
Errata: 

 Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. 

 



Harmonie výnosu a kvality



Opera Top Pack, to jsou:

 dva fungicidy - Opera Top a Corbel
   tři dokonale vybrané účinné látky: pyraclostrobin, 

epoxiconazole, fenpropimorph
 rychlá a dlouhotrvající fungicidní účinnost
 široké spektrum účinnosti v ječmeni i pšenici
 dokonalá odolnost proti smyvu deštěm
 nová úroveň ve fyziologii rostlin
 jedinečná ochrana rostlin před stresovými faktory
 ošetření zajišťující kvalitnější produkci a vyšší výnosy
 přípravek ze skupiny AgCelence

Je zcela nový produkt, který představuje účinný nástroj v boji proti 
houbovým chorobám obilnin. Na trhu je nabízen v podobě balíčku 
dvou fungicidů.

Expect more.



Harmonie výnosu a kvality

 – složení a vlastnosti účinných látek

Nejefektivnější látka ze skupiny strobilurinů. V rostlině účinkuje lokálně systemicky 
a translaminárně. Doslova během několika minut po aplikaci ničí zárodky houbových 
chorob, které se nacházejí na povrchu rostliny. Značná část proniká do hloubky listu 
až k spodní povrchové části čepele listu, přičemž velmi rychle blokuje životní procesy 
rozrůstajících se houbových vláken a tím je ničí.
Větší část látky však zůstává na povrchové části listu (svrchní i spodní), kde se díky své 
lipofi litě váže poměrně trvalým způsobem s voskovou vrstvou, která kryje list. Dávky 
účinné látky, které se během vegetace pomalu uvolňují, se distribuují po povrchu listu 
a dovnitř čepele. Díky tomu zabraňuje pyraclostrobin po mnoho týdnů rozvoji houbo-
vých zárodků, které se objevují na plodině.
Na úrovni jednotlivých houbových buněk blokuje pyraclostrobin průtok elektronů v mi-
tochondriích při dýchacím procesu buňky. Buňka ztrácí energii, všechny buněčné pro-
cesy jsou přerušeny a houba tak odumírá. 

Pyraclostrobin zajišťuje perfektní 
a zároveň multilokální ochranu

Rychlost transportu 

Část pyraclostrobinu proniká listem během 
několika minut po aplikaci až ke spodní straně 
čepele. Druhá část, která zůstala na povrchu, 
tvoří vzhledem ke značné afi nitě k voskové 
vrstvě listů trvalé shluky. Efektem tohoto pro-
cesu je perfektní pokrytí účinnou látkou.

Dlouhotrvající aktivita

Shluky pyraclostrobinu navázané na voskovou 
vrstvu uvolňují dávky přípravku dlouhodobě. 
Ten se šíří v plynném skupenství po povrchu 
listu, čímž zaručuje dlouhou ochranu. Je to 
možné díky velmi malé rozpustnosti ve vodě - 
ztráty účinné látky jsou tedy minimální.

Pyraclostrobin

 – složení a vlastnosti účinných látek



Epoxiconazole

Jedna z nejnovějších a nejaktivnějších sloučenin ze skupiny triazolů. Její vysoká účin-
nost vyplývá nejen z efektivního působení na buněčné úrovni patogena, ale také ze způ-
sobu jejího pohybu v rostlině. Na rozdíl od jiných triazolů se epoxiconazole pohybuje 
rovnoměrně v listech obilnin až k jejich vrcholům a zajišťuje po dlouhou dobu stabilní 
ochranu na celém povrchu čepele listu.

Fenpropimorph 

Patří do skupiny morfolinů. V rostlině 
účinkuje systemicky, jeho charakteris-
tickými vlastnostmi jsou dobrá schop-
nost absorbce a účinnost i při nízkých 
teplotách. Jeho přítomnost ve formula-
ci má pozitivní vliv mimo jiné na trans-
port epoxiconazolu.
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Harmonie výnosu a kvality

Výsledkem aplikace tří účinných látek je garance fungicidního účinku proti nejvýznam-
nějším chorobám obilnin. Navíc díky AgCelence efektu jsou rostliny mnohém lépe chrá-
něny proti abiotickým stresům.

 –  široké spektrum ochrany v ječmeni 
i pšenici 

PšeniceJečmen

Padlí travniPadlí travní                Rez ječná

Helmintosporiová skvrnitost (DTR)Nespecifi cké skvrny                

 –  široké spektrum ochrany v ječmeni 

Braničnatka pšeničnáHnědá skvrnitost                

Rez pšeničnáRynchsporiová skvrnitost



Pro plné využití všech vlastností přípravku Opera Top jsou optimálním obdobím aplikace 
rané fáze rozvoje obilnin. Právě v těchto fázích jsou determinovány důležité vlastnosti 
výnosu, jako je např. počet zrn v klasu. A právě použití produktu s unikátními fungicidními 
vlastnostmi a vlastnostmi, které pozitivně ovlivňují fyziologii rostliny, je biologicky a eko-
nomicky výhodné!

 – doporučená aplikace

Praporcový list 
plně vyvinut

 

Objevení se 
praporcového

 listu

Fáze 
2. kolénka

 

Fáze
1. kolénka

 

Počátek 
sloupkování

 

 – doporučená aplikace

Opera Top 1,5 l/ha + Corbel 0,5 l/ha Opera Top Opera Top 
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Opera Top Opera Top 1,5 l/ha + Corbel 0,5 l/ha 



Harmonie výnosu a kvality

Caramba 1,2 l/ha
-  v systému dvojího ošetření ječmene Caramba v dávce 1,2 l/ha

Swing Top 1,2 l/ha
- v systému dvojího ošetření pšenic Swing Top 1,2 l/ha

Plná 
zralost

Plný 
květ

Konec 
metání

Počátek 
metání

Naduřování 
pochvy

 

Caramba 1,2 l/ha
-  v systému dvojího ošetření ječmene Caramba v dávce 1,2 l/ha-  v systému dvojího ošetření ječmene Caramba v dávce 1,2 l/ha-  v systému dvojího ošetření ječmene Caramba v dávce 1,2 l/ha

Swing Top 1,2 l/ha
- v systému dvojího ošetření pšenic Swing Top 1,2 l/ha
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Nárůst výnosu
+ kvalitnější 

produkce

Více biomasy

Zvýšená produkce 
nitrátreduktázy

Snížení tvorby etylénu

Výnos zajištěn 
- větší počet 
plných zrn!

Vyšší tolerance proti stresu 
Menší riziko předčasného 

dozrávání

Vliv 
na distribuci 

hormonů

Vliv 
na metabolismus

Nadprůměrně dlouhý a silný účinek pyraclostrobinu proti patogenům je klíčovým ele-
mentem ochrany vysokého výnosu. Ale nejen to. Pyraclostrobin navíc zvyšuje výnos 
díky fyziologickému účinku v rostlině na úrovni regulace tvorby fytohormonů, zejména 
etylenu, ale také vlivem na metabolismus rostliny.

– unikátní fyziologický efekt

Jedinečná ochrana rostlin před stresovými faktory - záruka výnosu
Pokud je rostlina vystavena stresu, např. suchu, nadměrnému slunečnímu záření, níz-
kým nebo vysokým teplotám – produkuje více etylénu (rostlinný hormon stárnutí), který 
zrychluje dozrávání a tím zkracuje období tvorby výnosu. Pyraclostrobin snižuje tvorbu 
etylénu, čímž podporuje správný průběh fotosyntézy a zároveň zaručuje vysoký výnos 
kvalitního zrna.



První fungicid s AgCelence 
efektem v obilninách
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Kontrola Epoxiconazole Opera Top 

Opera Top chrání porosty před slunečním zářením
Při popálení rostlin UV zářením se vytváří na listech nespecifi cké skvrny. V důsledku 
toho nemohou rostliny pokračovat ve fotosyntéze a předčasně dozrávají. Po ošetření 
Operou Top dochází k velice výrazné redukci nespecifi ckých skvrnitostí.

 – eliminuje vlivy extrémního počasí

Opera Top pomáhá rostlinám efektivnějí hospodařit s vodou
V mnoha pokusech se prokázalo značné snížení potřeby vody k produkci výnosu. Čím 
extrémnější podmínky se vyskytují, tím větší efekt přináší ošetření Operou Top, resp. 
pyraclostrobinem.

Opera Top pomáhá lépe překonávat stre-
sové faktory
Téměř v každém roce se setkáváme s nepří-
znivými stresovými faktory, které negativně 
ovlivňují vývoj rostlin. Nejčastěji to je stres 
způsobený nadměrným horkem. V pokusech 
i v praxi se prokazuje zvýšená tolerance rost-
lin ošetřených Operou Top proti stresovým 
faktorům.

Expect more.

Rozsah nespecifi ckých skvrn na listech ječmene v % listové plochy
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Podíl předního zrna a obsah N-látek jarního ječmene po aplikaci fungicidů
Výsledky pokusů - Souffl et Agro, Všestary 2010

 – efektivní boj s chorobami – efektivní boj s chorobami

Intenzita napadení pšenice 
ozimé původcem braničnatky 
pšeničné a DTR po ošetření 
fungicidem Opera Top a stan-
darním přípravkem ve srovnání 
s neošetřenou kontrolou. Účin-
nost je vyjádřena v % zdravé 
listové plochy pšenice. 

Pšenice ozimá
Výsledky registračních pokusů 
Průměr z 5 stanovišť, 
Česká republika, 2010

Účinnost fungicidu Opera Top 
a běžného standardu na pů-
vodce hnědé skvrnitosti ječme-
ne ve srovnání s neošetřenou 
kontrolou vyjádřená v % zdravé 
listové plochy. 

Ječmen jarní
Výsledky registračních pokusů 
Průměr z 5 stanovišť, 
Česká republika, 2010
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Opera Top – výsledky pokusů v pšenici ozimé
Relativní nárůst výnosu po aplikaci fungicidů
Průměr Krukanice a Úhřetice, 2010 , odrůdy Sultan + Bohemia
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Opera Top - výsledky pokusů v ječmeni jarním
Relativní nárůst výnosu po aplikaci fungicidů
Průměr z 5 stanovišť (Kluky, Kroměříž, Krukanice, Velká Bystřice, Všestary), 2010

 – vliv na výnosy – vliv na výnosy

Expect more.

Harmonie výnosu a kvality



Typ přípravku fungicid do obilnin

Účinné látky Opera Top - pyraclostrobin 85 g/l, epoxiconazole 62,5 g/l 
Corbel - fenpropimorph 750 g/l

Způsob účinnosti lokálně systemický i translaminární (pyraclostrobin)
a systemický (epoxiconazole, fenpropimorph) 

Formulace suspo-emulzní koncentrát v podobě stálých částic a malých kapslí 
(Opera Top); emulgovatelný koncentrát (Corbel)

Škodlivý organismus hnědá skvrnitost ječmene, braničnatka pšeničná, rez pšeničná, padlí 
travní, významná vedlejší účinnost proti helmintosporióze pšenice 
(DTR) a braničnatce plevové

Plodina  ječmen, pšenice ozimá

Termín aplikace od fáze druhého kolénka (BBCH 32) 
do konce naduřování pochvy (BBCH 49)

Doporučené dávkování Opera Top 1,5 l/ha + Corbel 0,5 l/ha 

Balení společné balení obsahuje: Opera Top 15 litrů + Corbel 5 litrů

Opera Top Pack – profi l přípravku

Opera Top - pyraclostrobin 85 g/l, epoxiconazole 62,5 g/l 

lokálně systemický i translaminární (pyraclostrobin)
a systemický (epoxiconazole, fenpropimorph) 

suspo-emulzní koncentrát v podobě stálých částic a malých kapslí 

Fungicid do obilnin - Opera Top Pack

 tři dokonale vybrané účinné látky: pyraclostrobin, epoxiconazole, fenpropimorph
 rychlá a dlouhotrvající fungicidní účinnost
 široké spektrum účinnosti v ječmeni i pšenici
 dokonalá odolnost proti smyvu deštěm
 nová úroveň ve fyziologii rostlin
 jedinečná ochrana rostlin před stresovými faktory
 ošetření zajišťující kvalitnější produkci a vyšší výnosy
 přípravek ze skupiny AgCelence

Při použití přípravků je nutné se řídit platnou etiketou 
přípravku a Seznamem registrovaných přípravků a evido-
vaných prostředků na ochranu rostlin. Tento prospekt má 
pouze informativní charakter.

BASF spol. s r.o., Šafránkova 3, 155 00 Praha 5, Česká republika
tel.: +420 235 000 111, www.agro.basf.cz


