
UPORABA

1. GLAVNE UPORABE

Topas 100 EC se kot sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem 
uporablja: 

• na pečkatem sadju (jablane, hruške, kutine) za zatiranje jablanove 
pepelovke (Podosphaera leucotricha), v odmerku 5 ml/100 m² in porabi vode 
do največ 15 L vode na 3 m višine krošnje dreves oziroma do 5 L vode na 1 m 
višine krošnje dreves na 100 m², v 10-dnevnem razmiku, v času od fenološke 
faze, ko so plodiči večji od 10 mm; odpadanje plodičev po cvetenju, do fenološke 
faze užitno zrelih plodov (BBCH 71-89). S sredstvom lahko na istem zemljišču 
jablane, hruške in kutine tretirate največ trikrat v eni rastni sezoni;
   
• na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija 
vinske trte (Uncinula necator) v odmerku 3 ml/100 m² in porabi vode do največ 
10 L/100 m², v 8 dnevnem razmiku, v času od fenološke faze, ko je tretji list 
razvit, do fenološke faze mehčanja jagod (BBCH 13-85). S sredstvom lahko na 
istem zemljišču trto tretirate največ trikrat v eni rastni dobi; 

• na kumarah, bučah, bučkah, dinjah in lubenicah v zaščitenih prostorih 
za zatiranje kumarne in bučne pepelovke (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe 
cichoracearum) v odmerku 5 ml/100 m² in porabi vode od 5 L/100 m² pri BBCH 
13 do največ 20 L/100 m² do BBCH 89. Razmik med tretiranji mora biti 8 do 
10 dni. Tretirajte v času od fenološke faze v celoti razvitega tretjega pravega 
lista na glavnem steblu do fenološke faze polne zrelosti plodov (BBCH 13-89). 
S sredstvom lahko na istem zemljišču kumare, bučke in buče tretirate največ 
štirikrat, dinje in lubenice pa največ trikrat v eni rastni dobi; 

• na jajčevcu, papriki in paradižniku v zaščitenih prostorih za zatiranje 
paradižnikove pepelovke (Leveillula taurica) v odmerku 5 ml/100 m² in porabi 
vode od 5 L/100 m² pri BBCH 14 do največ 20 L/100 m² do BBCH 89. Razmik med 
tretiranji mora biti pri tretiranju jajčevca in paprike najmanj 10 dni, pri tretiranju 
paradižnika pa najmanj 8 dni. Tretirajte v času od fenološke faze, ko je četrti list 
na glavnem poganjku razvit, do fenološke faze polne zrelosti plodov (BBCH 14-89). 
S sredstvom lahko tretirate jajčevec največ trikrat ter papriko in paradižnik največ 
štirikrat v eni rastni dobi; 

• na jagodah na prostem za zatiranje jagodne pepelovke (Sphaerotheca 
macularis) v odmerku 5 ml/100 m² in porabi vode do največ 10 L/100 m², v 
najmanj 10 dnevnem razmiku, v času od fenološke faze začetka oblikovanja 
stolonov do fenološke faze, ko stari listi odmrejo (BBCH 41-97). S sredstvom lahko 
jagode na prostem na isti površini tretirate največ dvakrat v eni rastni dobi;
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Pred uporabo preberite priloženo navodilo.  
V primeru zastrupitve ravnajte kot je navedeno v navodilu za uporabo.  
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži.  
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POZOR 

Povzroča hudo draženje oči. Sum škodljivosti za nerojenega otroka. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. Po uporabi temeljito umiti roke in obraz. Nositi zaščitne rokavice/
zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če 
jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino/posodo pri 
pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov/embalaže. 

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. 

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda.  
Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.  
Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netretirane varnostne pasove, kot so navedeni v navodilu.
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Vsebina: označeno na embalaži.



    
• na jagodah v zaščitenih prostorih za zatiranje jagodne pepelovke 
(Sphaerotheca macularis) v odmerku 5 ml/100 m² pri porabi vode do največ  
10 L/100 m², v najmanj 10 dnevnem razmiku, v času od fenološke faze, ko je tretji 
list razvit, do fenološke faze, ko je drugi pridelek zrel (BBCH 13-89). S sredstvom 
lahko jagode v zaščitenih prostorih na isti površini tretirate največ štirikrat v eni 
rastni dobi; 

• na okrasnih rastlinah na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje 
pepelovk (Uncinula necator in Sphaerotheca pannosa) ter rje (Puccinia 
spp.) v odmerku 5 ml/100 m² pri porabi vode do največ 10 L/100 m² v najmanj 
10 dnevnih razmikih med tretiranji. S sredstvom lahko okrasne rastline na isti 
površini tretirate največ dvakrat v eni rastni dobi. 
 
FITOTOKSIČNOST 
Pri pravilni uporabi in navedenih odmerkih sredstvo Topas 100 EC ne povzroča 
poškodb na gojenih rastlinah, za katere je namenjeno.

KARENCA 
28 dni za trto, 14 dni za pečkato sadje (jablane, hruške, kutine), 3 dni za kumare, 
buče, bučke, dinje, lubenice, paradižnik, papriko, jajčevec in jagode.

2. MANJŠE UPORABE

Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva Topas 100 EC pri uporabi na spodaj 
navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo 
sredstva Topas 100 EC na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik 
sredstva. Te uporabe so:

Sredstvo Topas 100 EC se uporablja kot sistemični fungicid s preventivnim in 
kurativnim delovanjem
• v sadnih, gozdnih in okrasnih drevesnicah  za zatiranje pepelovk iz rodov 
Sphaerotheca, Podosphaera in Erysiphe ter rje (Puccinia spp.) v 0,05 % 
koncentraciji (5 ml na 10 L vode), odvisno od velikosti in fenološke faze tretiranih 
rastlin.

Opozorila: Najvišji enkratni odmerek sredstva ne sme preseči 5 ml/100 m². S 
sredstvom lahko na isti površini tretirate največ dvakrat v eni rastni dobi v 10 
dnevnem razmiku med tretiranjema. Sredstvo lahko uporabljajo samo poklicni 
drevesničarji.  V letu tretiranja je potrebno na sadnih sadikah preprečiti nastavek 
plodov oziroma morebitne plodove uničiti;

• v matičnih nasadih koščičastega in pečkatega sadnega drevja, pod 
mrežniki in na prostem, za zatiranje pepelovk (Uncinula spp., Sphaerotheca 
pannosa) ter rje (Puccinia spp.) v odmerku 5 ml/100 m². 

Opozorila: S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ dvakrat v eni 
rastni sezoni. Razširitev ne velja za matične nasade, ki so sestavni del proizvodnih 
nasadov. Razširitev se dovoli pod pogojem, da se prepreči nastanek ali uniči 
morebitne plodove.

KARENCA 
Karenca je zagotovljena z načinom uporabe.

VAROVANJE OKOLJA
Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer 
in  izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite 
vodnih organizmov je treba pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 15 m 
tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in ter 5 m tlorisne širine od meje brega 
voda 2. reda. 

MEŠANJE Z DRUGIMI SREDSTVI 
Topas 100 EC se običajno lahko meša z drugimi sred stvi za varstvo rastlin. 
Priporočamo, da se o mešanju posvetujete z našimi svetovalci na terenu. 
Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje sredstev.

PRIPRAVA ŠKROPILNE BROZGE 
Škropilnico napolnite z vodo do 3/4, nato ob stalnem mešanju dodajte odmerjeno 
količino sredstva ter škropilnico dopolnite s preostalo količino vode. Škropivo 
mešajte tudi med škropljenjem. 

OPOZORILO
Delo s sredstvom se odsvetuje nosečnicam.

ZAŠČITA UPORABNIKA
Pri delu s sredstvom morate uporabljati primerno delovno obleko  
(dolge hlače, majica z dolgimi rokavi).

DELOVNA KARENCA
Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se sredstvo na njej popolnoma posuši.

ZNAKI ZASTRUPITVE 
Znaki zastrupitve pri človeku do sedaj niso znani. Lahko povzroči draženje oči.  
V primeru slabosti pri delu s sredstvom je treba prizadetemu nuditi prvo pomoč.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI 
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo čim prej umaknite iz kontaminiranega področja 
na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in jo zavarujte pred mrazom oziroma 
vročino. V primeru nezavesti jo namestite v položaj za nezavestnega (na levi bok). 
V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca izvajajte oživljanje po standardnem 
ABC postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca. 
Pri sebi morate imeti embalažo, etiketo ali varnostni list, ko pokličete zdravnika.
Pri vdihavanju: Ravnajte v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Takoj odstranite kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijte 
z veliko vode in milom. Če se pojavi draženje kože, se posvetujte z zdravnikom. 
Pred ponovno uporabo morate kontaminirano obleko oprati.
Stik z očmi: S palcem in kazalcem razprite veki prizadetega očesa in oko temeljito 
spirajte s čisto vodo 15 minut. Odstranite kontaktne leče. V primeru draženja se 
posvetujte z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Usta sperite z vodo. Takoj pokličite zdravnika in mu pokažite 
embalažo, etiketo ali varnostni list. Ne izzivajte bruhanja. Nezavestnemu ne dajte 
piti ničesar, niti se mu ne sme izzivati bruhanja. 
Napotki za zdravnika: Specifičen protistrup ni poznan. Zdravljenje je 
simptomatično. Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. 

UKREPI V PRIMERU NENAMERNEGA IZPUSTA
V primeru nenamernega izpusta obvezno uporabljajte osebna zaščitna sredstva: 
gumijaste škornje, nepropustno obleko in rokavice, varovalno masko s filtrom za 
tekočine. Po končanem delu se morate skrbno umiti (najbolje oprhati).

V zaprtem prostoru: Če se embalaža poškoduje in sredstvo razlije, razlito tekočino 
posipajte z vpojnim sredstvom (zemlja, pesek, žagovina) in vse skupaj poberite v 
posebno, za ta namen določeno in označeno posodo. Vsebino te posode oddajte v 
uničenje podjetju, ki se ukvarja z uničevanjem industrijskih odpadkov. Takoj ločite 
poškodovano embalažo od nepoškodovane. Tla in umazane predmete očistite 
še z vodo in detergentom. Večje količine vode za izpiranje zberite v posode, da 
preprečite onesnaženje odtočnih kanalov, stoječih in tekočih voda.
V primeru požara: Gasite s peno, CO2 ali vodo, vendar ne z direktnim curkom. To 
vodo je treba dekontaminirati, preden odteče v kanalizacijo.
Na prostem: Ravnajte enako kot je navedeno zgoraj. Če je do razlitja prišlo na 
zemljišču, odstranite tudi vrhnjo plast zemlje.
Pri prevozu: ugasnite motor vozila in ne kadite. Zavarujte mesto nezgode in nanjo 
opozorite ostale udeležence v prometu. O nezgodi obvestite Center za obveščanje 
na tel. št.: 112. Ločite poškodovano embalažo od nepoškodovane in ravnajte 
naprej, kot je navedeno zgoraj.

RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTVA IN PRAZNO EMBALAŽO
Prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel 
rok uporabnosti, morate oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu 
nevarnih odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja 
področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno 
embalažo.

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranite kot nenevaren 
odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino 
od izpiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustite 
pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odne site na mesto, kjer je 
zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo oprano embalažo ravnajte 
kot z nevarnim odpadkom.

Navodilo za uporabo je v skladu z odločbo o registraciji.

Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v origi nalni embalaži. 
Proizvajalec ne jamči za delovanje sred stva, če pri uporabi le-tega niso 
upoštevane vse navedene omejitve in opozorila. Za morebitno škodo ali slabše 
delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestro kovne uporabe ali nepravilnega 
skladiščenja sredstva, proizvajalec ne odgovarja.


