

8 dnů 

rajče 200 – 1200 l/ha postřik, rosení 2x 8 dnů 

 

Pozn. č. 1: v jádrovinách neaplikujte přípravek Topas 100 EC vícekrát než 3x za rok bez 

ohledu na škodlivý organismus 

 

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] 

jádroviny 6 6 6 6 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

jádroviny 10 5 3 3 

 

Příprava aplikační kapaliny: 
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Odměřené množství přípravku se přidá do nádrže aplikačního zařízení naplněné do jedné 

čtvrtiny až třetiny vodou, důkladně se promíchá a doplní na stanovený objem. Během 

přípravy postřikové kapaliny a při aplikaci je nutné zajistit účinné míchání. Při přípravě směsí 

je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. 

 

Aplikace přípravku: 

Přípravek TOPAS 100 EC se aplikuje rosením běžnými polními rosiči. Přípravek nesmí 

zasáhnout okolní porosty. 

 

Rizika fytotoxicity 

Je-li přípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití je velmi tolerantní 

k ošetřovaným rostlinám.  

 

Rizika vzniku rezistence a strategie pro předcházení vzniku rezistence: 

SPa 1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento příspěvek nebo jiný, který obsahuje 

výhradně účinnou látku ze skupiny azolů v jádrovinách vícekrát než 4x a v révě vícekrát než 

2x za vegetační sezónu plodiny. 

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou 

látku ze skupiny azolů, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným 

mechanismem účinku. 

Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku životného cyklu houby. Nespoléhejte na 

případný kurativní potenciál tohoto typu účinné látky. 

 

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí: 

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských 

obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů. 

 

Skladování: 
Přípravek se skladuje v originálních neporušených obalech, v suchých uzamykatelných 

skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů 

od těchto látek při teplotě od 0 °C do + 35 °C. Chraňte před mrazem, přímým slunečním 

svitem, vlhkem a sálavým teplem.  

 

Čištění aplikačního zařízení: 

Aplikační zařízení se asanuje 3% roztokem sody a propláchne vodou, nebo se použije 

čistících prostředků. V případě použití čistících prostředků postupovat dle návodu k jejich 

použití. 

 

Likvidace obalů a zbytků: 

Zbytky postřikové 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 po smísení s hořlavým materiálem (pilinami) spálí 

ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.   

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Při práci s přípravkem je nutné používat ochranné pomůcky. 
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Ochranné prostředky při ředění a aplikaci přípravku: 

ochrana dýchacích orgánů Není nutná 

ochrana očí a obličeje Při přípravě aplikační kapaliny a v případě ručního 

postřiku ve výšce obličeje nebo směrem nahoru –

obličejový štít nebo ochranné brýle (ČSN EN 166) 

ochrana těla Celkový pracovní/ochranný oděv z textilního 

materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo 

podle ČSN EN 13034+A1, popř. podle ČSN EN 

14605+A1 nebo podle ČSN EN 13982-1nebo jiný 

ochrannýoděv označený piktogramem „ochrana proti 

chemikáliím“ podle ČSN EN 340protichemický 

ochranný oděv z textilního materiálu (ČSN EN 368 a 

ČSN EN 369) 

 dodatečná ochrana hlavy V případě ručního postřiku ve výšce hlavy nebo 

směrem nahoru – čepice se štítkem nebo klobouk 

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 

dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo 

platové holínky) podle ČSN EN ISO 20347 (s 

ohledem na práci v zemědělském terénu) 

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. 

 

Při ředění přípravku navíc používejte zástěru z PVC nebo z pogumovaného textilu. 

Postřik se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku a v tom případě ve směru po 

větru od pracujících.  

 

Při práci a po ní až do svlečení ochranného oděvu a důkladného omytí celého těla teplou 

vodou a mýdlem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Při přípravě aplikační kapaliny ani při 

provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 

 

Bezpečnostní opatření po skončení práce: 

Důkladně se omyjte (sprcha, koupel, umytí vlasů). Vyměňte si oděv. Důkladně omyjte 

ochranné vybavení. Kontaminované vybavení důkladně omyjte roztokem sody nebo 

mýdlovým roztokem. 

 

Přípravek je hořlavý. Hořlavá kapalina III. třídy dle ČSN 65 0201. 

 

Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, eventuálně pískem nebo 

zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným 

proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná voda 

nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby nemohla proniknout do veřejné 

kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout půdu. 
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Důležité upozornění: při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť 

při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin. 

 

První pomoc: 
Všeobecné pokyny:  

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě poc hybností uvědomte lékaře a poskytněte mu 

informace z této etikety / štítku nebo příbalového letáku 

 

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: 

Přerušte práci, opusťte zamořený prostor, zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte 

prochladnout.  

Přetrvávají-li zdravotní potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. 

 

První pomoc při zasažení kůže: 

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. 

 

První pomoc při zasažení očí: 

Při otevřených včkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno 

vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li přízvaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte 

lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské oštření). 

 

První pomoc při náhodném požití: 

Ústa vypláchněte vodou (je-li zasažená osoba při vědomí). Nevyvolávejte zvracení. 

Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek/etiketu případně obal přípravku nebo 

bezpečnostní list. 

 
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, s nímž postižený pracoval 

a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci 

(i následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze. Telefon 

nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 

Upozornění: 

Před použitím přípravku přečtěte návod k použití. 

Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nese 

spotřebitel. 

Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce 

neručí. 

 

®  Registrovaná ochranná známka společnosti Syngenta 

 

 


