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ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ 

               Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno 

               SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ 

               ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 

               Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO 

 

Vytvořil/telefon:  Ing. Jana Ondráčková / 545 110 470 

E-mail: jana.ondrackova@ukzuz.cz 

Datum: 12. 9. 2016 

č.j. : UKZUZ 100094/2016 

 

 

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 8. 2016 – 31. 8. 2016 

 

 

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

 

Adiunkt 500 SC (+ další obchodní jméno Saper 500 SC) 
držitel rozhodnutí o povolení: INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, 

Polsko 

evidenční číslo: 5429-0 

účinná látka: diflufenikan 500 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2019 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

pšenice  

ozimá, 

tritikale  

ozimé 

chundelka 

metlice, plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,30 l/ha AT 1) od: 14 BBCH, 

do: 23 BBCH  

2) do: 14 BBCH 

 

 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní 
 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval 

mezi 

aplikacemi 

pšenice, tritikale 200 – 300 l/ha postřik 1x  na podzim  

 

Citlivé plevele: violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavka objímavá, pomněnka rolní, 

rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, vikev ptačí 

Méně citlivé plevele: heřmánek nevonný, chundelka metlice, svízel přítula. 
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Pěstování následných plodin je bez omezení. 

V případě, že je nutné zlikvidovat již ošetřený porost, nepěstujte řepu, hrách (na lehkých 

půdách), řepku, oves ani žádné jiné brukvovité rostliny. Ostatní plodiny je možné pěstovat po 

zorání pozemku do hloubky 20 cm. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí 

 

  Ihned po ukončení ošetření vyčistěte aplikační zařízení následujícím způsobem: 

 vyprázdněte nádrž postřikovače, poté propláchněte všechny součásti postřikovače a 

opět vyprázdněte, 

 naplňte nádrž postřikovače vodou s přidáním čisticího prostředku – postupujte 

v souladu s návodem na jeho použití, a proplachujte alespoň 10 minut při zapnutém 

míchacím zařízení,  

 součásti postřikovače rozeberte, promyjte a propláchněte je odděleně v čisticím 

prostředku – v souladu s návodem na jeho použití 

 propláchněte zařízení postřikovače i všechny jeho součásti čistou vodou 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

Ozimá pšenice, tritikale 20 20 20 20 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] 

Ozimá pšenice, tritikale 10 5 5 0 

 

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 

svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při 

použití vegetačního pásu. 

 

Badge WG 
držitel rozhodnutí o povolení: Isagro S.p.A., Caldera Business Park, Via Caldera 21, 20153 

Milano, Itálie 

evidenční číslo: 5180-0 

účinná látka: hydroxid měďnatý 244 g/kg 

                     oxichlorid měďnatý 245 g/kg  

                     (celkový obsah čisté mědi 280 g/kg) 

platnost povolení končí dne: 31. 1. 2019 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

réva plíseň révová 1,25 kg/ha do 

BBCH 61 

21 1) od: 13 BBCH, 

do: 83 BBCH  
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2,5 kg/ha  od 

BBCH 61 

jádroviny bakteriální 

spála 

2,9 kg/ha 21  1) od: 03 BBCH, 

do: 65 BBCH  a  

 

broskvoň, 

meruňka, 

třešeň, 

slivoň 

moniliová 

hniloba 

3,5 kg/ha AT  1) od: 91 BBCH, 

do: 55 BBCH  

 

broskvoň, 

slivoň 

kadeřavost listů 

broskvoně, 

puchrovitost 

3,9 kg/ha AT  1) od: 91 BBCH, 

do: 55 BBCH  

 

brambor plíseň 

bramborová 

3 kg/ha 7  1) od: 15 BBCH, 

do: 85 BBCH  

 

chmel plíseň 

chmelová 

7,14 kg/ha 14  1) od: 39 BBCH, 

do: 89 BBCH  

 

okrasné 

rostliny 

houbové 

choroby, 

bakteriózy 

2,7 kg/ha --  2) při prvních 

příznacích 

choroby  

 

 

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

aplikace a sklizní. 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní 

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 
 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi 

réva 500-1000 l vody /ha  

(max. 500 l/ha do 

BBCH 61) 

postřik, 

rosení 

max.  5x  / rok 7 dnů 

jádroviny 700-1500 l vody /ha postřik, 

rosení 

max.  2x  / rok 14 dnů 

broskvoň, 

meruňka, 

třešeň, slivoň 

1000-1500 l vody /ha postřik, 

rosení 

max.  4x  / rok 

(max. 4 kg Cu/ha/rok) 

14 dnů 

brambor  600-800 l vody /ha postřik max.  4x 7 dnů 

chmel 1000-2000 l vody /ha postřik, 

rosení 

max.  2x  / rok 7-14 dnů 

okrasné rostliny  600-1000 l vody /ha postřik, 

rosení 

max.  5x  / rok 7-8 dnů 

 

V broskvoních proti kadeřavosti listů a ve slivoních proti puchrovitosti slivoně dosahuje 

přípravek průměrné účinnosti. 

 

Pozor na odrůdy citlivé na měď! 
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Citlivost odrůd jádrovin a peckovin konzultujte s držitelem povolení přípravku. 

 

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina 
bez 

redukce 

tryska  

50 % 

tryska 

75 % 

tryska  

90 % 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]  

Všechny plodiny 50 50 50 20 

 

Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při 

použití jiných přípravků na bázi mědi. 

 

Elegant 2 FD  
držitel rozhodnutí o povolení: Adama CZ s.r.o., Za Rybníkem 779, Jesenice, 25242 Jesenice u 

Prahy 

evidenční číslo: 5087-0 

účinná látka: florasulam  6,25 g/l 

                      2,4-D  300 g/l  

                      (ve formě esteru: 2,4-D-2EHE 452,4 g/l) 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2016 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

 

pšenice ozimá, 

ječmen ozimý, 

tritikale ozimé 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,6 l/ha AT  1) od: 21 BBCH, 

do: 32 BBCH  

 

ječmen  jarní plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,5 l/ha AT  1) od: 13 BBCH, 

do: 32 BBCH  

 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní 

Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet aplikací v plodině 

pšenice, ječmen, tritikale  200-400 l/ha postřik   1x 
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Spektrum účinnosti: 

Citlivé plevele: svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, mák vlčí, 

merlík bílý, penízek rolní, pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec, výdrol řepky. 

 

Přípravek se aplikuje v ozimých obilninách postemergentně na jaře v růstové fázi plodiny 

BBCH 21-32, tj. od fáze odnožování do fáze 2. kolénka: 2. kolénko postižitelné, vzdálené 

min. 2 cm od 1. kolénka. 

Růstová fáze plevelů: v období intenzivního růstu od 2 do 10 listů. 

 

Přípravek se aplikuje v jarním ječmeni postemergentně v růstové fázi plodiny BBCH 13-32,  

tj. od fáze 3. listu: 3. list rozvinutý do fáze 2. kolénka: 2. kolénko postižitelné, vzdálené min. 

2 cm od 1. kolénka. 

Růstová fáze plevelů: v období intenzivního růstu od 2 do 10 listů. 

Následné plodiny:  
V rámci normálního osevního postupu není po sklizni plodiny omezena volba následných 

plodin. 

   

Náhradní plodiny: 

V případě předčasného zrušení porostu ošetřeného přípravkem AG-FD1 306 SE lze pěstovat 

jako náhradní plodinu kukuřici nebo jarní obilniny po předchozí kultivaci půdy do hloubky 

minimálně 5 cm. Pěstování jiných náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. 

V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).  

Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!  

 

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku. 

 

Čištění aplikačního zařízení  

1) Zcela vyprázdněte postřikovač a propláchněte nádrž, ramena a hadice čistou vodou. Znovu 

vyprázdněte postřikovač. 

2) Nádrž naplňte do poloviny čistou vodou a přidejte čisticí prostředek (podle návodu na 

použití). Propláchněte ramena a hadice roztokem a ponechte postřikovač stát 10 minut za 

stálého míchání. Poté zcela vyprázdněte postřikovač. 

3) K odstranění zbytků čisticího prostředku vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte 

ramena a hadice. 

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

pšenice, ječmen, tritikale 4 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 

[m] 

pšenice, ječmen, tritikale 5 0 0 0 
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S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 

svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při 

použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m. 

 

Granprotec 
držitel rozhodnutí o povolení: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra 

(West), 400050 Mumbai, Indie 

evidenční číslo: 5272-0 

účinná látka: deltamethrin 25 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 10. 2018 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití. 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

skladované 

obiloviny 

(mimo pšenici) 

korovník obilní, 

pilousi, potemník 

hnědý, lesák 

skladištní, lesák 

moučný, zavíječi 

10-20 ml /t 

zrna 

1  5) sklady, sila 

 

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

použitím nebo spotřebou ošetřených obilnin. 

 

Plodina, oblast 

použití. 

Dávka vody. Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině  

skladované obiloviny 

(mimo pšenici) 

 0,98-0,99 l/t postřik 1x 

 

Dávka přípravku v rozmezí 10-20 ml/t zrna se volí dle intenzity napadení zrna škůdci. 

 

Přípravek lze aplikovat automaticky zařízením s nízkotlakými tryskami, umístěném na 

dopravním zařízení uvnitř skladovacího prostoru. Ruční aplikace není dovolena. 

 

 

Herbistop 
držitel rozhodnutí o povolení: COMPO GmbH, Gildenstrasse 38, D-48157 Münster, 

Německo  

evidenční číslo: 5437-0 

účinná látka: kyselina pelargonová 237,59 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 8. 2020 
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Rozsah povoleného použití: 

1)Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

drobné ovoce 

(mimo 

jahodník) 

plevele 

jednoděložné, 

plevele 

dvouděložné 

13 ml/m
2 

  

87 ml vody/m
2
 

3  1) během 

vegetačního 

období  

 

drobné ovoce 

(mimo 

jahodník) 

mechy, řasy 13 ml/m
2
   

87 ml vody/m
2
 

3  1) během 

vegetačního 

období  

 

nezemědělská 

půda, okrasné 

dřeviny 

plevele 

jednoděložné, 

plevele 

dvouděložné 

13 ml/m
2
   

87 ml vody/m
2
 

-  1) během 

vegetačního 

období  

 

nezemědělská 

půda, okrasné 

dřeviny 

mechy, řasy 13 ml/m
2
   

87 ml vody/m
2
 

-  1) během 

vegetačního 

období  

 

okrasné rostliny mechy, řasy 13 ml/m
2
   

87 ml vody/m
2
 

-    

okrasné rostliny plevele 

jednoděložné, 

plevele 

dvouděložné 

13 ml/m
2
   

87 ml vody/m
2
 

-    

trávníky mechy 9 ml/m
2
   

100-1000 ml 

vody/m
2
 

-  1) během 

vegetačního 

období  

 

zelenina plevele 

jednoděložné, 

plevele 

dvouděložné 

13 ml/m
2
   

87 ml vody/m
2
 

5    

zelenina mechy, řasy 13 ml/m2  

87 ml vody/m
2
 

5    

ovocné dřeviny plevele 

jednoděložné, 

plevele 

dvouděložné 

13 ml/m
2
   

87 ml vody/m
2
 

3  1) během 

vegetačního 

období  

 

ovocné dřeviny mechy, řasy 13 ml/m
2
   

87 ml vody/m
2
 

3  1) během 

vegetačního 

období  

 

 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, tkeré je nutné dodržet mezi termínem aplikace a 

sklizní. 

 

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit. 
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Plodina, oblast 

použití 

Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

drobné ovoce (mimo 

jahodník) 

postřik s kryty 4x 21-60 dnů 

nezemědělská půda, 

okrasné dřeviny, 

ovocné dřeviny 

postřik 4x 21-60 dnů 

okrasné rostliny, 

zelenina 

postřik 1x  před výsadbou nebo 

výsevem,  

2x  během vegetačního 

období s kryty 

21-60 dnů 

trávníky zálivka aplikace lokální 1x - 

 

Citlivé plevele:  
řebříček obecný, merlík bílý, opletka obecná, smetanka lékařská, laskavec ohnutý, 

srha laločnatá, lipnice roční, lipnice luční, ježatka kuří noha 

Méně citlivé plevele:  
pýr plazivý 

Upřesnění intervalu mezi aplikacemi:  
Při postřiku proti jednoděložným a dvouděložným plevelům je interval mezi aplikacemi 21-60 

dnů. 

Při postřiku proti mechům a řasám je interval mezi aplikacemi 30-60 dnů. 

 

Trávníky:  

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaném trávníku. Citlivost odrůd trav konzultujte 

s držitelem povolení. 

 

Ostatní plodiny:  

Přípravek nesmí zasáhnout ošetřované rostliny. 

 

Déšť 1 hodinu po aplikaci přípravku může snižovat jeho účinnost. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin. 

 

 

Herbistop AF 
držitel rozhodnutí o povolení: COMPO GmbH, Gildenstrasse 38, D-48157 Münster, 

Německo  

evidenční číslo: 5436-0 

účinná látka: kyselina pelargonová 30,99 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 8. 2020 
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Rozsah povoleného použití: 

1)Plodina, oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

nezemědělská 

půda 

plevele 

jednoděložné, 

plevele 

dvouděložné 

100 ml/m
2
 -  1) během 

vegetačního 

období  

 

nezemědělská 

půda 

mechy, řasy 100 ml/m
2
 -  1) během 

vegetačního 

období  

 

okrasné rostliny plevele 

jednoděložné, 

plevele 

dvouděložné 

100 ml/m
2
 -    

okrasné rostliny mechy, řasy 100 ml/m
2
 -    

zelenina plevele 

jednoděložné, 

plevele 

dvouděložné 

100 ml/m
2
 5    

zelenina mechy, řasy 100 ml/m
2
 5    

ovocné dřeviny, 

drobné ovoce 

(mimo jahodník) 

plevele 

jednoděložné, 

plevele 

dvouděložné 

100 ml/m
2
 3  1) během 

vegetačního 

období  

 

ovocné dřeviny, 

drobné ovoce 

(mimo jahodník) 

mechy, řasy 100 ml/m
2
 3  1) během 

vegetačního 

období  

 

okrasné dřeviny plevele 

jednoděložné, 

plevele 

dvouděložné 

100 ml/m
2
 -  1) během 

vegetačního 

období  

 

okrasné dřeviny mechy, řasy 100 ml/m
2
 -  1) během 

vegetačního 

období  

 

 

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

sklizní. 

 

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

 

Plodina, oblast 

použití 

Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

drobné ovoce postřik aplikace 

lokální 

  4x  21-60 dnů 

nezemědělská půda postřik aplikace 

lokální 

  4x  21-60 dnů 
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Plodina, oblast 

použití 

Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

okrasné dřeviny postřik aplikace 

lokální 

  4x  21-60 dnů 

okrasné rostliny postřik aplikace 

lokální 

1x  před výsadbou nebo 

výsevem,   2x  během 

vegetačního období s kryty 

 21-60 dnů 

ovocné dřeviny postřik aplikace 

lokální 

  4x  21-60 dnů 

zelenina postřik aplikace 

lokální 

1x  před výsadbou nebo 

výsevem,   2x  během 

vegetačního období s kryty 

 21-60 dnů 

 

Citlivé plevele:  
řebříček obecný, merlík bílý, opletka obecná, smetanka lékařská, laskavec ohnutý, srha 

laločnatá, lipnice roční, lipnice luční, ježatka kuří noha 

 

Méně citlivé plevele:  
pýr plazivý 

 

Upřesnění intervalu mezi aplikacemi:  
Při postřiku proti jednoděložným a dvouděložným plevelům je interval mezi aplikacemi 21-60 

dnů. 

Při postřiku proti mechům a řasám je interval mezi aplikacemi 30-60 dnů. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout ošetřované rostliny. 

 

Déšť 1 hodinu po aplikaci přípravku může snižovat jeho účinnost. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin. 

 

Keypro 
držitel rozhodnutí o povolení: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra 

(West), 400050 Mumbai, Indie 

evidenční číslo: 5318-0 

účinná látka: cyprokonazol 100 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 5. 2022 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

pšenice ozimá rez pšeničná,  1 l/ha  35 1) od 31 BBCH,  
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rez plevová,  

braničnatka 

pšeničná 

do 69 BBCH  

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, tkeré je nutné dodržet mezi termínem aplikace a 

sklizní. 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v 

plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

pšenice  200-400 l/ha postřik   2x  21 dnů 

 

Přípravek dosahuje proti braničnatce pšeničné průměrné účinnosti. 

 

Listovou zeleninu je možné pěstovat nejdříve za 2 roky od poslední aplikace přípravku. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Nelze vyloučit negativní vliv na kukuřici a 

cukrovku. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 % 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

Pšenice ozimá 4 4 4 4 

 

 

Proradix 
držitel rozhodnutí o povolení: Sourcon Padena GmbH & Co. KG, Sindelfinger Str. 3, 72070 

Tübingen, Německo 

evidenční číslo: 5314-0 

účinná látka: pseudomonas sp. kmen DSZM 13134 6,6 milionu ks/g 

platnost povolení končí dne: 31. 1. 2025 

 

Rozsah povoleného použití: 

1)Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

 

brambor kořenomorka 

bramborová 

2 g/100 kg 
AT 

 1) před 

výsadbou  

 4) výsadba 3 t/ha 

brambor kořenomorka 

bramborová 

60 g/ha 
AT 

 1) při výsadbě   4) výsadba 3 t/ha 

 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní 

 

Přípravek dosahuje proti kořenomorce bramborové průměrné účinnosti. 
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Plodina, 

oblast použití 
Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

brambor  60-80 l/ha moření  - při výsadbě   1x - 

 

 

Scala 
držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, 

Německo 

evidenční číslo: 5440-0 

účinná látka: pyrimethanil 400 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2019 

 

Rozsah povoleného použití: 

 )Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

jádroviny strupovitost 1,125 l/ha    

(0,375 l/ha/m výšky 

koruny) 

AT 1) do: 69 BBCH  

2) podle signalizace  

 

réva plíseň šedá 1 l/ha do BBCH 61,  

2 l/ha od BBCH 61 

28 1) do: 75 BBCH  

2) podle signalizace  

 

jahodník plíseň šedá 2,5 l/ha 7 1) na počátku květu, 

nebo uprostřed 

kvetení, nebo na 

konci kvetení  

 

 

OL = ochranná lhůta (dny) – představuje nejkratší možný interval mezi posledním ošetřením 

a sklizní. 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní 

 

Plodina, 

oblast použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

jádroviny 500-1500 l/ha (max. 500 

l/ha/m výšky koruny) 

postřik, rosení   3x  7-10 dnů 

jahodník  max. 2000 l/ha postřik, rosení   1x - 

réva 400-1600 l/ha (max. 800 

l/ha do BBCH 61) 

postřik, rosení   1x - 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina bez redukce 
tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

tryska 

90 % 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

Jahody 4 4 4 4 

Réva 6 6 6 6 

Jádroviny 16 12 6 6 
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Jahody: 

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 

svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při 

použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m. 

Jádroviny: 

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), 

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m. 

 

 

Sulcotrek 
držitel rozhodnutí o povolení: Adama CZ s.r.o., Za Rybníkem 779, Jesenice, 25242 Jesenice u 

Prahy 

evidenční číslo: 5232-0 

účinná látka: terbuthylazin 327 g/l 

                      sulkotrion     173 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 8. 2020 

 

Rozsah povoleného použití: 

1)Plodina, 

oblast použití. 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

kukuřice plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

2-2,2 l/ha AT od: 00 BBCH,  

do: 05 BBCH 

 2) preemergentně  

 

kukuřice ježatka kuří 

noha, plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

1,75-2,2 l/ha AT od: 12 BBCH  

do: 16 BBCH  

2) postemergentně  

max. BBCH 14  

 

 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině 

kukuřice  200-400 l/ha postřik   1x 

 

PREEMERGENTNÍ APLIKACE: 

2 l/ha 

Plevele citlivé: laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, durman obecný, 

mračňák Theoprastův, heřmánkovec přímořský, rdesno blešník, ambrozie peřenolistá, ibišek 

trojdílný 

Plevele méně citlivé: ježatka kuří noha 

2,2 l/ha 

Plevele citlivé: mračňák Theoprastův, laskavec ohnutý, ambrozie peřenolistá, kokoška pastuší 

tobolka, merlík bílý, durman obecný, ibišek trojdílný, rozrazil perský, heřmánkovec 

přímořský, rdesno blešník 

Plevele méně citlivé: ježatka kuří noha 
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POSTEMERGENTNÍ APLIKACE: 

1,75 l/ha 

Plevele citlivé: mračňák Theoprastův, ambrozie peřenolistá, merlík bílý, durman obecný, 

rdesno blešník, laskavec ohnutý 

Plevele méně citlivé: ježatka kuří noha, heřmánkovec přímořský 

2,0 l/ha 

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, merlík bílý, mračňák Theoprastův, ambrozie peřenolistá, 

kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, durman obecný, rdesno blešník 

Plevele méně citlivé: heřmánkovec přímořský 

2,2 l/ha 

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, heřmánkovec přímořský, merlík bílý, laskavec ohnutý, 

mračňák Theoprastův, ambrozie peřenolistá, kokoška pastuší tobolka, rdesno blešník, durman 

obecný 

Plevele méně citlivé: bér sivý 

 

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován 

např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na 

vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. 

 

Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny 

rostlin a poškození porostu. 

 

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny 

přípravkem. 

 

Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůd konzultujte 

s držitelem povolení.   

 

Následné plodiny 

Obilniny lze pěstovat nejdříve 7 měsíců po aplikaci. Ostatní plodiny lze pěstovat nejdříve 10 

měsíců po aplikaci. 

 

Náhradní plodiny 

Po orbě lze pěstovat pouze kukuřici. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky, nebo pozemky určené k setí. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl 

přípravek, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po 

skončení postřiku podle následujícího postupu: 

 

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu 

nádrže postřikovače). 

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou 

objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3 % 

roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití. 

3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě dvakrát.  

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. 

 



15 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina 
bez 

redukce 

tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

tryska 

90 % 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

Kukuřice 6 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] 

Kukuřice 15 10 5 5 

 

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 

svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při 

použití vegetačního pásu. 

 

 

Tebseme 
držitel rozhodnutí o povolení: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra 

(West), 400050 Mumbai, Indie 

evidenční číslo: 5257-0 

účinná látka: tebukonazol 25 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 8. 2020 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

ječmen sněť prašná ječná, 

pruhovitost ječná, 

plíseň sněžná, 

fuzariózy 

0,12 l/100 

kg 
AT  4) výsevek max. 200 kg/ha 

pšenice sněti mazlavé, 

plíseň sněžná, 

fuzariózy 

0,12 l/100 

kg 
AT  4) výsevek max. 200 kg/ha 

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace 

pšenice, ječmen  podle typu mořičky moření 

 

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu. 

 

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ 

aplikačního zařízení. 
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2. NOVÉ ZAPSANÉ DALŠÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN DO 

ÚŘEDNÍHO REGISTRU 

 

- rozhodnutí nebyla vydána 

 

 

3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 

 

Kaiso Sorbie 
držitel rozhodnutí o povolení: Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter-Strasse 25, 4021 Linz, 

Rakousko 

evidenční číslo: 4831-1 

účinná látka: lambda-cyhalothrin  50 g/kg 

platnost povolení končí dne: 30. 6. 2017 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

brambor mšice, mšice jako 

přenašeči viróz 

0,15 kg/ha 14 2) podle signalizace  6) sadbové,  

konzumní 

cibule savý hmyz 0,15 kg/ha 28 2) podle signalizace   

cukrovka, řepa 

krmná 

savý hmyz, žravý 

hmyz 

0,15 kg/ha 28 2) podle signalizace   

hořčice savý hmyz, žravý 

hmyz 

0,15 kg/ha 56 2) podle signalizace   

kukuřice bzunka ječná 0,15 kg/ha AT 1) od 11 BBCH do 

13 BBCH                      

2) podle signalizace  

 

ječmen, 

pšenice, žito, 

oves, tritikale 

kohoutci, obaleč 

obilní, kněžice 

obilná, mšice jako 

přenašeči viróz 

0,15 kg/ha 35 2) podle signalizace   

obilniny mšice 0,1-0,15 

kg/ha 

AT 1) od 55 BBCH do 

71 BBCH                      

2) podle signalizace  

 

peluška savý hmyz, žravý 

hmyz 

0,15 kg/ha 7 2) podle signalizace  6) semenné 

porosty 

peluška, hrách 

setý 

savý hmyz, žravý 

hmyz 

0,15 kg/ha 7 2) podle signalizace   

řepka olejka mšice 0,15 kg/ha 56 2) podle signalizace   

řepka olejka dřepčík olejkový 0,15 kg/ha 56 1) na podzim, na jaře                        

2) podle signalizace  
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řepka olejka krytonosec šešulový, 

bejlomorka 

kapustová 

0,15 kg/ha AT 1) od 60 BBCH do 

65 BBCH                       

2) podle signalizace  

 

řepka olejka krytonosec čtyřzubý, 

krytonosec řepkový 

0,15 kg/ha AT 1) od 30 BBCH do 

35 BBCH                        

2) podle signalizace  

 

řepka olejka blýskáček řepkový 0,1 kg/ha AT 1) od 50 BBCH do 

55 BBCH                      

2) podle signalizace  

 

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

aplikace a sklizní 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací v plodině 

brambor, cibule, cukrovka, hořčice, hrách, 

kukuřice, obilniny, peluška, řepa krmná, řepka 

200-400 l/ha postřik max.  1x 

 

U obilnin se aplikuje vyšší dávka z uvedeného rozpětí při silnějším výskytu mšic. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

 
bez redukce tryska50 % tryska75 % tryska90 % 

  Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

  Řepka obilniny, brambor, cukrovka, řepa krmná,  

peluška, hrách  cibule, hořčice, kukuřice 
12 6 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

členovců [m] 

Řepka obilniny, brambor, cukrovka, řepa krmná,  

peluška, hrách  cibule, hořčice, kukuřice 
5 5 0 0 

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), 

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m. 

 

 

Kocide 2000 
držitel rozhodnutí o povolení: Spiess-Urania Chemicals GmbH, Frankenstrasse 18b, D-20097 

Hamburg, Německo 

evidenční číslo: 4510-2 

účinná látka: hydroxid měďnatý 538 g/kg (350 g/kg mědi) 

platnost povolení končí dne: 31. 1. 2019 
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Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, 

jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

réva plíseň 

révová 

1 kg/ha do BBCH 61 

2 kg/ha od BBCH 61 

21   

jabloň, 

hrušeň 

strupovitost 2,5 kg/ha AT 1) od: 00 BBCH, 

do: 53 BBCH  

 

rajče plíseň 

bramborová 

2 kg/ha venku 

3 

skleník 

7 

1) od: 19 BBCH, 

do: 89 BBCH 

2) podle 

signalizace  

 

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

aplikace a sklizní. 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní 
 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi 

hrušeň, jabloň 500-1000 l/ha postřik, rosení   3x  za rok  7 dnů 

rajče 400-1000 l/ha postřik   5x  7 dnů 

réva 500-1000 l/ha  

(500 l/ha do BBCH 61) 

postřik, rosení   3x  za rok  7 dnů 

 

Přípravek dosahuje proti plísni révové v révě a proti plísni bramborové v rajčatech průměrné 

účinnosti. 

 

Pozor na odrůdy citlivé na měď! 

Citlivost odrůd jádrovin konzultujte s držitelem povolení přípravku.  

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] 

réva, jabloň, hrušeň, rajče 50 50 50 20 

Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při 

použití jiných přípravků na bázi mědi. 
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4. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ  DALŠÍHO PROSTŘEDKU 

 

- rozhodnutí nebyla vydána 

 

 

5. ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ POVOLENÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ZMĚNA 

V ROZŠÍŘENÉM POUŽITÍ PŘÍPRAVKU tzv. „minority“ (= menšinová použití)  

 

 

a) rozhodnutí vydaná držiteli povolení k přípravku 

 

Bandur 
držitel rozhodnutí o povolení: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel Str. 50, 40789 Monheim, 

Německo 

evidenční číslo: 4776-0 

účinná látka: aklonifen 600 g/l 

platnost povolení: 31. 7. 2019 

 

Rozsah použití přípravku:  

1) rozsah povoleného použití 

1) Plodina, 

oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

brambor chundelka metlice, 

psárka polní, lipnice 

roční, plevele 

dvouděložné jednoleté 

4 l/ha AT 2) preemergentně 

 

  

kukuřice plevele dvouděložné 

jednoleté 

1,5-2,5 l/ha AT 1) preemergentně  

do 1 týdne před 

vzejitím  

2) preemergentně 

  

slunečnice chundelka metlice, 

psárka polní, lipnice 

roční, plevele 

dvouděložné jednoleté 

4 l/ha AT 1) preemergentně  

do 1 týdne před 

vzejitím  

2) preemergentně 

  

bob chundelka metlice, 

psárka polní, lipnice 

roční, plevele 

dvouděložné jednoleté 

4 l/ha AT 1) preemergentně  

do 1 týdne před 

vzejitím  

2) preemergentně 

  

hrách 

krmný 

chundelka metlice, 

psárka polní, lipnice 

roční, plevele 

dvouděložné jednoleté 

4 l/ha AT 1) preemergentně  

do 1 týdne před 

vzejitím  

2) preemergentně 

6) pro výživu 

zvířat 
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AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní. 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině 

bob, slunečnice, hrách  200-400 l /ha postřik max.  1x 

brambor  100-600 l /ha postřik max.  1x 

kukuřice  150-600 l /ha postřik max.  1x 

 

Upřesnění podmínek aplikace: 

Spektrum účinnosti: 

Plevele citlivé:  

chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční 

penízek rolní, hořčice rolní, kolenec rolní, violka rolní, laskavce, výdrol řepky olejky, 

rozrazily, zemědým lékařský, pěťoury, merlíky, kapustka obecná, kokoška pastuší tobolka, 

heřmánky, kopřiva žahavka, svízel přítula, rdesna, starček obecný, lebedy, hluchavky, 

pomněnka rolní, ptačinec žabinec, pryšce 

Plevele méně citlivé:  

svízel přítula na silně humózní půdě, svlačcovec popínavý, kakosty a konopice v případě, že 

vzcházejí opožděně     

 

Růstová fáze plodin v době aplikace:  

Přípravek se aplikuje po posledním přihrnování, avšak do 1 týdne před vzejitím bramboru. Po 

aplikaci se již nesmí provádět žádné mechanické obdělávání půdy. 

brambor – odrůdy velmi rané – 100-600 l vody/ha 

brambor – mimo velmi raných odrůd - 200-400 l vody/ha 

 

kukuřice – 1,5 l/ha, na lehké půdě  

kukuřice – 2  l/ha, na střední půdě  

kukuřice – 2,5 l/ha, na těžké půdě  

 

Kukuřice – aplikační dávky 2 a 2,5 l/ha, a slunečnice: 

Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na plodinu, která má být použita pro účely 

zpracování prostřednictvím fermentačních procesů. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů: 

Plodina 
bez 

redukce 

tryska  

50 % 

tryska 

75 % 

tryska  

90 % 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

Brambor, hrách, slunečnice, bob, kukuřice 4 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

Brambor, hrách, slunečnice, bob 30 15 10 5 

Kukuřice  

1,5 l/ha 10 5 5 0 

2 l/ha 15 10 5 5 

2,5 l/ha 20 10 5 5 
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Pro aplikaci do brambor, slunečnice, bobu a hrachu: 

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), 

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m. 

 

Pro aplikaci do kukuřice: 

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), 

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m. 

 

2) Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení: 

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 

 

1) Plodina, 

oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

cibule, 

česnek 

plevele dvouděložné 

jednoleté 

2,5 l/ha AT 1) preemergentně  

2) preemergentně 

5) pole 

cibule, 

česnek 

plevele dvouděložné 

jednoleté 

1,5+1 l/ha AT 1) preemergentně  

+  

postemergentně  

ve f. BBCH 12 

4) aplikace dělená 

(1,5 l/ha PRE +    

1 l/ha POST)  

5) pole 

čočka plevele jednoděložné 

jednoleté, plevele 

dvouděložné jednoleté 

4 l/ha AT 1) preemergentně  

2) preemergentně 

 

5) pole 

lupina bílá chundelka metlice, 

psárka polní, lipnice 

roční, plevele 

dvouděložné jednoleté 

4 l/ha AT 2) preemergentně  

lupina bílá plevele dvouděložné 

jednoleté 

2,5 l/ha AT 2) preemergentně  

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní. 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině 

čočka, lupina  200-400 l /ha postřik max.  1x 

cibule, česnek  200-400 l /ha postřik max.  1x nebo dělená aplikace 

 

Zákazy a omezení: 

Plodina, oblast použití. Zákaz, omezení  

cibule nelze použít do cibule jarní (salátové) 

 

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve 

smyslu ust. čl. 51 odst. 5  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně 

osoba používající přípravek.   

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:    
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Plodina bez redukce tryska 50 % tryska75% tryska90 % 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

Cibule, česnek, čočka, lupina 4 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

Cibule, česnek 20 10 5 5 

Čočka, lupina 30 15 10 5 

Při aplikaci do čočky: 

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°    svažitosti), 

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m. 

 

Při aplikaci do cibule a česneku: 

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°  svažitosti), 

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m. 

 

Lupina: 

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 

svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při 

použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m. 

 

3) Další společné pokyny pro použití přípravku: 

 

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován 

např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na 

vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. 

 

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na 

lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození 

ošetřovaného porostu. 

 

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat. 

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny. 

 

Na následně pěstovaných dvouděložných meziplodinách, na řepce olejce a na zeleninách 

nelze vyloučit poškození porostu. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky 

nebo pozemky určené k setí. 

 

Přípravek nelze použít v množitelských porostech! 

 

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého 

aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku 

BANDUR 

 

 

 



23 

 

b) nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského  

     (nařízení vydané pro referenční přípravek platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho   

další obchodní jména) 

 
- rozhodnutí nebyla vydána 

 

 

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 

ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

 

 

Ortus 5 SC 
evidenční číslo: 4087-1 

účinná látka: fenpyroximát  51,2 g/l 

platnost povolení: od 18. 7. 2016 do 14. 11. 2016 

 

Rozsah použití přípravku: 

1) Plodina, 

oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

sója sviluška chmelová 1 l/ha 14 1) do 80 BBCH   

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

sklizní 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině 

sója 200-400 l/ha postřik 1x 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce tryska 50 % tryska 75 %  tryska 90 % 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

Sója  4 4 4 4 

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), 

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m. 

 

 

Stutox I 
evidenční číslo: 1220-2 

účinná látka: fosfid zinečnatý  5 % 

platnost povolení: od 15. 8. 2016 do 12. 12. 2016 
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Rozsah použití přípravku: 

1) Plodina, oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k 

plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

lesní porosty, 

lesní školky 

hraboš polní, 

hryzec vodní, 

další drobní 

hlodavci 

5 – 10 kg/ha 

 

 

-  4) vkládání do nor 

nebo do jedových 

staniček 

(-) - ochrannou lhůtu není nutné stanovit.  

Plodina, oblast použití Způsob aplikace 

lesní porosty, lesní školky aplikace do nor nebo jedových staniček 

 

 

Přípravek NELZE aplikovat volně rozhozem!  

Přípravek lze aplikovat POUZE vložením do nor nebo do jedových staniček. Při aplikaci 

lze použít i dávkovače.  
Počáteční dávka 5 g na noru, 50 g na jedovou staničku (1 stanička na 100 m

2
). 

Přípravek se do nor nebo staniček doplňuje po 14 dnech podle potřeby do celkové dávky na 

jednotku plochy. 

Není-li možné areál uzavřít, pak umístěte na okraj pozemku v pravidelných rozestupech od 

sebe informační cedule s varováním: 

 

NEBEZPEČÍ. Plocha se chemicky ošetřuje „čím“ (doplnit název přípravku). VSTUP 

ZAKÁZÁN.  

Doplňte datum / termín do kdy nevstupovat (což je 48 hodin po aplikaci).  

Doplňte název, adresu a telefonní kontakt na firmu, která ošetření provádí a zodpovídá za něj. 

Aplikace je možná za suchého počasí. Neaplikovat na větší plochy bez porostu, před deštěm 

nebo sněžením, ihned po dešti nebo za silné rosy, na sníh nebo led. 

Opětovný vstup na ošetřené pozemky pro osoby ale i domácí či hospodářská zvířata je možný 

až za 48 hodin po aplikaci.  

Další činnost, která by spočívala ve zpracování půdy (kypření, orba, sázení apod.) v 

ošetřované oblasti je možné provádět až za 7 dní po aplikaci. 

 

Stutox I 
evidenční číslo: 1220-2 

účinná látka: fosfid zinečnatý  5 % 

platnost povolení: od 15. 8. 2016 do 12. 12. 2016 
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Rozsah použití přípravku: 

1) Plodina, oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, 

jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k 

plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

obilniny, olejniny, 

jeteloviny 

hraboš polní 5 kg/ha při 

středním 

výskytu  

až max. 10 kg 

při kalamitním 

výskytu 

 

 

-  4) vkládání do nor 

nebo do jedových 

staniček 

(-) - ochrannou lhůtu není nutné stanovit.  

 

Plodina, oblast použití Způsob aplikace 

obilniny, olejniny, jeteloviny aplikace do nor nebo jedových staniček 

 

Přípravek NELZE aplikovat volně rozhozem!  

Přípravek lze aplikovat POUZE vložením do nor nebo do jedových staniček. Při aplikaci 

lze použít i dávkovače. 

Počáteční dávka 5 g na noru, 50 g na jedovou staničku (1 stanička na 100 m
2
). 

Přípravek se do nor nebo staniček doplňuje po 14 dnech podle potřeby do celkové dávky na 

jednotku plochy. 

Aplikace je možná za suchého počasí. Neaplikovat na větší plochy bez porostu, před deštěm 

nebo sněžením, ihned po dešti nebo za silné rosy, na sníh nebo led. 

Opětovný vstup na ošetřené pozemky pro osoby ale i domácí či hospodářská zvířata je možný 

až za 48 hodin po aplikaci.  

Další činnost, která by spočívala ve zpracování půdy (kypření, orba, sázení apod.) v 

ošetřované oblasti je možné provádět až za 7 dní po aplikaci. 


