
 

Capalo® Aktualizace: 17. 2. 2017  

PUípravek na ochranu rostlin 

Capalo  
Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě suspo emulze (SE) proti padlí 
travnímu a rzi pšeničné v pšenici ozimé, proti helmintosporióze pšenice, stéblolamu, braničnatce 
pšeničné a braničnatce plevové v pšenici, proti padlí travnímu, rynchosporiové skvrnitosti a hnědé 
skvrnitosti ječmene a rzi ječné v ječmeni, proti rzi žitné v žitě a proti padlí travnímu a rzi žitné v tritikale. 

Pouze pro profesionální uživatele.  

Účinné látky: 

fenpropimorf 200 g/l (19,5% hmot.) 

epoxykonazol 62,5 g/l (6,1% hmot.) 

metrafenon 75 g/l (7,3% hmot.) 
 

Evidenční číslo pUípravku:   4645-0  

 

 
 

NEBEZPEČÍ 

 

H31ř ZP¥SOBUJE VÁŽNÉ PODRÁŽDDNÍ OČÍ. 

H315 DRÁŽDÍ K¥ŽI. 

H317 M¥ŽE VYVOLůT ůLERGICKOU KOŽNÍ REůKCI. 

H351 PODEZTENÍ Nů VYVOLÁNÍ RůKOVINY. 

H360Df M¥ŽE POŠKODIT PLOD V TDLE MůTKY. PODEZTENÍ Nů POŠKOZENÍ REPRODUKČNÍ 
SCHOPNOSTI. 

H411 TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGůNISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY. 

 

P280 POUŽÍVEJTE OCHRůNNÉ RUKAVICE / OCHRůNNÝ ODDV / OCHRůNNÉ BRÝLE / 
OBLIČEJOVÝ ŠTÍT 

P261 ZAMEZTE VDECHOVÁNÍ MLHY. 

P202 NEPOUŽÍVEJTE, DOKUD JSTE SI NEPTEČETLI VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A 
NEPOROZUMDLI JIM. 

P272 KONTůMINOVůNÝ PRůCOVNÍ ODDV NEODNÁŠEJTE Z PRůCOVIŠTD. 

P264 PO MANIPULACI D¥KLůDND UMYJTE KONTůMINOVůNÉ ČÁSTI TDLů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-exclam.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-exclam.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-pollu.svg
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P305 + P351 + P338 PTI ZůSůŽENÍ OČÍ: NDKOLIK MINUT OPůTRND VYPLůCHUJTE VODOU. 
VYJMDTE KONTůKTNÍ ČOČKY, JSOU-LI NASAZENY, A POKUD JE LZE VYJMOUT SNADNO. 
POKRůČUJTE VE VYPLůCHOVÁNÍ. 

P30Ř + P311 PTI EXPOZICI NEBO PODEZTENÍ NA NI: VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMůČNÍ 
STTEDISKO NEBO LÉKůTE. 

P303 + P352 PTI STYKU S K¥ŽÍ ĚNEBO S VLůSYě: OMYJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM MÝDLů ů 
VODY. 

P333 + P311 PTI PODRÁŽDDNÍ K¥ŽE NEBO VYRÁŽCE: VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMůČNÍ STTEDISKO NEBO LÉKůTE. 

P332 + P313 DOJDE-LI K PODRÁŽDDNÍ K¥ŽE: VYHLEDEJTE LÉKůTSKOU POMOC/OŠETTENÍ. 

P362 + P364 ODLOŽTE KONTůMINOVůNÉ OBLEČENÍ ů PTED OPDTOVNÝM POUŽITÍM 
VYPERTE. 

P3ř1 UNIKLÝ PRODUKT SEBERTE. 

P337 + P311 PTETRVÁVÁ-LI PODRÁŽDDNÍ OČÍ: VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMůČNÍ 
STTEDISKO NEBO LÉKůTE. 

P405 SKLůDUJTE UZůMČENÉ. 

P501 ODSTRůŇTE OBSůH / OBAL PTEDÁNÍM OPRÁVNDNÉ OSOBD. 
 

EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ůBYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ 
ZDRůVÍ ů ŽIVOTNÍ PROSTTEDÍ. 
 

PTED POUŽITÍM SI PTEČTDTE PTILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ. 

SP1 NEZNEČIŠŤUJTE VODY PTÍPRůVKEM NEBO JEHO OBůLEM / NEČISTDTE ůPLIKůČNÍ 
ZůTÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÉ VODY. / ZůBRůŇTE KONTůMINůCI VOD SPLACHEM Z 
FAREM A Z CEST. 

PTÍPRůVEK JE VYLOUČEN Z POUŽITÍ V OCHRůNNÉM PÁSMU II. STUPND ZDROJ¥ PODZEMNÍ 
VODY. 

K ZůBRÁNDNÍ VZNIKU REZISTENCE, NEAPLIKUJTE TENTO PTÍPRůVEK NEBO JINÝ, KTERÝ 
OBSůHUJE ÚČINNOU LÁTKU VÝHRůDND ZE SKUPINY ůZOL¥ NEBO KOMBINůCI ůZOL¥ ů 
ůMIN¥ ĚNůPT.: FENPROPIMORF, FENPROPIDIN, SPIROXůMINě, PO SOBD BEZ PTERUŠENÍ 
OŠETTENÍM JINÝM FUNGICIDEM S ODLIŠNÝM MECHůNISMEM ÚČINKU. 

K ZůBRÁNDNÍ VZNIKU REZISTENCE NEAPLIKUJTE TENTO PTÍPRůVEK NEBO JINÝ, KTERÝ 
OBSůHUJE ÚČINNOU LÁTKU TYPU AZOL A/NEBO AMIN A/NEBO BENZOFENON JINůK NEŽ 
PREVENTIVND NEBO CO NEJDTÍVE BDHEM ŽIVOTNÍHO CYKLU HOUBY. 

NESPOLÉHEJTE POUZE Nů KURůTIVNÍ POTENCIÁL TOHOTO TYPU ÚČINNÝCH LÁTEK. 
 

Držitel rozhodnutí o povolení:  BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, 
Německo 

Právní zástupce v ČR:   BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8 
     + 420 235 000 111 

Velikost a materiál balení:  1 l přípravku / HDPE láhev 

     5 l a 10 l přípravku / HDPE kanystr 

Číslo šarže:     uvedeno na obalu 

Datum výroby:    uvedeno na obalu 

Doba použitelnosti pUípravku:  2 roky od data výroby, teplota skladování +5 °C až +30 °C 
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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 shodují s 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. 
 
P]sobení: 
Capalo je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé 
rostlině.  

Působí proti listovým a klasovým chorobám v pšenici, ječmeni, žitu a tritikale. 
 
Účinná látka fenpropimorf ze skupiny morfolinů, inhibuje biosyntézu ergosterolu, má systemický 
protektivní a kurativní účinek.  

Účinná látka epoxykonazol ze skupiny triazolů blokuje syntézu C-14-demethylasy a tím tvorbu 
buněčných membrán patogena.  

Účinná látka metrafenon ze skupiny benzofenonů, blokuje růst infekčních struktur, růst mycélia a 
sporuluci houbových patogenů. 
 
Rozsah povoleného použití: 
 

1) Plodina, 
oblast použití 

2ě Škodlivý organismus, jiný 
účel použití 

Dávkování, 
mísitelnost 

OL 
(dny) 

3ě Poznámka 

pšenice ozimá padlí travní, rez pšeničná 1,4 l/ha  35  

pšenice helmintosporióza pšenice, 
braničnatka pšeničná, 
braničnatka plevová, stéblolam 

2 l/ha 35  

ječmen padlí travní, rynchosporiová 
skvrnitost ječmene, hnědá 
skvrnitost ječmene, rez ječná 

2 l/ha 35  

žito rez žitná 2 l/ha 35  

tritikale padlí travní, rez žitná 2 l/ha 35  

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a 
sklizní. 

Pšenici, ječmen, žito a tritikale je možné ošetřit max. 2x za vegetační sezónu plodiny bez ohledu na 
účel použití, z toho pšenici proti stéblolamu je možné ošetřit max. 1x za rok. 

 

Přípravek se aplikuje proti listovým a klasovým chorobám ve fázi BBCH 25 – 61, proti stéblolamu 
v BBCH 29 – 32. 

 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.  

Přípravek se aplikuje postřikem. 

 
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organism]: 

Plodina bez 
redukce 

tryska 
50% 

tryska 
75% 

tryska 
90% 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organism] [m] 
Obilniny 18 4 4 4 
 
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti), jejichž 
okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m. 
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Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších 
osob. 
 
PUíprava postUikové kapaliny: 
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Před použitím přípravek důkladně 
protřepeme. Odměřené množství vlijeme do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého 
míchání doplníme nádrž postřikovače na stanovený objem. 

Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a 
činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu bez odkladu spotřebujeme.  

 

Bezpečnost a ochrana zdraví pUi práci: 

Osobní ochranné pracovní prostUedky pUi pUípravE aplikační kapaliny a pUi aplikaci: 
ochrana dýchacích orgánů:   není nutná 

ochrana rukou:  gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro 
chemická nebezpečí podle ČSN EN 420 s uvedeným kódem 
podle přílohy A k ČSN EN 374-1. 

ochrana očí a obličeje:    není nutná 

ochrana těla: celkový ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN 
EN 14605 nebo podle ČSN EN 13034 označený piktogramem 
„ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688 

dodatečná ochrana hlavy:   není nutná 

dodatečná ochrana nohou:  pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové 
holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 
(s ohledem na práci v zemědělském terénu) 

společný údaj k OOPP:  poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je nutné 
urychleně vyměnit. 

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí teplou 
vodou a mýdlem nejezte, nepijte a nekuřte. 

Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte / omyjte mýdlovým roztokem nebo 
roztokem sody, popř. postupujte podle doporučení výrobce OOPP. 

 

 

 

 
První pomoc: 

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a 
poskytněte mu informace z této etikety / štítku nebo příbalového letáku. 

První pomoc pUi nadýchání aerosolu pUi aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. 
Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. 

První pomoc pUi zasažení k]že: 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 pUi zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky - 
čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně 
vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření). 
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První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při 
vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu 
popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.  

Při vyhledání lékařského ošetření, informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o 
poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci konzultovat s 
Toxikologickým informačním stUediskem: Telefon nepUetržitE: 224 ř1ř 2ř3 nebo 224 ř15 402. 

 

Likvidace obal] a zbytk]: 
Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty 
povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku několikrát vypláchněte vodou, která se nesmí vylévat a 
použije se pro přípravu postřiku. Obaly poté dejte buď do sběru k recyklaci nebo ke spálení ve 
schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 – 1400 °C ve druhém 
stupni a s čištěním plynných zplodin. Stejně se spálí případné zbytky přípravku po předchozím 
vsáknutí do hořlavého materiálu (pilin apod.). Zbytky postřikové kapaliny zředěné v poměru asi 1 : 5 
likvidujte vystříkáním na okraji ošetřeného pozemku v místě vzdáleném od vodotečí, studní a rybníků.  

 

Skladování: 
Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech při 
teplotách +5 až +30 °C odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů 
od těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.  

PUi správném skladování v p]vodních neotevUených obalech pUípravek zachová plnou 
biologickou účinnost po dobu nejménE 2 let. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že pUi 
dodržení návodu k použití je pUípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nem]že 
ručit za škody, zp]sobené neodborným a pUedpis]m neodpovídajícím použitím a skladováním.  

  registrovaná známka BASF  


