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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: 11. 10. 2018 

č.j. : UKZUZ 131960/2018 

 

 

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 9. 2018 – 30. 9. 2018 

 

 

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

 

EMCEE  
držitel rozhodnutí o povolení: Sharda Cropchem Limited, Prime Business Park, Dashrathlal 

Joshi Road, Vile Parle (West), 400 050 Mumbai, India 

evidenční číslo: 5465-0 

účinná látka: MCPA 750 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 10. 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, 

ječmen ozimý, 

žito ozimé, 

tritikale ozimé, 

oves ozimý 

plevele 

dvouděložné 

1 l/ha AT 1) od 31 BBCH, 

do 39 BBCH  

2) postemergentně  

 

pšenice jarní, 

ječmen jarní, 

oves jarní, žito 

jarní 

plevele 

dvouděložné 

1 l/ha AT 1) od 13 BBCH, 

do 32 BBCH  

2) postemergentně  

 

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

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině 

ječmen, oves, 

pšenice, tritikale, žito  

200 l/ha postřik 1 x  
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Plevele citlivé: penízek rolní, merlík bílý  

Plevele méně citlivé: ptačinec žabinec, mák vlčí  

Plevele musí být v raných růstových fázích, aktivně rostoucí. 

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.  

 

Vliv přípravku na kvantitativní/kvalitativní výnosové parametry jarní pšenice a jarního žita 

konzultujte s držitelem povolení. 

 

Vliv přípravku na procesy zpracování konzultujte s držitelem povolení. 

 

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou 

réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek 

(bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23oC) mohou být citlivé plodiny poškozeny i 

výpary přípravku. 

 

Pěstování následných plodin je bez omezení. 

 

Vliv na rostliny nebo jejich části určené k množení konzultujte s držitelem povolení, pokud je 

přípravek aplikován v růstové fázi plodin od BBCH 30.  

 

Čištění postřikového zařízení 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může vést k poškození následně ošetřovaných 

plodin. 

 

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, ječmen ozimý, žito 

ozimé, tritikale ozimé, oves ozimý, 

pšenice jarní, ječmen jarní, oves jarní, 

žito jarní 

4 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito 

ozimé, tritikale ozimé, oves ozimý, 

pšenice jarní, ječmen jarní, oves jarní, 

žito jarní 

10 5 5 0 
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Lieto 
držitel rozhodnutí o povolení: Oxon Italia S.p.A., Via Sempione 195, 20016 Pero (MI), Itálie 

evidenční číslo: 5643-0 

účinná látka: cymoxanil  330 g/kg   

                      zoxamid     330 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31. 8. 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 

brambor plíseň bramborová 0,45 kg/ha 7 1) od: 21 BBCH, 

do: 89 BBCH 

 

 

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

aplikace a sklizní. 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 
Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

brambor  200-500 l/ha postřik   6x  7 dnů 

 

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] 

brambory 4 4 4 4 

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 

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

použití vegetačního pásu. 

 

 

Sanium Stick  
držitel rozhodnutí o povolení: SBM Développement S.A.S., Les 4 M, 111 Chemin du Petit 

Bois, 69130 Ecully, Francie 

evidenční číslo: 5460-0 

účinná látka: flupyradifuron 18,8 g/kg 

platnost povolení končí dne: 9. 12. 2026 
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Rozsah povoleného použití: 

Plodina, 

oblast 

použití 

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 

 

okrasné 

rostliny 

hrnkové 

kyjatka růžová,  

mšice broskvoňová, 

molice skleníková 

1    tyčinka na 0,5 

l zeminy 
-  2) při 

zjištění 

výskytu 

 5) vnitřní 

prostory, 

skleníky 

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

 

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

okrasné rostliny hrnkové aplikace do půdy 1x za rok 

       Po aplikaci je potřeba zeminu důkladně zalít. 

Seguris Era 
držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Švýcarsko  

evidenční číslo: 5261-0 

účinná látka: isopyrazam       125 g/l 

                     prothiokonazol  150 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2020 

 

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 

ječmen rez ječná, 

rynchosporiová 

skvrnitost, hnědá 

skvrnitost 

ječmene, padlí 

travní, 

ramulariová 

skvrnitost ječmene 

1 l/ha AT 1) od: 31 BBCH,  

do: 59 BBCH  

 

pšenice braničnatka 

plevová, 

braničnatka 

pšeničná, rez 

plevová, rez 

pšeničná, padlí 

travní 

1 l/ha AT  1) od: 31 BBCH,  

do: 69 BBCH  

 4) max. 2x 
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pšenice fuzariózy 1 l/ha AT  1) od: 61 BBCH,  

do: 69 BBCH  

 4) max. 1x 

 

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

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

ječmen, pšenice  100-400 l/ha postřik   2x  14 dnů 

 

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] 

ječmen, pšenice 4 4 4 4 

 

Za účelem ochrany vodních organismů 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 10 m. 

 

2. NOVÉ POVOLENÉ POMOCNÉ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN  
 

- rozhodnutí nebylo vydáno 

 

 

3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 

 

 

Actara 25 WG  
držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Švýcarsko  

evidenční číslo: 4476-0 

účinná látka: thiamethoxam  250 g/kg 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2019 

 
Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

rajče mandelinka 

bramborová 

0,07-0,08 kg   

600 l vody/ha pro 

rostliny do výšky 

80 cm 

3 2) larvy, imaga  

3) ošetření na začátku napadení, 

opakujeme max. 2x, vyšší 

dávka při vyšší intenzitě 

výskytu 

3) použití pouze ve skleníku 
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OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 

aplikace a sklizní. 

Výši dávky z uvedeného rozmezí volíme podle předpokládaného výskytu. 

Přípravek se aplikuje postřikem. 

 

Huricane 
držitel rozhodnutí o povolení: Dow AgroSciences s.r.o., Na okraji 1305/14, 162 00 Praha 6 

evidenční číslo: 4637-0 

účinná látka: florasulam     25 g/kg 

                      pyroxsulam   50 g/kg 

                      aminopyralid 50 g/kg 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 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 

pšenice ozimá, 

tritikale ozimé, 

žito ozimé 

chundelka metlice, 

plevele 

dvouděložné  

jednoleté 

200 g/ha AT  1) od: 21 BBCH, 

do: 31 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 ozimá, 

tritikale ozimé, žito 

ozimé 

 150-300 l/ha postřik   1x 

 

Spektrum účinnosti: 

Citlivé plevele (ve fázi 2 až 10 pravých listů): 

Chundelka metlice, heřmánkovec přímořský, svízel přítula, mák vlčí, penízek rolní, ptačinec 

žabinec, violka rolní, violka trojbarevná, kokoška pastuší tobolka, rozrazil rolní, výdrol řepky, 

poměnka rolní. 

Citlivé plevele (max. do růstové fáze 6 pravých listů): 

pohanka svlačcovitá, konopice polní, merlík bílý 

Méně citlivé plevele:  

hluchavka nachová, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský.  

 

Plevele musí po zimním období obnovit růst.                                                                                                                                                                                                                                                 
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Termín aplikace: Postemergentně na jaře ve fázi odnožování až začátku sloupkování obilnin 

(BBCH 21-31). 

Neaplikujte přípravek na sníh, zmrzlou půdu, jinovatku, silnou rosu nebo v době nočních 

mrazů.  

 

Po sklizni obilniny ošetřené přípravkem Huricane lze na podzim vysévat řepku ozimou, 

pšenici ozimou, ječmen ozimý a jílek vytrvalý. Na jaře následujícího roku lze vysévat 

všechny obilniny, cukrovku, jarní řepku a sázet brambory. Luskoviny (hrách, sója, bob, 

lupina, fazole), jeteloviny (jetel, vojtěška) a paprika a rajčata a kořenovou zeleninu 

doporučujeme vysévat až po uplynutí 24 měsíců od aplikace. 

Jestliže je nutné po aplikaci přípravku Huricane ošetřenou obilninu zaorat, může následovat 

po 6 týdnech pšenice jarní nebo ječmen jarní. 

 

Po ošetření obilnin přípravkem Huricane mohou zůstávat po sklizni v půdě a slámě rezidua 

přípravku. K urychlení odbourávání těchto reziduí je třeba slámu rozřezat a co nejdříve  

po sklizni zapravit. Nedoporučujeme její prodej a převozy mimo zemědělský podnik  

s výjimkou papírenství a energetického využití.  

Rezidua účinných látek v rostlinných zbytcích (včetně hnoje), které nejsou zcela rozloženy, 

mohou poškodit citlivé následné plodiny. 

Nepěstujte proto citlivé plodiny na pozemcích ošetřených přípravkem Huricane nebo  

na pozemcích, kde byl použit hnůj od zvířat krmených nebo podestýlaných slámou z porostů 

ošetřených přípravkem Huricane.  

 

Nepoužívejte slámu z porostů ošetřených přípravkem Huricane ke kompostování nebo 

mulčování.  

Nepoužívejte hnůj od zvířat krmených slámou z porostů ošetřených přípravkem Huricane  

ke kompostování. 

Slámu z obilnin ošetřenou přípravkem Huricane nepoužívejte pro pěstování jahod a k výrobě 

substrátu pro pěstování hub a zeleniny: rajčat, papriky a okurek, atd.  

 

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

 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin.  

 

 

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, tritikale ozimé, žito 

ozimé 
4 4 4 4 
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Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 

[m] 

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito 

ozimé 
5 5 0 0 

 

 

Jura (+ další obchodní jméno DEFI Evo) 
držitel rozhodnutí o povolení: GLOBACHEM nv., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 

2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgie 

evidenční číslo: 5244-0 

účinná látka: prosulfokarb 667 g/l 

                     diflufenikan     14 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 10. 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, 

ječmen ozimý, 

žito ozimé, 

tritikale ozimé, 

oves ozimý 

plevele 

jednoděložné 

jednoleté, plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

4 l/ha AT 1) preemergentně, 

postemergentně 

BBCH 10-13  

2) preemergentně, 

postemergentně 

BBCH 10-12 

 

 

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

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

ječmen, oves, pšenice, 

tritikale, žito 

200-300 l/ha postřik 1x na podzim 

 

Preemergentní aplikace: 

Plevele citlivé – lipnice roční, ptačinec žabinec, rozrazil perský 

Plevele méně citlivé – violka rolní 

Postemergentní aplikace: 

Plevele citlivé – chundelka metlice, violka rolní, kokoška pastuší tobolka, rozrazil perský, 

heřmánkovec přímořský 

Plevele méně citlivé – svízel přítula, mák vlčí; psárka polní 

 

Osivo obilnin musí být zakryto 3 cm půdy. 

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.  
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Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy 

anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.  

Ozimé obilniny: 

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. 

Ozimý oves: 

Nelze vyloučit negativní vliv na kvantitativní/kvalitativní výnosové parametry.  

 

Pokud po 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 vyloučit poškození 

ošetřovaného porostu přípravkem. 

 

Nelze vyloučit negativní vliv na procesy zpracování. 

 

Následné plodiny: 

Po sklizni je pěstování následných plodin bez omezení, avšak 12 měsíců po aplikaci nelze 

vysévat bob.  

Náhradní plodiny: 

Po zaorávce ošetřené plodiny lze pěstovat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Citlivost odrůd 

konzultujte s držitelem povolení.  

 

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

 

Čištění postřikového zařízení 

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

nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.  

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou 

objemu nádrže postřikovače), s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody 

(3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupovat dle návodu k jejich použití.  

3) Opakujte postup podle bodu 2) ještě 2x.  

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

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce tryska 50 % tryska75 % tryska 90 % 

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

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito 6 4 4 4 

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

[m] 

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito 5 5 0 0 

 

S ohledem na ochranu vodních organismů 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. 
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Mustang Forte 
držitel rozhodnutí o povolení: Dow AgroSciences s.r.o., Na okraji 1305/14, 162 00 Praha  

evidenční číslo: 4712-0 

účinná látka: 2,4-D            180 g/l 

                     aminopyralid  10 g/l  

                     florasulam        5 g/l 

platnost povolení končí dne: 17. 8. 2021 

 

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,  

žito ozimé 

heřmánkovec 

přímořský,  

svízel přítula, 

kokoška pastuší 

tobolka,  

penízek rolní, 

ptačinec žabinec, 

výdrol řepky 

0,7 l/ha AT  1) na jaře,  

od: 23 BBCH,  

do: 32 BBCH  

 

pšenice ozimá, 

ječmen ozimý, 

tritikale ozimé,  

žito ozimé 

violka rolní,  

pcháč oset 

1 l/ha AT  1) na jaře,  

od: 23 BBCH,  

do: 32 BBCH  

 

ječmen jarní, 

pšenice jarní,  

oves setý 

heřmánkovec 

přímořský,  

svízel přítula, 

opletka obecná, 

penízek rolní, 

ptačinec žabinec, 

merlík bílý,  

rdesno červivec 

0,6 l/ha AT  1) od: 23 BBCH, 

do: 32 BBCH  

 

ječmen jarní, 

pšenice jarní,  

oves setý 

violka rolní,  

pcháč oset 

0,8 l/ha AT  1) od: 23 BBCH, 

do: 32 BBCH  

 

 

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

 

Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

ječmen jarní, ječmen ozimý, oves setý, 

pšenice jarní, pšenice ozimá, tritikale 

ozimé, žito ozimé 

 200-300 l/ha postřik   1x  
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Spektrum účinnosti: 

Citlivé plevele   

Heřmánkovec přímořský, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, pcháč 

oset, svízel přítula, violka trojbarevná, violka rolní, výdrol řepky, merlík bílý, pohanka 

svlačcovitá, rdesno červivec.  

 

Optimální fáze plevelů při aplikaci: 2-10 pravých listů (BBCH 12-19);  violky a merlík bílý 

do 6 pravých listů (BBCH 16); rdesno červivec a pohanka svlačcovitá do 4 pravých listů 

(BBCH 14).  

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst (teplo, vyšší vzdušná 

vlhkost…). 

Optimální teplota při aplikaci je 7° - 25 °C. 

 

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech nebo v době nočních mrazů. 

Po sklizni obilniny ošetřené přípravkem Mustang Forte lze na podzim vysévat pšenici 

ozimou, ječmen ozimý, jílek vytrvalý a řepku. Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny 

obilniny, jarní řepku, cukrovku a sázet brambory. Luskoviny (hrách, sója, bob, lupina, fazole), 

jeteloviny (jetel, vojtěška) a papriku a rajčata doporučujeme vysévat až po uplynutí 24 měsíců 

od aplikace.  

Jestliže je nutné po aplikaci přípravku Mustang Forte ošetřenou obilninu zaorat, může 

následovat pšenice jarní, ječmen jarní nebo kukuřice setá po předchozím promísení půdního 

profilu na minimálně 10 cm.  

Po ošetření obilnin přípravkem Mustang Forte mohou zůstávat po sklizni v půdě a slámě 

rezidua přípravku. K urychlení odbourávání těchto reziduí je třeba slámu rozřezat a co 

nejdříve po sklizni zapravit. Rezidua účinných látek v rostlinných zbytcích (včetně hnoje), 

které nejsou zcela rozloženy, mohou poškodit citlivé následné plodiny.  

Nepěstujte proto citlivé plodiny na pozemcích ošetřených přípravkem Mustang Forte nebo na 

pozemcích kde byl použit hnůj od zvířat krmených nebo podestýlaných slámou z porostů 

ošetřených přípravkem Mustang Forte.  

Nepoužívejte slámu z porostů ošetřených přípravkem Mustang Forte ani hnůj od zvířat 

krmených touto slámou ke kompostování.  

Slámu z obilnin ošetřených přípravkem Mustang Forte nepoužívejte pro pěstování hub a 

jahod. 

 

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

setí! 

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za 

vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 oC ) mohou být 

citlivé plodiny poškozeny! 

 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných 

rostlin.  
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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, ječmen ozimý, tritikale 

ozimé, žito ozimé, oves setý, ječmen 

jarní, pšenice jarní 

4 4 4 4 

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

[m] 

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale 

ozimé, žito ozimé, oves setý, ječmen 

jarní, pšenice jarní 

5 5 5 0 

 

Za účelem ochrany vodních organismů 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. 

 

Warrant 700 WG  
držitel rozhodnutí o povolení: Cheminova A/S, P.O.Box 9, DK-7620 Lemvig, Dánsko 

evidenční číslo: 3951-4 

účinná látka: imidakloprid  700 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2020 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný účel 

použití 

Dávkování, mísitelnost OL 3) Poznámka 

okrasné rostliny  mšice, molice 

skleníková 

350 g/ha    (0,035 %) -- 3) skleník 

okrasné rostliny saví škůdci 150 g/ha  (0,015 %) -- 3) skleník 

 (--) – ochrannou lhůtu nebylo nutné stanovit. 

 

Nejvyšší počet aplikací v roce: max. 2x 

 

Aplikační dávka vody:  1000 l/ha 

 

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením. 

 

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

 

 

 

 

 



13 

 

4. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ  POMOCNÉHO  

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 

 

Revus 
držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Švýcarsko  

evidenční číslo: 4608-0 

účinná látka: mandipropamid 250 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2024 

 

Rozsah povoleného 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 plíseň bramborová 0,6 l/ha 3 1) od: 31 BBCH  

do: 91 BBCH  

 

chmel plíseň chmelová 1,6 l/ha 14 1) od: 31 BBCH  

do: 87 BBCH  

 

špenát, 

mangold, 

řepa 

salátová 

plíseň špenátová 0,6 l/ha  7 1) od: 14 BBCH 

do: 45 BBCH 

6) pole 

brokolice plíseň zelná 0,6 l/ha 14  1) od: 16 BBCH 

 do: 49 BBCH  

6) pole 

 

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

aplikace a sklizní 

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

brambor  200-600 l/ha postřik   6x  7-10 dnů 

chmel  300-2000 l/ha postřik, rosení   2x  za rok  10 dnů 

špenát, 

mangold, řepa 

 200-600 l/ha postřik   2x 7 dnů 
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salátová 

brokolice  200-800 l/ha postřik   2x 10 dnů 

 

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] 

brambory, špenát, mangold, řepa 

salátová, brokolice 
4 4 4 4 

chmel 9 6 6 6 

Pro aplikaci do chmele 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 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 

rajče hnědá skvrnitost 

rajčat 

0,6 l/ha 3 2) při prvních 

příznacích choroby  

5) pole 

baklažán plíseň bramborová 0,6 l/ha 3 2) při prvních 

příznacích choroby  

5) skleníky 

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

aplikace a sklizní. 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi 

baklažán  600-1200 l/ha postřik, rosení   max. 2x  7-10 dnů 

rajče  700 l/ha postřik, rosení   max. 3x  7-10 dnů 

 

 

 

b) nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského  

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

další obchodní jména) 
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Mustang 
evidenční číslo: 4372-3 

účinná látka: 2,4-D          300 g/l 

                     florasulam  6,25 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2019 

 

Rozsah povoleného 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 

 

lesknice 

kanárská 

plevele 

dvouděložné 

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

do: 32 BBCH  

2) od: 12 BBCH, 

do: 20 BBCH  

 

lipnice luční, 

trojštět žlutavý 

plevele 

dvouděložné 

0,6 l/ha AT  1) od: 29 BBCH, 

do: 31 BBCH  

2) postemergentně  

 6) semenné 

porosty 

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

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

lesknice kanárská  150-300 l/ha postřik   1x 

lipnice luční 

trojštět žlutavý 

 

 

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 

ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

 

- nařízení nebylo vydáno 

 


