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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: 17. 8. 2020 
 

 
PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 7. 2020 – 31. 7. 2020 

 
 

1. 
 

NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

Cadou 
držitel rozhodnutí o povolení: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, 

Německo  
evidenční číslo: 5818-0 
účinná látka: flufenacet 508,8 g/l 
platnost povolení končí dne: 31. 10. 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, 
žito ozimé, 
tritikale 

chundelka 
metlice, lipnice 
roční, psárka 
polní 

0,3-0,5 l/ha AT 1) preemergentně  
na podzim,  
od: 00 BBCH 
do: 09 BBCH 

 

pšenice ozimá, 
ječmen ozimý, 
žito ozimé, 
tritikale 

chundelka 
metlice, lipnice 
roční, psárka 
polní 

0,24-0,5 l/ha AT 1) postemergentně  
na podzim,  
od: 10 BBCH 
do: 13 BBCH 

 

 
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní 
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Plodina, oblast 
použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 
v plodině 

pšenice ozimá, 
ječmen ozimý, žito 
ozimé, tritikale 

200-400 l/ha postřik 1x 

Preemergentní aplikace: 
 0,3 l/ha - chundelka metlice, lipnice roční na lehkých a středně těžkých půdách 
 0,5 l/ha - psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční na středně těžkých a těžkých půdách 
 
Postemergentní aplikace: 
 0,24 l/ha - chundelka metlice, lipnice roční na lehkých a středně těžkých půdách  
 0,35 l/ha - psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční na středně těžkých půdách 
 0,5 l/ha - psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční na těžkých půdách  
 
Spektrum účinnosti:   

psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, heřmánek pravý 
Plevele citlivé:  

ptačinec prostřední, výdrol řepky 
Plevele méně citlivé: 

 
Optimální účinnosti je dosaženo při vývojovém stádiu plevelů BBCH 10-11. 
 
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován 
např. srážkami. Vždy je nutné zajistit kvalitní osevní lůžko bez hrud a dodržet předepsanou 
hloubku setí plodin (2-4 cm). 
 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí. 
 
Následné plodiny: 
V běžném osevním postupu po sklizni obilniny při použití klasické orební agrotechniky může 
být vysévána jakákoliv plodina bez omezení. V případě minimalizace zpracování půdy (např. 
setí do podmítky) se může na následné řepce ozimé na děložních a prvních pravých listech 
projevit fytotoxicita ve formě světlých skvrn. Při přímém výsevu bez kultivace může být 
fytotoxicita výraznější. 
 
Náhradní plodiny: 
Pokud dojde k potřebě přeset ošetřenou plodinu po aplikaci přípravku Cadou již na podzim, 
může být vysévána pouze pšenice ozimá. Pokud se vysévá náhradní plodina na jaře, mělo by 
mezi aplikací a novým osevem uplynout nejméně 12 týdnů. Po běžné přípravě půdy lze 
vysévat pšenici jarní, kukuřici, brambor, hrách a fazol.   
Při orbě pluhem nebo hlubším zpracování půdy (min. 20 cm) se dále mohou vysévat tyto 
náhradní plodiny: ječmen jarní, oves, řepa, řepka jarní, slunečnice a len. 
 
Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. 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 povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 
ozimé obilniny 4 4 4 4 
 
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 10 m. 
 
 
Pilot Ultra 
držitel rozhodnutí o povolení: NISSAN CHEMICAL EUROPE SAS, Parc ď Affaires de 

Crecy, 10A rue de la Voie Lactée, 69370 St-Didier-au Mont-ď 
Or, Francie 

evidenční číslo: 5813-0 
účinná látka: chizalofop-p-ethyl 50 g/l 
platnost povolení končí dne: 30. 11. 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 
 

řepka olejka plevele 
jednoděložné  
jednoleté, plevele 
jednoděložné  
vytrvalé 

2,5 l/ha 90 1) od: 10 BBCH, 
do: 39 BBCH  
2) od: 12 BBCH, 
do: 29 BBCH  

 

brambor plevele 
jednoděložné  
jednoleté, plevele 
jednoděložné  
vytrvalé 

2 l/ha 45 1) od: 10 BBCH, 
do: 39 BBCH  
2) od: 12 BBCH, 
do: 29 BBCH  

 

hrách plevele 
jednoděložné  
jednoleté, plevele 
jednoděložné  
vytrvalé 

2,5 l/ha 42 1) od: 10 BBCH, 
do: 39 BBCH  
2) od: 12 BBCH, 
do: 29 BBCH  

6) na zrno 

bob plevele 
jednoděložné  

2,5 l/ha 42 1) od: 10 BBCH, 
do: 39 BBCH  

6) na zrno 
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jednoleté, plevele 
jednoděložné  
vytrvalé 

2) od: 12 BBCH, 
do: 29 BBCH  

cukrovka plevele 
jednoděložné  
jednoleté, plevele 
jednoděložné  
vytrvalé 

2,5 l/ha 60 1) od: 11 BBCH, 
do: 39 BBCH  
2) od: 12 BBCH, 
do: 29 BBCH  
3) OL platí i pro 
zkrmování 

 

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

Přípravek nepoužívejte v sadbových bramborách. 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 
Max. počet aplikací 
v plodině 

bob, brambor, cukrovka, 
hrách, řepka olejka 

 200-400 l/ha postřik 1x 

 
Spektrum plevelů: 
Plevele citlivé: oves hluchý, psárka polní, výdrol pšenice a ječmene, sveřep jalový, 
chundelka metlice, jílek. Nelze vyloučit projevy fytotoxicity u hrachu. Citlivost odrůd 
konzultujte s držitelem povolení. 
 
Následné plodiny: 
Jako následné plodiny lze pěstovat rostliny dvouděložné nebo obilniny. 
 
Náhradní plodiny: 
Jako náhradní plodiny lze pěstovat za 14 dní po aplikaci dvouděložné rostliny, a obilniny za 6 
týdnů po aplikaci přípravku. Cibuli, pór a kukuřici nepěstujte. 
 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 
 
Čištění aplikačního zařízení 
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit 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 okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 
[m] 
řepka olejka, cukrovka, bob obecný, 
hrách 

5 5 0 0 

brambor 5 0 0 0 
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Revycare 
držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, 

Německo 
evidenční číslo: 5695-0 
účinná látka: mefentriflukonazol   100 g/l  
                     pyraklostrobin           100 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 braničnatka pšeničná, 
rez pšeničná, rez 
plevová 

1,5 l/ha 35  1) od: 30 BBCH, 
do: 69 BBCH  

 

ječmen hnědá skvrnitost 
ječmene, 
rynchosporiová 
skvrnitost ječmene, 
ramulariová skvrnitost 
ječmene 

1,5 l/ha 35  1) od: 30 BBCH,  
do: 69 BBCH  

 

žito rynchosporiová 
skvrnitost, rez žitná 

1,5 l/ha 35  1) od: 30 BBCH, 
do: 69 BBCH  

 

tritikale braničnatky, rez 
pšeničná 

1,5 l/ha 35  1) od: 30 BBCH, 
do: 69 BBCH  

 

oves padlí travní 1,5 l/ha 35  1) od: 30 BBCH, 
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 
pšenice, ječmen, žito, 
tritikale, oves 

 100-300 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] 
pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves 6 4 4 4 
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Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), 
jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m. 
 
 
Revystar XL 
držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, 

Německo 
evidenční číslo: 5697-0 
účinná látka: mefentriflukonazol  100 g/l 
                     fluxapyroxad      50 g/l 
platnost povolení končí dne: 31. 12. 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 
 

pšenice braničnatka 
pšeničná,  
rez pšeničná,  
rez plevová,  
padlí travní 

1,5 l/ha 35 1) od: 30 BBCH 
 do: 69 BBCH 

 

ječmen  hnědá skvrnitost 
ječmene, 
ramulariová 
skvrnitost 
ječmene, 
rynchosporiová 
skvrnitost 
ječmene,  
rez ječná 

1,5 l/ha 35 1) ) od: 30 BBCH 
do: 69 BBCH 

 

tritikale  braničnatky,  
rez pšeničná,  
rez plevová,  
padlí travní 

1,5 l/ha 35 1) od: 30 BBCH 
 do: 69 BBCH 

 

žito  rynchosporiová 
skvrnitost,  
rez žitná 

1,5 l/ha 35 1) od: 30 BBCH 
 do: 69 BBCH 

 

oves rez ovesná,  
padlí travní 

1,5 l/ha 35 1) od: 30 BBCH 
 do: 69 BBCH 

 

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

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 
v plodině 

pšenice, ječmen, žito, 
tritikale, oves 

 100-300 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] 
pšenice, ječmen, žito, tritikale, 
oves 

4 4 4 4 

 
 
2. 

 
NOVÉ POVOLENÉ POMOCNÉ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN  

- rozhodnutí nebyla vydána 
 
 
3. 
 

ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 

Envision 
držitel rozhodnutí o povolení: Cheminova A/S, P.O.Box 9, DK-7620 Lemvig, Dánsko 
evidenční číslo: 4702-0 
účinná látka: glyfosát 450 g/l 
platnost povolení končí dne: 15. 12. 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 
 

orná půda, 
strniště 

pýr plazivý, 
plevele lipnicovité  
vytrvalé 

2,4-3,2 l/ha AT  1) po sklizni  

jádroviny, 
peckoviny 
mimo broskvoň 

plevele  vytrvalé 4 l/ha AT  1) po sklizni  

louky a pastviny obnova TTP 2,4-4,8 l/ha 21  1) před setím  

nezemědělská 
půda 

nežádoucí 
vegetace 

1,2-4,8 l/ha AT    
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AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní 
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 

jádroviny, 
peckoviny 

 200-400 l/ha postřik 1x za rok 

louky a pastviny  150-250 l/ha postřik 1x za rok 

nezemědělská půda, 
orná půda, strniště 

 80-250 l/ha postřik 1x za rok 

 

Postřik se provádí po sklizni, kdy má pýr vyvinuty nejméně 3–4 listy. Dávka se řídí 
stupněm zaplevelení. Kultivace a setí nejdříve 5 dní po aplikaci na vytrvalé plevele, 24 
hodin po aplikaci na jednoleté trávy a výdrol obilnin a 6 hodin po aplikaci na jednoleté 
dvouděložné plevele.  

Orná půda – strniště  

 

Postřik se provádí po sklizni (po opadu listů) nejpozději do fáze zeleného poupěte u 
jádrovin a fáze otevření kalichů (viditelné bílé vrcholky květů) peckovin. Aplikujte 
nejdříve na dvouletou výsadbu. Nutno zabránit kontaktu přípravku s větvemi a kmeny od 
30 cm nad povrchem výše.   

Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň) 

 

Spodní hranice dávkování se použije proti jednoletým plevelům, dávka 3,2 l/ha proti 
vytrvalým trávám a dávka 4,0 l/ha proti vytrvalým dvouděložným plevelům. Při silnějším 
výskytu pampelišky lékařské, kopřivy dvoudomé, řebříčku obecného, pcháče se 
doporučuje ošetřovat dávkou 4,8 l/ha.  

Louky a pastviny 

 

Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce 
června.  

Nezemědělská půda 

Spodní hranice dávkování se použije proti jednoletým plevelům, dávka 3,2 l/ha proti 
vytrvalým trávám a dávka 4,8 l/ha proti vytrvalým dvouděložným plevelům.  
 
Při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo 
při aplikaci před setím nebo sázením) je třeba odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před 
následným setím nebo sázením. 
Při přímém výsevu do odumírající organické hmoty může dojít ke slabému zbrzdění růstu 
po vzejití. 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! 
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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 okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] 
Aplikační dávka 4,8 l přípravku/ha  5 5 0 0 

Aplikační dávka 4 a 3,2 l přípravku/ha  5 0 0 0 

 
 
Gallup Super 360 (+ další obchodní jméno Barbarian Super 360,                                                                          
Tartan Super 360) 
držitel rozhodnutí o povolení: Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown 

Industrial Park, Mulhuddar, - Dublin 15, Irsko 
evidenční číslo: 5376-0 
účinná látka: glyfosát     360 g/l 
platnost povolení končí dne: 15. 12. 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 

pšenice, 
ječmen, oves, 
řepka olejka, 
len, hořčice, 
hrách, bob, 
cukrovka, tuřín, 
vodnice, cibule, 
pór 

plevele  
jednoleté, výdrol 
obilnin 

1,5 l/ha AT  1) preemergentně   

chřest plevele 1,5-4 l/ha AT  1) preemergentně   
zemědělská 
půda -všechny 
plodiny 

plevele 1,5-4 l/ha AT  1) před setím,  
před výsadbou  

 

zemědělská 
půda -všechny 
plodiny 

zrušení porostu, 
plevele 

1,5-4 l/ha AT    

zemědělská 
půda dočasně 

plevele 1,5-4 l/ha AT    
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neobdělávaná 
nezemědělská 
půda kromě 
oblastí 
využívaných 
širokou 
veřejností nebo 
zranitelnými 
skupinami 
obyvatel 

plevele 4 l/ha AT    

půda sousedící 
s vodními  
plochami 

plevele 4 l/ha AT    

orná půda, 
strniště 

plevele 1,5-4 l/ha AT  3) nejpozději 2 
dny před setím 
nebo sázením  

 

louky a 
pastviny 

obnova TTP 3-4 l/ha AT 3) nejpozději 5 
dnů před setím 

 

lesní 
hospodářství 

plevele 3-4 l/ha AT  1) po výsadbě   

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

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

bob, cibule, cukrovka, hořčice, 
hrách, ječmen, len, oves, pór, 
pšenice, řepka olejka, tuřín, vodnice  

80-125 l/ha postřik 1x 

chřest, lesní hospodářství, 
zemědělská půda, nezemědělská 
půda kromě oblastí využívaných 
širokou veřejností nebo zranitelnými 
skupinami obyvatel, strniště 

80-250 l/ha postřik 1x 

louky a pastviny  200-250 l/ha  postřik,  1x 
 
Aplikujte na vzešlé, aktivně rostoucí plevele s dostatečně vyvinutou listovou plochou.  
Jednoleté dvouděložné plevele by měly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy 
by měly mít listy minimálně 5 cm dlouhé. 
Pýr plazivý je nejcitlivější na začátku odnožování, tj. když rostliny mají 5-6 listů a jsou 12-15 
cm vysoké.  
Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější v době od nasazení poupat do odkvětu. 
Přípravek nedostatečně působí na přesličku rolní. 
Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku. 
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Před vzejitím polních plodin 
Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny.  
Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy. 
Pšenice, ječmen, oves:  Aplikujte nejpozději 72 hodin před vzejitím plodin.  
Řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór

Chřest 

:  Aplikujte do 48 
hodin po zasetí. 

Přípravek se aplikuje před vzcházením plodiny. Výhony (prýty) chřestu musí být zakryty 
alespoň 15 mm vrstvou půdy. 

Jednoleté plevele: 1,5  l/ha  
Dávkování přípravku: 

Vytrvalé trávy: 4  l/ha 

Orná půda, strniště 

Jednoleté plevele, výdrol obilnin: 1,5 l/ha 
Dávkování přípravku: 

Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci 
Setí provádějte nejdříve 48 hodin po aplikaci 
Jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2 l/ha  
80-150 l vody/ha 
Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha 
Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4 l/ha 
150-250 l vody/ha 
Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci 

Louky a pastviny 
Přípravek se aplikuje za účelem likvidace trvalých travních porostů.  

1-2 leté porosty s jednoletými plevely: 3 l/ha 
Dávkování přípravku: 

2-4 leté porosty s vytrvalými trávami: 4 l/ha 
200-250 l vody/ha 
Kultivaci nebo setí provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci 

Zrušení porostu a likvidace plevelů, aplikace před setím nebo výsadbou 
Přípravek se aplikuje v porostech, které jsou z nějakého důvodu určeny k likvidaci (nedosáhly 
požadovaného výnosu nebo kvality, staly neprodejnými nebo byly poškozeny kroupami 
apod.) nebo před setím/sázením plodin. 

Jednoleté plevele: 1,5 l/ha  
Dávkování přípravku: 

80-125 l vody/ha 
Vytrvalé trávovité plevele: 4 l/ha 
150-250 l vody/ha 
Kultivaci nebo setí/sázení plodin provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci 
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Dočasně neobdělávaná půda 

Jednoleté plevele: 1,5 l/ha 
Dávkování přípravku: 

Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci 
80-150 l vody/ha 
Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha 
Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4 l/ha 
150-250 l vody/ha 
Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci 

Nezemědělská půda kromě oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými 
skupinami obyvatel 
Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo hospodářských budov, na 
cestách, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách apod. 
Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.  

Půda sousedící s vodními plochami 
Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo vodních toků, kanálů, nádrží, 
rybníků apod. 
Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.  
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

Lesní hospodářství 
Hubení plevelů po výsadbě (cílená aplikace) 
Přípravek lze použít k ochraně proti plevelům ve výsadbách cílenou aplikací okolo stromků.  
Aplikace během vegetační sezóny je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové 
kapaliny (tj. s kryty trysek), které zabrání zasažení a poškození stromků.  
Dávka se řídí složením, stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně.  
Proti vytrvalým plevelům bylinného charakteru aplikujte 3 - 4 l/ha.  

Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na 
mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při likvidaci 
nežádoucího porostu) nejdříve zapravit nebo odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před 
následným setím nebo sázením. Při předsklizňových aplikacích je třeba ošetřenou slámu 
rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku. 

Následné plodiny 

Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Minimálně třikrát důkladně 
vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena a hadice. Po každém vypláchnutí 
úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Trysky, sítka a filtry čistěte odděleně. 

Čištění aplikačního zařízení 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných 
plodin.  
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Polyversum (+ další obchodní jméno Polyversum - Biogarden) 
držitel rozhodnutí o povolení: BIOPREPARÁTY,spol. s r.o.,Tylišovská 772/1,160 00 Praha 6 
evidenční číslo: 4556-0 
účinná látka: Pythium oligandrum M1    1 milion ks oospor/g 
platnost povolení končí dne: 30. 4. 2021 
 
Rozsah povoleného použití: 

1) 
1) 
Plodina, 
oblast 
použití 

rozsah povoleného 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 

fomová hniloba,  
hlízenka obecná 

0,1 kg/ha AT 1) od: 12 BBCH,  
do: 19 BBCH  
na podzim,  
od: 30 BBCH,  
do: 65 BBCH  
na jaře 

 

pšenice fuzariózy klasů 0,1 kg/ha AT 1) od: 13 BBCH,  
do: 15 BBCH  
na podzim,  
od: 25 BBCH,  
do: 65 BBCH  
na jaře 

 

ječmen 
jarní 

fuzariózy klasů 0,1 kg/ha AT 1) od: 25 BBCH,  
do: 65 BBCH 

 

réva  plíseň šedá 0,1 – 0,3 kg/ha AT 1) od: 68 BBCH,  
do: 89 BBCH 

 

jahodník  plíseň šedá 0,1 – 0,3 kg/ha AT 1) od: 60 BBCH,  
do: 89 BBCH 

5) skleníky 

zelenina 
listová, 
byliny 

plíseň šedá, 
sklerotiniová 
hniloba  

0,1 – 0,3 kg/ha AT 1) od: 10 BBCH,  
do: 51 BBCH 

5) skleníky 

rajče, 
paprika, 
lilek 

plíseň šedá, 
sklerotiniová 
hniloba 

0,1 – 0,3 kg/ha AT 1) od: 10 BBCH,  
do: 88 BBCH 

5) skleníky 

okurka, 
cuketa 

plíseň šedá, 
sklerotiniová 
hniloba, padlí 
dýňovitých 

0,1 – 0,3 kg/ha AT 1) od: 10 BBCH,  
do: 88 BBCH 

5) skleníky 

chřest, 
artyčok 

plíseň šedá 0,1 – 0,3 kg/ha AT 1) od: 33 BBCH,  
do: 53 BBCH 

5) skleníky 
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fazole  plíseň šedá, 
sklerotiniová 
hniloba 

0,1 – 0,3 kg/ha AT 1) od: 10 BBCH,  
do: 89 BBCH 

5) skleníky 

okrasné 
rostliny 

plíseň šedá 0,1 – 0,3 kg/ha AT  5) skleníky 

 
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 300 – 400 l/ha postřik 2x 14 dnů 
pšenice, řepka olejka  300 – 400 l/ha postřik 3x 14 dnů 
réva 500 – 1000 l/ha postřik 4x za rok  5 – 8 dnů  
jahodník 500 – 1200 l/ha postřik 4x za rok  5 – 8 dnů  
zelenina listová, byliny 500 – 1200 l/ha postřik 4x  5 – 8 dnů  
rajče, paprika, lilek, 
okurka, cuketa 

500 – 1500 l/ha postřik 4x 5 – 8 dnů  

chřest, artyčok 500 – 1200 l/ha postřik 4x za rok  7 – 8 dnů 
fazole 500 – 1200 l/ha postřik 4x 7 – 8 dnů 
okrasné rostliny 500 – 1500 l/ha postřik 4x za rok  6 – 10 dnů 
 
Přípravek se aplikuje preventivně před výskytem choroby, aplikace při zjištění prvních 
příznaků choroby může snižovat účinnost. 
V případě rozvoje projevů cílového škodlivého organismu je nezbytné používat nejvyšší 
dávky a zkrátit intervaly mezi jednotlivými aplikacemi přípravku nebo nahradit ošetřením 
povolenými chemickými přípravky. 
 
Upřesnění termínů aplikace: 
Řepka olejka – fomová hniloba
aplikace 2x:  

  

– na podzim v BBCH 12 – 19 a na jaře v BBCH 30 – 40 
– nebo na jaře v BBCH 30 – 40 a v BBCH 40 – 65. 
 
Řepka olejka – sklerotiniová hniloba
aplikace 2 – 3x: 

  

– na podzim v BBCH 12 – 19, na jaře ve fázi BBCH 30 – 40 a dále v BBCH 40 – 65  
– nebo na jaře ve fázi BBCH 30 – 40 a v BBCH 40 – 65. 
 
Pšenice – fuzariózy klasů
aplikace 2 – 3x: na podzim v BBCH 13 – 15, na jaře v BBCH 25 – 37 a na klasy  
v BBCH 55 – 65 
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Ječmen jarní – fuzariózy klasů
aplikace 2x: na jaře v BBCH 25 – 37 a na klasy v BBCH 55 – 65 

  

 
U okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše.  
Při ošetřování pomocí zavlažovačů s ultra nízkým objemem (ULV) proveďte selektivní 
kontrolní testy. Pečlivě očistěte zařízení používané k zavlažování před použitím a po použití. 
 
Po ošetření jinými přípravky na ochranu rostlin s výjimkou přípravků na bázi mědi počkejte  
s aplikací přípravkem Polyversum nejméně 7 – 10 dní. 
 

2) 
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 

rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení: 

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 

spála řepná 5 g/kg   osiva AT  
 

4) moření suché, 
obalování 

brambor 
sadba 

kořenomorka 
bramborová 

0,25-0,5 kg/t sadby AT  
 

4) moření suché 

brambor 
sadba 

kořenomorka 
bramborová 

0,25-0,5 kg/t sadby AT  
 

4) nástřik  
na hlízy 

brambor 
sadba 

plíseň bramborová  
– primární infekce 

0,25-0,5 kg/t sadby AT  
 

4) moření suché  
5) v systémech 
ekologického 
zemědělství 

brambor 
sadba 

plíseň bramborová  
– primární infekce 

0,25-0,5 kg/t sadby AT  
 

4) nástřik  
na hlízy  
5) v systémech 
ekologického 
zemědělství 

brambor plíseň bramborová 100-200 g/ha AT 1) od 14 BBCH 
2) preventivně 
 

4) postřik  
5) v systémech 
ekologického 
zemědělství 

hrách houbové choroby 0,5-1 kg/t osiva AT  
 

4) moření suché, 
obalování 

hrách antraknóza hrachu 100 g/ha AT 1) od 65 BBCH 
do 79 BBCH 

4) postřik 

lupina, 
sója 

houbové choroby 0,5-1 kg/t AT  
 

4) moření mokré,  
moření suché 
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lupina, 
sója 

antraknóza, 
sklerotiniová 
hniloba 

100 g/ha AT  
 

4) postřik 

 
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  

brambor   moření suché 1x  
brambor 2-10 l /t sadby nástřik na hlízy 1x  
brambor 300 – 800 l /ha postřik 8x 7 – 14 dnů 
cukrovka,  
řepa krmná 

  moření suché, 
obalování 

1x  

hrách   moření suché, 
obalování 

1x  

hrách 300 – 400 l/ha postřik 2x 7 – 10 dnů 
lupina, sója   moření mokré,  

moření suché 
1x  

lupina, sója 300 – 400 l/ha postřik 2x 7 – 30 dnů 
 

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese  
ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 
výlučně osoba používající přípravek.  

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

nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského  

 
Alginure 
evidenční číslo: 5628-0 
účinná látka: fosfonáty draselné  342 g/l  
platnost povolení končí dne: 30. 9. 2024 
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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 
 

chmel plíseň chmele 8 l/ha 7  1) od: 55 BBCH, 
do: 88 BBCH  

 

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

 
Plodina, oblast 
použití 

Dávka vody Způsob 
aplikace 

Max. počet 
aplikací 
v plodině 

Interval mezi 
aplikacemi  

chmel  1400-3000 l/ha postřik, 
rosení 

  2x  za rok  14 dnů 

 

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 vodních 
organismů [m] 
chmel 6 6 6 6 
 
 
 
Lepinox Plus 
evidenční číslo: 5258-0 
účinná látka: Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki   32000  IU/mg 
platnost povolení končí dne: 30. 4. 2022 
 

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 

okrasné 
rostliny 

předivky, obaleči, 
píďalky, bekyně, 
bourovci, 
přástevník 
americký, bělásek 
ovocný, zavíječ 

1 kg/ha - 2) od začátku 
výskytu 
do 2. vývojového 
stadia larvy  

5) chráněné 
prostory 
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zimostrázový 
okrasné 
rostliny, 
okrasné 
dřeviny 

předivky, obaleči, 
píďalky, bekyně, 
bourovci, 
přástevník 
americký, bělásek 
ovocný, zavíječ 
zimostrázový 

1 kg/ha - 2) od začátku 
výskytu 
do 2. vývojového 
stadia larvy  

5) venkovní 
prostory 

drobné ovoce obaleči, píďalky, 
housenky 
škodlivých motýlů 

1 kg/ha AT 2) od začátku 
výskytu 
do 2. vývojového 
stadia larvy  

 

peckoviny obaleči, píďalky 1 kg/ha - 2) od začátku 
výskytu 
do 2. vývojového 
stadia larvy  

 

zelenina blýskavka 
červivcová, 
černopáska 
bavlníková,  
makadlovka Tuta 
absoluta,  
zápředníček polní 

1 kg/ha AT 2) na počátku 
kladení vajíček 
do 2. vývojového 
stádia larvy  

5) skleníky, 
foliovníky 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 
(-) – ochrannou lhůtu nebylo třeba stanovit. 
 
Plodina, oblast 
použití 

Dávka vody Způsob 
aplikace 

Max. počet 
aplikací v plodině 

Interval mezi 
aplikacemi  

drobné ovoce, 
peckoviny 

400-600 l/ha postřik, rosení 3x za rok 7-10 dnů 

okrasné dřeviny, 
okrasné rostliny 

400-1000 l/ha postřik, rosení 3x za rok 
 

7-10 dnů 

zelenina 400-1200 l/ha postřik 12x za rok  
(4x na jednu 
generaci škůdce) 

4-10 dnů 

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

 

Na jednu generaci škůdce proveďte maximálně 4 aplikace v intervalu 4-10 dnů. Následně 
neaplikujte tento přípravek po dobu 4 týdnů.  

Aplikace do zeleniny: 

 
 
Propulse 
evidenční číslo: 4912-1 
účinná látka: fluopyram          125 g/l 
                     prothiokonazol   125 g/l 
platnost povolení končí dne: 31. 7. 2021 
 



19 
 

 

 
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 plíseň zelná 0,8-1 l/ha 56 1) od: 55 BBCH,  
do: 69 BBCH  

2) od začátku  
výskytu  

 

cukrovka rez řepná, větevnatka 
řepná, žlutá skvrnitost 
listů, fomová listová 
skvrnitost řepy, 
alternáriová skvrnitost 

1,2 l/ha AT 1) od: 31 BBCH,  
do: 49 BBCH 

  

řepa salátová cerkosporióza řepy, 
padlí řepy, rez řepná, 
větevnatka řepná, žlutá 
skvrnitost listů, 
fomová listová 
skvrnitost řepy, 
alternáriová skvrnitost 

1,2 l/ha AT 1) od: 31 BBCH, 
do: 49 BBCH 

  

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 

řepka olejka, řepa salátová, 
cukrovka 

200-400 l/ha postřik 1x 

 

Nižší dávka se použije v dřívějších růstových fázích řepky. 
Řepka olejka: 

Vyšší dávka se použije při vyšším infekčním tlaku. 
 
Zákazy a omezení: 
Plodina, oblast použití Zákaz, omezení  
cukrovka pouze pro průmyslové zpracování v cukrovarnictví, zákaz zkrmování chrástu 
řepa salátová ošetřené listy nejsou určeny ke konzumaci 
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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] 
řepka olejka, cukrovka, řepa 
salátová 4 4 4 4 

 
 
Scab 80 WG 
evidenční číslo: 5062-0 
účinná látka: kaptan  800 g/kg 
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 
 

ovocné 
školky, 
okrasné 
školky 

skvrnitost listů 0,2 % AT  1) od: 13 
BBCH, do: 69 
BBCH  

 5) pole,  skleníky 

 
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 

okrasné školky, ovocné 
školky 

200-400 l/ha postřik, 
rosení 

3x za rok 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] 
okrasné a ovocné školky ˃ 150 cm 18 12 6 6 
okrasné a ovocné školky ˃ 50 cm 4 4 4 4 
 
Okrasné a ovocné školky ˃  150 cm 
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), 
jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m. 
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6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 
ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

- rozhodnutí nebyla vydána 
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