
Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010)

Přípravek Biologická účinnost PHO Včely

ACTARA 25 WG insekticid OP II.st. SPe8.

AGRITOX 50 SL herbicid OP II.st.

AMINEX 500 SL herbicid PHO2

ATPLUS 463 smáčedlo PHO1

AUTOR herbicid OP II.st.

AVADEX BW herbicid PHO3

BASAMID GRANULÁT nematicid PHO1 Š

BETANAL EXPERT herbicid OP II.st.

BETOXON 65 WDG herbicid OP II.st

BI - 58 EC NOVÉ insekticid J

BLUSTER LAWN TRIGGER herbicid PHO1 Š

BOFIX herbicid PHO2 Š

BULLDOCK 25 EC insekticid Vč1

BROMOTRIL 25 SC herbicid OP II.st.

BUMPER SUPER fungicid OP II.st.

CALARIS herbicid OP II.st.

CALIPURON herbicid OP II.st.

CLICK PLUS herbicid PHO3

CLINIC* herbicid neselektivní OP II.st. SPe8*

řepka olejka ozim

komposty, lesní hospodářství, lesní půda, lesní školky, kukuřice, železnice, sady ovocné, jádroviny, peckoviny mimo 

broskvoň, nezemědělská půda, orná půda, řepka olejka mimo množitelské porosty, réva vinná, obilniny mimo 

množitelské porosty

brambor, cukrovka, pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale, řepka olejka, zelí, kapusta, květák

pšenice ozim, ječmen ozim, žito ozim, tritikale ozim, pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý - bez podsevu nebo s 

podsevem vojtěšky, kukuřice setá

řepka olejka, slunečnice roční, cukrovka, řepa krmná, ječmen, pšenice

kukuřice setá

pšenice ozim, ječmen ozim

kukuřice

půda dezinfekce, substráty

cukrovka, řepa krmná

cukrovka

cukrovka, řepa krmná, brambor, bob, obilniny, řepka olejka, rajče, zelenina brukvovitá, tabák virginský, jádroviny, 

peckoviny, okrasné rostliny, špenát, cibule, česnek, pór, okurka    

trávník z různých druhů trav, pěšinky, pod ovocnými stromy, nezemědělská půda

trávy semenné porosty, trávník z různých druhů trav

Registrace do plodin

brambor, rajče

pšenice ozim, ječmen ozim, žito ozim, tritikale ozim, pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý - bez podsevu a s podsevem 

jetele lučního, jetel luční, trávy semenné porosty, louky, pastviny, rybíz červený, angrešt stromky, rybíz stromky, 

peckoviny, réva vinná, chmel otáčivý

obilniny, jetel luční podsev, jetel luční, trávy semenné porosty, louky, pastviny, jádroviny, peckoviny, angrešt stromky, 

rybíz stromky, réva vinná, chmel otáčivý, rybíz červený 

kukuřice setá, pšenice, ječmen jarní

pšenice jarní, pšenice ozim, hrách, peluška, bob, len setý, ječmen jarní, cukrovka, řepa krmná, cibule



Přípravek Biologická účinnost PHO Včely

Registrace do plodin

CONFIDOR 70 WG insekticid J

CREDO fungicid OP II.st.

DICOPUR D herbicid PHO1 Š

DICOPUR D EXTRA herbicid PHO1

DICOPUR M 750 herbicid OP II.st.

DICOPUR MP herbicid PHO1 Š

DICOTEX herbicid OP II.st.

DOMINATOR* herbicid neselektivní OP II.st. SPe8*

DUAL GOLD 960 EC herbicid PHO3

DURSBAN 480 EC insekticid J

ESTERON herbicid PHO1

EXPRESS 50 SX herbicid OP II.st.

FACTOR 365 SE herbicid PHO1

FANTIC M fungicid OP II.st.

FAZOR regulátor růstu OP II.st.

FLIRT herbicid OP II.st.

FRONTIER FORTE herbicid OP II.st.

FUEGO herbicid OP II.st.

GALBEN M fungicid OP II.st.

GRANSTAR 75 WG herbicid OP II.st.

GUARDIAN EXTRA herbicid PHO3

GUARDIAN SAFE MAX herbicid PHO3

řepka olejka ozim

brambor

pšenice ozim, pšenice jarní, pšenice tvrdá, ječmen ozim, ječmen jarní, oves setý, tritikale ozim, žito ozim

kukuřice

kukuřice, slunečnice

pšenice ozim, ječmen jarní

pšenice ozim, ječmen jarní

brambor

brambory konzumní a průmyslové, cibule konzumní

cukrovka, řepa krmná

sója luštinatá

obilniny

trávníky okrasné, trávníky užitkové, trávníky sportovní mimo golfové

pšenice ozim, pšenice jarní, ječmen ozim, ječmen jarní, oves setý, brambor, kukuřice, len setý, hrách setý, peluška, 

řepka olejka, louky a pastviny, réva vinná, jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, orná půda po sklizni, orná půda před 

setím, nezemědělská půda, jehličnany mimo modřín, lesní hospodářství, lesní půda chemická příprava pro přirozenou a 

umělou obnovu, lesní školky

brambor, cukrovka, slunečnice, kukuřice, hrách

obilniny, cukrovka, řepa krmná, paprika, okurka sadba, rajče sadba, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny

ječmen jarní, pšenice ozim, ječmen ozim, kukuřice setá mimo množitelské porosty, louky a pastviny

réva vinná školky, podnožové vinice, chmel otáčivý, okrasné rostliny

pšenice

kukuřice setá

obilniny, kukuřice setá

pšenice ozim, ječmen ozim, žito ozim, tritikale ozim, pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý - bez podsevu a s podsevem 

jetele lučního, chmel otáčivý, trávy semenné porosty, angrešt stromky, rybíz stromky,  jetel luční, réva vinná, jádroviny, 

peckoviny, rybíz červený, louky, pastviny



Přípravek Biologická účinnost PHO Včely

Registrace do plodin

IKAR 95 EC smáčedlo PHO1

IMPACT fungicid PHO3

INFINITO fungicid OP II.st.

INSEGAR 25 WG insekticid SPe8.

ISOPROTURON 500 herbicid OP II.st.

KAPUT HARVEST* herbicid neselektivní OP II.st. SPe8*

KOBAN T herbicid OP II.st.

KONTAKTTWIN herbicid OP II.st.

KUPRIKOL 50 fungicid Vč2

LEANDER fungicid OP II.st.

LENTIPUR 500 FW herbicid OP II.st.

LUMAX herbicid PHO3

MELODY COMBI 65,3 WG fungicid OP II.st.

MESUROL SCHNECKENKORN moluskocid J

METANION 48 EM insekticid J

MILAGRO EXTRA 6 OD herbicid OP II.st.

MOSPILAN 20 SP insekticid OP II.st.

MUSTANG herbicid OP II.st.

MUSTANG FORTE herbicid OP II.st.

NOMOLT 15 SC insekticid Vč1

NURELLE D insekticid J

ORTIVA fungicid OP II.st.

kukuřice setá, hrušeň, zelenina brukvovitá, brambor, jabloň, jádroviny, peckoviny, dub, réva vinná, borovice, lesní 

dřeviny, smrk

obilniny, cukrovka, řepa krmná, lesní hospodářství, řepka olejka, brambor, hrách, jabloň, okrasné rostliny, mák setý

jahodník - minoritní registrace VŠÚO Holovousy

Ostatní registrace Syngenta - PHO použití není omezeno

paprika, zelenina brukvovitá, zelenina tykvovitá, salát, jahodník, rajče, cibule, pór, zelenina kořenová, řepa krmná, 

cukrovka, brambor, řepka olejka, luskoviny, kukuřice, obilniny

řepka olejka, brambor

kukuřice setá

peckoviny, slivoň, třešeň, višeň 

pšenice ozim, ječmen ozim, tritikale ozim, žito ozim,  ječmen jarní, oves setý, proso seté, pšenice jarní, kukuřice setá, 

semenné porosty: bojínek luční, jílek jednoletý, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční, 

kostřava ovčí, ovsík vyvýšený, srha laločnatá

pšenice ozim, ječmen ozim, tritikale ozim, žito ozim, ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý

cukrovka

slivoň, meruňka, jahodník, jádroviny, fazol na lusky, broskvoň, třešeň, višeň, modřín, buk, listnáče (topoly), mrkev 

semenné porosty, petržel semenné porosty, salát semenné porosty, špenát setý semenné porosty, borovice, ředkvička 

semenné porosty, ořešák, cukrovka, zelenina tykvovitá, réva vinná, rajče, kmín kořenný, fazol na zrno, cibule, pór, 

chmel otáčivý, celer, brambor

pšenice ozim, ječmen jarní

mák setý, ječmen ozim, tritikale ozim, pšenice ozim, žito ozim

kukuřice setá

réva

pšenice, ječmen, cukrovka, borovice

brambor

slivoň, réva vinná, jabloň

pšenice ozim, ječmen ozim

obilniny mimo množitelské porosty, komposty, lesní školky, lesní hospodářství, lesní půda, kukuřice, železnice, sady 

ovocné, jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná, nezemědělská půda, orná půda, řepka olejka mimo 

množitelské porosty

kukuřice

lesní porosty



Přípravek Biologická účinnost PHO Včely

Registrace do plodin

OUTLOOK herbicid OP II.st

PARDNER 22.5 EC herbicid OP II.st

PERFEKTHION insekticid J

PIKE herbicid OP II.st.

POLYRAM WG fungicid OP II.st.

PROFILER fungicid OP II.st.

PROTUGAN 50 SC herbicid OP II.st.

PYRADEX FL herbicid OP II.st.

PYRAMIN TURBO herbicid OP II.st.

RODEX rodenticid PHO1

SERENO fungicid OP II.st.

SPINTOR insekticid OP II.st.

SULTAN 50 SC herbicid OP II.st.

SUPRESIVIT fungicid OP II.st.

TOLIAN FLO herbicid OP II.st.

TRIMMER 75 WG herbicid OP II.st.

TROPHY herbicid PHO1 Š

TROPHY GOLD herbicid PHO3

TROPOTOX 40 SL herbicid PHO1

TROY 480 herbicid OP II.st.

U 46 D FLUID herbicid PHO1 Š

pšenice ozim, pšenice jarní, pšenice tvrdá, ječmen ozim, ječmen jarní, oves setý, tritikale ozim, žito ozim

kukuřice setá na zrno i siláž, mák setý, slunečnice roční

kukuřice, slunečnice

hrách, jetel luční, kmín kořenný, ječmen, jetel luční podsev

bob, brambor, len, hrách, fazol

obilniny mimo oves, kukuřice setá, trávy semenné porosty

zahrady

brambor

brambor, réva vinná, jabloň, květák, zelí hlávkové, kapusta růžičková, brokolice, paprika skleníková, pór, cibule, rajče 

skleníkové 

řepka olejka ozim

obilniny, kukuřice, řepka olejka, okrasné dřeviny, lesní dřeviny, okrasné rostliny, zelenina

pšenice ozim

pšenice ozim, ječmen jarní

brambor, réva, jádroviny, karafiát

réva

pšenice ozim

cukrovka, řepa krmná, brutnák lékařský

cukrovka, řepa krmná

sója luštinatá - minoritní registrace AGRITEC

kukuřice setá, pšenice, ječmen jarní, pšenice ozim, ječmen ozim, žito ozim, tritikale ozim, ječmen jarní, pšenice jarní, 

oves setý - bez posevu nebo s podevem vojtěšky,  jetel plazivý

obilniny, cukrovka, řepa krmná, bob, okurka, tabák virginský, zelenina brukvovitá, řepka olejka, rajče, jádroviny, 

peckoviny, brambor, špenát setý množitelské porosty, cibule množitelské porosty, česnek množitelské porosty, pór 

množitelské porosty, okrasné rostliny



Přípravek Biologická účinnost PHO Včely

Registrace do plodin

VERTIMEC 1.8 EC insekticid SPe8.

WARRANT 700 WG insekticid J

ZAMIR 40 EW fungicid OP II.st.   

Vysvětlivky ke zkratkám

PHO

OP II.st. 

PHO1

PHO2

PHO3 

Včely

SPe8.

SPe8

Vč1

Vč2

J

Š

Pro včely jedovatý

Pro včely škodlivý

* (platí při aplikační dávce 5 l přípravku/ha a vyšší

Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů 

podzemních vod (pokud není v konkrétních případech 2. pásmo hygienické 

ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo). Ve 

vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů může být 

přípravek použit za těchto podmínek:

a) použití mimo období, kdy lze očekávat do 24 hodin dešťové srážky,

b) použití s výjimkou vnitřní části 2. PHO povrchového zdroje vod, který slouží 

přímo k odběru vodárnami

c) použití za předpokladu, že bude dodržen 50 m široký neošetřený pás směrem k 

vodnímu toku nebo 10 m směrem k nejbližšímu odvodňovacímu kanálu a 

vyloučení svažitých pozemků (nad 15°), kde je riziko splachu do povrchových vod,

d) zajištění zvýšeného dozoru, případně sledování reziduí v indikovaných 

případech,

e) důsledné zohlednění rozsahu zaplevelení a nezbytnosti ošetření daných 

pozemků.

Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů 

podzemních vod (pokud není v konkrétních případech 2. pásmo hygienické 

ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo)

Zvlášť nebezpečný pro včely. Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů, 

neaplikovat na kvetpoucí rostliny. Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují 

kvetoucí plevele.

Nebezpečný pro včely. Neaplikujte na kvetoucí rostliny a dřeviny s výskytem 

medovice v době, kdy včely létají. Lze aplikovat po ukončení denního letu včel, a 

to nejpozději do dvacáté třetí hodiny.

Pro včely jedovatý

Pro včely škodlivý

chmel otáčivý, rajče, paprika, okrasné rostliny, okurka, hrušeň, jahodník

réva vinná školky, podnožové vinice, chmel otáčivý

pšenice

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní 

a/nebo povrchové vody

Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů 

podzemních i povrchových vod (pokud není v konkrétních případech 2. pásmo 

hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. 

pásmo)


