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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. 5. 2020 

 

 

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020 

 

 

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

 

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

2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgie 

evidenční číslo: 5799-0 

účinná látka: aklonifen    600 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2023 

 

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 merlík bílý 2 l/ha AT 1) preemergentně, 

od: 00 BBCH,  

do: 08 BBCH 

 

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

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací v plodině 

brambor  150-400 l/ha postřik  1x 

 

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. 

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodné žloutnutí listů, které se může podobat 

příznakům viróz. Tyto příznaky mohou mít vliv na selekci nemocných rostlin  
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v množitelských porostech brambor. 

Setí náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení. 

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

nelze vyloučit poškození porostu.  

Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny, za předpokladu že byla provedena 

kultivace půdy. 

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

Obzvláště citlivé jsou řepa, mák, čekanka, řepka, brukvovitá zelenina, okrasné cibuloviny  

a ovocné plodiny. 

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Minimálně třikrát jej 

vypláchněte dostatečným množstvím vody, dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy 

přípravku.  

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] 

brambor 20 10 5 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

brambor 5 0 0 0 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m. 

 

 

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

Německo 

evidenční číslo: 5672-0 

účinná látka: fluxapyroxad       30 g/l    

                     pyraklostrobin    200 g/l 

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 

 

pšenice rez pšeničná, 

braničnatka pšeničná 

1 l/ha 35  1) od: 30 BBCH, 

do: 69 BBCH  

 

ječmen rynchosporiová 

skvrnitost ječmene, 

1 l/ha 35  1) od: 30 BBCH,  
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hnědá skvrnitost 

ječmene 

do: 69 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  

ječmen, pšenice  100-300 l/ha postřik   2x  21 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] 

pšenice, ječmen  8 4 4 4 

 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m. 

 

 

Protendo 300 EC (+ další obchodní jméno Spectre Maxx) 
držitel rozhodnutí o povolení: GLOBACHEM nv., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 

2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgie 

evidenční číslo: 5683-0 

účinná látka: prothiokonazol 300 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 

pšenice  braničnatka plevová, 

braničnatka pšeničná, 

padlí travní, rez 

pšeničná, rez plevová, 

helmintosporióza 

obilnin 

0,65 l/ha AT 1) od 25 BBCH,  

do 61 BBCH  

 

ječmen  rez ječná, hnědá 

skvrnitost ječmene, 

padlí travní, 

rynchosporiová 

skvrnitost ječmene 

0,65 l/ha AT 1) od 25 BBCH,  

do 61 BBCH  

 

tritikale  braničnatka pšeničná, 0,65 l/ha AT 1) od 25 BBCH,   
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padlí travní, 

rynchosporiová 

skvrnitost, braničnatka 

plevová, rez plevová 

do 61 BBCH  

žito ozimé rez pšeničná, padlí 

travní, rynchosporiová 

skvrnitost 

0,65 l/ha AT 1) od 25 BBCH,  

do 61 BBCH  

 

pšenice  fuzariózy klasů 0,65 l/ha AT 1) od 61 BBCH,  

do 69 BBCH  

 

řepka olejka  hlízenka obecná 0,6 l/ha AT 1) od 61 BBCH,  

do 69 BBCH  

 

řepka olejka 

ozimá 

fomové černání stonků 

řepky 

0,6 l/ha AT 1) od   16 BBCH, 

do 59 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  

ječmen, pšenice, tritikale, 

žito ozimé 

200-400 l/ha postřik   2x  14 dnů 

řepka olejka   200-400 l/ha postřik   2x  21 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] 

pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen 

ozimý, ječmen jarní, žito ozimé, 

tritikale ozimé, tritikale jarní, řepka 

olejka ozimá, řepka olejka jarní 

4 4 4 4 

Pro aplikaci přípravku do pšenice ozimé, ječmene ozimého, žita ozimého, tritikale 

ozimého, řepky olejky ozimé a řepky olejky jarní 

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 přípravku do pšenice jarní, ječmene jarního a tritikale jarního 

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 20 m. 

 

 

 

 

Trianum-P 



 

5 

 

držitel rozhodnutí o povolení: Koppert B.V., Veilingweg 14, 2651 Berkel en Rodenrijs, 

Nizozemsko 

evidenční číslo: 5798-0 

účinná látka: Trichoderma harzianum kmen T-22      1 x 10
9
 CFU/g 

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 

 

drobné ovoce fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

15 kg/ha   

první 

aplikace  

7,5 kg/ha   

druhá 

aplikace 

AT  1) před vzejitím  4) postřik  

5) chráněné 

prostory  

6) množitelský 

materiál 

drobné ovoce fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

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

do: 99 BBCH  

4) zálivka  

5) chráněné 

prostory 

drobné ovoce fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

15-30 g   

/1000 rostlin 

(3000 

rostlin/ha) 

AT  1) od: 00 BBCH, 

do: 99 BBCH  

4) kapková 

aplikace  

5) chráněné 

prostory 

zelenina listová fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

15 kg/ha   

první 

aplikace  

7,5 kg/ha   

druhá 

aplikace 

AT  1) před vzejitím  4) postřik  

5) chráněné 

prostory  

6) množitelský 

materiál 

zelenina listová fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

1-5 kg/ha AT  1) před vzejitím  4) postřik  

5) chráněné 

prostory 

zelenina plodová fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

15 kg/ha   

první 

aplikace  

7,5 kg/ha   

druhá 

aplikace 

AT  1) od: 00 BBCH, 

do: 51 BBCH  

4) postřik před 

vzejitím, zálivka 

po vzejití  

5) chráněné 

prostory  

6) množitelský 

materiál 

zelenina plodová fuzariózy, 15-30 g   AT  1) od: 00 BBCH, 4) kapková 
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rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

/1000 rostlin 

(15000-

30000 

rostlin/ha) 

do: 99 BBCH  aplikace  

5) chráněné 

prostory 

zelenina 

brukvovitá 

fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

15 kg/ha   

první 

aplikace  

7,5 kg/ha   

druhá 

aplikace 

AT  1) před vzejitím  4) postřik  

5) chráněné 

prostory  

6) množitelský 

materiál 

zelenina řapíkatá fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

15 kg/ha   

první 

aplikace  

7,5 kg/ha   

druhá 

aplikace 

AT  1) před vzejitím  4) postřik  

5) chráněné 

prostory  

6) množitelský 

materiál 

zelenina řapíkatá fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

1-5 kg/ha AT  1) před vzejitím  4) postřik  

5) chráněné 

prostory 

kořeninové 

rostliny 

fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

15 kg/ha   

první 

aplikace  

7,5 kg/ha   

druhá 

aplikace 

AT  1) před vzejitím  4) postřik, 

zálivka  

5) chráněné 

prostory 

školky dřevin fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

15 kg/ha   

první 

aplikace  

7,5 kg/ha   

druhá 

aplikace 

AT  1) od: 00 BBCH, 

do: 59 BBCH  

4) postřik před 

vzejitím, zálivka 

po vzejití  

5) chráněné 

prostory, školky 

6) množitelský 

materiál 

školky dřevin fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

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

do: 99 BBCH  

4) zálivka  

5) chráněné 

prostory 

školky dřevin fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

15-1000 g   

/1000 rostlin 

(10000-

100000 

rostlin/ha) 

AT  1) od: 00 BBCH, 

do: 99 BBCH  

4) zálivka k 

sazenici  

5) chráněné 

prostory 

trvalky fuzariózy, 15 kg/ha   AT  1) před vzejitím  4) postřik  
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rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

první 

aplikace  

7,5 kg/ha   

druhá 

aplikace 

5) chráněné 

prostory  

6) množitelský 

materiál 

trvalky fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

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

do: 99 BBCH  

4) zálivka  

5) chráněné 

prostory 

trvalky fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

15-30 g   

/1000 rostlin 

(20000-

100000 

rostlin/ha) 

AT  1) od: 00 BBCH, 

do: 99 BBCH  

4) kapková 

aplikace  

5) chráněné 

prostory 

množitelský 

materiál 

fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

15-30 g   

/1000 rostlin 

(15000-

90000 

rostlin/ha) 

AT  1) od: 00 BBCH, 

do: 99 BBCH  

4) kapková 

aplikace  

5) chráněné 

prostory 

množitelský 

materiál 

fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

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

do: 99 BBCH  

4) postřik před 

vzejitím, zálivka 

po vzejití  

5) chráněné 

prostory 

dřeviny fuzariózy, 

rizoktoniová 

hniloba,  

pytiová hniloba 

150-1000 g   

/1000 rostlin 

(2000-10000 

rostlin/ha) 

AT  1) od: 00 BBCH, 

do: 99 BBCH  

4) zálivka k 

sazenici  

5) chráněné 

prostory 

 

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  

drobné ovoce  25000-50000 l/ha 

postřik, 1000-1200 

l/ha zálivka 

postřik, zálivka, 

kapková aplikace 

postřik 2x za 

pěstební cyklus (2 

cykly za rok), 

zálivka a kapková 

aplikace   5x za 

pěstební cyklus 

postřik 14 dnů, 

zálivka a 

kapková 

aplikace 70 dnů 

dřeviny  10000-50000 l/ha zálivka k sazenici 5x  za rok  70 dnů 

kořeninové 

rostliny 

 10000-13000 l/ha postřik, zálivka 2x za pěstební 

cyklus 

 14 dnů 

množitelský  5000-50000 l/ha postřik, zálivka, postřik, zálivka   postřik zálivka  
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materiál kapková aplikace 5x, kapková 

aplikace 12x za 

pěstební cyklus 

70 dnů, kapková 

aplikace  28 dnů 

školky  25000-50000 l/ha 

množ.materiál a 

zálivka k sazenici, 

5000-50000 l/ha 

zálivka 

postřik, zálivka, 

zálivka k sazenici 

5x za rok, 

množ.materiál   4x  

za pěstební cyklus 

70 dnů, 

množ.materiál  

14 dnů 

trvalky  25000-50000 l/ha 

postřik, 5000-

50000 l/ha zálivka 

postřik, zálivka, 

kapková aplikace 

postřik   2x za 

pěstební cyklus, 

zálivka   5x za rok, 

kapková aplikace 

12x za rok 

postřik 14 dnů, 

zálivka  70 dnů, 

kapková 

aplikace  28 dnů 

zelenina 

brukvovitá 

 10000-13000 l/ha postřik 2x za pěstební 

cyklus 

 14 dnů 

zelenina 

listová 

 200-1000 l/ha, 

množ.materiál 

10000-13000 l/ha 

postřik 1x za pěstební 

cyklus, 

množ.materiál   2x  

za pěstební cyklus 

(5 cyklů za rok) 

 14 dnů 

zelenina 

plodová 

 25000-50000 l/ha 

množ.materiál 

postřik, zálivka, 

kapková aplikace 

množ.materiál   2x  

za pěstební cyklus 

(3 cykly za rok), 

kapková aplikace  

12x 

14 dnů, kapková 

aplikace 28 dnů 

zelenina 

řapíkatá 

 500-800 l/ha postřik 1x za pěstební 

cyklus, 

množ.materiál   2x  

za pěstební cyklus 

 14 dnů 

 

Přípravek se obvykle aplikuje před vzejitím postřikem, po vzejití zálivkou nebo kapkovou 

aplikací. 

Aplikace zálivkou se provádí závlahovým systémem nebo jako zálivka k sazenici. Pokud 

je uvedeno rozmezí dávek 1-5 kg/ha pro postřik nebo zálivku, použijte při aplikaci do 

řádků dávku 1-2,5 kg/ha, při plošné aplikaci 2,5-5 kg/ha.  

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

2. NOVÉ POVOLENÉ POMOCNÉ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN  
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BlocCade 
držitel rozhodnutí o povolení: BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, 66442 

Modřice 

evidenční číslo: 1848-0C 

účinná látka: styren-akrylátový kopolymer 54,5 % 

platnost povolení končí dne: 15. 4. 2030 

 

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, stromy, keře 

(ovocné, okrasné), 

školky (ovocné, 

okrasné) 

ochrana ran po řezu, 

ochrana ran po 

mechanickém poškození 

roubování, očkování 

11 % 

(1 l/9 l vody) 

max. 2-3 l/ha 

-  4) nátěr, 

postřik 

bodový 

réva, keře, školky 

(ovocné, okrasné) 

ochrana ran po řezu, 

ochrana ran po 

mechanickém poškození 

roubování, očkování 

11 % 

(1 l/9 l vody) 

max. 20-30 l/ha 

-  4) postřik, 

rosení 

ovocné stromy ochrana ran po řezu, 

ochrana ran po 

mechanickém poškození 

roubování, očkování 

11 % 

max. 60 l/ha 

(20 l/1 m výšky 

koruny/ha) 

-  4) postřik, 

rosení 

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

 

Aplikaci je třeba provádět bezprostředně po řezu, očkování nebo roubování, vytvořit 0,2-0,3 

mm souvislý film. 

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

keře 18-27 l/ha (nátěr, bodově), 

180-270 l/ha (postřik, rosení) 

nátěr, postřik bodový 1x za rok 

ovocné stromy 540 l/ha (180 l/1 m výšky 

koruny/ha) 

postřik, rosení 1x za rok 

réva 18-27 l/ha (nátěr, bodově), 

180-270 l/ha (postřik, rosení) 

nátěr, postřik bodový, 

postřik, rosení 

1x za rok 

stromy 18-27 l/ha nátěr, postřik bodový 1x za rok 

školky 18-27 l/ha (nátěr, bodově), 

180-270 l/ha (postřik, rosení) 

nátěr, postřik bodový, 

postřik, rosení 

1x za rok 

 

3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 
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Carpovirusine 
držitel rozhodnutí o povolení: Arysta LifeScience S.A.S., Route d´Artix, P.B. 80, 64150 

Nogueres, Francie 

evidenční číslo: 4706-1 

účinná látka: Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)     1 x 10 
13

 OT/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 

jabloň obaleč jablečný 1 l/ha 3 1) od: 71 BBCH, do: 89 BBCH  

2) podle signalizace,   

na počátku líhnutí  housenek  

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 

jabloň 300-1000 l/ha postřik, rosení 10x /rok  10-12 dnů 

Přípravek Carpovirusine dosahuje průměrné účinnosti. 

 

 

Kinvara (+ další obchodní jméno Arrva) 
držitel rozhodnutí o povolení: Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown 

Industrial Park, Mulhuddar, - Dublin 15, Irsko 

evidenční číslo: 5310-0 

účinná látka: MCPA              233 g/l 

                      fluroxypyr   50 g/l    

                      klopyralid   28 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2020 

 

Rozsah povoleného použití: 

 1) Plodina,  

oblast použití 

1) 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, ječmen, 

žito, oves, 

tritikale 

plevele dvouděložné 

jednoleté, plevele 

dvouděložné vytrvalé 

2-3 l/ha AT 1) od: 24 BBCH,  

do: 39 BBCH  

2) postemergentně  

 

louky – starší než plevele dvouděložné 3 l/ha 56 1) postemergentně  
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1 rok jednoleté, plevele 

dvouděložné vytrvalé 

2) postemergentně  

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

ječmen, oves, pšenice, tritikale, 

žito 

200-400 l/ha postřik 1x na jaře 

louky 200-400 l/ha postřik 1x za rok, březen až září 

 

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele v raných růstových fázích. 

 

Spektrum účinnosti: 

3 l/ha: Plevele citlivé: chrpa modrák, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, heřmánkovec 

nevonný, rdesno svlačcovité, starček obecný, ambrozie peřenolistá,  kokoška pastuší tobolka, 

hluchavka objímavá, rdesno červivec, rdesno ptačí, ptačinec žabinec, šťovík tupolistý 

Plevele méně citlivé: pryskyřník prudký  

 

2 l/ha: při použití nižší aplikační dávky může dojít k mírnému poklesu účinnosti 

 

Jařiny:  

Plevele citlivé: chrpa modrák, svízel přítula, plevele heřmánkovité, rdesna, kokoška pastuší 

tobolka, merlík bílý, konopice napuchlá, ptačinec žabinec 

Ozimy: 

Plevele citlivé:  chrpa modrák, svízel přítula, plevele heřmánkovité, rdesna, kokoška pastuší 

tobolka, úhorník mnohodílný, starček obecný  

Plevele méně citlivé: hluchavka nachová, mák vlčí, ptačinec žabinec, rozrazil břečťanolistý, 

violka rolní 

 

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

Následné/náhradní plodiny: 

Za min. 125 dní po aplikaci přípravku a po orbě je možné pěstovat obilniny a trávy. 

Rezidua přípravku v rostlinných pletivech (včetně hnoje a digestátu), která nejsou kompletně 

rozložena, mohou mít vliv na následné citlivé plodiny.  

Plodiny, ve kterých byl přípravek aplikován, nepoužívejte ke kompostování ani k mulčování. 

Hnůj pocházející od zvířat krmených plodinami, na něž byl přípravek aplikován, nepoužívejte 

ke kompostování.  

V případě, že ošetřené zbytky plodin nebyly zcela rozloženy, vyhněte se pěstování uvedených 

plodin: hrách, fazole a jiné luštěniny, mrkev a další miříkovité rostliny, brambory, salát a další 

hvězdnicovité rostliny, rostliny pěstované ve sklenících. 

Tam, kde se plánuje výsadba/výsev citlivých plodin na jaře, aplikujte přípravek nejpozději 

do konce července předchozího roku. 
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Všechen ošetřený rostlinný materiál musí být dostatečně rozmělněný a zapravený do půdy 

do začátku podzimu (nebo co nejdříve po sklizni), což usnadňuje uvolnění reziduí do půdy 

a rychlejší degradaci. Podle správné agronomické praxe zajistěte, aby byly veškeré rostlinné 

zbytky (včetně chlévské mrvy) plně rozloženy před pěstováním citlivých plodin. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.  

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

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

citlivé plodiny poškozeny. 

Neaplikujte na porosty určené k množení. 

Čištění aplikačního zařízení: 

• Ihned po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou. 

• Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky. 

• Naplňte nádrž min. do 1/10 jejího objemu čistou vodou a přidejte odpovídající množství 

čisticího přípravku nebo sody (3% roztok), zamíchejte a opět propláchněte ramena a 

trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát bez míchání, znovu propláchněte 

ramena a trysky a nádrž vyprázdněte. 

• Trysky a sítka čistěte odděleně rovněž čisticím roztokem a pak propláchněte čistou vodou. 

• Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a 

nádrž vypusťte. 

 

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] 

jarní a ozimé obilniny, louky 4 4 4 4 

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

[m] 

jarní a ozimé obilniny, louky 20 10 5 5 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Švýcarsko 

evidenční číslo: 4608-0 

účinná látka: mandipropamid 250 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2024 

 

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

do 49 BBCH  

5) pole 

ředkvička, ředkev plíseň zelná 0,6 l/ha 7 1) od 12 BBCH 

do 49 BBCH  

5) 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 salátová 

200-600 l/ha postřik 2x 7 dnů 

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

ředkev, ředkvička 200-600 l/ha postřik 2x za pěstební cyklus, 

6x za rok 

7 dnů 

 

 

 

 

 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 
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Plodina  bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% 

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

brambor, špenát, mangold, řepa 

salátová, brokolice, květák, ředkvička, 

ředkev 

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 2x 7-10 dnů 

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

 

 

Scenic Gold 
držitel rozhodnutí o povolení: Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, 

Francie 

evidenční číslo: 5446-0 

účinná látka: fluopikolid  200 g/l 

                     fluoxastrobin     150 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2021 

 

 

Rozsah povoleného použití: 
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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, 

hořčice 

fomová hniloba 

brukvovitých, 

alternáriová skvrnitost 

brukvovitých, plíseň 

zelná, rhizoktoniová 

hniloba brukvovitých 

1 l/100 kg AT   4) výsevek 3-6 kg/ha 

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

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace 

řepka olejka, hořčice 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.   

 

 

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)  

 

nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského  

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

další obchodní jména) 

 

Buzzin 70 WG 
evidenční číslo: 5068-0 

účinná látka: metribuzin  700 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2021 

 

 

 

 

 

 
Rozsah použití přípravku: 
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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 

chřest plevele 

dvouděložné  

0,75 kg/ha AT 1) preemergentně  

po sklizni, nejdříve  

3. rokem po výsadbě  

2) preemergentně 

 

cizrna beraní  plevele 0,3 – 0,6 kg/ha AT 1) preemergentně  

v dubnu   

2) preemergentně 

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 

chřest 200 – 600 l/ha postřik 1x za rok 

cizrna beraní 300 – 500 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] 

chřest 7 4 4 4 

cizrna beraní 5 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

chřest, cizrna beraní 5 0 0 0 

 

Pro aplikaci do chřestu: 

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.  

 

 

Cerone 480 SL 
evidenční číslo: 3870-3 

účinná látka: ethefon   480 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsah povoleného použití přípravku: 
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 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 

 

listnaté 

dřeviny 

opadavé 

jmelí bílé 10 %   (0,5-2 l 

/5-20  l 

vody/ha) 

-  1) v období 

vegetačního klidu  

 4) postřik z 

plošiny 

listnaté 

dřeviny 

opadavé 

jmelí bílé 20 %   (0,2-0,8 

l/1-4 l vody/ha) 

-  1) v období 

vegetačního klidu  

 4) nátěr, postřik 

na ořezané 

stopky jmelí 

(-) – ochrannou lhůtu nebylo nutné stanovit 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

listnaté dřeviny  1-20 l/ha postřik, nátěr   1x  za rok 

 

Nižší hektarová dávka je určena pro menší stromy s plochou koruny cca 150 m
2
, vyšší 

hektarová  dávka pro větší stromy s plochou koruny pro 400 m
2
. 

 

 

Moddus ME 
evidenční číslo: 5742-0 

účinná látka: trinexapak-ethyl  250 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 

 

řepka olejka 

jarní 

zvýšení 

odolnosti proti 

poléhání 

1,5 l/ha AT 1) od: 39 BBCH, 

do: 55 BBCH  

 

žito jarní zvýšení 

odolnosti proti 

poléhání 

0,6 l/ha AT 1) od: 31 BBCH, 

do: 39 BBCH  

 

trávy zvýšení 

odolnosti proti 

poléhání 

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

do: 37 BBCH  

 6) semenné porosty 

jetel luční zvýšení 

odolnosti proti 

poléhání 

1,5 l/ha - 1) od: 33 BBCH, 

do: 39 BBCH  

 6) semenné porosty 

 

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

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 
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Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

jetel luční, trávy  200-400 

l/ha 

postřik   1x za rok 

řepka olejka jarní, žito 

jarní 

 200-400 

l/ha 

postřik   1x  

 

Plodina, oblast použití Zákaz, omezení  

jetel luční, trávy zákaz zkrmování 

 

Movento 100 SC 
evidenční číslo: 5110-0 

účinná látka: spirotetramat  100 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2025 

 

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 

cibulovité okrasné 

rostliny, okrasné rostliny 

mšice 0,75 l/ha AT 1) od 69 BBCH 

do 89 BBCH, 

mimo období 

kvetení  

 

ovocné dřeviny okrasné 

dřeviny  

mšice 0,75 l/ha - 1) mimo období 

kvetení  

5) školky 

réva mšička révokaz 0,5-0,7 l/ha 14 1) od 69 BBCH 

do 81 BBCH  

5) školky, 

mladé 

výsadby, 

podnožové 

vinice 

réva pidikřísek 

révový, křísek 

révový 

0,5-0,7 l/ha 14 1) od 60 BBCH 

do 81 BBCH  

5) školky, 

mladé 

výsadby, 

podnožové 

vinice 

angrešt, bez černý, 

borůvka 

mšice 0,75 l/ha AT 1) po sklizni   

meruňka, třešeň, višeň, 

broskvoň, slivoň 

puklice 

švestková 

2,25 l/ha   (0,75 

l/1 m výšky 

koruny/ha) 

21 1) od 69 BBCH 

do 81 BBCH  

 

mrkev, celer bulvový, 

pastinák, petržel 

mšice, dutilka 

hlohová 

0,45-0,75 l/ha 21 1) od 12 BBCH 

do 49 BBCH  
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čekanka salátová listová mšice, dutilka 

topolová 

0,45-0,75 l/ha 7 1) od 13 BBCH 

do 49 BBCH  

 

endívie širokolistá dutilka topolová 0,75 l/ha 7 1) od 13 BBCH 

do 49 BBCH  

 

brokolice, květák, 

kapusta, zelí hlávkové, 

zelí čínské, kedluben 

mšice, molice 

vlaštovičníková, 

třásněnka 

zahradní 

0,75 l/ha 3 1) od 12 BBCH 

do 49 BBCH 

 

sója luštinatá sviluška 

chmelová 

0,75 l/ha 14 1) od 69 BBCH 

do 81 BBCH 

 

 

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

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 poslední aplikace a sklizní. 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi 

angrešt, bez černý, borůvka 500-1000 l/ha postřik, 

rosení 

2x /rok 14 dnů 

broskvoň, meruňka, slivoň, 

třešeň, višeň 

500-1500 l/ha postřik, 

rosení 

2x /rok 14 dnů 

brokolice, květák, kapusta, 

zelí hlávkové, zelí čínské, 

kedluben 

500-1000 l/ha postřik 2x /rok 14 dnů 

celer bulvový, čekanka 

salátová, mrkev, petržel, 

pastinák 

200-500 l/ha postřik 2x 14 dnů 

endívie širokolistá 500 l/ha postřik 1x  

réva 1000 l/ha postřik, 

rosení 

2x /rok 14 dnů 

okrasné rostliny a dřeviny, 

cibulovité okrasné rostliny, 

ovocné dřeviny 

200-800 l/ha postřik, 

rosení 

2x /rok 14 dnů 

sója luštinatá 200-400 l/ha postřik 2x 14 dnů 

 

Pro použití do plodin třešeň, višeň: 

V dávce 2,25 l přípravku/ha (tedy při výšce koruny 3 m) lze přípravek aplikovat pouze při 

použití intervalu mezi aplikacemi 21 dní. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

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

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 
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okrasné rostliny nad 150 cm, ovocné a 

okrasné školky, meruňka, třešeň, višeň, 

broskvoň, slivoň 

6 6 6 6 

 

Pulsar 40 
evidenční číslo: 4820-0 

účinná látka: imazamox  40 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 10. 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 

 

štírovník 

růžkatý, 

úročník 

lékařský, 

komonice, 

pískavice 

řecké seno 

plevele 

jednoděložné  

jednoleté, 

plevele 

dvouděložné  

jednoleté 

0,5-0,8 l/ha AT 1) postemergentně 

2) od: 10 BBCH, 

do: 13 BBCH  

 6) všechna určení 

mimo výživu lidí 

hrachor setý plevele 

jednoděložné  

jednoleté, 

plevele 

dvouděložné  

jednoleté 

0,6-0,9 l/ha AT 1) postemergentně 

2) od: 10 BBCH, 

do: 13 BBCH  

 6) všechna určení 

mimo výživu lidí 

cizrna 

beraní, fazol 

conv. černý, 

štírovník 

jednoletý 

plevele 

jednoděložné  

jednoleté, 

plevele 

dvouděložné  

jednoleté 

0,5-0,7 l/ha AT 1) postemergentně 

2) od: 10 BBCH, 

do: 13 BBCH  

 6) všechna určení 

mimo výživu lidí a 

zvířat 

 

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

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

cizrna beraní, fazol, hrachor setý, 

komonice, pískavice řecké seno, 

štírovník jednoletý, štírovník 

růžkatý, úročník lékařský 

 100-400 

l/ha 

postřik   1x za rok 

 

Aplikace se provádí od 2 pravých listů plodiny (trojlístků u jetelovin) do začátku odnožování, 

případně do začátku prodlužovacího růstu plodiny, na jaře, v užitkovém roce. 

Odstupňování dávek – podle výskytu plevelů 
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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] 

štírovník růžkatý, úročník 

lékařský, komonice, pískavice 

řecké seno, hrachor setý, cizrna 

beraní, fazol conv. černý, 

štírovník jednoletý 

5 5 0 0 

 

Shiro 
evidenční číslo: 5497-0 

účinná látka: triflusulfuron  486  g/kg 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 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 

 

řepa 

salátová 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

30 g/ha AT 1) od: 10 BBCH, 

do: 39 BBCH 

2) od: 10 BBCH, 

do: 12 BBCH  

 5) venkovní 

prostory 

 

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 

řepa salátová 80-300 l/ha postřik   4x 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] 

řepa salátová 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. 

 

 
6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 

ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

 

Aversol 
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evidenční číslo: 1459-0 

účinná látka: thiram  37,5  g/kg 

platnost povolení končí dne: od 28. 4. 2020 do 25. 8. 2020 

 

Rozsah použití přípravku: 

1) Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

lesní dřeviny 

sazenice, okrasné 

dřeviny sazenice 

ochrana proti letnímu 

okusu zvěří, ohryz krčků 

sazenic škodlivými 

hlodavci 

3-5 kg / 

1000 sazenic 

- 3) nátěr, max. 1x,  

v rámci rozpětí se dávka 

volí podle intenzity 

výskytu, přípravek  se 

neředí 

lesní dřeviny 

sazenice, okrasné 

dřeviny sazenice 

ochrana proti letnímu 

okusu zvěří, ohryz krčků 

sazenic škodlivými 

hlodavci 

4-6 kg / 

1000 sazenic 

- 3) postřik, max. 1x,  

v rámci rozpětí se dávka 

volí podle intenzity 

výskytu, ředění 2:1 

(přípravek : voda) 

 

 

Stopkus 
evidenční číslo: 4579-0 

účinná látka: thiram 98 g/kg 

platnost povolení končí dne: od 24. 4. 2020 do 21. 8. 2020 

 
Rozsah použití přípravku: 

1) Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, mísitelnost OL 3) Poznámka 

lesní dřeviny,  

okrasné dřeviny 

okus zvěří  

a poškození krčků hlodavci 

2-5 kg / 1000 sazenic - 3) nátěr 

lesní dřeviny,  

okrasné dřeviny 

okus zvěří  

a poškození krčků hlodavci 

3-7,5 kg / 1000 sazenic - 3) postřik 

 

 

 

 

 

Storanet (použití neprofesionálními uživateli) 
evidenční číslo: 4977-0 

účinná látka: alfa-cypermethrin   1,57 g/kg 

platnost povolení končí dne: od 15. 4. 2020 do 12. 8. 2020 

 

Rozsah použití přípravku: 

1) Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus,  

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

4) Pozn.  

k dávkování 
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jiný účel 

použití 

2) k ŠO 

3) k OL 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

smrk ztepilý, 

borovice lesní 

kůrovci dle návodu -   5) skládka dřeva  

nebo napadená dřevní hmota 

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

 

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

borovice lesní, smrk ztepilý - pokrytí dřeva sítí 1x 

Návod na použití: 

- hromady z dlouhých kmenů: až 100 m
2
 sítě/20 m

3
 kmene 

- samostatné kmeny:                          až 15 m
2
 sítě/kmen 

- rovnané surové dříví:  až 15 m
2
 sítě/m

3 

 

 

 

 

 


