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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: 14. 4. 2020 
 

 
PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 3. 2020 – 31. 3. 2020 

 
 

1. 
 

NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

Difure Solo 
držitel rozhodnutí o povolení: GLOBACHEM nv., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 

2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgie 
evidenční číslo: 5803-0 
účinná látka: difenokonazol  250 g/l 
platnost povolení končí dne: 31. 12. 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 
 

cukrovka, 
řepa 
krmná 

rez řepná 0,5 l/ha 21  1) od 39 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  

cukrovka, řepa krmná  200-300 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] 
cukrovka, řepa krmná 4 4 4 4 
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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. 
 
 
Shiro (+ další obchodní jméno Grando) 
držitel rozhodnutí o povolení: UPL Europe Ltd., The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, 

Warrington, WA3 6YN Cheshire, Velká Británie 
evidenční číslo: 5497-0 
účinná látka: triflusulfuron    486 g/kg 
platnost povolení končí dne: 31. 12. 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 

cukrovka, řepa 
krmná 

plevele dvouděložné 
jednoleté 

30 g/ha AT 1) od: 10 BBCH, 
do: 39 BBCH  
2) od: 10 BBCH, 
do: 12 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 
Interval mezi 
aplikacemi 

cukrovka, řepa krmná  80-300 l/ha postřik 4x 7 dnů 
 
Plevele citlivé: heřmánkovec nevonný 
Plevele méně citlivé: svízel přítula, heřmánek pravý, violka rolní 
 
Aplikujte při teplotách do 21 oC a za nižší intenzity slunečního svitu. 
Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. 
 
Vliv na kvalitativní/kvantitativní výnosové parametry řepy krmné konzultujte s držitelem 
povolení. 
 

Po sklizni řepy lze pěstovat pouze ozimé obilniny. Následující jaro je pěstování následných 
plodin bez omezení. 

Následné plodiny 

 

V případě zaorávky ošetřeného porostu lze do 4 měsíců po aplikaci pěstovat jarní ječmen, len 
na semeno, cukrovku. Po 4 měsících viz Následné plodiny. 

Náhradní plodiny: 
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Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 
ošetřovaného porostu.   

Čištění aplikačního zařízení: 

 
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] 
cukrovka, krmná řepa 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. 
 
 
2. 

 
NOVÉ POVOLENÉ POMOCNÉ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN  

- rozhodnutí nebyla vydána 
 
 
3. 
 

ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 

Impact 
držitel rozhodnutí o povolení: Cheminova A/S, P.O.Box 9, DK-7620 Lemvig, Dánsko 
evidenční číslo: 3599-3 
účinná látka: flutriafol    125 g/l 
platnost povolení končí dne: 31. 5. 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 

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

1 l/ha AT 1) od: 30 BBCH, 
do: 55 BBCH 

 

pšenice rez plevová,  
rez pšeničná,  
braničnatka plevová 

1 l/ha AT 1) od: 30 BBCH, 
do: 55 BBCH 

 

tritikale ozimé  rez pšeničná,  
braničnatka plevová 

1 l/ha AT 1) od: 30 BBCH, 
do: 55 BBCH 

 

řepka olejka 
ozimá 

plíseň šedá, 
alternáriová 
skvrnitost 

1 l/ha AT 1) od: 60 BBCH, 
do: 67 BBCH 
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brukvovitých, 
hlízenka obecná 

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

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině 
ječmen, pšenice,  
tritikale ozimé 

150 – 300 l/ha postřik 1x 

řepka olejka ozimá 200 – 400 l/ha postřik 1x 
 

Přípravek dosahuje vedlejší účinnosti proti padlí travnímu v pšenici. 
 
 
Listego 
držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, 

Německo 
evidenční číslo: 4820-1 
účinná látka: imazamox     40 g/l 
platnost povolení končí dne: 31. 10. 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 
 

slunečnice - 
IMI tolerantní 
odrůdy  
(technologie 
CLEARFIELD) 

plevele 
jednoděložné  
jednoleté, plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

1,25 l/ha AT 1) od: 12 BBCH, 
     do: 16 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 
slunečnice 100 – 300 l/ha postřik   1x  

Přípravek je určen výhradně k aplikaci na odrůdy slunečnice tolerantní k účinné látce 
imazamox. 
Aplikace přípravku na odrůdy slunečnice netolerantní k účinné látce imazamox způsobí 
zničení porostu. 

Spektrum účinnosti: 
Plevele citlivé – lilek černý, rosička krvavá, řepeň, bažanka roční, ježatka kuří noha, rdesno 
červivec, bér zelený 
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Růstová fáze plevelů: 
jednoděložné – BBCH 11–13 
dvouděložné – BBCH 12–14 

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

Lze pěstovat pouze slunečnici tolerantní k imazamoxu,. 
Náhradní plodiny: 

Po provedení orby je pěstování následných plodin bez omezení. 
Následné plodiny: 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

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] 
slunečnice 4 4 4 4 
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] 
slunečnice 5 5 0 0 

 
 
Neudosan AF (+ další obchodní jméno Přípravek proti škůdcům) 
držitel rozhodnutí o povolení: W.Neudorff GmbH. KG, An der Muhle 3, Postfach 1209, 

31857 Emmerthal, Německo 
evidenční číslo: 4292-0 
účinná látka: draselná sůl přírodních mastných kyselin  10,2 g/l 
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 

okrasné rostliny,  
okrasné dřeviny 

molice, mšice, 
svilušky 

- podle návodu - 2) od začátku 
výskytu  

 4) do počátku 
skanutí 

jádroviny mšice mimo 
vlnatka 
krvavá 

- podle návodu - 2) od začátku 
výskytu  

 4) do počátku 
skanutí 

peckoviny, 
jahodník, 
bobuloviny 

mšice -   podle návodu - 2) od začátku 
výskytu  

 4) do počátku 
skanutí 

zelenina molice, mšice, 
svilušky 

-   podle návodu - 2) od začátku 
výskytu  

 4) do počátku 
skanutí 
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(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 
Plodina, oblast použití Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 
Interval mezi 
aplikacemi  

okrasné rostliny, okrasné 
dřeviny, jádroviny, peckoviny, 
jahodník, bobuloviny 

aplikace bez ředění   3x /rok  7 dnů 

zelenina aplikace bez ředění   3x  7 dnů 
 
Ošetřete celou rostlinu včetně spodní strany listů. 
Potřebné dávkování přípravku je zajištěno aplikací na rostliny do počátku skanutí kapek 
aplikační kapaliny z povrchu rostlin. 
 
Před ošetřením ověřte citlivost okrasných rostlin a okrasných dřevin na menším počtu rostlin 
nebo na menší ploše. 
 
Skleník je definován nařízením (ES) č. 1107/2009. 
 
 
Pulsar 40 (+ další obchodní jméno Piorun, Passat) 
držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, 

Německo 
evidenční číslo: 4820-0 
účinná látka: imazamox     40 g/l 
platnost povolení končí dne: 31. 10. 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 
 

slunečnice - 
IMI tolerantní 
odrůdy  
(technologie 
CLEARFIELD) 

plevele 
jednoděložné  
jednoleté, plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

1,25 l/ha AT 1) od: 12 BBCH, 
     do: 16 BBCH 
2)  postemergentně  

 

sója luštinatá plevele 
jednoděložné  
jednoleté, plevele 
dvouděložné 
jednoleté 

1,25 l/ha AT 1) od: 12 BBCH, 
     do: 16 BBCH 
2)  postemergentně 
 

6) mimo 
množitelské 
porosty 

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

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

v plodině 
slunečnice, sója 100 – 300 l/ha postřik   1x  
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Přípravek je určen výhradně k aplikaci na odrůdy slunečnice tolerantní k účinné látce 
imazamox. 
Aplikace přípravku na odrůdy slunečnice netolerantní k účinné látce imazamox způsobí 
zničení porostu. 

Spektrum účinnosti: 
Plevele citlivé – lilek černý, rosička krvavá, řepeň, bažanka roční, ježatka kuří noha, rdesno 
červivec, bér zelený 
Růstová fáze plevelů: 
jednoděložné – BBCH 11–13 
dvouděložné – BBCH 12–14 

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

Lze pěstovat pouze slunečnici tolerantní k imazamoxu, nebo sóju. 
Náhradní plodiny: 

Po provedení orby je pěstování následných plodin bez omezení. 
Následné plodiny: 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

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] 
slunečnice, sója 4 4 4 4 
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] 
slunečnice, sója 5 5 0 0 

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

nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského  

 
- nařízení nebyla vydána 

 
 
 

 

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

- rozhodnutí nebyla vydána 
 
 
 
 
 


