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Dimoxystrobin

Epoxiconazole

Swing Top

Neošetrená 
kontrola

Sklenníkové pokusy na dospelých rastlinách pšenice.
Protektívna aplikácia fungicídu na časť plochy listu.
Inokulácia Puccinia recondita, hodnotenie 11 dní po infekcii.
Dimoxystrobín: koncentrácia 250 ppm, epoxiconazole: 63 ppm, Swing Top: 250 ppm.

Ošetrená plocha

Swing® Top – širokospektrálny fungicíd
 na ochranu obilnín

Systémové pôsobenie fungicídu Swing Top

Vyhodnotenie 330 pokusov v pšenici 
vykonaných firmou BASF v  Eu rópe 
počas posledných päť rokov poskytlo 
informácie o  početnosti výskytu naj
významnejších chorôb listov a kla sov: 
80 % testov preukázalo na padnutie 
septoriózami, 50 % hr dza mi, asi 20 % 
múčnatkou a fuzariózami a  asi 15 % 
helmintosporiózou (DTR). To potvr
dzuje, že napadnutie niekoľkými cho
robami súčasne je bežné.

Swing Top, nový fungicíd do obilnín, 
ktorý eliminuje neskoré choroby kla
sov a listov pšenice a jačmeňa, kom
binuje dimoxystrobin – nový systé
mový strobilurin a  epoxiconazole – 
praxou overený a uznávaný triazolový 
fungicíd. Tieto dve účinné látky sa 
navzájom dopĺňajú a  podporujú 
v pôsobení a v účinnosti: obidve kon
trolujú patogény rodu Septoria, 
Drechslera, Puccinia. Dimoxystrobin 
tiež účinkuje proti fuzariózam klasov, 
znižuje obsah fuzáriovych mykotoxí
nov a vďaka svojmu fyziologickému 
pôsobeniu má pozitívny vplyv na 
vy tváranie výnosu. Kombinácia dvoch 
odlišných spôsobov pôsobenia 
v novom produkte zabezpečuje veľmi 
vysoký stupeň účinnosti.

Približne jedna tretina všetkých fungi
cídnych ošetrení v  obilninách sa 
vykonáva v  dobe formovania klasu. 
Keď je klas už vyvinutý, vytvárajú sa 
horné listy a živiny zásobu júce klas sú 
transportované do zrna, kde sa ukla
dajú. Výsledky pokusov dokazujú, že 
viac ako polovica hmotnosti obilky 
vzniká prostredníctvom zástavovitého 
listu. Klas a druhý list tiež prispievajú 
k tvorbe zrna. Viac ako 50 % zásob
ných látok v zrne sa tvorí asi 2 – 4 
týždne po kvitnutí a následne sa ukla
dá v zrne.
Zdravý zástavovitý list a klas sú preto 
absolútne nevyhnutné na nerušenú 
tvorbu vysokého výnosu.

Dimoxystrobin je systémová účinná 
látka. Rastlina ho ľahko prijíma a akro
petálne translokuje. Epoxiconazole, 
druhá účinná látka v prípravku Swing 
Top, je známa svojím výborným sys
témovým pôsobením. Tieto dve zlož
ky sú schopné zasiahnuť aj tie pato
gény, ktoré nie sú zničené priamo 
postrekom.

Nové riešenie na ošetrenie klasu
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Swing® Top

Epicoccum nigrum
Cladosporium herbarum

Alternaria alternata

Azol I

Azol II

Swing Top

Strobilurin I

Strobilurin II

0,125ppm 0,5 2 8 31 125

Swing Top pôsobí na cieľové organiz
my v  rôznych fázach ich vývojového 
cyklu. Kombinácia dvoch účinných 
látok v  prípravku umožňuje úplne 
zastaviť vývoj patogénu, od  klíčenia 
spór, cez vývoj infekčných štruktúr 
a rast podhubia. Pri hodnotení účinku 
kuratívneho ošetrenia po  6 dňoch 
od aplikácie sa preukázalo zastavenie 
rastu mycélia septorióz (Sep toria 
nodorum) a  tým zabránenie tvor by 
výtrusov.

V porovnaní s produktmi obsahujúci
mi iba jednu účinnú látku – strobilurin 
má Swing Top široký záber účinnosti 
proti najzávažnejším chorobám zo 
sku piny černí.

Hodnoty ED 90 rôznych fungicídov
proti černiam v pšenici

Klíčenie Rast klíčnych
hýf

Tvorba
apresorií Rast mycélia

Hrdza 
pšeničná

Septorióza 
pšenice

Septória 
plevová 

Dimoxystrobin Epoxiconazole Swing Top

Inhibícia cieľových patogénov v rôznych fázach ich vývoja

Spektrum účinnosti

Listové a klasové choroby

Septorióza pšenice    

Septória plevová    

Hrdza pšeničná    

Hrdza plevová    

Helmintospóriova škvrnitosť    

Fuzariózy

Pleseň snežná    

Fusarium graminearum    

Fusarium culmorum 
Fusarium poae    

Fusarium poae    

Černe

Epicoccum nigrum    

Cladosporium herbarum    

Alternaria alternata    

Stupnica na hodnotenie účinnosti: 

  výborná     
  dobrá    
  stredná   
  slabá 
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2e¯

FMN

FeS

FeS

Cytb

Cyt c1

Cyt a3

Cytc

CytaQ

2e¯

FMN

FeS

FeS

Cytb

Cyt c1
Cytc

Q

Cyt a3

Cyta

Dvojitý účinok
Znázornenie komplexného procesu 
pomocou jednoduchého modelu

Pri nerušených 
podmienkach funguje 
dýchanie húb presne 
ako Newtonove kyvadlo, 
stabilne poháňané výmenou 
energie.

Keď zlyhá pohon 
a harmonická súhra
membránového systému  
je narušená, systém  
je narušený dvakrát 
a huba zomiera.

Nové riešenie na ošetrenie klasu

Swing® Top
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Swing® Top

Epoxiconazole – aktívna zložka prí
pravku Swing Top. Narušuje biosyn
tézu lipidov patogénnej huby. To ve 
die ku štrukturálnym zmenám a  ku 
strate funkcie membránového systé
mu.

Druhá zložka – dimoxystrobin – blo
kuje mitochondrálny prenos elektró
nov huby, normálny tok elektrónov 
a dodávka energie sa zastaví.

Obidva spôsoby účinku, strata výro
by energie a  deformovaná štruktúra 
membrány, sa dopĺňajú a  nakoniec 
vedú ku kolapsu životných funkcií 
hu by.

Swing Top s dvojakým spôsobom účinku

Swing® TopSwing® Top
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Výsledky biologických 
pokusov

Preto je pre pšenicu veľmi dôležité, 
aby bol v  období od  fázy zdurenia 
listovej pošvy až do  konca kvitnutia 
aplikovaný širokospektrálny preven
tívny a kuratívny produkt. Všetky tieto 
požiadavky spĺňa Swing Top. Je to 
ideálna voľba na ošetrenie horného 

listového poschodia a  klasu proti 
chorobám. Swing Top neovplyvňuje 
klíčivosť zŕn a  je veľmi selektívny ku 
pšenici, preto je skvelou voľbou na 
osivárske porasty, určené na produk
ciu kvalitného osi va.

Zo všetkých druhov obilnín je pšenica 
najviac ohrozovaná. V  závislosti 
od regiónu, pestovanej odrody a pre
vládajúcich poveternostných podmie
nok môžu septoriózy, hrdze, škvrni
tosti a  fuzariózy významne ovplyvniť 
výnos a kvalitu zberu.

Septoria tritici – pôvodca listových 
škvrnitostí v pšenici – sa pre značné 
rozšírenie a vplyv na úrodu radí me dzi 
najvýznamnejšie patogény v  pše nici. 
Swing Top poskytuje vynikajúcu 
ochranu.

Hnedé škvrny na listoch a klasoch sa 
môžu objaviť predovšetkým po  čas 
vlhkých rokov a  dosiahnuť rozmery 
epidémie. Patogén sa vyvíja veľmi 
rýchlo, a  preto môže spôsobiť 
vý znamné zníženie výnosu aj pri 
ne skorej infekcii. S prípravkom Swing 
Top bude táto choroba úspešne pod 
kontrolou.

Spoľahlivá ochrana pšenice

Swing Top – účinnosť proti septorióze pšenice (Septoria tritici)

Swing Top – účinnosť proti septórii plevovej (Septoria nodorum)

Napadnutie listov  (%)

 neošetrené  Swing Top
 konkurenčný azol  konkurenčný strobilurín

1  neskorá aplikácia, hodnotenie vykonané vo fáze BBCH 75-85 
bez počiatočného napadnutia

n = 9

Napadnutie listov  (%)

28

7

9
n = 17

Napadnutie klasov (%)

13

5

6

 neošetrené  Swing Top  konkurenčný strobilurín

n = 8

1 neskorá aplikácia, hodnotenie vykonané 20 – 25 dní po ošetrení,  počiatočné 
napadnutie 0 – 3 %

Nové riešenie na ošetrenie klasu
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Swing® Top

Swing Top – účinnosť proti hrdzi

Účinnosť prípravku Swing Top proti helmintospóriovej škvrnitosti 
(Drechslera tritici-repentis)

36

1

Napadnutie listov hrdzou pšeničnou
(Puccinnia recondita) v %

n = 7

1 neskorá aplikácia, hodnotenie vykonané 30 – 45 dní po ošetrení, počiatočné 
napadnutie 0 – 1 %

4

35

10

16

Napadnutie listov hrdzou plevovou 
(Puccinia striiformis) v %

1 neskorá aplikácia, hodnotenie vykonané 30 – 60 dní po ošetrení, počiatočné 
napadnutie 0 – 2 %

n = 2

Napadnutie helmintospóriovou škvrnitosťou v %

n = 8

1 neskorá aplikácia vykonaná 25 – 40 dní po ošetrení, bez počiatočného napadnutia

 neošetrené   Swing Top
 konkurenčný azol  konkurenčný strobilurín

13

25

14

45

 neošetrené

 Swing Top

 konkurenčný strobilurín

naj mä v Nemecku. Patogén má krát
ky životný cyklus, a  preto môže 
v  krátkej dobe spôsobiť významné 

škody na  úrode. Spoľahlivú ochranu 
proti tejto chorobe poskytuje Swing 
Top.

V posledných rokoch výrazne stúpla 
závažnosť napadnutia pšenice hel
mintospóriovou škvrnitosťou, a  to 

Hrdza pšeničná je patogén, ktorý 
napáda pšenicu v  suchých, teplých 
oblastiach a  rokoch. Šíri sa obvykle 
až vo fáze zdurenia listovej pošvy 
a  napadnutie môže spôsobiť roz
siahle ekonomické straty. Swing Top 
má výbornú účinnosť proti hrdziam – 
hrdzi trávovej, pšeničnej aj plevovej. 
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Výsledky biologických 
pokusov

Napadnutie pšenice fuzáriami môže 
mať vplyv na tieto ukazovatele:

 výnos obilnín
 kvalita zrna (HTZ, pekárenské 

   vlastnosti, obsah toxínov)

Pri pokusoch v kontrolovaných pod
mienkach preukázal Swing Top vý
borný účinok proti fuzariózam klasov. 
Okrem druhov Fusarium graminea
num a Fusarium culmorum bola skú
maná aj pleseň snežná (Micro do
chium nivale/monographella nivalis), 
ktorá neprodukuje toxíny. Apli kácia 
fungicídu v správnej dobe (optimálne 
v BBCH 65) má vplyv nielen na výšku 
výnosu, ale zlepšuje aj  kvalitu zrna. 
Variant ošetrený prípravkom Swing 
Top mal vyššiu HTZ a  nižší obsah 
toxínov v  porovnaní s  kontrolným 
ošetrením.

V daždivých rokoch, keď zrenie spo
maľuje chladné počasie, často sa 
vyskutujú v klasoch černe, ktoré môžu 
negatívne ovplyvniť kvalitu zrna a 
môžu viesť počas mlátenia ku zvýše
nej tvorbe prachu. Swing Top posky
tuje vynikajúcu kontrolu týchto parazi
tujúcich plesní.

Účinnosť prípravku Swing Top proti fuzariózam (Fusarium spp.)

Účinnosť prípravku Swing Top proti černiam

1 aplikácia vo fáze BBCH 65, hodnotenie vykonané vo fáze BBCH 75-85, 
prirodzená a umelá infekcia

41

17

22

36

Napadnutie klasov fuzariózami (%)

n = 14

35

4

21

7

Napadnutie rastlín plesňou snežnou (%) 

1 neskorá aplikácia, hodnotenie vykonané vo fáze BBCH 75-85, 
umelá infekcia

n = 4

 neošetrené Swing Top
 konkurenčný azol konkurenčný strobilurín

Napadnutie klasov čerňami (%)

47

15

21

1 neskorá aplikácia, hodnotenie vykonané vo fáze BBCH 85-92

 neošetrené Swing Top konkurenčný azol

n = 7

Nové riešenie na ošetrenie klasu
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Swing® Top

Účinok Swingu Top proti hubovým 
chorobám a zlepšenie fyziologického 
stavu rastlín sa prejavuje väčším 

objemom zelenej hmoty a vyššími 
výnosmi zrna. Vynikajúce výsledky 
dokazujú potenciál nového fungicídu.

V  pokusoch takmer bez výskytu 
chorôb* bolo zistené významné zvý
šenie úrody pri použití Swingu Top. 
Toto zvýšenie môže byť spojené 
s pozorovaným zlepšením fyziologic
kého stavu. 

* 0 – 3 % napadnutie hubovými choroba-
mi

Swing Top – vplyv na výnos

Zvýšené výnosy s prípravkom Swing Top – pri absencii chorôb

Výnos zelenej hmoty   (%)

18

42

31

42

1 neskorá aplikácia, hodnotené vo fáze BBCH 75-85

n = 44

Výnos (t/ha)

7,56 c

8,79 a

8,35 b

8,46 b
n = 49

1 neskorá aplikácia, SNK test

Neošetrené

Swing Top

konkurenčný azol

konkurenčný strobilurín

Výnos (t/ha)

1 neskorá aplikácia, výnosové výsledky analyzované pomocou SNK 

n = 8

 Neošetrené Swing Top

7,84 a

7,13 b

NEOŠETRENÉ OŠETRENÉ
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Výsledky biologických pokusov

Poľné pokusy ukazujú, že aplikácia 
prípravku Swing Top má pozitívny 
vplyv na kvalitu pšenice. V porovnaní 
s neošetrenou kontrolou sa hmot nosť 
tisíc zŕn významne zvýšila.
Obsah bielkovín môže byť zachovaný 
aj pri vysokých výnosoch. V  ko neč
nom dôsledku to znamená, že celko
vý výnos bielkovín sa zvyšuje. 

Swing Top – vplyv na kvalitu zrna

neošetrené

ošetrené

Pšenica ošetrená 
prípravkom Swing 
Top má výbornú 
pekársku kvalitu

Pečivo z neošetre-
nej pšenice

Hmotnosť tisíc zŕn (g)

 neošetrené Swing Top
 konkurenčný azol konkurenčný strobilurín
1 neskorá aplikácia

40,1 

45,1 

42,7 

44,2 
n = 44

Výnos (t/ha)

n = 5

9,78

10,42 

10,14 

Obsah bielkovín (%)

12,4

12,4

12,2

1,20

1,29

1,26

n = 5

n = 5

 neošetrené Swing Top konkurenčný azol

1 neskorá aplikácia

Výnos bielkovín (t/ha) 

Nové riešenie na ošetrenie klasu

BASF_Swing_Top_2014.indd   10 18.12.2013   8:42



Swing® Top

Swing Top obsahuje dimoxystrobín 
a  epoxicanazole – dve účinné látky 
s  rôznym mechanizmom pôsobenia. 
Ich koncentrácie sú stanovené tak, 
aby obidve mali rovnaký reziduálny 
účinok. Vďaka tomu prípravok Swing 
Top obmedzuje riziko vzniku rezisten
cie. 
Preto, aby sme užívateľom ponúkli 
maximálnu spoľahlivosť v praktickom 
využití, vykonáva BASF dlhodobo mo 

nitoring účinnosti fungicídov v  rám ci 
celej Európy. V  tomto programe sú 
zisťované účinky jednotlivých fungicí
dov na najvýznamnejšie choroby obil
nín a  z  výsledkov sú formulované 
aktuálne odporúčania pestovateľom. 
Výsledky a  odporúčania týkajúce sa 
manažmentu rezistencie vydáva orga
nizácia FRAC (Fungicide Resistence 
Action Committee).
Nakoniec sám spotrebiteľ určuje 

najdlhšiu možnú účinnosť, ktorú mo
derný fungicíd môže ponúknuť pro
stredníctvom:

 aplikácií kombinovaných príprav
kov s rôznymi spôsobmi účinku – 
napr. Swing Top

 dodržiavaním odporúčaných apli
kačných dávok

 obmedzením počtu aplikácií
 dodržiavaním odporúčaných inter
valov medzi aplikáciami

Antirezistentná stratégia

Swing® Top

 25 29 30 31 32 37 39 49/51 55 59 61–69 71–92

1,2 l/ha
Swing Top je produkt vhodný 
na spoľahlivé neskoré ošetrenie. Zr no 
chráni širokým spektrom účinku 
a  za bezpečuje zdravé a  bezproblé
mové dozrievanie. Aplikácia sa 
odporúča v rozmedzí fáz metania až 
koniec kvitnutia (BBCH 49/51 až 
BBCH 69).

Swing Top ponúka:
  široké spektrum ochrany proti 
všetkým dôležitým chorobám lis
tov a chorobám klasu vrátane 
fuzarióz a černí

  vyšší výnosový potenciál v dôsled
ku fyziologického pôsobenia

Fázy BBCH

Odporúčaná aplikácia

BASF_Swing_Top_2014.indd   11 18.12.2013   8:42



Fyzikálne a chemické 
vlastnosti

Základné údaje

Fyzikálne a chemické vlastnosti

  Účinné látky: 

  

Názov: Dimoxystrobin Epoxiconazole

Chemická trieda: strobiluríny  triazoly
Chemický názov (IUPAC): (E)-o-(2,5-dimethylphenoxy- (2RS, 3SR)-1-[3-(2-chloro-
 methyl)-2-methoxyimino-N- phenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluoro-
 methylphenylacetamide phenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazole

Chemický vzorec: C19H22N2O3 C17H13ClFN3O
Molekulová hmotnosť: 326,4  329,8
Obsah vo formulácii: 133 g/l  50 g/l

1 2

Formulácia: suspenzný koncentrát (SC)
Vzhľad pri 20 °C: biela kvapalina
Zápach: mierne aromatický
Oxidačné vlastnosti: bez oxidačného potenciálu
Samozápalnosť: teplota samovznietenia je 440 °C
PH 1 % roztoku vo vode: 6,6
Viskozita: 91 – 99 mPas, správa sa ako umelá hmota
Relatívna hustota: 1,062

Priemerná stabilita suspenzie 
vo vodnom roztoku (1,5 %): 98 – 100 % pre obidve účinné látky

Miešateľnosť:  je možná široká škála zmesí s inými prípravkami na ochranu
 rastlín a dá sa použiť na ošetrenie postrekom

Swing® Top

Nové riešenie na ošetrenie klasu
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Swing® Top

DIMOXYSTROBIN

EPOXICONAZOLE
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Kritická orálna toxicita krysy LD50: m: > 2000 mg/kg telesnej hmotnosti
  f: 1421 mg/kg telesnej hmotnosti
Kritická kožná toxicita krysy LD50:  > 4000 mg/kg telesnej hmotnosti
Kritická inhalácia krysy  LC50 (4h): m: 1.00 mg/l
  f:  3,47 mg/l
  m&f: > 4,26 mg/l
Podráždenie kože králika: nedráždivý
Podráždenie očí králika: nedráždivý

Citlivosť kože  nie je zvýšená citlivosť

(modifikovaný Buehlerov test)

Vtáky: prakticky netoxický 
 LD50 > 2000 mg/kg

Dážďovky: žiadny dlhodobý nepriaznivý účinok
Necieľové článkovce 
(6 druhov): prakticky netoxický

Včely: prakticky netoxický

Vodné organizmy: LC50 ryby: > 0,18 mg/l
 EC50 dafnie: 0,42 mg/l
 EC50 riasy: 0,44 mg/l

Toxicita a životné prostredie

Nízka toxicita
Prípravok Swing Top je vysoko selek
tívny. Zatiaľ čo huby sú veľmi citlivé, 
toxicita pre cicavce je nízka. 

Nedotknuté prírodné zdroje

Pôda
V poľných pokusoch dosahovali hod
noty DT50 dimoxystrobinu v  pô de 
od 2 do 39 dní. Ani jedna z účinných 
látok sa v pôde nehromadí, viažu sa 
na  pôdu a  mineralizujú. Tri hlavné 
me tabolity dimoxystrobinu je síce 
možné nájsť v pôde, ale nemajú biolo
gický, ekotoxikologický alebo toxiko
logický potenciál a  sú jednoducho 
odbúrateľné.

Neexistuje riziko, že by sa dimoxy
strobin alebo epoxiconazole dostali 
do hlbších vrstiev pôdy alebo pre siakli 
do podzemných vôd.

Údaje o toxicite prípravku Swing Top

Údaje o ekotoxicite prípravku Swing Top

Nové riešenie na ošetrenie klasu
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Swing® Top

Voda
Dimoxystrobin a  epoxiconazole sa 
rozkladajú pôsobením svetla vo vode 
a rozptyľujú sa tiež absorbciou do se
dimentu. 

Vzduch
S hodnotami 6 x 109 Pa a < 1 x 105 
Pa je tlak pary dimoxystrobinu a epoxi
conazolu nízky. Nebezpečenstvo úniku 
do ovzdušia je preto veľmi nízke.

Bez dosahu na faunu a flóru
Dimoxystrobin a epoxiconazole pred
stavujú v  porovnaní s  prínosmi malé 
riziko a  Swing Top je teda ideál nym 
produktom na použitie v in teg rovanej 
ochrane rastlín.

Vtáky a stavovce
Účinné látky dimoxystrobin a  epoxi
conazole nie sú pre vtáky a stavovce 
jedovaté.

Ryby, dravé ryby a riasy
Celý rad ekologických štúdií ukazuje, 
že použitie dimoxystrobinu a  tiež 
epoxiconazolu pri dodržaní zásad 
správnej poľnohospodárskej praxe 
neovplyvní nepriaznivo vodné spolo
čenstvo. 

Včely
Dimoxystrobin a  epoxiconazole nie 
sú pre včely jedovaté.

Necieľové článkovce
Na  základe laboratórnych testov 
a poľných pokusov sa očakáva nízke 
riziko pre dravé roztoče a  iné pro
spešné organizmy.

Pôdne necieľové organizmy
Laboratórne testy a  dlhodobé poľné 
pokusy dokazujú, že dimoxystrobin 
a epoxiconazole nepredstavujú riziko 
pre dážďovky, mikroorganizmy i celý 
pôdny systém. 

Necieľové rastliny
Účinné látky dimoxystrobin a  epoxi
conazole necieľové rastliny neovplyv
ňujú.
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Štefan Šimonka

Robert Jurových

Peter Otáhal

Ľubomír Eged

Anton Onufer

Štefan Šimonka

špecialista na vinič a ovocie

+421 917 719 239

+421 907 701 865

+421 905 295 008

+421 907 702 514

+421 905 295 007

+421 917 719 239
Náš tím odborných pracovníkov Vám vždy

ochotne pomôže nájsť to najlepšie riešenie

pre ochranu, pestovanie a výživu rastlín

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

Technická a poradenská služba BASF
– rozdelenie regiónov

BASF Slovensko, spol. s r. o.,
Prievozská 2, Bratislava 2, 821 09
tel.: 02/58 266 111, fax: 02/58 266 566
www.agro.basf.sk
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