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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: 19. 3 2020 
 

 
PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 2. 2020 – 29. 2. 2020 

 
 

1. 
 

NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

Afrodyta 250 SC 
držitel rozhodnutí o povolení: Pestila II Sp. z o. o. sp.k., Studzianki 24a, 97-320 Wolbórz, 

Polsko 
evidenční číslo: 5782-0 
účinná látka: azoxystrobin 250 g/l 
platnost povolení končí dne: 31. 12. 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 padlí travní, 
braničnatka 
pšeničná, 
helmintosporióza 
pšenice 

0,8-1 l/ha 35  1) od: 31 BBCH, 
do: 39 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 

pšenice ozimá  200-300 l/ha postřik   1x 
 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 
Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin.  

mailto:jana.ondrackova@ukzuz.cz�


2 
 

Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí 
v blízkosti ošetřované plochy. 
 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu vodních 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 

 
 
BotaniGard OD 
držitel rozhodnutí o povolení: MYCOTECH EUROPE LTD., North House, 198 High Street, 

Tonbridge,, TN9 1BE Kent, Velká Británie 
evidenční číslo: 5773-0 
účinná látka: Beauveria bassiana kmen GHA   22 miliard CFU/ml 
platnost povolení končí dne: 30. 4. 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 

jahodník molice skleníková,  
molice bavlníková 

1,5 l/ha AT  1) od: 10 BBCH,  
do: 97 BBCH  

 5) skleníky 

baklažán molice skleníková, 
molice bavlníková 

1,8 l/ha AT  1) od: 10 BBCH,  
do: 99 BBCH  

 5) skleníky 

cuketa, 
meloun 
cukrový, 
meloun 
vodní, okurka 

molice skleníková, 
molice bavlníková 

1,8 l/ha AT  1) od: 10 BBCH,  
do: 99 BBCH  

 5) skleníky 

paprika molice skleníková,  
molice bavlníková 

1,8 l/ha AT  1) od: 10 BBCH,  
do: 99 BBCH  

 5) skleníky 

květiny k řezu molice skleníková,  
molice bavlníková 

1,5 l/ha AT  1) od: 10 BBCH,  
do: 99 BBCH  

 5) skleníky 

růže molice skleníková,  
molice bavlníková 

1,8 l/ha AT  1) od: 10 BBCH,  
do: 99 BBCH  

 5) skleníky 

okrasné 
školky, 
trvalky 

molice skleníková,  
molice bavlníková 

1,2 l/ha AT  1) od: 10 BBCH,  
do: 99 BBCH  

 5) skleníky 

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



3 
 

Plodina,  
oblast použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 
aplikací v plodině 

Interval mezi 
aplikacemi 

jahodník  600-1200 l/ha postřik  12x  / rok  5-7 dnů 
cuketa, 
okurka, 
meloun 
cukrový, 
meloun vodní 

 500-1500 l/ha postřik  10x  5-7 dnů 

baklažán  500-1500 l/ha postřik  25x  5-7 dnů 
paprika  500-1500 l/ha postřik   6x  5-7 dnů 
květiny k řezu  500-1200 l/ha postřik  25x / rok  5-7 dnů 
růže  500-1500 l/ha postřik, rosení  25x / rok  5-7 dnů 
okrasné 
školky, 
trvalky 

 500-1000 l/ha postřik, rosení  10x  / rok  5-7 dnů 

 
Přípravek BotaniGard OD dosahuje průměrné účinnosti. Účinnost může kolísat. 

Před ošetřením ověřte citlivost květin k řezu, růží, okrasných školek a trvalek na menším 
počtu rostlin / menší ploše. 

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození mladých ovocných a zeleninových plodin. 

Skleník je definován nařízením (ES) č. 1107/2009. 
 
 
Clentiga 
držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, 

Německo 
evidenční číslo: 5793-0 
účinná látka: imazamox 12,5 g/l 
                      chinmerak  250 g/l 
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 

řepka olejka 
ozimá pouze 
odrůdy tolerantní 
k látce imazamox 

plevele 
dvouděložné  
jednoleté 

1 l/ha  + 1 l/ha 
Dash HC - 
TM 

AT 1) od: 10 BBCH, 
do: 18 BBCH,  
na podzim  

2) postemergentně  

 

řepka olejka 
ozimá pouze 
odrůdy tolerantní 

plevele 
dvouděložné  

1 l/ha  + 1 l/ha 
Dash HC - 

AT 1) od: 30 BBCH, 
do: 50 BBCH,   
na jaře  

 



4 
 

k látce imazamox jednoleté TM 2) postemergentně  
řepka olejka jarní 
pouze odrůdy 
tolerantní k látce 
imazamox 

plevele 
dvouděložné  
jednoleté 

1 l/ha  + 1 l/ha 
Dash HC - 
TM 

AT 1) od: 10 BBCH, 
do: 18 BBCH  

2) postemergentně  

 

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  

řepka olejka jarní  200-400 l/ha postřik 1x  na jaře  
řepka olejka ozimá  200-400 l/ha postřik 1x  na podzim nebo  

1x na jaře 
 

 
Zákazy a omezení: 
Plodina, oblast použití Zákaz, omezení  
řepka olejka jarní 
řepka olejka ozimá 

Zákaz zkrmování píce řepky olejky hospodářským 
zvířatům. 

 
Spektrum plevelů: 

Plevele musejí být aktivně rostoucí. 

Citlivé plevele: rozrazily, zemědým lékařský, mák vlčí, penízek rolní*, kokoška pastuší 
tobolka*, hulevníkovec lékařský*, ptačinec žabinec*, kakosty*, merlíky, svízel, rdesna, 
úhorník mnohodílný, hořčice*, pomněnka rolní*, hluchavky*, pryšec kolovratec*            

* při aplikaci do 4. listu 

 Méně citlivé plevele: mléče, chundelka metlice, psárka rolní**, bažanka roční, heřmánky** 

** při aplikaci do 4. listu 

Pro následné plodiny je nutno dodržet ochrannou lhůtu 60 dní pro pěstování zeleniny. 
Následné plodiny: 

Pokud je potřeba řepku předčasně zaorat, je možné jako následnou plodinu zařadit ještě v ten 
samý podzim: ozimou řepku tolerantní k látce imazamox (4 týdny po aplikaci), ozimé 
obilniny (8 týdnů po aplikaci a intenzivním zpracování půdy do hloubky nejméně 20 cm). 

Náhradní plodiny: 

Na jaře: jarní obiloviny (8 týdnů po aplikaci a intenzivním zpracování půdy do hloubky 
nejméně 20 cm), jarní řepku a slunečnici (100 dnů po aplikaci a intenzivním zpracování 
půdy), luskoviny nebo kukuřici. 
Cukrovku lze pěstovat nejdříve 12 měsíců po aplikaci. 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! 
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 
ošetřovaného porostu. 
Přípravek v tank-mix směsi s pomocným prostředkem DASH HC je třeba použít v souladu 
s jejich návody k použití. 
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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 okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] 
řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní 5 5 0 0 
 
 
Corrib 
držitel rozhodnutí o povolení: Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown 

Industrial Park, Mulhuddar, - Dublin 15, Irsko 
evidenční číslo: 5192-0 
účinná látka: prochloraz     300 g/l 
                     epoxykonazol  75 g/l  
platnost povolení končí dne: 30. 4. 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 
a jarní 

braničnatka pšeničná, 
rez pšeničná 

1,4 l/ha AT 1) od: 30 BBCH, 
do: 69 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 

pšenice  200 – 400 l/ha postřik 1x 
 

Přípravek dosahuje proti braničnatce pšenice průměrné účinnosti.  
Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti fuzariózám klasů. 
 
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

  Plodina   tryska 
  90 % 

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

  pšenice zimní a jarní  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. 
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Isonet T 
držitel rozhodnutí o povolení: CBC (Europe) S.r.l., Via Zanica 25, 24050 Grassobbio (BG), 

Itálie 
evidenční číslo: 5794-0 
účinná látka: (E,Z,Z)-3,8,11-tetradekatrien-1-yl acetát  720 g/kg 
                      (E,Z)-3,8-tetradekadien-1-yl acetát         83 g/kg 
platnost povolení končí dne: 31. 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 

rajče, 
paprika, 
baklažán 

makadlovka 800-1000 ks 
odparníků 
/ha 

-  2) před začátkem 
náletu motýlů  

 5) skleníky 

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

Skleník je definován Nařízením (ES) č. 1107/2009. 

 
Plodina, oblast 
použití 

Dávka vody Způsob 
aplikace 

Max. počet 
aplikací v plodině 

Interval mezi 
aplikacemi  

baklažán, paprika, 
rajče 

 - feromonový 
odparník 

  3x 110-160 dnů 

 
Aplikace přípravku (feromonových odparníků) se provádí ručním rozvěšením (obtočením 
kolem opěrných drátů) tak, aby odparníky nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření. 
Feromonové odparníky musí být rozmístěny rovnoměrně s výjimkou vstupu do skleníku  
a okrajů, kde se umístí více feromonových odparníků než do zbytkové plochy skleníku.  
 
Sanvino 
držitel rozhodnutí o povolení: Adama CZ s.r.o., Pražská, 252 41 Dolní Břežany 
evidenční číslo: 5783-0 
účinná látka: amisulbrom   50 g/kg 
                     folpet            500 g/kg 
platnost povolení končí dne: 31. 7. 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 
 

réva plíseň révy 0,75 kg/ha   28  1) od: 14 BBCH,  6) hrozny 
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 do BBCH 61  
1,5 kg/ha    
od BBCH 61 

do:  83 BBCH  moštové 

 
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  

réva  400-1600 l/ha 
(max. 800 l/ha 
do BBCH 61) 

postřik, 
rosení 

  4x za rok  12 dnů 

 
Aplikace přípravku může vyvolat zpomalení kvasného procesu při spontánním kvašení. 
 
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina 
bez  
redukce 

tryska  
50 % 

tryska  
75 % 

tryska  
90 % 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu 
necílových rostlin [m] 
réva  9 6 6 6 

 
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích lze aplikovat 
pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m. 
 
 
Zorvec ENDAVIA 
držitel rozhodnutí o povolení: DuPont CZ s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5 
evidenční číslo: 5706-0 
účinná látka: benthiavalikarb (ve formě isopropylu)  70 g/l (62,3 g/l jako benthivalikarb) 
                      oxathiapiprolin   30 g/l 
platnost povolení končí dne: 31. 7. 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 

brambor plíseň bramboru 0,4 l/ha 7 1) od: 21 BBCH   
cibule, česnek plíseň cibulová 0,5 l/ha 28 1) od: 21 BBCH  

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

Plodina, oblast 
použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 
aplikací v plodině 

Interval mezi 
aplikacemi  

brambor 200-600 l/ha postřik   3x 7 dnů 
cibule, česnek 200-800 l/ha postřik   2x 7 dnů 

 
 
 
2. 

 
NOVÉ POVOLENÉ POMOCNÉ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN  

- rozhodnutí nebyla vydána 
 
 
3. 
 

ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 

Ampexio 
držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, 

Švýcarsko 
evidenční číslo: 5248-0 
účinná látka: mandipropamid   250 g/kg 
                     zoxamid   240 g/kg 
platnost povolení končí dne: 31. 1. 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 

réva plíseň révová 0,25 kg/ha  
do BBCH 61 
0,5 kg/ha    
od BBCH 61 

21 1) od 13 BBCH 
do 85 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  

réva 150-1000 l/ha  
(max. 500 l/ha do BBCH 61) 

postřik, 
rosení 

2x za rok 8 dnů 

 
 
 
Plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 % 
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Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 
réva 14 9 6 6 
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), 
jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m. 
 
 
Carial Flex 
držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, 

Švýcarsko 
evidenční číslo: 5241-0 
účinná látka:  cymoxanil             180 g/kg 
                       mandipropamid    250 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 

0,6 kg/ha 7 1) od 59 BBCH do 91 BBCH  
2) podle signalizace 

 

 
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 3x 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] 
brambor 4 4 4 4 

 
 
 
 
4.

 

 ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ POMOCNÉHO 
PROSTŘEDKU 

- rozhodnutí nebyla vydána 
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5. ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ POVOLENÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ZMĚNA 
V ROZŠÍŘENÉM POUŽITÍ PŘÍPRAVKU tzv. „minority“ (= menšinová použití)  

     (nařízení vydané pro referenční přípravek platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho   
další obchodní jména) 

nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského  

 
Enervin SC 
evidenční číslo: 5561-0 
účinná látka: ametoktradin   200 g/l 
platnost povolení končí dne: 31. 7. 2024 
 
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 

pór zasychání špiček 
listů póru 

1,2 l/ha 7 1) od 11 BBCH, 
od   48 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 

Interval mezi 
aplikacemi 

pór  200-1000 l/ha postřik   2x  7 dnů 
 
 
Evito T 
evidenční číslo: 5360-0 
účinná látka: fluoxastrobin   180 g/l 
                     tebukonazol     250 g/l 
platnost povolení končí dne: 31. 7. 2021 
 
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 
 

hořčice hlízenka obecná 0,8 l/ha 56  11) od: 61 BBCH, 
do:   70 BBCH 

  

mák setý hlízenka obecná 0,8 l/ha 56  1) od: 61 BBCH, 
do:   70 BBCH 
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len setý hlízenka obecná 0,8 l/ha 56 1) od: 61 BBCH, 
do:   70 BBCH 

 6) přadný, olejný 

lnička setá hlízenka obecná 0,8 l/ha 56   1) od: 61 BBCH, 
do:   70 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 

hořčice, len setý, 
lnička setá, mák setý 

 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] 
hořčice, mák, len, lnička 25 12 6 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. 
 
Fresco 
evidenční číslo: 5320-0 
účinná látka: metobromuron  400 g/l 
platnost povolení končí dne: 31. 12. 2025 
 
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 

fazol plevele 2-2,5 l/ha AT 1) od: 00 BBCH,  
do: 08 BBCH  

2) preemergentně  

 

pastinák plevele 1,25-2 l/ha AT 1) od: 00 BBCH,  
do: 08 BBCH  

2) preemergentně 

6) semenné  
porosty 

hlíznaté okrasné 
rostliny, 
cibulovité 
okrasné rostliny 

plevele 1,25-2,5 
l/ha 

AT 1) od: 00 BBCH,  
do: 08 BBCH  

2) preemergentně  

 

chřest plevele 2,5 l/ha AT 1) po sklizni  
2) preemergentně  

 

slunečnice 
(okrasná) 

plevele 2,5l/ha AT 1) od: 00 BBCH,  
do: 08 BBCH  

6) pro produkci 
květů 
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2) preemergentně  
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 

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

chřest 200-400 l/ha postřik 1x červenec-srpen 
fazol 200-400 l/ha postřik 1x na jaře 
hlíznaté okrasné rostliny, 
cibulovité okrasné rostliny 

200-400 l/ha postřik 1x na jaře  
nebo na podzim 

pastinák 200-400 l/ha postřik 1x na jaře 
slunečnice 200-400 l/ha postřik 1x březen-květen 

V případě ztráty plodiny lze na ošetřené ploše pěstovat pouze kořenovou a hlíznatou zeleninu, 
s výjimkou cukrové řepy. 
Řepy, listovou zeleninu a obiloviny lze pěstovat po 4 měsících po ošetření. 
Rok po ošetření lze pěstovat všechny plodiny. 
 
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] 
fazol, pastinák, hlíznaté okrasné 
rostliny, cibulovité okrasné rostliny, 
slunečnice okrasná, chřest 

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 5 m. 

Pro aplikaci do hlíznatých okrasných rostlin a cibulovitých okrasných rostlin 

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.  

Pro aplikaci do pastináku 

 
Kabuki 
evidenční číslo: 4773-0 
účinná látka: pyraflufen-ethyl   26,5 g/l 
platnost povolení končí dne: 30. 6. 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 

jetel inkarnát, 
jetel luční 

desikace 0,8 l/ha  
+ smáčedlo 
(TM) 

14 1) 14 dní  
před sklizní 

 

6) semenné porosty 
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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  

jetel inkarnát, 
jetel luční 

200-400 l/ha postřik 2x 5-7 dní 

 
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] 
jetel inkarnát, jetel luční 18 8 4 4 
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] 
jetel inkarnát, jetel luční 20 10 5 5 

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), 
jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.  
 

 
Ranman Top 
evidenční číslo: 4950-0 
účinná látka: kyazofamid  160 g/l 
platnost povolení končí dne: 31. 7. 2021 
 

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 

rajče, baklažán, 
okurka, cuketa 

plíseň 0,5 l/ha 3 1) od: 15 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 

rajče, baklažán, 
okurka, cuketa 

400-1200 l/ha postřik 6x 7-10 dní 

 
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] 
rajče, baklažán, okurka, cuketa 4 4 4 4 
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Serenade ASO 
evidenční číslo: 5396-0 
účinná látka: Bacillus amyloliquefaciens (původně subtilis) kmen QST 713     13,96 g/l 
platnost povolení končí dne: 30. 4. 2021 
 
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 

kukuřice fuzariózy 2-6 l/ha AT 1) od 59 BBCH 
do 69 BBCH  
 

 

pšenice, žito, 
tritikale 

čerň na obilninách, plíseň 
sněžná, braničnatka 
plevová 

2-4 l/ha AT 1) od 65 BBCH 
do 77 BBCH  

 

ječmen, oves čerň na obilninách, plíseň 
sněžná, hnědá skvrnitost 
ječmene, ramulariová 
skvrnitost ječmene 

2-4 l/ha AT 1) od 65 BBCH 
do 77 BBCH  

 

tykev 
olejná 

plíseň šedá, padlí 
dýňovitých 

4-8 l/ha AT 1) od 12 BBCH, 
do 89 BBCH  

5) pole 

okurka pytiové vadnutí 
dýňovitých, fusariové 
vadnutí okurky 

8 l/ha AT 1) od 00 BBCH, 
do 09 BBCH  

5) pole, 
skleníky 

žampiony plíseň zelná 40 ml   
200-300 ml 
vody /100 
kg substrátu 

AT 1) ve f. 00 BBCH   

AT – ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní. 
 
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 
Max. počet 
aplikací v 
plodině 

Interval mezi 
aplikacemi 

ječmen, kukuřice, oves, 
pšenice, tritikale, žito 

200-400 l/ha postřik 2x 5-14 dnů 

tykev olejná 600-3000 l/ha postřik 6x  5-14 dnů 

okurka 600-1000 l/ha zapravení do 
půdy před 
výsevem 

1x  
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žampiony 200-300 ml/ 
100 kg 
substrátu 

aplikace do 
půdy 

1x  

 
 

 

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 
ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

EDN 
evidenční číslo: 0000-89 
účinná látka: ethandinitril  970 g/kg 
platnost povolení končí dne: od 1. 3. 2020 do 28. 6. 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 
 

smrk ztepilý 
(vytěžené kmeny) 

lýkožrout smrkový, 
lýkožrout severský 

50 g/m3 -  5) sklady dřeva, 
skládky dřeva v lese 

 
Plodina, oblast použití Způsob aplikace 

smrk ztepilý fumigace 
 
 
 
 


	OL
	Spektrum plevelů:
	UNásledné plodiny:
	Pro následné plodiny je nutno dodržet ochrannou lhůtu 60 dní pro pěstování zeleniny.
	UNáhradní plodiny:
	Pokud je potřeba řepku předčasně zaorat, je možné jako následnou plodinu zařadit ještě v ten samý podzim: ozimou řepku tolerantní k látce imazamox (4 týdny po aplikaci), ozimé obilniny (8 týdnů po aplikaci a intenzivním zpracování půdy do hloubky nejm...
	Na jaře: jarní obiloviny (8 týdnů po aplikaci a intenzivním zpracování půdy do hloubky nejméně 20 cm), jarní řepku a slunečnici (100 dnů po aplikaci a intenzivním zpracování půdy), luskoviny nebo kukuřici.
	Cukrovku lze pěstovat nejdříve 12 měsíců po aplikaci.
	Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!
	Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.
	Přípravek v tank-mix směsi s pomocným prostředkem DASH HC je třeba použít v souladu s jejich návody k použití.
	OL
	OL
	OL

