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Harmónia úrody a kvality

Opera® Top

Opera Top, to je:

 rýchla a dlhotrvajúca fungicídna účinnosť

 široké spektrum účinnosti

 dokonalá odolnosť proti zmývaniu dažďom

 jedinečná ochrana rastlín pred stresovými faktormi

 ošetrenie zabezpečujúce kvalitnejšiu produkciu

 a vyššie výnosy

 prípravok zo skupiny AgCelence

Opera Top to je jednoducho 
harmónia výnosu a kvality!

Je úplne nový produkt, ktorý predstavuje účinný nástroj 

v boji proti hubovým chorobám obilnín s výnimočnými 

vlastnosťami, ktoré ovplyvňujú fyziologické procesy 

v obilninách súhrnne označené značkou AgCelence.

Expect more.



Opera® Top

Aplikácia Opery Top je garancia fungicídneho účinku proti najvýznamnejším listovým škvrnitostiam 

obilnín. Naviac, vďaka AgCelence efektu sú rastliny omnoho lepšie chránené proti abiotickým stresom.

Opera® Top – široké spektrum ochrany

 proti listovým škvrnitostiam

PšenicaJačmeň

Helmintospóriová škvrnitosť (DTR)

Septórióza pšeničnáHnedá škvrnitosť

Hrdza pšeničnáRynchospóriová škvrnitosť

Nešpecifické škvrny
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Opera® Top – zloženie a vlastnosti

 účinných látok

Najefektívnejšia látka zo skupiny strobilurínov. V rastline účinkuje lokálne systémovo a translaminárne. 

Doslova v priebehu niekoľkých minút po aplikácii ničí zárodky hubových chorôb, ktoré sa nachádzajú na 

povrchu rastliny. Značná časť preniká do hĺbky listu až k spodnej povrchovej časti čepele listu, přičom 

veľmi rýchlo blokuje životné procesy rozrastajúcích sa hubových vlákien a tým ich ničí.

Väčšia časť látky však zostáva na povrchovej časti listu (vrchná aj spodná), kde sa vďaka svojej lipofi lite 

viaže pomerne trvalým spôsobom s voskovou vrstvou, ktorá kryje list. Dávky účinnej látky, ktoré sa po-

čas vegetácie pomaly uvoľňujú, sa distribuujú po povrchu listu a dovnútra čepele. Vďaka tomu zabraňuje 

pyraclostrobín mnoho týždňov rozvoju hubových zárodkov, ktoré sa objavujú na plodine.

Na úrovni jednotlivých hubových buniek blokuje pyraclostrobín prietok elektrónov v mitochondriách pri 

dýchacom procese bunky. Bunka stráca energiu, všetky bunkové procesy sú prerušené a huba tak odu-

miera. 

Pyraclostrobín zabezpečuje perfektnú 

a zároveň multilokálnu ochranu

Rýchlosť transportu 

Časť pyraclostrobínu preniká listom v priebehu niekoľ-

kých minút po aplikácii až ku spodnej strane čepele. 

Druhá časť, ktorá zostala na povrchu, tvorí vzhľadom ku 

značnej afi nite k voskovej vrstve listov trvalé zhluky. Efe-

ktom tohto procesu je perfektné pokrytie účinnou látkou.

Dlhotrvajúca aktivita

Zhluky pyraclostrobínu naviazané na voskovú vrstvu 

uvolňujú dávky prípravku dlhodobo. Ten sa šírí v plyn-

nom skupenstve po povrchu listu, čím zaručuje dlhú 

ochranu. Je to možné vďaka veľmi malej rozpustnosti vo 

vode - straty účinnej látky sú teda minimálne.

Pyraclostrobín
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Epoxiconazole

Jedna z najaktívnejších zlúčenín zo skupiny triazolov. Jej vysoká účinnosť vyplýva nielen z efektívneho 

pôsobenia na bunkovej úrovni škodlivého činiteľa, ale aj zo spôsobu jej pohybu v rastline. Na rozdiel od 

iných triazolov sa epoxiconazole pohybuje rovnomerne v listoch obilnín až k ich vrcholom a dlhodobo za-

isťuje stabilnú ochranu na celom povrchu čepele listu.

Spôsob transportu triazolov 
v listoch obilnín

Epoxiconazole sa v liste 
transportuje rovnomerne

epoxiconazole triazol 1 triazol 2
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Pre plné využitie všetkých vlastností prípravku Opera Top sú optimálnym obdobím aplikácie skoré fázy 

rozvoja obilnín. Práve v týchto fázach sú determinované dôležité vlastnosti úrody, ako je napr. počet zŕn 

v klase. A práve použitie produktu s unikátnymi fungicídnymi vlastnosťami a vlastnosťami, ktoré pozitívne 

ovplyvňujú fyziológiu rastliny, je v tomto období biologicky a ekonomicky veľmi výhodné! V intenzívne pes-

tovaných porastoch a keď je predpoklad silného výskytu chorôb, je ideálne ošetrovať jačmeň v systéme 

dvoch ošetrení, aby bol počas celej vegetácie pod fungicídnou clonou. Ako prvú do skorších rastových 

fáz aplikovať Operu Top s následnou aplikáciou Caramby v dávke 1,2 l na ochranu vrchného listu a klasu.

Opera Top 2,0 l/ha 

Opera® Top – odporúčaná aplikácia
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Caramba 1,2 l/ha

- v systéme dvojitého ošetrenia jačmeňa Caramba 1,2 l/ha
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Nárast úrody
+ kvalitnejšia 

produkcia

Viac biomasy

Zvýšená produkcia 
nitrátreduktázy

Znženie tvorby etylénu

Úroda zaistená 
- väčší počet 
plných zŕn!

Vyššia tolerancia proti stresu 

Menšie riziko predčasného 
dozrievania

Vplyv
na distribúciu

hormónov

Vplyv
na metabolizmus

Nadpriemerne dlhý a silný účinok pyraclostrobínu proti patogénom je kľúčovým elementom ochrany vy-

sokej úrody. Ale nielen to, pyraclostrobín naviac zvyšuje úrodu vďaka fyziologickému účinku v rastline na 

úrovni regulácie tvorby fytohormónov, hlavne etylénu, ale aj vplyvom na metabolizmus rastliny.

Jedinečná ochrana rastlín pred stresovými faktormi - záruka výnosu
Pokiaľ je rastlina vystavená stresu, napr. suchu, nadmernému slnečnému žiareniu, nízkym alebo vysokým 

teplotám – produkuje viac etylénu (rastlinný hormón starnutia), ktorý zrýchľuje dozrievanie a tým skracu-

je obdobie tvorby úrody. Pyraclostrobín znižuje tvorbu etylénu, čím podporuje správny priebeh fotosyn-

tézy a zároveň zaručuje vysokú úrodu kvalitného zrna.

– unikátny fyziologický efektikát f i l
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Opera® Top – efektívny boj s chorobami 

 a pozitívny vplyv na výšku 

 a kvalitu produkcie

Účinnosť fungicídu Opera Top a bež-

ného štandardu na pôvodcu hnedej 

škvrnitosti jačmeňa v porovnaní s 

neošetrenou kontrolou vyjadrená v 

% zdravej listovej plochy.

Povrch zdravých listových čepelí (%) ve fázi 

BBCH 85 po aplikaci Opera Top + Corbel 

Packu ve srovnání se standardy (n=4, výsled-

ky pokusů, BASF Polsko 2007)
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Opera Top - výsledky pokusov v jačmeni jarnom
Relatívny nárast výnosu po aplikácii fungicídov

Priemer z 5 stanovíšť (Kluky, Kroměříž, Krukanice, Velká Bystřice, Všestary), 2010

Jačmeň jarný
Výsledky registračných pokusov 

Priemer z 5 stanovíšť, 
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Podiel predného zrna a obsah N-látok jačmeňa jarného po aplikácii fungicídov
Výsledky pokusov - Souffl et Agro, Všestary 2010
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Rozsah nešpecifických škvŕn na listoch 
jačmeňa v % listovej plochy

Epoxiconazole Opera Top 
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Kontrola Epoxiconazole Opera Top 

Superoxide Dismutase aktivita (SOD)
jednotky g-1 FW. J.jačmeň, odroda Scarlett F-2

Opera Top chráni pred slnečným žiarením
Pri intenzívnom slnečnom žiarení dochádza k popáleniu rastlín UV žiarením a solárnou radiáciou, dochá-

dza k nekrózam pletív a na listoch sa vytvárajú nešpecifi cké škvrny. V dô sled ku toho sa znižuje aktívna 

listová plocha, čím sa redukuje až zastaví fotosyntéza  a plodiny dosahujú nižšie úrody. Tieto škvrnitosti 

nie sú spôsobené hubovým patogénom, a preto ich fungicídy neriešia. Opera Top okrem účinku na hu-

bové choroby redukuje aj vznik týchto nešpecifi ckých fyziologických škvrnitostí. Je to vďaka komplexu 

vlastností tohto fungicídu, vyššia odolnosť rastlín voči stresom (suchu, teplu), ochladzovanie porastu, 

zvýšená vitalita pletív. Zvyšuje tiež aktivitu superoxid dismutázy (SOD), ktorá redukuje vznik a aktivitu 

kyslíkových radikálov, ktoré tiež spôsobujú poškodzovanie buniek a následné nekrózy listov označované 

ako nešpecifi cké listové škvrnitosti.

Opera® Top – prvý fungicíd s AgCelence 

 efektami v obilninách, ktorý 

 rastline pomáha lepšie 

 prekonávať stresové faktory

Frankendorf, BavariaKontrola Opera Top
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Dusík je pre rastlinu limitujúcim faktorom pre vytváranie zelenej hmoty a pre dosahovanie úrody. Rastlina 

príjma anorganický dusík vo forme amoniakálnych, dusitanových alebo dusičňanových iónov. Dusičňany 

sa nachádzajú v pôdnom roztoku , nie sú viazané na sorpčný komplex a sú okamžite prijímané koreňmi 

rastlín. Predtým, ako sa takto prijatý dusík môže zabudovať do organických zlúčenín (aminokyseliny, biel-

koviny), musí sa transformovať na amoniak. Pri tomto procese je dôležitý enzým nitrát reduktáza, ktorý 

katalyzuje premenu dusičňanov na dusitany a tie sa ďalšími biochemickými procesmi menia na amoniak. 

Opera Top priaznivo ovplyvňuje aktivitu tohoto enzýmu. Vďaka tomu je účinnejšie využívané dusíkaté 

hnojenie, pretože rastlina efektívne príjme viac dusičňanov z pôdneho roztoku, ktoré zabuduje do svojich 

pletív. Znižujú sa tak možné straty spôsobené vyplavovaním dusíka do mimokoreňovej zóny a zvyšuje sa 

tvorba biomasy.
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Stanovenie nitrát reduktázy 14 h po aplikácii AgCelence 
prípravku, množstvo prijatého dusíka merané o 7 
a množstvo biomasy o 9 dní neskôr.
Prof. Kaiser, University Würzburg

Zefektívňuje príjem dusíka rastlinou

Opera Top pomáha rastlinám lepšie hospodáriť s vodou
Dostupná pôdna voda je prijímaná koreňmi a transportovaná do listov. Na látkovú premenu a fotosyntézu 

sa využije len malá časť vody, zvyšok sa transpiráciou dostáva späť do ovzdušia. Pri vlahovom defi cite 

sa znižuje príjem vody a začínajú sa uzatvárať prieduchy, aby rastlina neodparovala vodu. V dôsledku 

zníženej transpirácie a uzatvorenia prieduchov sa rastlina menej ochladzuje, zvyšuje sa teplota povrchu 

listov a dochádza ku ich stáčaniu, aby sa ešte viac znížil odpar vody a ochránili sa listy pred poškode-

ním. Neprebieha fotolýza vody a kvôli uzatvoreným prieduchom sa obmedzí príjem CO
2
 a zastavuje sa 

fotosyntéza. V mnohých pokusoch sa preukázalo po aplikácii Opery Top zníženie vody potrebnej na 

produkciu kilogramu zrna (transpiračný koefi cient). Čím extrémnejšie podmienky vlahového defi citu, tým 

výraznejší bol efekt hospodárenia s vodou. To znamená, že 

ošetrená rastlina je vitálnejšia a v suchých a teplých pod-

mienkach ostáva dlhšie aktívna, spotrebuje menej vody na 

transpiráciu (ochladzovanie), neuzatvára tak rýchlo priedu-

chy, pokračuje fotosyntéza  a dosahuje preto vyššiu úrodu 

ako neošetrená kontrola. 
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Porast ošetrený Operou Top

Suchom stresované rastliny

 Proteíny

Aminokyseliny

NH
4
+ (Amoniakové ióny)

NO
2
- (Dusitanové ióny)

(enzým) nitrát reduktáza

 NO3
- (Dusičňanové ióny)



Pri použití prípravku je potrebné riadiť sa platnou etiketou a Zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín. Tento prospekt má len informatívny charakter.

www.agro.basf.sk

Typ prípravku fungicíd

Účinné látky pyraclostrobín 85 g/l, epoxiconazole 62,5 g/l 

Spôsob účinnosti lokálne systémový aj translaminárny 

Formulácia suspo-emulzný koncentrát v podobe stálych 

častíc a malých kapsúľ

Termín aplikácie od fázy druhého kolienka (BBCH 32) 

do konca otvorenia list. pošvy (BBCH 49)

Odporúčané dávkovanie Opera Top 2,0 l/ha

n 85 g/l, epoxiconazole 62,5 g/l
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Fungicíd na obilniny – Opera Top

 rýchla a dlhotrvajúca fungicídna účinnosť
 dokonalá odolnosť proti zmývaniu dažďom
 nová úroveň vo fyziológii rastlín
 jedinečná ochrana rastlín pred stresovými faktormi
 ošetrenie zabezpečujúce kvalitnejšiu produkciu a vyššiu úrodu
 prípravok zo skupiny AgCelence

Opera Top – profi l prípravku

Štefan Šimonka +421 917 719 239

Robert Jurových +421 907 701 865

Peter Otáhal +421 905 295 008

Ľubomír Eged +421 907 702 514

Anton Onufer +421 905 295 007

Marek Hegedüš +421 918 689 258

František Polák +421 905 295 006

špecialista na vinič a ovocie




