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PUípravek na ochranu rostlin 
 

QUILT XCEL® 
 
 

Fungicidní pUípravek ve formě suspo emulze určený k ochraně kukuUice proti 
houbovým chorobám. 
 
Účinné látky: 
azoxystrobin 141,4 g/l (13,5%) 
propikonazol  122,4 g/l (11,7%) 
PTÍPRůVEK M¥ŽE BÝT POUŽÍVÁN POUZE PROFESIONÁLNÍM UŽIVůTELEM 
 

      
 
Varování 
 
H302+H332 Zdraví škodlivý pUi požití nebo pUi vdechování. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
  
P261 Zamezte vdechování mlhy/ aerosolů. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 

brýle/obličejový štít. 
P304+P340 PTI VDECHNUTÍ: PUeneste postiženého na čersvtý vzduch  

a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. 
P305+P351+P338 PTI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout 
snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P337+P313 PUetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékaUskou pomoc/ošetUení. 
P391 
P501 

Uniklý produkt seberte. 
Odstraňte obsah/obal pUedáním oprávněné osobě. 

  
Dodatková informace 
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. 
EUH208 Obsahuje propikonazol. Může vyvolat alergickou reakci. 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské 

zdraví a životní prostUedí.  
  
OP II.st. PUípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů 

podzemní a povrchové vody 
SP 1   
 
 

Neznečišťujte vody pUípravkem nebo jeho obalem.  
(Nečistěte aplikační zaUízení v blízkosti povrchové vody. Zabraňte 
kontaminaci vod splachem z farem a z cest) 

PUed použitím pUípravku si pUečtěte pUiložené pokyny. 
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Evidenční číslo: 5035-0  
Držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta  Crop Protection AG,  CH-4002 Basel, Švýcarsko 
Právní zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 – Stodůlky 
Tel: 222 090 411 
Výrobce: Syngenta Supply AG, CH-4002 Basel, Švýcarsko 
 
Balení a objem:  
PET nebo HDPE/PA nebo HDPE láhev 1 L 
HDPE/PA nebo HDPE kanystr 5 L 
HDPE/PA nebo HDPE kanystr 10 L 
HDPE/PA nebo HDPE kanystr 20 L  
 
Číslo šarže: uvedeno na obalu 
Datum výroby: uvedeno na obalu 
 
Doba použitelnosti pUípravku: pUi skladování v neporušených originálních obalech a 
dodržení stanovených podmínek skladování 2 roky od data výroby 
PUípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze pUípravek 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 pUípravku pro tento účel zajistí vlastník pUípravku u akreditované laboratoUe a 
prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu pUípravku. 
 
P]sobení pUípravku: 
PUípravek Quilt Xcel je fungicidní pUípravek osahující účinné látky azoxystrobin a 
propikonazol.  
Azoxystrobin z chemické skupiny ß - methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty, QoI 
fungicidy) zastavuje pUi dýchání mitochondrií transport elektronů mezi cytochromem b a 
cytochromem c1. Azoxystrobin se vyznačuje protektivními, kurativními, eradikativními, 
translaminárními a systémovými vlastnostmi. Zabraňuje klíčení spor a inhibuje růst mycelia. 
Jedná se o širokospektrý fungicid. Listová plocha ošetUených porostů je delší dobu zelená 
(„zelený efekt“).  
Propikonazol je absorbován asimilujícími částmi rostlin – pUevážná část během první hodiny 
po aplikaci. V rostlinách se šíUí směrem nahoru (akropetálně) xylémem. Vlivem systemického 
šíUení se propikonazol rychle a rovnoměrně ukládá uvnitU rostlinných tkání. Propikonazol hubí 
houbové patogeny uvnitU rostliny ve fázi tvorby prvních pUíchytných orgánů (haustoria). 
Zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy sterolů v buněčných membránách - působí jako 
demetylační inhibitor (DMI). Ačkoliv biologický způsob fungování účinné látky propikonazol 
umožňuje její preventivní, kurativní i eradikativní použití, nejvhodnější je aplikace v raném 
vývojovém stadiu patogena. 
  
 
 
 
 
Indikace:  

Indikace ůplikační dávka 
(l/ha) 

OL 
(dny) 

Poznámka 
č. 

Plodina Škodlivý činitel pUípravku vody 
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kukuUice  
 

spála kukuUice 
 

1,0 200 – 600 AT 1 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní 
OL - ochranná lhůta 
 
Poznámka č.1:  
OšetUení kukuUice se provádí od růstové fáze BBCH 30 (počátek prodlužovacího růstu) do 
BBCH 69 (konec květu). OšetUuje se maximálně 1x. 
 
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových  
organism]:    
Plodina bez redukce 

tryska 
50 % 

tryska  
75 % 

tryska 
90 % 

    Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních 
organism] [m] 

   o  kukuUice setá 4 4 4 4 
 
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití pUípravků na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám. PUípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze pUi 
použití vegetačního pásu o šíUce nejméně 5 m. 
 
Menšinové použití pUípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 naUízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1107/200ř 
 

Indikace ůplikační dávka 
(l/ha) 

OL 
(dny) 

Poznámka 
č. 

Plodina Škodlivý činitel pUípravku vody 

kukuUice 
cukrová 

 
skvrnitost kukuUice 

(Kabatiella zeae), rez 
kukuUičná  

 

1,0 200 – 600 AT 2 

 
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní 
OL - ochranná lhůta 
 
Poznámka č.2:  
OšetUení kukuUice cukrové se provádí od růstové fáze BBCH 30 (počátek prodlužovacího 
růstu) do BBCH 6ř (konec květu). OšetUuje se maximálně 1x. 
 
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových  
organism]:    
Plodina bez redukce 

tryska 
50 % 

tryska  
75 % 

tryska 
90 % 

    Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních 
organism] [m] 

   o  kukuUice cukrová 4 4 4 4 
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S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití pUípravků na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám. PUípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze pUi 
použití vegetačního pásu o šíUce nejméně 5 m. 
 
Rizika spojená s nedostatečnou účinností pUípravku nebo jeho pUípadnou fytotoxicitou nese ve 
smyslu ust. čl. 51 odst. 5 naUízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200ř výlučně 
osoba používající pUípravek. 
 
PUíprava aplikační kapaliny: 
OdměUené množství pUípravku se za stálého míchání vlije do nádrže aplikačního zaUízení 
naplněné do poloviny vodou, dobUe se promíchá a doplní na stanovený objem. 
PUípravu aplikační kapaliny provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným pUísunem 
čerstvého vzduchu. 
 
ůplikace pUípravku: 
PUípravek Quilt Xcel se aplikuje pozemně postUikem profesionálními zaUízeními pro aplikaci 
pUípravků. 
PUípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby byl vyloučen únik a zasažení 
jakýchkoliv okolních porostů. PostUik provádějte jen za bezvětUí nebo mírného vánku, ve 
směru po větru a od dalších osob.  
PUípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 
Vstup na ošetUený pozemek je možný minimálně až druhý den po aplikaci. 
 
V pUípadě použití pUípravku v kombinaci s insekticidy na bázi pyretroidů, je nutné aplikovat 
tuto směs pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté tUetí hodiny 
pUíslušného dne.  
 
PUedcházení vzniku rezistence: 
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento pUípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou 
látku typu QoI a/nebo azolů jinak, než preventivně, nebo co nejdUíve během životního cyklu 
houby. Nespoléhejte pouze na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek. 
 
 
Rizika fytotoxicity: 
Je-li pUípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je velmi tolerantní 
k ošetUovaným rostlinám. 
 
Následné plodiny 
Nejsou žádná omezení pro následné plodiny. 
 
Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostUedí 
PUípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, 
necílových členovců (kromě včel), půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a 
necílových rostlin. 
 
Skladování: 
PUípravek skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, dobUe větratelných a 
uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních 
prostUedků a obalů od těchto látek pUi teplotě od +5 °C do + 35 °C. Chraňte pUed mrazem, 
vlhkem, pUímým slunečním záUením a sáláním tepelných zdrojů.  
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Čištění aplikačního zaUízení: 
Ihned po skončení postUiku důkladně vyčistěte aplikační zaUízení. Úplně vyprázdněte 
postUikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky tUikrát čistou vodou (minimálně 5 % 
objemu nádrže postUikovače) dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy pUípravku. 
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zaUízení může způsobit poškození následně 
ošetUovaných rostlin. 
 
Likvidace obal] a zbytk]:   
Zbytky postUikové kapaliny a oplachové vody se zUedí vodou v poměru 1 : 5 a beze zbytku 
vystUíkají na ošetUeném pozemku. Zbytky nesmějí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty 
povrchových vod. Prázdné obaly od pUípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení 
pUedají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvojstupňovým 
spalováním s teplotou 1 200 °C -1 400 °C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin. 
Stejným způsobem je po nasáknutí do vhodného materiálu (piliny) nutno likvidovat 
nepoužitelné zbytky pUípravku. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví pUi práci:  
Doporučené osobní ochranné pracovní prostUedky  
ochrana dýchacích orgánů není nutná 
ochrana očí a obličeje bezpečnostní ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 

166 
ochrana těla celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu napU. 

podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, 
popU. podle ČSN EN ISO 13řŘ2-1, nebo jiný ochranný oděv 
označený piktogramem / grafickou značkou „ochrana proti 
chemikáliím“ podle ČSN EN 340 / resp. ČSN EN ISO 136ŘŘ 

dodatečná ochrana hlavy není nutná 
ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro 

chemická nebezpečí  podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným 
kódem podle pUílohy A k ČSN EN 374-1 

dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv (napU. 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 (napU. protržené rukavice) je tUeba 
urychleně vyměnit 

Je-li pracovník pUi vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavUené kabině Uidiče, OOPP nejsou 
nutné. Musí však mít pUichystané alespoň rezervní rukavice pro pUípad poruchy zaUízení. 
PUi práci a po jejím skončení až do vysvlečení pracovního oděvu a důkladného umytí mýdlem 
a teplou vodou je zakázáno jíst, pít a kouUit. PUi práci s pUípravkem nepoužívejte kontaktní 
čočky. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a 
OOPP pUed dalším použitím vyperte. 
 
Bezpečnostní opatUení po skončení práce: 
Důkladně se omyjte (sprcha, koupel, umytí vlasů). Vyměňte si oděv. Důkladně omyjte 
ochranné vybavení. Kontaminované vybavení důkladně omyjte mýdlovým roztokem. 
 
První pomoc:  
Všeobecné pokyny: Projeví-li se pUetrvávající zdravotní potíže (bolesti hlavy; slzení, 
zarudnutí, pálení očí; podráždění kůže, pUetrvávají-li dýchací potíže, nebo podezUení na 
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alergickou reakci; nevolnost, bolesti bUicha apod.) nebo v pUípadě pochybností uvědomte 
lékaUe a poskytněte mu informace ze štítku, pUíbalového letáku nebo bezpečnostního listu.  
 
První pomoc pUi nadýchání aerosolu pUi aplikaci: PUerušte práci. PUejděte mimo 
ošetUovanou oblast.  
 
První pomoc pUi zasažení k]že: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky 
umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobUe opláchněte.  
 
První pomoc pUi zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, 
současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 15 minut velkým množstvím vlahé 
tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je tUeba je zlikvidovat.  
 
První pomoc pUi náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. 
 
PUi vyhledání lékaUského ošetUení informujte lékaUe o pUípravku, se kterým postižený 
pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V pUípadě potUeby lze další postup pUi první pomoci  
(i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním stUediskem v Praze.  
Telefon nepUetržitě: 224 ř1ř 293 nebo  224 915 402. 
 
Upozornění: 
Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nese 
spotUebitel. 
Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím pUípravku výrobce 
neručí. 
 
®  Registrovaná ochranná známka společnosti Syngenta. 


