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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: 4. 11. 2020 

 

 

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 9. 2020 – 30. 9. 2020 

 

 

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

 

AVERSOL B  

držitel rozhodnutí o povolení: TORA, spol. s r.o., Olšík 583, 76364 Spytihněv 

evidenční číslo: 5777-0 

účinná látka: denatonium benzoát         0,087 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 

lesní dřeviny, 

listnaté 

dřeviny, 

jehličnany 

ochrana proti 

okusu zvěří srnčí, 

jelení a jinou 

spárkatou zvěří 

4-5 kg/1000 sazenic   

do 2 let stáří,  

5-8 kg/1000 sazenic   

starších 2 let 

-  4) postřik,  

zimní okus, ředění 

5:1 

(přípravek:voda), 

letní okus, ředění 

2:1 

(přípravek:voda) 

lesní dřeviny, 

listnaté 

dřeviny, 

jehličnany 

ochrana proti 

okusu zvěří srnčí, 

jelení a jinou 

spárkatou zvěří 

3-5 kg/1000 sazenic   

do 2 let stáří, 

5-8 kg/1000 sazenic   

starších 2 let 

-   4) nátěr, neředí se, 

nebo velmi malým 

množstvím vody 
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lesní dřeviny, 

listnaté 

dřeviny, 

jehličnany 

ochrana proti 

okusu zvěří srnčí, 

jelení a jinou 

spárkatou zvěří 

3-5 kg/1000 sazenic   

před výsadbou 

-   4) máčení, neředí 

se, nebo velmi 

malým množstvím 

vody 

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

 

Plodina,  

oblast použití 

Způsob aplikace 

lesní dřeviny, listnaté dřeviny, 

jehličnany 

postřik, nátěr, máčení 

 

Upřesnění použití: 

− Přípravek je určen k postřiku nebo nátěru vrcholových prýtů sazenic. 

− Aplikujte při teplotě nad bodem mrazu. 

 

Vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při vyšší intenzitě výskytu škůdce, nebo také pro 

starší stromy, či dřeviny s vysoce kvalitním dřevem, pokud jsou kromě terminálu ošetřeny i jiné 

části. 

 

 

Madex Top Codling Moth Free 

držitel rozhodnutí o povolení: Andermatt Biocontrol Suisse AG, Stahlermatten 6, 6146 

Grossdietwil, Švýcarsko 

evidenční číslo: 5688-0 

účinná látka: Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) 

                      2.5 × 1012 OT/l 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2022 
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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 

 

jádroviny obaleč jablečný 30 ml/100 m2  

4 l vody /100 

m2  (0,75 %) 

AT  2) na počátku 

líhnutí  housenek  

 

AT – jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují 

Plodina,  

oblast použití 

Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

jádroviny postřik, rosení 4x /rok  8-10 slunečných dnů   

 

Přípravek Madex TOP Codling Moth Free dosahuje průměrné účinnosti. 

 

Aplikace se provádí maximálně 4x za rok v intervalu 8-10 slunečných dnů (2 částečně 

slunečné dny = 1 slunečný den). 

 

1,4SIGHT 

držitel rozhodnutí o povolení: DormFresh Limited, Algo Business Centre, Glenearn Road, 

PERTH, PH2 0NJ Skotsko 

evidenční číslo: 5846-0 

účinná látka: 1,4-dimethylnaftalen 980 g/kg 

platnost povolení končí dne: 30. 6. 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 

 

brambor – 

konzumní, 

průmyslové 

inhibice klíčení 20 ml /1000 kg 

hlíz 

30 1) ve f. 99 BBCH,   

po sklizni 

 5) sklady  

 

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

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

brambor   fumigace 6x 28 dnů 

 

Aplikujte horkou nebo studenou mlhu. Hlízy musejí být naskladněny rovnoměrně (ne 

kuželové nahromadění). Citlivost odrůd k přípravku konzultujte s držitelem povolení. 

Přípravek používejte pouze ve vzduchem a/nebo mechanicky chlazených skladovacích 

prostorech, při teplotě min. 5°C.   

Hlízy musejí být zdravé, suché a bez ulpělé zeminy.  

Neaplikujte na sadbové brambory. 

Po ošetření musí zůstat skladovací prostor uzavřený po dobu 24 - 48 hodin.  

Zabraňte úniku výparů přípravku do jiných skladovacích prostor. 

Použití skladovacích prostor, kde byl přípravek dříve aplikován, může zvýšit riziko křížové 

kontaminace dalších skladovaných plodin vč. sadbových brambor. 

Je nutná opatrnost při odsávání CO2. Odsávání CO2 má stejný účinek na koncentraci 

přípravku ve skladu jako vnější větrání. 



 

5 

 

 

 

 

TEBKIN 

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

Joshi Road, Vile Parle (West), 400050 Mumbai, Indie 

evidenční číslo: 5687-0 

účinná látka: tebukonazol 250 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 

řepka olejka fomová hniloba 

brukvovitých 

1 l/ha 56 1) od 14 BBCH, 

do 19 BBCH  

na podzim,  

od 30 BBCH,  

do 59 BBCH  

na jaře  

 

řepka olejka hlízenka 

obecná, 

alternáriová 

skvrnitost 

brukvovitých 

1 l/ha 56 1) od 55 BBCH, 

do 69 BBCH  

 

ječmen fuzariózy klasů 0,75-1 l/ha 35 1) od 61 BBCH, 

do 69 BBCH  

 

pšenice ozimá fuzariózy klasů 1 l/ha 35 1) od 61 BBCH, 

do 69 BBCH  

 

třešeň, višeň moniliová 

spála, 

moniliová 

hniloba 

0,75 l/ha 7 1) od 57 BBCH, 

do 89 BBCH  

 

slivoň rez slivoně, 

moniliová 

spála, 

moniliová 

hniloba 

0,75 l/ha 7 1) od 57 BBCH, 

do 89 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 

řepka olejka, ječmen, 

pšenice ozimá 

200-400 l/ha postřik   1x 

třešeň, višeň, slivoň 300-1000 l/ha postřik, rosení   1x za rok 

 

Pouze podzimní nebo jarní aplikace přípravku v řepce ozimé nezajišťuje dostatečnou 

ochranu proti fomové hnilobě. Druhou aplikaci je třeba provést jiným povoleným 

přípravkem.  

 

Při aplikaci v řepce olejce v podmínkách silného infekčního tlaku fomové hniloby nelze 

vyloučit snížení účinnosti přípravku. 

 

Přípravek v řepce olejce vykazuje vedlejší růstově – regulační efekt. 

 

Ošetření proti moniliové spále peckovin se provádí na počátku kvetení a při dokvétání 

(BBCH 57-69). Ošetření proti moniliové hnilobě plodů se provádí v období dozrávání 

(BBCH 70-89). 

 

Ošetření proti rzi slivoně se provádí při nebezpečí výskytu v červenci a počátkem srpna. 

 

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] 

řepka olejka, ječmen, pšenice 

ozimá 

4 4 4 4 

třešeň, višeň, slivoň 30 20 15 8 

 

   Řepka olejka jarní, obilniny: 

                        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. 

Třešeň, višeň, slivoň:  

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <  30 m. 

 

Tessior 

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

Německo 

evidenční číslo: 5847-0 

účinná látka: boskalid        10 g/l 

                     pyraklostrobin 5 g/l 
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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 chřadnutí a odumírání 

révy (ESCA),  

eutypové odumírání 

révy 

20 l/ha  1) ve f. 00 BBCH  

zima až předjaří - 

ihned po řezu 

révy  

 

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

 

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

réva bodová aplikace - ošetření ran 

vzniklých po řezu 

  1x za rok 

 

Přípravek se neředí vodou, je připraven k okamžité aplikaci. 

 

Aplikujte bodově ze vzdálenosti cca 5 cm na rány po řezu révy. Množství jedné dávky 

aplikovaného přípravku lze regulovat podle velikosti řezné plochy. Aplikace by měla být 

prováděna na suché řezné plochy před tím, než nastanou vhodné podmínky pro infekci (vlhko, 

teploty nad 10°C a noci bez mrazů) a co nejdříve po řezu révy (0-5 dní). Přípravek lze aplikovat 

při teplotě -5°C a vyšší. 

 

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti. Účinnost může kolísat. 
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Traciafin 

držitel rozhodnutí o povolení: Finchimica S.p.A., Via Lazio 13, 25025 Manerbio (BS), Itálie 

evidenční číslo: 5681-0 

účinná látka: prothiokonazol 250 g/l 

 platnost povolení končí dne: 31. 7. 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 

ječmen jarní rez ječná, padlí 

travní, hnědá 

skvrnitost 

ječmene 

0,8 l/ha 35 1) od 30 BBCH, 

do 59 BBCH  

 

pšenice fuzariózy klasů 0,8 l/ha 35 1) od 61 BBCH, 

do 65 BBCH  

 

pšenice braničnatka 

plevová 

0,8 l/ha 35 1) od 30 BBCH, 

do 59 BBCH  

 

pšenice 

ozimá, 

tritikale, žito 

stéblolam 0,8 l/ha 35 1) od 25 BBCH, 

do 31 BBCH  

 

pšenice 

ozimá, 

tritikale, žito 

padlí travní, 

braničnatka 

pšeničná 

0,8 l/ha 35 1) od 30 BBCH, 

do 59 BBCH  

 

řepka olejka hlízenka 

obecná 

0,7 l/ha 56 1) od 61 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 

Interval mezi 

aplikacemi 

pšenice, ječmen, 

triticale, žito 

 200-400 l/ha postřik 2x 14 dnů 

řepka olejka  200-400 l/ha postřik 2x 18 dnů 

 

Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti rzi pšeničné. 
 

V obilninách proti padlí travnímu a hnědé skvrnitosti ječmene neaplikujte vícekrát než 1x v 

průběhu vegetace. 

 

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] 

řepka olejka, pšenice, ječmen 

jarní, tritikale, žito 
4 4 4 4 

Řepka olejka: 

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. 

 

Pšenice,  ječmen jarní, tritikale, žito: 

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 

svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při 

použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m. 

 

 

 

2. NOVÉ POVOLENÉ POMOCNÉ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN  

 

Invisible Helpers - Flora Vitis 

držitel rozhodnutí o povolení: MANETECH, a.s., Domažlická 1256/1, Žižkov, 13000 Praha 3 

evidenční číslo: 1851-0C 

účinná látka: směs probiotických mikroorganismů 

                     50 milion CFU/ml 

platnost povolení končí dne: 2.9.2030 

 

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 podpora 

zdravotního stavu 

5-10 l/ha - 1) během 

vegetačního období 

 

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit. 

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

réva 500-1000 l/ha postřik, zálivka 6x za rok 10 dnů 

 

Neprovádějte aplikaci na přímém slunci. 

Neaplikujte společně s fungicidy.  
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NEMAPOM 

držitel rozhodnutí o povolení: E-Nema gmbH, Klausdorfer Strasse 28-36, D-24223 

Schwentinental, Německo 

evidenční číslo: 1854-0B 

účinná látka: Steinernema feltiae  10  % hm.  

platnost povolení končí dne: 26. 8. 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 

jabloň obaleč jablečný 750 mil. jedinců /1m 

kmene/ha (larvy) 

1000 l vody/ha 

- 1) od BBCH 90  5) mladé 

výsadby - velké 

produkční plochy 

jabloň obaleč jablečný 1500 mil. jedinců /1m 

kmene/ha (larvy) 

1500 l vody/ha 

- 1) od BBCH 90  5) starší výsadby 

- velké produkční 

plochy 

jabloň obaleč jablečný 10 mil. jedinců /1m 

kmene/10 stromů 

(larvy) 

13 l vody/10 stromů 

- 1) po sklizni 5) mladé 

výsadby 

jabloň obaleč jablečný 10 mil. jedinců / 1m 

kmene/7 stromů 

(larvy) 

10 l vody/7 stromů 

- 1) po sklizni 5) starší výsadby 

 (-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit. 

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

jabloň postřik, rosení 1x/rok 

 

Způsob aplikace: 

- Teplota při a po aplikaci by se měla pohybovat v rozmezí +8°C až +10°C alespoň po několik 

hodin. 

- Aplikujte na večer, za vlhkého až deštivého počasí. 

- U výsadeb starších 5-ti let aplikujte na kmeny i na větve, kde je kůra porézní. 

 

 

3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 

 

Beni 

držitel rozhodnutí o povolení: Sharda Cropchem Limited, Prime Business Park, Dashrathlal 
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Joshi Road, Vile Parle (West), 400050 Mumbai, Indie 

evidenční číslo: 5489-0 

účinná látka: bentazon 870 g/kg 

platnost povolení končí dne: 6. 8. 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 

 

kukuřice plevele dvouděložné 

jednoleté 

1 kg/ha AT 1) postemergentně, 

od: 14 BBCH,  

do: 18 BBCH  

 

AT – 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  

kukuřice  150-400 l/ha postřik   1x - 

 

Spektrum účinnosti:   

Plevele citlivé: rdesno červivec, heřmánky, rmen rolní. 

Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na aktivně rostoucí plevele v raných růstových fázích, 

tj. ve fázi děložních listů až maximálně 4 pravých listů. 

 

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.  

Neaplikujte za horkých a slunných dnů, při teplotách vyšších než 23°C. Nejvhodnější doba pro 

ošetření je při oblačném počasí, případně zrána nebo k večeru, a to na suchý porost.  

Po aplikaci nelze vyloučit mírné zesvětlení barvy nebo popálení okrajů listů, které však  

s postupným růstem mizí. 

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty! Obzvláště citlivé jsou cukrovka, řepka olejka  

a okurky. 

 

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku. 

 

Pěstování následných plodin bez omezení. 

Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem povolení přípravku. 

 

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení.  

Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou (min.  

10 % objemu nádrže) dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.  

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných 

rostlin.  



 

12 

 

 

 

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] 

kukuřice 5 5 0 0 

 

 

Clinic TF (+ další obchodní jméno Kaput Harvest TF) 

držitel rozhodnutí o povolení: Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, 

Rakousko 

evidenční číslo: 5444-0 

účinná látka: glyfosát 360 g/l 

platnost povolení končí dne: 15. 12. 2023 

 

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 

 

pšenice, ječmen, 

oves, hrách, bob, 

len setý (olejný), 

hořčice, řepka 

olejka, cibule, pór, 

cukrovka, vodnice, 

tuřín 

výdrol obilnin, 

plevele  jednoleté 

1,5 l/ha 2  

 

1) preemergentně 

 

3) 2 dny před 

setím 

 

chřest plevele  jednoleté, 

plevele  vytrvalé 

5 l/ha AT  1) preemergentně   

louky a pastviny obnova TTP 6 l/ha 5 

 

 

3) 5 dnů před 

kultivací nebo 

sečením 

 

nezemědělská půda, 

nepropustné půdní 

povrchy, propustné 

půdní povrchy 

plevele  jednoleté, 

plevele  vytrvalé 

5 l/ha - 1) s výjimkou 

oblastí využívaných 

širokou veřejností 

nebo zranitelnými 

skupinami obyvatel 

 

 

veřejně přístupné 

plochy 

plevele  jednoleté, 

plevele  vytrvalé 

5 l/ha -    

jádroviny, 

peckoviny 

plevele  jednoleté, 

plevele  vytrvalé 

5 l/ha AT    

mimoprodukční 

plochy 

plevele  jednoleté, 

plevele  vytrvalé 

5 l/ha 5  

 

3) 5 dnů před 

setím nebo 

zpracováním půdy 

 

lesní porosty plevele  jednoleté, 

plevele  vytrvalé 

5 l/ha 7  

 

1) před výsadbou  

3) 7 dnů před 

výsadbou 

 

lesní porosty plevele  jednoleté, 

plevele  vytrvalé, 

dřeviny plevelné 

8 l/ha -  1) po výsadbě  4) aplikace s 

kryty 

lesní porosty plevele  jednoleté, 

plevele  vytrvalé 

3 l/ha -  1) po výsadbě  4) aplikace plošná 

lesní hospodářství potlačení 

pařezové 

výmladnosti 

10 % -   4) postřik 
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orná půda plevele  jednoleté, 

plevele  vytrvalé 

 

5 l/ha AT 1) před setím,  

před výsadbou  

 

 

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 

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

pšenice, ječmen, oves hrách, bob, len setý 

(olejný), hořčice, řepka olejka, cibule, pór, 

cukrovka, vodnice, tuřín, chřest, 

nezemědělská půda, 

propustné půdní povrchy, nepropustné 

půdní povrchy, veřejně přístupné plochy, 

mimoprodukční plochy, 

orná půda 

 80-250 l/ha postřik   1x 

jádroviny, peckoviny  200-400 l/ha postřik   1x 

lesní hospodářství   postřik    1x 

lesní porosty  80-250 l/ha - 

před výsadbou,  

200-250 l/ha - po 

výsadbě 

postřik   1x 

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

 

Zákazy a omezení: 

Plodina , oblast použití Zákaz, omezení  

louky a pastviny Zákaz spásání nebo sklizně ošetřených rostlin za účelem zkrmování 

hospodářským zvířatům. 

 

Pokyny pro aplikaci: 

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele. Pýr plazivý by měl mít v době aplikace vyvinuto 4-5 listů 

(10-15 cm). Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější na počátku kvetení. Jednoleté trávy by 
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měly mít vyvinuty alespoň 5 cm listové plochy a jednoleté dvouděložné plevele alespoň 2 pravé 

listy.   

 

Přípravek nedostatečně účinkuje na přesličku rolní.  

 

Před výsevem plodin se doporučuje odumřelou organickou hmotu rozřezat a zapravit nebo 

odstranit z pozemku. 

 

Aplikace po výsevu před vzejitím 

Pšenice, ječmen, oves, řepka olejka, hrách, bob, hořčice, len olejný, cukrovka, tuřín, vodnice, 

cibule, pór:  

Plodina na ošetřovaném pozemku nesmí být vzešlá. 

 

Chřest: 

Dávkování: jednoleté plevele – 1,5 l/ha  

vytrvalé plevele – 5 l/ha   

Před aplikací se ujistěte, že žádné prýty nejsou vzešlé. 

Louky a pastviny – obnova porostu 

Aplikujte na porost 30-60 cm vysoký, který není příliš hustý a neobsahuje zralá semena. 

Kultivaci nebo sečení provádějte nejdříve 5 dní po aplikaci.  

 

Nezemědělská půda, nepropustné půdní povrchy, propustné půdní povrchy  

Svahy silnic/dálnic, cesty, zpevněné povrchy, podél plotů a zdí, průmyslové areály 

Aplikaci provádějte pouze v době aktivního růstu plevelů (obvykle březen až říjen). Aplikaci 

omezte pouze na vyskytující se plevele. Aplikace nesmí být prováděna ve sklenících  

a fóliovnících. 

 

Veřejně přístupné plochy 

Plochy s okrasnými rostlinami včetně stromů, okolo okrasných rostlin, plochy určené  

pro výsadbu okrasných rostlin: 

Přípravek nesmí zasáhnout okrasné rostliny! 

 

Ovocné sady 

Jádroviny, peckoviny: 

Aplikace může být prováděna u stromů nejdříve 2 roky po výsadbě, po podzimním opadů listů 

před fází zeleného poupěte u jádrovin (BBCH 56) a před fází bílého poupěte u peckovin (BBCH 

57).  

Zabraňte kontaktu s větvemi a kmenem ve výšce více jak 30 cm nad povrchem půdy.  

 

Mimoprodukční plochy 

Přípravek se používá k likvidaci vegetace na pozemcích nevyužívaných k zemědělské produkci 

(půda uložená do klidu). 

Na jaře aplikujte až v době, kdy plevele prošly periodou minimálně 21 dní aktivního růstu. Dodržte 

lhůtu minimálně 5 dnů před následným setím nebo zpracováním půdy.  
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Lesní porosty  

Před výsadbou: 

Všechny druhy stromů mohou být vysazovány nejdříve 7 dní po aplikaci. 

Po výsadbě jehličnatých a listnatých stromů-aplikace s kryty: 

Je nutné použít ochranné kryty v době aktivního růstu. 

Dávkování:  

jednoleté a vytrvalé plevele – 4 l/ha 

Plevelné dřeviny – 8 l/ha   

 

Po výsadbě jehličnatých stromů - aplikace plošná: 

Aplikace je bezpečná když jsou jehličnany plně dormantní po vyzrání letorostů. 

Je doporučeno otestovat selektivitu daných druhů v místních podmínkách ošetřením malé plochy 

před velkoplošným použitím. Pro předcházení poškození jánských či proleptických výhonů by 

měla být aplikace směřována pryč od vrcholových pupenů. 

 

Lesní hospodářství  

Potlačení pařezové výmladnosti – aplikace na pařezy: 

Aplikujte na čerstvé pařezy do týdne po těžbě. 

Aplikace může být prováděna mimo dobu jarního toku mízy 

 

Orná půda-aplikace před setím a sázením plodin 

Dodržte lhůtu nejméně 5 dnů mezi aplikací a následným zpracováním půdy či setím.  

Nepoužívejte ve sklenících a fóliovnících. Nepoužívejte podél živých plotů.  

 

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač 

a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou, dokud není odstraněna pěna a veškeré 

stopy přípravku. 

 

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 8 l přípravku/ha  

 
5 5 0 0 

Aplikační dávka 5 l a 6 l přípravku/ha  5 0 0 0 
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Granprotec 

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

Joshi Road, Vile Parle (West), 400050 Mumbai, Indie 

evidenční číslo: 5272-0 

účinná látka: deltamethrin   25 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 

 

skladované 

obiloviny 

korovník obilní, 

pilousi, potemníci, 

lesák skladištní,  

lesák moučný, zavíječi 

10-20 ml/t   

zrna 

AT    5) sklady, sila 

skladované 

obiloviny 

makadlovka obilná 20 ml/t   zrna AT    5) sklady, sila 

AT – ochranná lhůta představuje nejkratší možný interval mezi ošetřením a použitím nebo 

spotřebou ošetřených obilovin. 

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

v plodině 

skladované obiloviny  0,98-0,99 l/t postřik   1x 

 

Přípravek dosahuje proti makadlovce obilné průměrné účinnosti. 

 

Doporučená dávka vody 0,98 l/t se vztahuje na dávku přípravku 20 ml/t, 0,99 l/t na dávku 

přípravku 10 ml/t. 

 

Dávka přípravku v rozmezí 10-20 ml/t zrna se volí dle intenzity napadení zrna škůdci. 

 

Madrigal 360 

držitel rozhodnutí o povolení: Belchim Crop Protection Czech Republic s.r.o., Nádražní 

344/23, Smíchov, 15000 Praha 5 

evidenční číslo: 5554-2 

účinná látka: glyfosát     360 g/l 

platnost povolení končí dne: 15. 12. 2023 

 

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 

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 

neobdělávaná 

plevele 1,5-4 l/ha AT    

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   
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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. 

 

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:  Aplikujte do 48 

hodin po zasetí. 

 

Chřest 

Přípravek se aplikuje před vzcházením plodiny. Výhony (prýty) chřestu musí být zakryty 

alespoň 15 mm vrstvou půdy. 

Dávkování přípravku: 

Jednoleté plevele: 1,5  l/ha  

Vytrvalé trávy: 4  l/ha 

 

Orná půda, strniště 

Dávkování přípravku: 

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

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 
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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.  

Dávkování přípravku: 

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

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. 

Dávkování přípravku: 

Jednoleté plevele: 1,5 l/ha  

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 

 

Dočasně neobdělávaná půda 

Dávkování přípravku: 

Jednoleté plevele: 1,5 l/ha 

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, 
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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.  

Následné plodiny 

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. 

Čištění aplikačního zařízení 

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. 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných 

plodin.  
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Milagro Extra 6 OD (+ další obchodní jméno Nisshin Extra 6 OD,     

Samson Extra  6 OD, Fornet Extra 6 OD) 

držitel rozhodnutí o povolení: ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B 

- box 9, B-1831 Diegem, Belgie 

evidenční číslo: 4623-1 

účinná látka: nikosulfuron 60 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2020 

 

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 

 

kukuřice ježatka kuří noha, 

plevele 

dvouděložné  

jednoleté 

0,5-0,75 

l/ha 

AT    

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

Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet aplikací v plodině 

kukuřice  200-400 l/ha postřik 1x  jednorázově nebo  

aplikace dělená  0,5 + 0,25 l/ha 

 

Růstová fáze plodiny v době aplikace: 

Kukuřice setá: BBCH 12-18, fáze 2-8 listů 

Růstová fáze plevelů v době aplikace: 

Dvouděložné plevele jednoleté: BBCH 12-16, fáze 2-6 listů 

Ježatka kuří noha: BBCH 12-19, od 2 listů až do počátku odnožování 

 

Účinek na nově vzcházející ježatku kuří nohu se zvyšuje dělenou aplikací dávek 0,5 l/ha 

a 0,25 l/ha po 10 až 14 dnech. 

 

Spektrum účinnosti 

Citlivé plevele: 

v dávce 0,5 l/ha 

laskavec ohnutý, penízek rolní, violky, ptačinec žabinec  

 

v dávce 0,65 l/ha 

ježatka kuří noha, heřmánek pravý, svízel přítula  

 

v dávce 0,75 l/ha 

merlík bílý  



 

23 

 

 

Méně citlivé plevele: 

rdesno červivec, opletka obecná  

 

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity v podobě chlorotických skvrn na listech, retardace růstu 

případně slabých deformací. 

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. 

Pozor na odrůdy citlivé na sulfonylmočoviny. 

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení. 

 

Nelze vyloučit nepříznivý vliv na jakost ošetřených rostlin nebo rostlinných produktů! 

 

Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Nelze vyloučit 

poškození ozimého ječmene na zásaditých půdách.  Setí jiných obilnin v tomto termínu 

konzultujte s držitelem povolení. 

Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny. 

Jako náhradní plodina může být po orbě použita kukuřice. 

 

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

Obzvláště citlivé jsou řepka a zeleniny. 

 

Přípravek nelze použít v množitelských porostech inbredních linií kukuřice. 

 

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] 

kukuřice  4 4 4 4 

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

kukuřice  10 5 5 0 

 

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 

svažujících se k povrchovým vodám. 

 

Vival 360 TF (+ další obchodní jméno Rosate 360 TF, Landmaster 360 TF, 

Dominator 360 TF) 

držitel rozhodnutí o povolení: Albaugh TKI d.o.o., Grajski Trg 21, SI 2327 Rače, Slovinsko 

evidenční číslo: 5525-0 

účinná látka: glyfosát     360 g/l 

platnost povolení končí dne: 15. 12. 2023 

 

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 

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 

neobdělávaná 

plevele 1,5-4 l/ha AT    

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   
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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. 

 

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:  Aplikujte do 48 

hodin po zasetí. 

 

Chřest 

Přípravek se aplikuje před vzcházením plodiny. Výhony (prýty) chřestu musí být zakryty 

alespoň 15 mm vrstvou půdy. 

Dávkování přípravku: 

Jednoleté plevele: 1,5  l/ha  

Vytrvalé trávy: 4  l/ha 

 

Orná půda, strniště 

Dávkování přípravku: 

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

Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci 

Setí provádějte nejdříve 48 hodin po aplikaci 

Jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2 l/ha  
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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.  

Dávkování přípravku: 

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

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. 

Dávkování přípravku: 

Jednoleté plevele: 1,5 l/ha  

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 

 

Dočasně neobdělávaná půda 

Dávkování přípravku: 

Jednoleté plevele: 1,5 l/ha 

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. 



 

27 

 

 

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.  

 

Následné plodiny 

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. 

 

Čištění aplikačního zařízení 

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. 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných 

plodin.  

 

 

4. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ POMOCNÉHO PROSTŘEDKU 

 

Rozhodnutí nebylo vydáno 

 

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) 

 

Benevia 

evidenční číslo: 5286-0  

účinná látka: cyantraniliprol   100 g/l 

platnost povolení končí dne: 14. 9. 2027 

 

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 

ředkvička housenky 0,6 l/ha 14 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH 

2) při výskytu 

5) pole 

ředkev, tuřín, 

ředkvička 

květilka zelná 0,75 l/ha 14 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH 

2) při výskytu 

5) pole 

kedluben bělásci, můra zelná, 

zavíječ zelný, obaleč 

pryšcový, zápředníček 

polní 

0,5 l/ha 7 1) od 12 BBCH 

do 49 BBCH 

5) pole 

kedluben molice vlaštovičníková 0,75 l/ha 7 1) od 12 BBCH 

do 49 BBCH 

5) pole 

celer třásněnka zahradní 0,75 l/ha 14 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH 

5) pole 

jahodník octomilka japonská 0,75 l/ha 1 1) od 12 BBCH 

do 89 BBCH 

5) pole 

čekanka 

salátová  

vrtalka N. cichorii 0,75 l/ha 14 1) od 12 BBCH 

do 80 BBCH 

5) pole 

6) pro kořeny, 

pro 

blanšírování 

 

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 

ředkev, tuřín, ředkvička, celer, 

čekanka salátová 

300-1000 l/ha postřik 1x 

jahodník 300-1000 l/ha postřik 1x / rok 

kedluben 300-800 l/ha postřik 1x 

 

 

BotaniGard WP 

evidenční číslo: 5774-0 

účinná látka: beauveria bassiana kmen GHA    4,4 miliarda CFU/g 

platnost povolení končí dne: 22. 4. 2022 

 

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 

bobuloviny molice 0,75 kg/ha 2 1) od: 10 BBCH, 

do: 97 BBCH 

5) skleníky 

množitelský 

materiál 

(osivo) 

molice 0,75 kg/ha 2 1) od: 10 BBCH, 

do: 97 BBCH 

5) skleníky 

květiny k řezu třásněnky 0,75 kg/ha 2 1) od: 10 BBCH, 

do: 99 BBCH 

5) skleníky 

růže třásněnky 0,9 kg/ha 2 1) od: 10 BBCH, 

do: 99 BBCH 

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  

bobuloviny 600-1200 l /ha postřik, rosení 12x /rok 5 -7 dnů 

množitelský 

materiál 

(osivo) 

600-1200 l /ha postřik 25x /rok 5 -7 dnů 

květiny k řezu 500-1200 l /ha postřik 25x /rok 5 -7 dnů 

růže  800-1500 l /ha postřik, rosení 25x /rok 5 -7 dnů 

 

 

 

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 

ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

 

Nařízení nebylo vydáno. 


