
 Zařazení přípravků na ochranu rostlin (redukce ochranné vzdálenosti [50 %: .. m|75 %: .. m|90 %: .. m])
Zástupce Formulace Ochranná pásma vod Klasifikace a označení přípravku podle Ochrana životního prostředí Klasifikace vzhledem k vodním organismům Toxicita necílové rostliny Toxicita necíloví členovci

Přípravek
obsah účinné látky v l, kg přípravku

II. stupeň zdrojů 
podzemních vod

II. stupeň zdrojů 
povrchových vod

toxicita 
člověk

toxicita 
ptáci

toxicita 
savci

toxicita včely účinky na 
životní 

prostředí

Ochrana podzemní vody/půdních 
organismů - četnost aplikací na 

pozemku
SPe1

Ochrana podzemní vody/vodních 
organismů - neaplikovat na ....

SPe2

Ochrana vodních organismů - neošetřené 
pásmo vzhledem k povrchové vodě

SPe3

Ochrana vodních 
organismů - aplikace na 

svažitých půdách a půdách 
s drenážemi

SPe2

Ochrana vodních organismů  - 
neaplikovat na svažitých pozemcích (více 
nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje 
jsou vzdáleny od povrchových vod ...  

SPe2

Ochrana necílových rostlin - při aplikaci přípravku je nutné 
dodržovat neošetřené ochranné pásmo od okraje 

ošetřovaného pozemku ...
SPe3

Ochrana necílových členovců - při aplikaci 
přípravku je nutné dodržovat neošetřené 
ochranné pásmo od okraje ošetřovaného 

pozemku ...
SPe3

Herbicidy
ADENGO

225 g/l isoxaflutole, 90 g/l thiencarbazone, 150 g/l cyprosulfamide 
(safener)

Bayer suspenzní koncentrát (SC) Xn NK NK NK – – 2 m 10 m

AFALON 45 SC
450 g/l linuron                                            

Agrovita suspenzní koncentrát (SC) vyloučen T NK NK NK N 15 m 5 m 3 m 

AGRITOX 50 SL          
500 g/l MCPA (DMA sůl)                                   

Agro Aliance rozpustný koncentrát (SL) vyloučen Xi NK NK – N v podzimním období 4 m Jetel, obilniny s podsevem, obilniny bez podsevu, chmel, 
trávy 10 m; Vinná réva 15 m; Jádroviny, peckoviny, louky, 

pastviny, rybíz, angrešt 20 m
ALLY SX

200 g/kg metsulfuron-methyl
ve vodě dispergovatelné granule 

(WG)
vyloučen vyloučen – – NK NK – – N 4 m 5 m

AMINEX 500 SL         
500 g/l MCPA (DMA sůl)

Agrofert rozpustný koncentrát (SL) vyloučen Xn NK NK – – – v podzimním období 4 m 20 m

AMIRAL
75 g/kg pyroxsulam                                                          

BASF ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

– – NK NK – – N 5 m

ARRAT 
500 g/kg dicamba, 250 g/kg tritosulfuron

BASF ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen vyloučen – – NK NK – N 5 m

ASULOX 40                                 
400 g/l asulam

Agro Aliance rozpustný koncentrát (SL) nezařazeno nezařazeno – – NH NH – NH

ATAMAN 
22,8 g/kg florasulam, 68,3 g/kg pyroxsulam 

Dow AgroSciences – – NK NK – – N 5 m [5 m|0 m|0 m]
nezemědělská půda

ATLANTIS OD 
2 g/l iodosulfuron, 10 g/l mesosulfuron, 30 g/l mefenpyr (safener)

Bayer olejová disperze (OD) vyloučen vyloučen Xi NK NK NK N 4 m 5 m

ATTRIBUT SG 70
700 g/kg propoxycarbazone-sodium

Bayer ve vodě rozpustné granule (SG) nezařazeno nezařazeno – – PR PR PR N

AURORA 40 WG
400 g/kg carfentrazone-ethyl

F&N Agro ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno Xi – – – – – – N

AURORA SUPER SG   
15 g/kg carfentrazone-ethyl, 600 g/kg MCPP-P

F&N Agro ve vodě rozpustné granule (SG) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH Š N

AUTOR
500 g/l metazachlor     

Dow AgroSciences suspenzní koncentrát (SC) vyloučen vyloučen Xi PR PR PR N 1×za 3 roky 30 m 
od vodních ploch a toků

5 m 
nezemědělská půda

AVADEX BW
400 g/l tri-allate

emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen vyloučen Xi NH NH PR NH

AXIAL PLUS
50 g/l pinoxaden

Syngenta emulgovatelný koncentrát (EC) Xi NK NK – N

AZIMUT
50 g/l florasulam

BASF suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno – – NK NK – – –

BANDUR
600 g/l aclonifen

Bayer suspenzní koncentrát (SC) vyloučen – – NK NK NK N Kopr, fenykl, kmín, naťová petržel, koriandr, 
bob, hrách, kořenová petržel, mrkev, pastinák, 

měsíček zahradní: 4 m

Brambor, bob, hrách , slunečnice: < 20 m
Kukuřice, fenykl, kmín, kopr, koriandr, 

mrkev, pastinák, petržel naťová a 
kořenová, měsíček lékařský: < 10 m

Kořenová petržel, mrkev, pastinák, bob, hrách: 30 m [15 
m|10 m|5 m]

Kopr, fenykl, kmín, naťová petržel, koriandr, měsíček 
zahradní 3,5 l/ha: 30 m [15 m|10 m|5 m]

Kopr, fenykl, kmín, naťová petržel, koriandr, měsíček 
zahradní 3,0 l/ha: 20 m [10 m|5 m|5 m]

BANVEL 480 S                                          
480 g/l dicamba                                          

Syngenta rozpustný koncentrát (SL) nezařazeno nezařazeno – – NK NK NK NH

BASAGRAN SUPER
480 g/l bentazone, 150 g/l aktivátor

BASF rozpustný koncentrát (SL) Xn NK NK – N

BEFLEX 
500 g/l beflubutamid 

AgroProtec suspenzní koncentrát (SC) NK NK NK N 10 m 
[5 m|4 m|4 m]

BETA-TEAM
25 g/l desmedipham, 75 g/l phenmedipham, 150 g/l ethofumesate 

Sumi Agro suspo emulse (SE) vyloučen Xi NK NK – N 1×za 3 roky 4 m

BETANAL EXPERT 
71 g/l desmedipham, 91 g/l phenmedipham, 112 g/l ethofumesate 

Bayer emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen – – NK NK NK N 1×za 3 roky 2 m

BETASANA SC
160 g/l phenmedipham     

Arysta suspenzní koncentrát (SC) vyloučen Xi NK NK – N 4 m < 30 m

BETASANA TRIO SC
15 g/l desmedipham, 75 g/l phenmedipham, 115 g/l ethofumesate 

Arysta suspenzní koncentrát (SC) vyloučen Xi NK NK – N 1×za 3 roky 4 m

BETTIX 700 SC
700 g/l metamitron

Arysta suspenzní koncentrát (SC) vyloučen – – NK NK – – N 4 m 10 m
[5 m|5 m|0 m]

BETOXON 65 WDG 
650 g/kg chloridazon

AgroProtec ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen vyloučen Xi NK NK – N 1×za 3 roky 2 m 1 m 
nezemědělská půda

BIPLAY SX
111 g/kg metsulfuron-methyl, 222 g/kg tribenuron-methyl 

DuPont ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen vyloučen – – NK NK – N 4 m 5 m

BOFIX
20 g/l clopyralid, 40 g/l fluroxypyr, 200 g/l MCPA K sůl

suspo emulse (SE) vyloučen vyloučen Xi NK NK – N • clopyralid vícekrát než 1 za 2 roky 
na stejném pozemku

• clopyralid v podzimním období

4 m 10 m

BOLTON DUO 
300 g/l pethoxamid, 250 g/l terbuthylazine 

Arysta suspo emulse (SE) vyloučen vyloučen Xn NK NK – N 30 m [15 m|10 m|4 m] 5 m [2 m|1 m|1 m]

BOXER
800 g/l prosulfocarb

Syngenta emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xi NK NK NK N 10 m < 100 m 5 m

BRASAN 540 EC
500 g/l dimethachlor, 40 g/l clomazone

Syngenta emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn NK NK – N dimethachlor 1×za 3 roky 30 m Neaplikovat na svažitých 
půdách

5 m 
nezemědělská půda

5 m 
nezemědělská půda

BROMOTRIL 25 SC             
 250 g/l bromoxynil

Agrovita suspenzní koncentrát (SC) vyloučen Xn NK NK NK – – 4 m 5 m

BUCTRIL EXTRA
225 g/l bromoxynil (354 g/l jako oktanoát)     

Sumi Agro emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen Xn NK NK – N 14 m < 100 m 10 m [3 m|3 m|1 m]

BUTISAN 400 SC
400 g/l metazachlor             

BASF suspenzní koncentrát (SC) Xn NH NH PR NH max. 1 kg/ha úč. l. každý 3. rok 

BUTISAN DUO (R)
200 g/l dimethenamid-P, 200 g/l metazachlor             

BASF emulgovatelný koncentrát (EC)

BUTISAN STAR
333 g/l metazachlor, 83 g/l quinmerac                       

BASF suspenzní koncentrát (SC) Xi NH NH – NH max. 1 kg/ha úč. l. každý 3. rok 

BUTISAN S 50 SC
500 g/l metazachlor

suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH – NH max. 1 kg/ha úč. l. každý 3. rok 

BUTOXONE 400 
400 g/l MCPB

F&N Agro rozpustný koncentrát (SL) vyloučen Xn NK NK – N 2 m

CALIBAN 
168 g/kg propoxycarbazone, 10 g/kg iodosulfuron, 80 g/kg 

mefenpyr (safener)

Sumi Agro ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

– – NK NK – – –
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dodržovat neošetřené ochranné pásmo od okraje 
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SPe3

CALIPURON
500 g/l isoproturon                                  

Arysta suspenzní koncentrát (SC) vyloučen vyloučen Xn NK NK – N na písčité půdy s obsahem org. 
uhlíku < 1 %, na půdy s obsahem 

jílu >= 30 % a v období mezi 
1.6.–1.3 neaplikujte na půdách 

odvodňovaných podzemní drenáží

10 m Neaplikovat

CALLISTO 480 SC
480 g/l mesotrione

Syngenta suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno vyloučen pro 
semenné porosty 

trav

– – NK NK – N 5 m
Semenné porosty trav: 2 m

CAMBIO
320 g/l bentazone, 90 g/l dicamba

Agro Aliance rozpustný koncentrát (SL) nezařazeno nezařazeno – – NK NK – – –

CIRRUS CS
360 g/l clomazone                          

Dow AgroSciences suspenze kapsulí (CS) nezařazeno nezařazeno Xi – – – – – – – –

CLIO 
336 g/l topramezone

BASF suspenzní koncentrát (SC) vyloučen vyloučen T NK NK – N 4 m <10 m 1 m

CLICK PLUS 
450 g/l acetochlor, 214 g/l terbuthylazine, 15 g/l furilazole (safener)

AgroProtec suspo emulse (SE) vyloučen vyloučen Xn NK NK – N max. 1× za 3 roky 30 m 
[15 m|10 m|4 m]

20 m [10 m|5 m|2 m]
nezemědělská půda

CLIOPHAR 300 SL
300 g/l clopyralid                          

Agro Aliance rozpustný koncentrát (SL) vyloučen vyloučen – – NK NK – N • 1×za 2 roky 
• v podzimním období

10 m

COMMAND 36 CS
360 g/l clomazone                          

F&N Agro suspenze kapsulí (CS) nezařazeno nezařazeno Xi – – – – – – – –

COMMPAS 
360 g/l clomazone                          

AgroProtec suspenze kapsulí (CS) vyloučen vyloučen – – NK NK – N 5 m
[2 m|1 m|1 m]

CORELLO
75 g/kg pyroxsulam                                       

Dow AgroSciences ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

– – NK NK – N 5 m

CORZAL
157 g/l phenmedipham     

Agro Aliance suspo emulse (SE) vyloučen – – NK NK – N 2 m <100 m

COUGAR FORTE 
280 g/l diflufenican, 280 g/l flufenacet

Bayer suspenzní koncentrát (SC) Xn NK NK – N 15 m 10 m 
nezemědělská půda

CZ-600
600 g/l MCPP-P (K-sůl)

rozpustný koncentrát (SL) vyloučen vyloučen Xn NK NK – – N 5 m

DELFIN                                                
500 g/l diflufenican

Agrichem/Agro Alaince suspenzní koncentrát (SC) – – NK NK – N 5 m 5 m

DEVRINOL 45 F
450 g/l napropamide                      

Agro Aliance suspenzní koncentrát (SC) – – NH NH – – NH

DICOPUR D  
500 g/l 2,4-D (DMA sůl)                                    

rozpustný koncentrát (SL) vyloučen vyloučen Xi NK NK – – – 3 m

DICOPUR D EXTRA 
600 g/l 2,4-D (DMA sůl)                                    

F&N Agro rozpustný koncentrát (SL) vyloučen vyloučen Xi NK NK – – – Polní plodiny do 50 cm výšky 3 m [1 m|1 m|1 m]
Polní plodiny nad 50 cm výšky 3 m [1 m|1 m|1 m]

DICOPUR M 750                                         
750 g/l MCPA (DMA sůl)

F&N Agro rozpustný koncentrát (SL) vyloučen Xn NK NK – N v podzimním období 2 m Obilniny s podsevem, obilniny bez podsevu, trávy: 10 m [5 
m|4 m|1 m]

Jetel luční: 5 m [2 m|1 m|1 m]
Louky, pastviny: 20 m [10 m|5 m|2 m]

Vinná réva: 15 m brzká/pozdní aplikace [12/10 m|10/8 m|6/4 
m]

DICOTEX 
70 g/l 2,4-D, 70 g/l MCPA, 42 g/l mecoprop-P, 20 g/l dicamba

Arysta rozpustný koncentrát (SL) vyloučen vyloučen – – NK NK – – –

DUAL GOLD 960 EC
960 g/l S-metolachlor

Agro Aliance emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen vyloučen Xi NK NK – N max. 1× za 3 roky 20 m

DUKE 
69 g/l fenoxaprop-P-ethyl, 75 g/l mefenpyr (safener)

F&N Agro emulze typu olej ve vodě (EW) nezařazeno nezařazeno – – NH NH PR NH

DUPLOSAN DP
600 g/l dichlorprop-P  (697 g/l ve formě K soli)

rozpustný koncentrát (SL) vyloučen Xn NK NK – – – Trávníky a nezeměd. plocha 5 m
Obilniny 3 m

DUPLOSAN KV
600 g/l mecoprop-P (K-sůl 706 g)

rozpustný koncentrát (SL) vyloučen platí 
pro louky a 

pastviny

vyloučen Xn NK NK – – – než 1 za 2 roky na louky a pastviny v 
podzimním období

Nezem. půda 3 m

ELUMIS (R)
75 g/l mesotrione, 30 g/l nicosulfuron 

Syngenta olejová disperze (OD) vyloučen vyloučen Xi NK NK NK N 4 m < 20 m 15 m [10 m|5 m|3 m]

EMBLEM PRO 
401,6 g/l bromoxynil 

F&N Agro suspenzní koncentrát (SC) Xn NK NK NK N 4 m 5 m

EPILOG 
750 g/kg nicosulfuron

Dow AgroSciences ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen – – NK NK – N max. 40 g úč. látky/ha/rok 4 m < 10 m 3 m

EQUIP 
22,5 g/l foramsulfuron, 22,5 g/l isoxadifen (safener) 

Sumi Agro olejová disperze (OD) Xi NK NK – N 15 m [10 m|6 m|4 m] 5 m

ERGON 
68 g/kg metsulfuron-methyl, 682 g/kg thifensulfuron-methyl

Sumi Agro ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen vyloučen – – NK NK NK N metsulfuron 1× za 2 roky při aplikaci 
do oz. obilovin

Ječmen, pšenice - jarní aplikace: 50 m [30 
m|30 m|30 m]

Ječmen, pšenice - jarní aplikace: 5 m [3 m|3 m|0 m]

ESCORT NOVÝ
16,7 g/l imazamox, 250 g/l pendimethalin

emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen vyloučen Xi NK NK – N 4 m 5 m

ESTERON
905 g/l 2,4-D 2-ethylhexyl ester (600 g/l 2,4-dichlorfenoxyoctová 

kyselina)                                                

Dow AgroSciences emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen vyloučen Xi NK NK – – – – 4 m Louky a pastviny: 5 m [3 m|1 m|1 m]
Kukuřice: 3 m [3 m|1 m|1 m]
Ječmen: 3 m [1 m|1 m|1 m]

ETHOSAT 500
500 g ethofumesate

dispergovatelný koncentrát (DC) vyloučen – – NK NK – N max. 1 za 3 roky v max. aplikační 
dávce 1 kg úč.l./ha za rok

4 m 3 m
[3 m|1 m|1 m]

EXPRESS 50 SX
50 % tribenuron-methyl

DuPont ve vodě rozpustné granule (SG) vyloučen 
(obilniny všechny 
půdy, slunečnice 
zásadité půdy)

Xi NK NK – N 1× za 2 roky na zásaditých půdách na 
podzim do ozimých obilovin

Obilniny: 2 m Slunečnice: < 4 m Obilniny 10 m
Slunečnice 20 m [10 m|5 m|3 m]

FENIFAN
160 g/l phenmedipham     

Agro Aliance suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno Xi NK NK – N 10 m

FLIRT
418 g/l chloridazon, 42 g/l quinmerac

BASF/Agro Aliance suspenzní koncentrát (SC) vyloučen vyloučen Xi NH NH – N chloridazon max. 2,6 kg úč.l./ha 1× 
za 3 roky

FLUROSTAR 200 
200 g/l fluroxypyr (methyl ester)

Sumi Agro emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen T NK NK – N

FUEGO
500 g/l metazachlor    

Sumi Agro suspenzní koncentrát (SC) vyloučen vyloučen Xi NK NK – N max. 1× za 3 roky 30 m 5 m 
nezemědělská půda

GALERA
267 g/l clopyralid, 67 g/l picloram                      

Dow AgroSciences rozpustný koncentrát (SL) – – NK NK – – –

GALERA PODZIM 
40 g/l aminopyralid, 240 g/l clopyralid, 80 g/l picloram

Dow AgroSciences rozpustný koncentrát (SL) vyloučen vyloučen – – NK NK – – – clopyralid 1×za 2 roky 1 m

GALIGAN 240 EC
240 g/l oxyfluorfen

Sumi Agro emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xi NH NH PR N 40 m 
od vodních ploch a toků

GALISTOP
200 g/l fluroxypyr (methyl ester)

Sumi Agro emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen Xn NK NK – N

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC
312,5 g/l S-metolachlor, 187,5 g/l terbuthylazine                 

Syngenta suspenzní koncentrát (SC) vyloučen vyloučen Xi NK NK – N S-metolachlor 1× za 3 roky 5 m 5 m
nezemědělská půda

GARLON 4  
480 g/l triclopyr    

Dow AgroSciences emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH PR NH

GLEAN 75 WG                                           
750 g/kg chlorsulfuron     

DuPont ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

– – PR PR PR N

GOAL 2 E
240 g/l oxyfluorfen

Dow AgroSciences emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xi PR PR PR N 40 m 
od vodních ploch a toků

GOLATRON
700 g/l metamitron

Agro Aliance suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno – – NH NH PR NH

GOLTIX SUPER 
150 g/l ethofumesate, 350 g/l metamitron

vyloučen – – NK NK – N max. 1,0 kg úč. l. ethofumesate na ha 
každý 3. rok na stejný pozemek

4 m 5 m

GOLTIX TOP
700 g/l metamitron

Agrovita suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH PR N
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svažitých půdách a půdách 
s drenážemi

SPe2

Ochrana vodních organismů  - 
neaplikovat na svažitých pozemcích (více 
nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje 
jsou vzdáleny od povrchových vod ...  

SPe2

Ochrana necílových rostlin - při aplikaci přípravku je nutné 
dodržovat neošetřené ochranné pásmo od okraje 

ošetřovaného pozemku ...
SPe3

Ochrana necílových členovců - při aplikaci 
přípravku je nutné dodržovat neošetřené 
ochranné pásmo od okraje ošetřovaného 

pozemku ...
SPe3

GRANSTAR 75 WG                                       
750 g/kg tribenuron-methyl

DuPont ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xi NK NK – N 1×za 2 roky na zásaditých půdách na 
podzim do ozimých obilovin

2 m 5 m 
nezemědělská půda

GRASP 25 SC 
250 g/l tralkoxydim

suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno Xi NH NH – – –

GRID
500 g/kg rimsulfuron, 250 g/kg thifensulfuron-methyl

DuPont ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

– – NK NK – N 4 m 5 m

GRODYL 75 WG
75 % amidosulfuron                                       

Agro Aliance ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

– – NH NH – NH

GUARDIAN EXTRA 
450 g/l acetochlor, 214 g/l terbuthylazine, 15 g/l furilazole (safener)

Monsanto/Agrovita suspo emulse (SE) vyloučen vyloučen Xn NK NK – N max. 1× za 3 roky 30 m 20 m 
nezemědělská půda

GUARDIAN SAFE MAX 
840 g/l acetochlor, 28 g/l MON 13900 (safener)

Monsanto/Agrovita emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen vyloučen Xn NK NK – N 30 m
od vodních ploch a toků

HERBAFLEX                                            
85 g/l beflubutamid, 500 g/l isoproturon                        

Agro Aliance suspenzní koncentrát (SC) vyloučen vyloučen Xn NK NK – N isoproturon, 1× za 3 roky písčité půdy s obsahem org. uhlíku 
< 1 %, na půdy s obsahem jílu více 
než 30 % a v období mezi 1.6.–1.3 

neaplikovat na půdách 
odvodňovaných podzemní drenáží

7 m
[4 m|4 m|4 m]

<10 m 5 m
[5 m|5 m|1 m]

HECTOR 53,6 WG 
429 g/kg nicosulfuron, 107 g/kg rimsulfuron

DuPont ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen – – NK NK – N 4 m 5 m

HURICANE
50 g/kg aminopyralid (63,5 g/kg ve formě K soli), 25 g/kg 

florasulam, 50 g/kg pyroxsulam

Dow AgroSciences ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

– – NK NK – N 5 m 
nezemědělská půda

HUSAR
5 % iodosulfuron, 15 % mefenpyr (safener)

Bayer ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno Xi NK NK NK N

IPIRON 45 SC
450 g/l linuron                                            

Agro Aliance suspenzní koncentrát (SC) vyloučen T NK NK – N 4 m <100 m PRE 1 m 
POST 5 m

ISOPROTURON 500 
500 g/l isoproturon                                  

AgroProtec suspenzní koncentrát (SC) vyloučen vyloučen Xn NK NK – N písčité půdy s obsahem org. uhlíku 
< 1 %, na půdy s obsahem jílu více 
než 30 % a v období mezi 1.6.–1.3 

neaplikovat na půdách 
odvodňovaných podzemní drenáží

4 m <30 m

KANTOR
50 g/l florasulam

suspenzní koncentrát (SC) – – NK NK – NH

KANTOR PLUS
300 g/kg aminopyralid, 150 g/kg florasulam

Dow AgroSciences ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

Xi NK NK – N 5 m

KELVIN 75 WG 
750 g/kg nicosulfuron

BASF ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen – – NK NK – N max. 40 g úč. látky/ha/rok 4 m <10 m 3 m

KELVIN 4 SC  
40 g/l nicosulfuron

suspenzní koncentrát (SC) vyloučen Xi NK NK – N max. 40 g úč. látky/ha/rok 4 m <20 m 3 m [3 m|1 m|1 m]

KERB 50 W
500 g/kg propyzamide

Dow AgroSciences smáčitelný prášek (WP) vyloučen Xn NK NK – N 2 m 
čekanka salátová, jetel, řepka olejka, salát 

hlávkový, vojtěška
KOBAN T 

300 g/l pethoxamid, 250 g/l terbuthylazine 
AgroProtec suspo emulse (SE) vyloučen vyloučen Xn NK NK – N 30 m 

[15 m|10 m|4 m]
5 m 

[2 m|1 m|1 m]
nezemědělská půda

KONTAKTTWIN 
94 g/l ethofumesate, 97 g/l phenmedipham

Sumi Agro emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen Xn NK NK – N max. 1× za 3 roky Neaplikovat

LAUDIS
44 g/l tembotrione, 22 g/l isoxadifen (safener)

Bayer olejová disperze (OD) Xi NK NK NK N 10 m 10 m 
nezemědělská půda

LEGATO PLUS (R)
100 g/l diflufenican, 500 g/l isoproturon         

Agrovita suspenzní koncentrát (SC)

LENTAGRAN WP
450 g/kg pyridate

smáčitelný prášek (WP) vyloučen Xi NK NK – N 2 m 5 m

LENTIPUR 500 FW
 500 g chlorotoluron                                       

F&N Agro suspenzní koncentrát (SC) vyloučen Xn NK NK – N 4 m Pšenice, ječmen 10 m [3 m|3 m|0 m]
Tritikale 5 m [3 m|0 m|0 m]

Mák 5 m [3 m|3 m|0 m]
LEXUS 50 WG 

500 g/kg flupyrsulfuron-methyl 
ve vodě dispergovatelné granule 

(WG)
– – NK NK – N 4 m 5 m

LEXUS CLASS 50 WG 
167 g/kg flupyrsulfuron-methyl (Na sůl), 333 g/kg carfentrazon-

ethyl

ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

Xi NK NK – N 4 m < 10 m 5 m 
[5 m|1 m|1 m]

LINTUR 70 WG    
4,1 % triasulfuron, 65,9 % dicamba

Syngenta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno Xi NH NH PR N

LINUREX 50 SC
500 g/l linuron                                            

Agrovita suspenzní koncentrát (SC) vyloučen T NK NK – N 10 m 10 m 
nezemědělská půda

10 m 
nezemědělská půda

LOGRAN 20 WG                                         
200 g/kg triasulfuron                                    

Syngenta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno – – – – – – – – N 5 m

LONTREL 300
300 g/l clopyralid                          

Dow AgroSciences rozpustný koncentrát (SL) vyloučen vyloučen – – NK NK – N • 1×za 2 roky
• neaplikovat v podzimním období

10 m

LUMAX
37,5 g/l mesotrione, 375 g/l S-metolachlor, 125 g/l terbuthylazine

Syngenta suspo emulse (SE) vyloučen vyloučen Xn NK NK – N 1× za 3 roky 10 m 10 m 
nezemědělská půda

MAISTER
1 % iodosulfuron, 30 % foramsulfuron, 30 % isoxadifen (safener) 

Bayer ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno Xi PR PR PR N 10 m
od vodních ploch a toků

MARATON
250 g/l pendimethalin, 125 g/l isoproturon

BASF suspenzní koncentrát (SC) – – NH N N NH

MERLIN 750 WG
750 g/kg isoxaflutole

Bayer/Agro Aliance ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

Xn NK NK NK N 5 m

METRIPHAR 70 WG
70 % metribuzin                             

Arysta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xn NK NK – N 4 m < 20 m PRE aplikace do brambor: 5 m [3 m|3 m|1 m]
POST aplikace do brambor a rajčat: 5 m [3 m|1 m|1 m]

MILAGRO 
40 g/l nicosulfuron

Syngenta suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno Xi NH NH PR N

MILAGRO EXTRA 6 OD
60 g/l nicosulfuron

Syngenta olejová disperze (OD) vyloučen Xi NK NK – – – 1× za vegetační období v plné dávce 3 m neaplikovat < 100 m 5 m 
nezemědělská půda

MISTRAL 
700 g/kg metribuzin                             

Agrovita ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xn NK NK – N 4 m < 20 m 5 m [3 m|3 m|1 m] 5 m
nezemědělská půda

MITRA
700 g/l metamitron

Sumi Agro suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno – – NH NH – NH

MIX DOUBLE EC
160 g/l desmedipham, 160 g/l phenmedipham

Agro Aliance emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen – – NK NK – N 4 m 1 m

MODOWN 4 F
480 g/l bifenox                           

Agro Aliance suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno – – NH NH Š NH

MONITOR 75 WG                                        
75 % sulfosulfuron                 

Monsanto ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

– – NH NH – NH 10 m [5 m|3 m|0 m]

MONSOON 
22,5 g/l foramsulfuron, 22,5 g/l isoxadifen (safener) 

Agro Aliance olejová disperze (OD) Xi NK NK – N 15 m 5 m

MUSTANG
6,25 g/l florasulam, 300 g/l 2,4-D (ester)

Dow AgroSciences suspo emulse (SE) vyloučen vyloučen Xn NK NK – N

MUSTANG FORTE
5 g/l florasulam, 10 g/l aminopyralid, 180 g/l 2,4-D (ester)

Dow AgroSciences suspo emulse (SE) vyloučen není vyloučen při 
dávce 0,7 l/ha

Xn NK NK – N 5 m
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OBLIX 500 SC
500 g/l ethofumesate

Sumi Agro suspenzní koncentrát (SC) vyloučen – – NK NK – N max. 1 kg úč. l./ha/každý 3. rok 2 m

OPTICA
600 g/l MCPP-P                                                        

rozpustný koncentrát (SL) vyloučen vyloučen Xn NK NK – N 5 m

OPTICA TRIO
160 g/l MCPA, 130 g/l MCPP-P, 310 g/l DP-P

Arysta rozpustný koncentrát (SL) vyloučen Xn NK NK – N 4 m 3 m 

OUTLOOK
720 g/l dimethenamid-P

BASF emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen Xn NK NK – N Kukuřice, slunečnice, cukrovka: 20 m
Sója: 12 m

Sója: < 100 m 5 m
nezemědělská půda

PARDNER 22,5 EC       
225 g/l bromoxynil (354 g/l jako oktanoát)                      

Bayer/Agro Aliance emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen Xn NK NK – N 4 m 10 m [3 m|3 m|1 m]

PEGAS 
6,25 g florasulam, 300 g 2,4-D (ester)

Agrovita suspo emulse (SE) vyloučen vyloučen Xn NK NK – N

PENDIGAN 330 EC                                       
330 g/l pendimethalin                                     

Agrovita emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK NK N 30 m

PERTUS
360 g/l clomazone                          

Arysta suspenze kapsulí (CS) vyloučen vyloučen – – NK NK – – – 5 m

PIKE
20 % metsulfuron-methyl

F&N Agro ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen vyloučen – – NK NK – N < 5 m 20 m 
Polní plodiny do 50 cm [10 m|5 m|2 m]

PLATEEN 41,5 WG 
240 g/kg flufenacet, 175 g/kg metribuzin

Bayer ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xn NK NK NK N 4 m 10 m

POWERTWIN 
200 g/l ethofumesate, 200 g/l phenmedipham

Agrovita suspenzní koncentrát (SC) Xi NK NK – N max. 1× za 3 roky 5 m 
nezemědělská půda

PRINCIPAL PLUS 66,5 WG (R)
23 g/kg rimsulfuron, 92 g/kg nicosulfuron, 550 g/kg dicamba  

DuPont ve vodě dispergovatelné gtranule 
(WG)

vyloučen Xi NK NK – N 4 m* v registračním řízení 10 m na svažitostech > 3° 5 m* v registračním řízení 
nezemědělská půda

PROTUGAN 50 SC 
500 g/l isoproturon                                  

Sumi Agro suspenzní koncentrát (SC) vyloučen vyloučen Xn NK NK NK N písčité půdy s obsahem org. uhlíku 
< 1 %, na půdy s obsahem jílu více 
než 30 % a v období mezi 1.6.–1.3 

neaplikovat na půdách 
odvodňovaných podzemní drenáží

4 m

PROTUGAN SUPER
150 g/l bifenox, 300 g/l isoproturon, 145 g/l MCPP               

Agrovita suspenzní koncentrát (SC) Xn NH NH NK N

PULSAR 40 (R)
40 g/l imazamox
PUMA EXTRA

69 g/l fenoxaprop-P-ethyl, 75 g/l mefenpyr (safener)
Bayer emulze typu olej ve vodě (EW) nezařazeno nezařazeno – – NH NH PR NH

PYRAMIN TURBO 
520 g/l chloridazon

BASF suspenzní koncentrát (SC) vyloučen vyloučen Xi NH NH – N chloridazon max. 2,6 kg úč.l./ha 1× 
za 3 roky

QUIZ 
500 g/l metazachlor                        

F&N Agro suspenzní koncentrát (SC) vyloučen vyloučen Xi PR PR PR N max. 1× za 3 roky 30 m  [15 m|10 m|4 m]
od vodních ploch a toků

5 m
[2 m|1 m|1 m]

RACER 25 EC                                           
250 g/l fluorochloridon                                     

Sumi Agro emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH PR N

RAPSAN 400 SC
400 g/l metazachlor             

Sumi Agro suspenzní koncentrát (SC) – – NH NH – – – – max. 1× za 3 roky

REACTOR 360 CS 
360 g/l clomazone         

Sumi Agro suspenze kapsulí (CS) vyloučen vyloučen – – NK NK – – – 5 m

REFINE
750 g/kg thifensulfuron-methyl                                     

DuPont ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

Xi NK NK – N 5 m 20 m 
nezemědělská půda

REGLONE
200 g diquat dibromide

Syngenta rozpustný koncentrát (SL) nezařazeno nezařazeno T – – NB SPe8 N

SAFARI 50 WG 
50 % triflusulfuron-methyl

DuPont ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno – – NH NH PR NH max. 60 g úč. l./ha 1×za 3 roky 

SAMSON 
40 g/l nicosulfuron

suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno Xi NH NH PR N

SEKATOR OD
25 g/l iodosulfuron, 100 g/l amidosulfuron, 250 g/l mefenpyr 

(safener)

Bayer olejová disperze (OD) Xi NK NK – N 5 m 
nezemědělská půda

SEMPRA                                               
500 g/l diflufenican

Sumi Agro suspenzní koncentrát (SC) – – NK NK – N 5 m 5 m

SENCOR 70 WG
700 g/kg metribuzin                             

Bayer ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xn NK NK – N 4 m <20 m PRE brambor: 5 m [3 m|3 m|1 m]
POST brambor, rajče: 5 m [3 m|1 m|1 m]

1 m

SOMERO 
600 g/l pethoxamid 

Arysta emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK – N 15 m

STARANE 250 EC
250 g/l fluroxypyr                                

Dow AgroSciences emulgovatelný koncentrát (EC) Xn – – – – – – N

STARANE SUPER
100 g/l fluroxypyr, 1 g/l florasulam

Dow AgroSciences vyloučen Xi NK NK – N 5 m

STELLAR
160 g/l dicamba, 50 g/l topramezone

BASF suspenzní koncentrát (SC) vyloučen vyloučen T NK NK – – N 4 m < 10 m 3 m [0 m|0 m|0 m]

STEMAT SUPER
500 g/l ethofumesate

Agro Aliance dispergovatelný koncentrát (DC) nezařazeno nezařazeno – – NH NH – NH

STOMP 400 SC                                          
400 g/l pendimethalin                                     

BASF suspenzní koncentrát (SC) vyloučen Xn NK NK – N 1× za vegetační období Fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, 
hrách, tabák, zelenina, mrkev, petržel, celer, 
cibule, česnek, pór, vinná réva, ovocné sady, 

trávy: 4 m
Ozimé obiloviny: 10 m [4 m|4 m|4 m]

do mrkve, petržele, celeru, cibule, 
česneku, póru, ovocných sadů a vinné 

révy: < 10 m
do fazolu, rajčat, lupiny, kukuřice, 

jahodníku, sóji, hrachu, tabáku, košťálové 
zeleniny, slunečnice a ozimých obilovin: < 

20 m

5 m

STOMP 330 E                                           
330 g/l pendimethalin                                     

BASF/Agro Aliance

emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen Xn NK NK – N 1× za vegetační období Fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, 
hrách, tabák, zelenina, mrkev, petržel, celer, 
cibule, česnek, pór, vinná réva, ovocné sady, 

trávy: 4 m
Ozimé obiloviny: 10 m [4 m|4 m|4 m]

Do kukuřice, hrachu, fazolu, rajčat, 
lupiny, jahodníku, sóji, mrkve, petržele, 
celeru, cibule, česneku, póru, ovocných 

sadů, vinné révy a ozimých obilovin: < 10 
m

Do slunečnice a tabáku: < 20 m

Kukuřice, hrách, fazol, rajče, lupina, jahodník, sója, mrkev, 
petržel, celer, cibule, česnek, pór, slunečnice, tabák, vinná 

réva, ovocné sady, ozimé obiloviny, trávy: 5 m

SYNBETAN P FORTE NEW
ethofumesate, phenmedipham

AgriChem vyloučen Xn NK NK SPe8. N max. 3× za jednu vegetační sezónu 
během 3 let

4 m < 100 m

SUCCESSOR 600
600 g/l pethoxamid 

AgroProtec emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK – N 15 m [10 m|6 m|4 m]

SULTAN 50 SC
500 g/l metazachlor                        

Agrovita suspenzní koncentrát (SC) vyloučen vyloučen Xi PR PR PR N max. 1× za 3 roky 30 m 
od vodních ploch a toků

5 m 

SUMIMAX                     
500 g/kg flumioxazin                                  

Sumi Agro smáčitelný prášek (WP) T NK NK – N 10 m

TANDEM STEFES FL
190 g/l ethofumesate, 200 g/l phenmedipham

Agro Aliance dispergovatelný koncentrát (DC) vyloučen – – NK NK – N max. 1× za 3 roky 2 m 1 m

TARGET SC 
700 g/l metamitron

Agro Aliance/Sumi 
Agro

suspenzní koncentrát (SC) vyloučen Xn NK NK – N Cukrovka, krmná řepa, řepa salátová 1,25 l/ha: 10 m [5 m|5 
m|1 m]

Cukrovka, krmná řepa, řepa salátová 1,0 l/ha: 5 m [5 m|5 
m|1 m]

Cukrovka, krmná řepa, řepa salátová 0,5 l/ha: 5 m [5 m|1 
m|1 m]

TERIDOX 500 EC
500 g/l dimethachlor                     

Syngenta emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xi NH NH – N 1× za 3 roky

TITUS 25 WG
250 g/kg rimsulfuron                                     

Arysta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

– – NK NK – N 4 m 5 m

TITUS PLUS WG      
32,5 g/kg rimsulfuron, 609 g/kg dicamba  

Arysta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno Xi PR PR PR NH

TOLIAN FLO
500 g/l isoproturon                                    

Agro Aliance suspenzní koncentrát (SC) vyloučen vyloučen Xn NK NK NK N písčité půdy s obsahem org. uhlíku 
< 1 %, na půdy s obsahem jílu více 
než 30 % a v období mezi 1.6.–1.3 

neaplikovat na půdách 
odvodňovaných podzemní drenáží

4 m

TOLUREX 50 SC                                         
500 g/l chlorotoluron

Agrovita suspenzní koncentrát (SC) vyloučen Xn NK NK NK N Obiloviny 4 m <100 m Obiloviny 10 m [3 m|3 m|0 m]
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Ochrana podzemní vody/půdních 
organismů - četnost aplikací na 

pozemku
SPe1

Ochrana podzemní vody/vodních 
organismů - neaplikovat na ....

SPe2

Ochrana vodních organismů - neošetřené 
pásmo vzhledem k povrchové vodě

SPe3

Ochrana vodních 
organismů - aplikace na 

svažitých půdách a půdách 
s drenážemi

SPe2

Ochrana vodních organismů  - 
neaplikovat na svažitých pozemcích (více 
nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje 
jsou vzdáleny od povrchových vod ...  

SPe2

Ochrana necílových rostlin - při aplikaci přípravku je nutné 
dodržovat neošetřené ochranné pásmo od okraje 

ošetřovaného pozemku ...
SPe3

Ochrana necílových členovců - při aplikaci 
přípravku je nutné dodržovat neošetřené 
ochranné pásmo od okraje ošetřovaného 

pozemku ...
SPe3

TOLURON                                     
500 g/l chlorotoluron

Agro Aliance suspenzní koncentrát (SC) vyloučen Xn NK NK – N 4 m Pšenice, ječmen 10 m [3 m|3 m|0 m]
Tritikale 5 m [3 m|0 m|0 m]

Mák 5 m [3 m|3 m|0 m]
TOMIGAN 250 EC
250 g/l fluroxypyr                                

Agrovita emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK NK N

TORNADO
700 g/l metamitron

suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno – – NH NH – NH

TRATON SX
111 g/kg metsulfuron-methyl, 222 g/kg tribenuron-methyl 

ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen vyloučen – – NK NK – N 4 m 5 m

TRAVIN
0,2–0,5 g/kg clopyralid, 1,3–2,0 g/kg fluroxypyr

jemné granule (FG) vyloučen vyloučen Xi NK NK – – – • neaplikovat v podzimním období
• max. 1× za 2 roky na stejném 

pozemku
TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO VČETNĚ ODPLEVELENÍ 

8 g/kg 2,4-D, 1,2 g/kg dicamba
vyloučen vyloučen – – NK NK – – –

TRENER
50 % triflusulfuron-methyl

ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno – – NH NH PR NH max. 60 g úč. l./ha 1×za 3 roky 

TRIMMER 75 WG                                        
750 g/kg tribenuron-methyl

ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xi NK NK – N 1× za 2 roky na zásaditých půdách na 
podzim do ozimých obilovin

2 m 5 m
nezemědělská půda

TRIOFLEX 
140 g propoxycarbazone, 8,3 g iodosulfuron, 60 g amidosulfuron, 

66,7 g mefenpyr (safener)

Arysta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

Xi NK NK – N

TROPHY  
768 g/l acetochlor, 128 g/l dichlormid (safener)                  

Dow AgroSciences emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen vyloučen Xn NH NH Š NH

TROPHY GOLD
840 g/l acetochlor, 28 g/l MON 13900 (safener)

emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen vyloučen Xn NK NK – N 30 m 
od vodních ploch a toků

TROY 480                 
480 g/l bentazone

Sumi Agro rozpustný koncentrát (SL) vyloučen Xi NK NK – – –

VENZAR 
80 % lenacil 

DuPont smáčitelný prášek (WP) nezařazeno nezařazeno – – NH NH PR N

WING-P 
212,5 g/l dimethenamid-P, 250 g/l pendimethalin

BASF emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen Xn NK NK – N 10 m
[8 m|4 m|4 m]

<10 m 10 m
[5 m|3 m|1 m]

WIZARD EC
100 g/l ethofumesate, 80 g/l phenmedipham

Agro Aliance emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen Xn NK NK SPe8. N max. 1× za 3 roky 4 m <100 m

U 46 M FLUID                                           
500 g/l MCPA (DMA sůl)                                   

rozpustný koncentrát (SL) vyloučen Xn NK NK – N v podzimním období 2 m <100 m 20 m

ZEUS 
140 g propoxycarbazone, 8,3 g iodosulfuron, 60 g amidosulfuron, 

66,7 g mefenpyr (safener)

AgroProtec ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

Xi NK NK – N

Graminicidy
AGIL 100 EC

100 g/l propaquizafop                                
Agrovita emulgovatelný koncentrát (EC) Xi NH NH – – N

DUO SYSTÉM 
FOCUS ULTRA 100 g/l cycloxydim

BASF emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH – NH 1× za vegetační období

FUSILADE FORTE 150 EC
150 g/l fluazifop-P-butyl                         

Syngenta emulgovatelný koncentrát (EC) Xn – – – – PR N 5 m

GARLAND FORTE
100 g/l propaquizafop                                

Dow AgroSciences emulgovatelný koncentrát (EC) Xi NH NH – – N

GRAMIN
50 g/l quizalofop-P-ethyl 

F&N Agro emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH Š NH

PANTERA QT
40 g/l quizalofop-P-tefuryl                                

Chemtura emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xi NH NH PR NH

STRATOS ULTRA 
100 g/l cycloxydim

BASF emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH – NH

TARGA SUPER 5 EC
50 g/l quizalofop-P-ethyl                

Arysta emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH Š NH

Neselektivní herbicidy
ACOMAC

360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)
rozpustný koncentrát (SL) vyloučen Xi NK NK – N 5 m

BARBARIAN
360 g/l glyphosate (483 g/l jako IPA sůl)

rozpustný koncentrát (SL) vyloučen Xi NK NK – N 5 m
nezemědělská půda

BARCLAY GALLUP 360
360 g/l glyphosate (483 g/l jako IPA sůl)

Sumi Agro rozpustný koncentrát (SL) vyloučen Xi NK NK – N 5 m
nezemědělská půda

BARCLAY GALLUP Hi-AKTIV
490 g/l glyphosate (661,2 g/l jako IPA sůl)

Sumi Agro rozpustný koncentrát (SL) vyloučen – – NK NK – N Sady, lesy: 15 m 5 m
nezemědělská půda

BASTA 15
150 g/l glufosinate-ammonium

Bayer rozpustný koncentrát (SL) vyloučen T NK NK NK – – Bob, hrách, peluška, sója, jetel, vojtěška, řepka, slunečnice, 
brambor: 10 m [5 m|3 m|0 m]
Lesní kultury: 30 m [15 m|10 m|3 m]
Lesní školky: 15 m [10 m|5 m|3 m]
Sady, vinice, okrasné rostliny, okrasné dřeviny: Nelze* [20 
m|10 m|5 m]
Mák setý: 10 m [5 m|5 m|1 m]

CLINIC
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

F&N Agro rozpustný koncentrát (SL) vyloučen – – NK NK – – – 5 m
Polní plodiny do 50 cm výšky [2 m|1 m|1 m]

Polní plodiny nad 50 cm výšky [3 m|2 m|1 m]
nezemědělská půda

DOMINATOR
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

Dow AgroSciences rozpustný koncentrát (SL) vyloučen – – NK NK SPe8
Platí při 
aplikační 

dávce 5 l/ha a 
vyšší

N 5 m
nezemědělská půda

ENVISION 
450 g/l glyphosate (607 g/l jako IPA sůl)

Arysta rozpustný koncentrát (SL) vyloučen – – NK NK – – – 5 m

FIGARO
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

Belchim vyloučen Xi NK NK – N 5 m

GLYFOGAN 480 SL 
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

Agrovita rozpustný koncentrát (SL) vyloučen Xi NH NK – N 5 m

GLYFOS
360 g/l glyphosate (486 g/l jako IPA sůl)

Sumi Agro rozpustný koncentrát (SL) vyloučen – – NK NK – N 5 m 5 m

GLYFOS DAKAR 
680 g/kg glyphosate

vyloučen – – NK NK – N 5 m

KAPUT 
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

Agro Aliance rozpustný koncentrát (SL) vyloučen – – NK NK SPe8
Platí při 
aplikační 

dávce 5 l/ha a 
vyšší

N 5 m

KAPUT HARVEST
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

Agro Aliance rozpustný koncentrát (SL) vyloučen – – NK NK – – – 5 m
nezemědělská půda

ROUNDUP BIAKTIV 
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

Monsanto rozpustný koncentrát (SL) vyloučen – – NK NK – N 5 m

ROUNDUP KLASIK 
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

Monsanto rozpustný koncentrát (SL) vyloučen Xi NK NK – N 5 m
nezemědělská půda

ROUNDUP RAPID
450 g/l glyphosate (551 g/l jako K sůl)

Monsanto rozpustný koncentrát (SL) vyloučen – – NK NK – N 5 m

ROUNDUP READY
360 g glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

vyloučen – – NK NK – – – 5 m

TORINKA 
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

rozpustný koncentrát (SL) vyloučen Xi NK NK – N 5 m

TOUCHDOWN QUATTRO
360 g/l glyphosate (435 g/l jako IPA sůl)

Syngenta rozpustný koncentrát (SL) vyloučen – – NK NK – – – Hrách (v dávce 2,5 l/ha): 1 m
Cukrovka, len, řepka olejka, obiloviny, orná půda, strniště, 

půdní příprava před výsevem, louky a pastviny, břehy 
vodotečí, nezemědělská půda: 3 m [1 m|1 m|1 m]

Zavlažovací kanály, réva vinná, ovocné sady (v dávce 6 
l/ha): 3 m [3 m|1 m|1 m]

TAIFUN 360 
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

rozpustný koncentrát (SL) vyloučen Xi NK NK SPe8
Platí při 
aplikační 

dávce 5 l/ha a 
vyšší

N 5 m

TRUSTEE Hi AKTIV
490 g/l glyphosate (661,2 g/l jako IPA sůl)

rozpustný koncentrát (SL) vyloučen – – NK NK – N Sady, lesy: 15 m 5 m
nezemědělská půda
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Desikanty
BASTA 15

150 g/l glufosinate-ammonium
Bayer rozpustný koncentrát (SL) vyloučen T NK NK NK – – Bob, hrách, peluška, sója, jetel, vojtěška, řepka, slunečnice, 

brambor: 10 m [5 m|3 m|0 m]
Lesní kultury: 30 m [15 m|10 m|3 m]
Lesní školky: 15 m [10 m|5 m|3 m]
Sady, vinice, okrasné rostliny, okrasné dřeviny: Nelze* [20 
m|10 m|5 m]
Mák setý: 10 m [5 m|5 m|1 m]

DESSICASH 20% SL
374 g/l diquat dibromide

Arysta rozpustný koncentrát (SL) vyloučen T NK NK SPe8 N

QUAD-GLOB 200 SL
200 g/l diquat dibromide 

Sumi Agro rozpustný koncentrát (SL) vyloučen T NK NK SPe8 N

REGLONE
200 g/l diquat dibromide

Syngenta rozpustný koncentrát (SL) nezařazeno nezařazeno T – – NB SPe8 N

Mořidla
AMISTAR

250 g/l azoxystrobin
suspenzní koncentrát (SC) vyloučen – – NK NH – N 4 m 5 m

BIOBIT WP
16000 mj/mg Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

smáčitelný prášek (WP) – – Pt6 Z3 Vč3 NH

BIOBIT XL 
12700 mj/mg Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

suspenzní koncentrát (SC) – – NH NH PR NH

CELEST EXTRA 050 FS 
25 g/l difenoconazole, 25 g/l fludioxonil 

Syngenta kapalný suspenzní koncentrát (FS) nezařazeno nezařazeno – – PR PR PR N

CRUISER 350 FS
350 g/l thiamethoxam

Syngenta kapalný suspenzní koncentrát (FS) vyloučen – – ZNP ZNo SPe8. N max. 1× za rok

CRUISER 70 WS
700 g/kg thiamethoxam

Syngenta ve vodě dispergovatelný prášek 
pro polosuché moření osiva (WS)

vyloučen – – NK  ZNo SPe8. N

CRUISER OSR
280 g/l thiamethoxam, 8 g/l fludioxonil, 33,3 g/l metalaxyl-M

Syngenta kapalný suspenzní koncentrát (FS) nezařazeno nezařazeno – – NK NK NK N

DITHANE DG NEOTEC       
75 % mancozeb                          

ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xi NK NK – N

DIVIDEND 030 FS 
30 g/l difenoconazole                                  

Syngenta kapalný suspenzní koncentrát (FS) nezařazeno nezařazeno – – NH NH NK – –

ELADO FS 480
400 g/l clothianidin, 80 g/l beta-cyfluthrin

kapalný suspenzní koncentrát (FS) Xn ZNP No – N 4 m

FORCE 20 CS
200 g/l tefluthrin

Syngenta suspenze kapsulí (CS) Xn NH NK NK N

GAUCHO 70 WS
 70 % imidacloprid                       

Bayer ve vodě dispergovatelný prášek 
pro polosuché moření osiva (WS)

nezařazeno nezařazeno Xn NH NH EV NH

CHINOOK 200 FS
100 g/l imidacloprid, 100 g/l beta-cyfluthrin

Bayer kapalný suspenzní koncentrát (FS) Xn NP No – N

KARBEN FLO STEFES
500 g/l carbendazim

kapalný suspenzní koncentrát (FS) nezařazeno nezařazeno Xn NH PR – N

KINTO DUO 
20 g/l triticonazole, 60 g/l prochloraz

BASF suspenzní koncentrát (SC) – – NP No – N

KORIT 420 FS
 420 g/l ziram

kapalný suspenzní koncentrát (FS) T SPe5
SPe6
ZNP

SPe5
SPe6
ZNo

– N

LAMARDOR FS 400
250 g/l prothioconazole, 150 g/l tebuconazole

Bayer kapalný suspenzní koncentrát (FS) Xn NK NK – N

LATITUDE
125 g/l silthiofam

kapalný suspenzní koncentrát (FS) nezařazeno nezařazeno – – PR PR PR – –

MAXIM STAR 025 FS
18,75 g fludioxonil, 6,25 g cyproconazole

Syngenta kapalný suspenzní koncentrát (FS) nezařazeno nezařazeno – – PR PR PR N

MAXIM XL 035 FS
25 g/l fludioxonil, 10 g/l metalaxyl-M

Syngenta kapalný suspenzní koncentrát (FS) nezařazeno nezařazeno – – PR PR PR N

MESUROL 500 FS
500 g/l methiocarb 

Bayer kapalný suspenzní koncentrát (FS) T NK NK – N 4 m

MODESTO 
400 g/l clothianidin, 80 g/l beta-cyfluthrin

Bayer suspenzní koncentrát (SC) Xn NP
SPe5
SPe6

No
SPe5

– N 2 m

MONCEREN 250 FS  
250 g/l pencycuron                                        

Bayer kapalný suspenzní koncentrát (FS) nezařazeno nezařazeno – – NH NH EV NH

MONCEREN G
250 g/l pencycuron, 120 g/l imidacloprid      

Bayer kapalný suspenzní koncentrát (FS) – – NK NK – N

NOVOZIR MN 80 NEW
80 % mancozeb

Agrofert smáčitelný prášek (WP) vyloučen Xi NK NK – N

ORIUS 5 FS 
20 g/l tebuconazole, 30 g/l imazalil

Sumi Agro kapalný suspenzní koncentrát (FS) – – ZNP ZNo – N

ORIUS 6 FS 
60 g/l tebuconazole 

Sumi Agro kapalný suspenzní koncentrát (FS) Xn ZNP NK – – –

PANOCTINE 35 LS
350 g quazatine                            

roztok k moření osiva (LS) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH EV NH

POLYVERSUM
1×106/g oospor Pythium oligandrum

– – PR PR PR NH

PONCHO 600 FS
600 g/l clothianidin

Bayer kapalný suspenzní koncentrát (FS) Xn NP
SPe5
SPe6

No
SPe5
SPe6

– N

PONCHO BETA FS 453,3
400 g/l clothianidin, 53,3 g/l beta-cyfluthrin

Bayer kapalný suspenzní koncentrát (FS) Xn NP No – N

PREMIS 25 FS
25 g/l triticonazole 

kapalný suspenzní koncentrát (FS) – – ZNP NK – N

PREMIS UNIVERSAL
250 g/l iprodione, 25 g/l triticonazole

kapalný suspenzní koncentrát (FS) nezařazeno nezařazeno – – NH NH – NH

RANCONA 15 ME 
15 g/l ipconazole

Chemtura mikroemulze (ME) – – NK NK – – – 4 m
neoseté pásmo

RAXIL 060 FS
60 g/l tebuconazole

Bayer kapalný suspenzní koncentrát (FS) nezařazeno nezařazeno – – NH NH EV NH

RIZOLEX 50 FL
50 % tolclofos-methyl

kapalný suspenzní koncentrát (FS) – – NH NH – – NH

TACHIGAREN 70 WP
70 % hymexazol

smáčitelný prášek (WP) nezařazeno nezařazeno – – NH NH EV NH

VITAVAX 2000 
200 g/l carboxin, 200 g/l thiram                 

roztok k moření osiva (LS) nezařazeno nezařazeno – – NH NH EV NH
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Fungicidy
ACANTO

250 g/l picoxystrobin 
DuPont suspenzní koncentrát (SC) vyloučen pro 

mák setý a jarní 
řepku olejku

– – NK NK – N 4 m

ACROBAT MZ WG
90 g/kg dimethomorph, 600 g/kg mancozeb  

BASF ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xi NK NK – N Brambor, cibule, rajčata: 4 m Réva: <6 m Vinice: 3 m
Nízké plodiny: 1 m

AKORD                                                
250 g/l cyprodinil, 62,5 g/l propiconazole

Arysta emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno – – NK NK – N 15 m

ALERT BETA
125 g/l carbendazim, 250 g/l flusilazole      

suspo emulze (SE) nezařazeno nezařazeno T NK NK – N NELZE* [NELZE m|NELZE m|30 m]

ALERT S
250 g/l carbendazim, 125 g/l flusilazole

DuPont suspo emulze (SE) nezařazeno nezařazeno T NH NH – NH NELZE* [NELZE m|NELZE m|30 m]

ALERT SUN
250 g/l carbendazim, 125 g/l flusilazole                        

DuPont
VP Agro

suspo emulze (SE) nezařazeno nezařazeno T NH NH – NH NELZE* [NELZE m|NELZE m|30 m]

ALIETTE 80 WG
800 g/kg fosetyl-Al

Bayer ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xi NK NK – – – Chmel: <6 m 

ALIETTE BORDEAUX
250 g/kg fosetyl-Al, 420 g/kg oxychlorid mědi (250 g/kg Cu 2+)

Bayer smáčitelný prášek (WP) nezařazeno nezařazeno – – NH NH – NH

ALLEGRO PLUS 
150 g/l fenpropimorph, 125 g/l kresoxim-methyl, 125 g/l 

epoxiconazole

Dow AgroSciences suspo emulze (SE) nezařazeno nezařazeno Xn NK NK – N

ALTIMA 500 SC
500 g/l fluazinam                               

Syngenta suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno Xi NH NH PR N

AMISTAR
250 g/l azoxystrobin

Syngenta suspenzní koncentrát (SC) vyloučen – – NK NK NK N 4 m 5 m

AMISTAR OPTI
80 g/l azoxystrobin, 400 g/l chlorothalonil

Syngenta suspenzní koncentrát (SC) Xn NK NK NK N 15 m

AMISTAR TOP
200 g/l azoxystrobin, 125 g/l difenoconazole

Syngenta suspenzní koncentrát (SC) Xn NK NK – N 5 m

AMISTAR XTRA 
200 g/l azoxystrobin, 80 g/l cyproconazole

Syngenta suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno Xn NK NK NK N

ANTRE 70 WG
700 g/kg propineb 

Bayer ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xn NK NK – – N

APEL
90 g/l propiconazole, 400 g/l prochloraz

Dow AgroSciences emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen Xi PR PR PR N

ARCHER TURBO
450 g/l fenpropidin, 125 g/l propiconazole

Syngenta emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen Xn N 4 m

ARTEA PLUS
160 g/l cyproconazole, 250 g/l propiconazole

Syngenta emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn NK NK NK N

ATLAS
500 g/l quinoxyfen

Dow AgroSciences suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno – – PR PR PR N

BAYCOR 25 WP
250 g/kg bitertanol 

Bayer smáčitelný prášek (WP) nezařazeno nezařazeno – – NH NH PR NH

BUMPER 25 EC
250 g/l propiconazole

Agrovita emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno – – NK NK – N 5 m

BUMPER SUPER
90 g/l propiconazole, 400 g/l prochloraz

Agrovita emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen Xi PR PR PR N

CABRIO TOP
50 g/kg pyraclostrobin, 550 g/kg metiram 

BASF ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xn N 40 m

CAPALO
62,5 g/l epoxiconazole, 200 g/l fenpropimorph, 75 g/l metrafenone

BASF suspenzní koncentrát (SC) Xi NK NK – N 18 m [4 m|4 m|4 m] < 20 m 

CAPITAN 25 EW
250 g/l flusilazole

DuPont emulze typu olej ve vodě (EW) nezařazeno nezařazeno T – – – – – – N

CAPTAN 50 WP  
50 % captan

Do spotřebování zásob. Používání připravku povoleno max. do 
31.3.2013 

Arysta smáčitelný prášek (WP) nezařazeno nezařazeno – – NH NH – NH

CAPTAN 80 WG   
800 g/kg captan

Arysta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xn NK NK – – N Brzká aplikace: 25 m
Pozdní aplikace: 16 m

CARAMBA 
60 g/l metconazole

BASF rozpustný koncentrát (SL) Xn NK NK – N Řepka olejka: 4 m 
Obilniny: 6 m 

CARYX  
210 g/l mepiquat chloride, 30 g/l metconazole

BASF rozpustný koncentrát (SL) vyloučen Xn NK NK – N 4 m

CASSIOPEE 79 WG 
250 g/l folpet, 500 g/l fosetyl-Al, 40 g/l iprovalicarb

Bayer ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xi NK NK – N <6 m 

CERELUX PLUS
160 g/l flusilazole, 375 g/l fenpropimorph

DuPont emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno T NK NK – NH

CLARINET 20 SC
150 g/l pyrimethanil, 50 g/l fluquinconazole 

BASF suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH – N

CONSENTO
75 g/l fenamidone, 375 g/l propamocarb-hydrochlorid

Bayer suspenzní koncentrát (SC) vyloučen – – NK NK – N 4 m

CORBEL
750 g/l fenpropimorph

BASF emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH PR N

CREDO
100 g/l picoxystrobin, 500 g/l chlorothalonil

suspenzní koncentrát (SC) vyloučen vyloučen Xn NK NK – N 4 m 1 m

CRITERIUM 
8 % benalaxyl, 65 % mancozeb

F&N Agro smáčitelný prášek (WP) vyloučen Xi NK NK – N 2 m

CUPROCAFFARO
869,6 g/kg oxychlorid mědi (500 g/kg Cu2+)

Agro Aliance smáčitelný prášek (WP) nezařazeno nezařazeno Xn – – – – – – N 10 m

CUPROCAFFARO MICRO
657,9 g/kg oxychlorid Cu (375 g/kg Cu2+)

Agro Aliance ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno – – NK NK – N 10 m

CUPROXAT SC
345 g/l síran měďnatý zásaditý (190 g/l Cu2+)

F&N Agro suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno – – NH NH PR NH

CURENOX 50 
877 g/kg oxychlorid měďnatý (500 g/kg Cu2+)

Sumi Agro nezařazeno nezařazeno Xn – – – – – – N

CURZATE GOLD   
4,5 % cymoxanil, 68 % mancozeb                            

Arysta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno Xn NH NH – N

CURZATE M WG
4,5 % cymoxanil, 68 % mancozeb                            

DuPont ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno Xn NH NH – N

DELAN 700 WDG
700 g/kg dithianon 

BASF ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

Xn N

DELARO 325 SC
175 g/l prothioconazole, 150 g/l trifloxystrobin

suspenzní koncentrát (SC) Xi NK NK – N 5 m

DIFCOR 250 EC 
250 g/l difenconazole

Sumi Agro emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen pro 
jádroviny

Xn NK NK – N Jádroviny: 6 m Celer: <4 m Jádroviny 5 m
Celer 1 m

DISCUS
50 % kresoxim-methyl

BASF ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno Xn PR PR PR N

DITHANE DG NEOTEC
75 % mancozeb

Dow AgroSciences ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xi NK NK – N Borovice, broskvoně, jádroviny, lesní dřeviny, 
lesní školky, modřín, růže, rybíz, třešně, višně: 

30 m

Réva: <6 m 

DOMARK 10 EC
100 g/l tetraconazole

Agro Aliance emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn PR PR PR – – 5 m
vodní plochy a toky

DRAGO     
60 g/kg cymoxanil, 700 g/kg mancozeb                        

AgroProtec smáčitelný prášek (WP) vyloučen pro 
brambory

vyloučen Xi NK NK – N Réva: <6 m Brambor 1 m
Réva 3 m

DUETT TOP
187 g/l epoxiconazole, 310 g/l thiophanate-methyl

BASF suspenzní koncentrát (SC) Xn NK NK – N 15 m

ELECTIS 
83,3 g/kg zoxamide, 666,7 g/kg mancozeb

Chemtura ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xi NK NK – N Brambor: 4 m Réva: <6 m Brambor 1 m
Réva 3 m

EMINENT 125 ME
125 g/l tetraconazole

Agro Aliance mikroemulze (ME) nezařazeno nezařazeno Xn NK NK – N

FALCON 460 EC
250 g/l spiroxamine, 167 g/l tebuconazole, 43 g/l triadimenol 

Bayer emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno C NK NK – NH DO: Vinice: nesmí být aplikován v menší 
vzdálenosti než 10 m od vodních toků a 

recipientů povrchových vod
FANDANGO 200 EC

100 g/l fluoxastrobin, 100 g/l prothioconazole
Bayer emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK – N

FANTIC F
3,75 % benalaxyl-M, 48 % folpet

Agro Aliance ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno Xi NK NK – N 30 m neaplikovat

FANTIC M
4 % benalaxyl-M, 65 % mancozeb

Agro Aliance smáčitelný prášek (WP) vyloučen Xn NK NK – N

FLINT PLUS
600 g/kg captan, 40 g/kg trifloxystrobin

Bayer ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xi NK NK – N 20 m
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FLOWBRIX
660 g/l oxychlorid mědi (380 g/l Cu2+)

AgroProtec suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno – – NK NK – N Polní plodiny: 5 m [4 m|4 m|4 m]
Listnáče, buk, modřín, borovice: 20 m

Chmel 30 m [50 %: 25/20 m brzká apl./pozdní 
apl.|75 %: 18/16 m brzká apl./pozdní apl.|90 %: 

12/10 m brzká apl./pozdní apl.] 
Zelenina: 5 m

Hrušně ve výsadbách, jabloně a hrušně ve 
školkách, réva: 15 m [50 %: 12/10 m brzká 

apl./pozdní apl.|75 %: 10/8 m brzká apl./pozdní 
apl.|90 %: 6/6 m brzká apl./pozdní apl.] 

Jabloň: 10 m  [6 m|6 m|6 m]
Broskvoně, jádroviny, meruňky, slivoně, třešně, 
višně: 30 m [50 %: 25/20 m brzká apl./pozdní 

apl.|75 %: 18/16 m brzká apl./pozdní apl.|90 %: 
12/10 m brzká apl./pozdní apl.] 

FOLPAN 80 WG 
800 g/kg folpet

Agrovita ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xn NK NK – N Réva: <6 m 
Chmel: <10 m 

FUNGURAN-OH 50 WP
770 g/kg hydroxid měďnatý (500 g/kg Cu2+)

Arysta smáčitelný prášek (WP) nezařazeno nezařazeno Xn – – – – – – N 10 m

HORIZON 250 EW
250 g/l tebuconazole 

Bayer emulze typu olej ve vodě (EW) nezařazeno nezařazeno Xn PR PR PR NH

HUTTON 
100 g/l prothioconazole, 250 g/l spiroxamine, 100 g/l tebuconazole 

Bayer emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK – N 4 m 1 m

CHAMPION 50 WP  
770 g/kg hydroxid měďnatý (500 g/kg Cu2+)

F&N Agro smáčitelný prášek (WP) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH PR NH

CHARISMA
106,7 g/l flusilazole, 100 g/l famoxate

DuPont emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno T NK NK – N

CHORUS 50 WG
500 g/kg cyprodinil 

Syngenta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen – – NK NK – N 6 m

CHORUS 75 WG  
750 g cyprodinil

Syngennta/Fytoz ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno – – NH NH N NH

IMPACT
125 g/l flutriafol

Sumi Agro dispergovatelný koncentrát (DC) vyloučen – – NH NH PR NH

IMPULSE 500 EC
500 g/l spiroxamine

Sumi Agro emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn NK NK Vč2 N DO: min. 10 m od vodních ploch a toků

IMPULSE SUPER
250 g/l spiroxamine, 167 g/l tebuconazole, 43 g/l triadimenol

Sumi Agro emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno C NK NK – NH DO: vinice: nesmí být aplikován v menší 
vzdálenosti než 10 m od vodních toků a 

recipientů povrchových vod
INFINITO 

62,5,g/l fluopicolide, 625 g/l propamocarb-hydrochloride
Bayer suspenzní koncentrát (SC) vyloučen Xi NK NK – N fluopicolide 1× za 3 roky 4 m

IQ-CRYSTAL
250 g/l quinoxyfen

Dow AgroSciences suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno Xi PR PR PR N

KARATHANE NEW 
350 g/l meptyldinocap

Dow AgroSciences emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK – N < 8 m 

KARBEN FLO STEFES
500 g/l carbendazim

Agro Aliance dispergovatelný koncentrát (DC) nezařazeno nezařazeno Xn NH PR – N

KOCIDE 2000
538 g/kg hydroxid měďnatý (350 g/kg Cu2+)                    

Chemtura ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno Xn – – – – – – N 10 m

KUMULUS WG 
80 % síra

BASF ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno Xn NH NH NK NH

KUPRIKOL 50
840 g/kg oxychlorid mědi (500 g/kg Cu2+)

NeraAgro smáčitelný prášek (WP) nezařazeno nezařazeno Xi NH PR – N

KUPRIKOL 250 SC
420 g/l oxychlorid mědi (250 g/l Cu2+)

Agro Aliance suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno – – – – – – – – N 10 m

LEANDER
750 g/l fenpropidin

Agrovita emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen Xn NK NK – N 30 m < 100 m 1 m
nezemědělská půda

LIMIT
187 g/l epoxiconazole, 310 g/l thiophanate-methyl

Dow AgroSciences suspenzní koncentrát (SC) Xn NK NK – N 15 m

LYNX
250 g/l tebuconazole

Dow AgroSciences emulze typu olej ve vodě (EW) nezařazeno nezařazeno Xn PR PR PR NH

MELODY COMBI 65,3 WG
90 g/kg iprovalicarb, 563 g/kg folpet 

Bayer ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xn NK NK – N 10 m

MERPAN 80 WG 
800 g/kg captan

Agrovita ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xn NK NK – N Jádroviny: 10 m [6 m|6 m|6 m]
Okrasné rostliny nad 150 cm: 16 m [6 m|6 m|6 

m]

Okrasné rostliny > 150 cm: < 16 m

MILDICUT 
25 g/l cyazofamid

Belchim suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno – – NK NK SPe8 N 7 m

MINOS
300 g/l pyrimethanil

Agro Aliance suspenzní koncentrát (SC) vyloučen – – NK NK – N  Jabloně, hrušně: 6 m
Jahodník: 4 m

MIRAGE 45 ECNA
450 g/l prochloraz

Agrovita emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn Pt5. No – N

MYTHOS 30 SC 
300 g/l pyrimethanil

BASF suspenzní koncentrát (SC) vyloučen – – NK NK – N Jabloň, hrušeň: 6 m
Jahodník, okrasné rostliny: 4 m

NOVOZIR MN 80 NEW
800 g/kg mancozeb                      

Agrofert smáčitelný prášek (WP) vyloučen Xi NK NK – N Borovice, broskvoně, jádroviny, lesní dřeviny, 
lesní školky, modřín, růže, rybíz, třešně, višně: 

30 m

Réva: < 6 m 

OPERA TOP 
62,5 g/l epoxiconazole, 85 g/l pyraclostrobin

BASF suspo emulze (SE) Xn NK NK – N 4 m

ORIUS 25 EW 
250 g/l tebuconazole

Agrovita emulze typu olej ve vodě (EW) nezařazeno nezařazeno Xi NK NK – N 5 m 5 m 
nezemědělská půda

ORNAMENT 250 EW
250 g/l tebuconazole

Agro Aliance emulze typu olej ve vodě (EW) nezařazeno nezařazeno Xn PR PR PR NH

ORTIVA
250 g/l azoxystrobin

Syngenta suspenzní koncentrát (SC) vyloučen – – NH NH NK N 4 m < 100 m

PARAGAN 
80 g/l cyproconazole, 250 g/l propiconazole

Dow AgroSciences emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn PR PR – N 5 m

PAROLI (R)
167 g/l iprodion, 167 g/l thiophanate-methyl

Sumi Agro

PERGADO F
400 g/kg folpet,  50 g/kg mandipropamid 

Syngenta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xn NK NK NK N <100 m 3 m

PICTOR
200 g/l dimoxystrobin, 200 g/l boscalid

BASF suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno Xn NK NK – N

PLINKER
100 g/l picoxystrobin, 500 g/l chlorothalonil

DuPont suspenzní koncentrát (SC) vyloučen vyloučen Xn NK NK – N 4 m 1 m

POLYRAM WG 
70 % metiram

BASF ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xi NP NK – N Jádroviny: 20 m [20 m|6 m|4 m]
Brambory, okrasné rostliny: 4 m

Brambory, okrasné rostliny, réva vinná: < 
10 m

Jádroviny: 20 m [15 m|10 m|3 m]
Réva vinná: 5 m [3 m|3 m|3 m]
Brambory, okrasné rostliny: 1 m

PREVICUR ENERGY
530 g/l propamocarb, 310 g/l fosetyl-Al 

Bayer rozpustný koncentrát (SL)

PROFILER
44,4 g/kg fluopicolide, 667 g/kg fosetyl-Al 

Bayer ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen vyloučen Xi NK NK – N 10 m < 6 m

PROLINE 250 EC
250 g/l prothioconazole

emulgovatelný koncentrát (EC) Xi NK NK – N 4 m
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PROPLANT 
722 g/l propamokarb ve formě hydrochloridu

vyloučen pro 
zeleninu

– – NK NK – – –

PROSARO 250 EC
125 g/l prothioconazole, 125 g/l tebuconazole

Bayer emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn NK NK – N

PROSPER
500 g/l spiroxamine

Bayer emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn NK NK Vč2 N 10 m
vodní plochy a toky

PYRUS 400 SC
400 g/l pyrimethanil

Arysta suspenzní koncentrát (SC) vyloučen – – NK NK – N 10 m

QUADRIS MAX
93,5 g/l azoxystrobin, 500 g/l folpet

Syngenta suspenzní koncentrát (SC) vyloučen Xn NK NK NK N < 6 m

QUINOS
500 g/l quinoxyfen

suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno – – PR PR PR N

RANMAN 
400 g/l cyazofamid 

suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno – – NK NK – N

RANMAN ACTIVATOR
84 % heptamethyltrisiloxan   

rozpustný koncentrát (SL) Xn NH NH – – N

REVUS
250 g/l mandipropamid

Syngenta suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno – – NK NK NK – –

RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE 
 40 g/kg metalaxyl-M, 400 g/kg folpet      

Syngenta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xn NK NK NK N < 6 m

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 
40 g/kg metalaxyl-M, 640 g/kg mancozeb                     

Syngenta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno Xi NK NK – N 5 m
nezemědělská půda

5 m
nezemědělská půda

ROMBUS TRIO
250 g/l spiroxamine, 167 g/l tebuconazole, 43 g/l triadimenol 

F&N Agro emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno C NK NK – NH DO: Vinice: nesmí být aplikován v menší 
vzdálenosti než 10 m od vodních toků a 

recipientů povrchových vod
ROVRAL AQUAFLO 

500 g/l iprodion
BASF/Agro Aliance suspenzní koncentrát (SC) vyloučen Xn NK NK – N Réva vinná: 6 m 

Jahody, řepka olejka, slunečnice, luštěniny, 
listová zelenina: 4 m

Peckoviny: NELZE* [16 m|10 m|6 m]

Řepka olejka, luštěniny, listová zelenina: 
< 10 m

Peckoviny, jahody: < 20 m

SCORE 250 EC
250 g/l difenoconazole

Syngenta emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno – – NH NH NK N

SFERA 535 SC
375 g/l trifloxystrobin, 160 g/l cyproconazole 

Bayer suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno Xn NK NK – N Obilniny, řepa, mangold: 3 m
Slunečnice: 15 m

SIGNUM
267 g/kg boscalid, 67 g/kg pyraclostrobin 

BASF ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xn NK NK – N Meruňka, višeň: 25 m  [20 m|16 m|10 m]
Jahodník: 6 m  [4 m|4 m|4 m]

Meruňka, višeň: < 25 m  
Jahodník: < 6 m

SOLFOBENTON DC  
15 % oxid siřičitý

Biocont dispergovatelný koncentrát (DC) nezařazeno nezařazeno – – NH NH Vč3 NH

SPORGON 50 WP
50 % prochloraz

BASF smáčitelný prášek (WP) nezařazeno nezařazeno – – NH NH PR N

SPORTAK HF
450 g/l prochloraz

BASF/Agro Aliance emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH – N

STACCATO
250 g/l tebuconazole

DuPont emulze typu olej ve vodě (EW) nezařazeno nezařazeno Xi NK NK – N 5 m

SWING TOP 
50 g/l epoxiconazole, 133 g/l dimoxystrobin

BASF suspenzní koncentrát (SC) vyloučen Xn NK NK – N 4 m < 10 m

SWITCH 
375 g/kg cyprodinil, 250 g/kg fludioxonil

Syngenta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen – – NH NK NK N Jahody 4 m Réva: < 6 m 

SYLLIT 65 WP
65 % dodine

Arysta smáčitelný prášek (WP) nezařazeno nezařazeno – – NH NH – NH

SYLLIT 400 SC
400 g/l dodine

Arysta suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno Xi NK NK – N 30 m

TALENDO
200 g/l proquinazid  

DuPont emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn NK NK – N 10 m [10 m|6 m|6 m] < 10 m

TALENT
200 g/l myclobutanil

Dow AgroSciences emulze typu olej ve vodě (EW) nezařazeno nezařazeno Xn NK NK – N 30 m

TALIUS
200 g/l proquinazid  

DuPont emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn NK NK – N 4 m

TANGO SUPER
84 g/l epoxiconazole, 250 g/l fenpropimorph

BASF suspenzní koncentrát (SC) Xn NK NK – N 4 m

TANOS 50 WG
250 g/kg cymoxanil, 250 g/kg famoxadone                     

DuPont ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno Xn PR PR PR N 30 m < 100 m

TELDOR 500 SC
500 g/l fenhexamid 

Bayer suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno – – NK NK – N 10 m

TENDENCY 25 
250 g/l propiconazole

Sumi Agro emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno – – NK NK – N 5 m

TERCEL
40 g/kg pyraclostrobin, 120 g/kg dithianon

BASF ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno Xn NK NK – N 20 m < 100 m

THIRAM GRANUFLO
800 g/kg thiram

Chemtura ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen Xn NK NK – N Ovocné sady: 10 m Vinice, jahodník: < 10 m

TILMOR 240 EC
80 g/l prothioconazole, 160 g/l tebuconazole

Bayer emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK – N 4 m

TILT 250 EC
250 g/l propiconazole

Agro Aliance emulgovatelný koncentrát (EC) Xi NK NK – N 5 m

TOPAS 100 EC
100 g/l penconazole

Arysta emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xi NH NH  SPe8 N

TOPREX 
250 g/l difenoconazole, 125 g/l paclobutrazol

Syngenta suspenzní koncentrát (SC) Xn NK NK NK N 3 m 1 m
nezemědělská půda

TOPSIN M 500 SC
500 g/l thiophanate-methyl

Sumi Agro suspenzní koncentrát (SC) vyloučen Xn NK NK – – – Cukrová a krmná řepa: 4 m
Pšenice, ječmen: 5 m

VALIS M (R)
60 g/kg valifenalate, 600 g/kg mancozeb 

Chemtura ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

VERITA
44,4 g/kg fenamidone, 667 g/kg fosetyl-Al

Bayer ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen – – NK NK – N < 6 m 

VIVANDO
500 g/l metrafenone

BASF suspenzní koncentrát (SC) – – NK NK – N

ZAMIR 40 EW
267 g/l prochloraz, 133 g/l tebuconazole 

Agrovita emulze typu olej ve vodě (EW) vyloučen Xn NK NK – N prochloraz max. 2× ročně 2 m 1 m
nezemědělská půda

ZATO 50 WG
500 g/kg trifloxystrobin 

Bayer ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno – – PR PR – N

ZETANIL WG      
45 g/kg cymoxanil, 650 g/kg mancozeb                        

Sumi Agro ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen pro 
brambor

vyloučen Xi NK NK – – N Réva: < 6 m 

ZIGNAL 500 SC
500 g/l fluazinam

suspenzní koncentrát (SC) vyloučen Xi NK NK – N 4 m
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jsou vzdáleny od povrchových vod ...  

SPe2

Ochrana necílových rostlin - při aplikaci přípravku je nutné 
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Biopreparáty - fungicidy
CONTANS WG 

1×1012 aktivních spor Coniothyrium
minitans/kg 

AgroProtec ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

– – – – – – – – – –

Insekticidy
ACTARA 25 WG

250 g/kg thiamethoxam
Syngenta ve vodě dispergovatelné granule 

(WG)
vyloučen vyloučen – – NK NK SPe8. – – 10 m

ACTELLIC 50 EC 
500 g/l pirimifos-methyl

Syngenta emulgovatelný koncentrát (EC) Xn EV EV EV N

AGRION DELTA
0,15 g deltamethrin

Lybar aerosolový dávkovač (AE) – – NK NK SPe8 N 10 m 2 m
nezemědělská půda

ALFAMETRIN                      
100 g/l alpha-cypermethrin                        

Agro Aliance emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK SPe8 N Okrasné a lesní dřeviny: 50 m [25 m|14 m|8 m]
Brukvovitá zelenina: 20 m [8 m|4 m|4 m]

Vojtěška: 14 m [8 m|4 m|4 m]
Řepka ozimá: 10 m [5 m|4 m|4 m]

Řepka jarní, hořčice: 10 m [4 m|4 m|4 m]
Len: 20 m [8 m|4 m|4 m]

Hrách, bob, brambor, jarní a ozimé obiloviny: 8 
m [4 m|4 m|4 m]

Brukvovitá zelenina, řepka, hořčice, 
brambor: < 30 m

Len: < 20 m
Vinná réva, hrách, bob, ozimé obiloviny: 

< 8 m

Okrasné a lesní dřeviny: NELZE [NELZE|30 
m|20 m]

Vinná réva: 10 m [5 m|3 m|3 m]
Brukvovitá zelenina, len, hořčice, řepka: 10 

m [3 m|3 m|0 m]
Vojtěška, hrách, bob, brambor: 5 m [3 m|3 

m|0 m]
Jarní a ozimé obiloviny: 5 m [3 m|0 m|0 m]

AVAUNT 15 EC
150 g/l indoxacarb 

emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK NK N 4 m

BI - 58 EC NOVÉ                                  
400 g/l dimethoate            

BASF emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen Xn NK NK SPe8. N Třešně, višně, okrasné rostliny nad 150 cm: 6 
m

Česnek, cibule, pór, špenát  (množitelské 
porosty); okrasné rostliny do 50 cm a 50–150 

cm, cukrovka a krmná řepa: 4 m

Česnek, cibule, pór, špenát: 3 m [3 m|1 m|1 
m]

Okrasné rostliny do 50 cm, cukrovka a 
krmná řepa: 3 m [1 m|1 m|1 m]

Okrasné rostliny 50–150 cm: 10 m [5 m|5 
m|3 m]

Okrasné rostliny nad 150 cm, třešně, višně: 
30 m [20 m|15 m|10 m]

BISCAYA 240 OD
240 g/l thiacloprid

Bayer olejová disperze (OD) nezařazeno nezařazeno Xn NK NK – N 30 m

BULLDOCK 25 EC
25,8 g/l beta-cyfluthrin

Agrovita emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xn – – – – SPe8. N 20 m 5 m
nezemědělská půda

CALYPSO 480 SC
480 g/l thiacloprid 

Bayer suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno Xn PR PR – NH Rybíz: 14 m

CONFIDOR 200 OD 
200 g/l imidacloprid

Bayer olejová disperze (OD) – – NK NK SPe8. N <25 m

CYPERKILL 25 EC
250 g/l cypermethrin

Arysta emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK SPe8 N 15 m 5 m
nezemědělská půda

DECIS MEGA
50 g/l deltamethrin

Bayer emulze typu olej ve vodě (EW) Xn NK NK SPe8
při dávce 

větší než 0,15 
l/ha

N Kukuřice, vojtěška 7 m
Réva 18 m 

Ovocné stromy 30 m
Plodiny s aplikační dávkou v rozmezí 0,1–0,15 

l/ha 4 m
DIMILIN 48 SC

480 g/l diflubenzuron
Chemtura suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno – – PR PR PR N DO 50 m od vodních ploch a toků

DURSBAN 480 EC 
480 g/l chlorpyrifos

emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen Xn NK NK SPe8. N Cukrovka, krmná řepa, okrasné rostliny: 30 m

EXPLICIT PLUS
300 g/kg indoxacarb

DuPont ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

Xn NK NK – N 4 m 20 m

FAST M
0,009 % deltametrin

aerosolový dávkovač (AE) – – NK NK – N

FERRAMOL 
10 g/kg fosforečnan železitý

Neudorff granule (GR) – – NK NK – – –

FORCE 1,5 G 
15 g/kg teflutrin

Syngenta granule (GR) Xn NK NK – N

FURY 10 EW                                    
100 g/l zeta-cypermethrin                        

F&N Agro emulze typu olej ve vodě (EW) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH PR – –

INSEGAR 25 WG
25 % fenoxycarb

Syngenta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno – – NH NH SPe8. N 2× za vegetační období

INTEGRO
240 g/l methoxyfenozide

Dow AgroSciences suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno – – – – – – – – – –

K-OBIOL EC 25
25 g/l deltamethrin

emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK NK N

KANEMITE AgroProtec
KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS       

50 g/l lambda-cyhalothrin                                   
Syngenta suspenze kapsulí (CS) nezařazeno nezařazeno Xn – – – – – – N 1× za vegetační období Pole: 10 m

Vinice: 20 m
Chmelnice: 50 m

Sady: > 50 m
MAGUS 200 SC

200 g/l fenazaquin 

Do spotřebování zásob 
Používání připravku povoleno max do 31.5.2013

Chemtura suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH PR N
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MARKATE 50
50 g/l lambda-cyhalothrin

Sumi Agro emulgovatelný koncentrát (EC) C NK NK – N

MAVRIK 2 F
240 g/l tau-fluvalinate

Agrovita emulze typu olej ve vodě (EW) – – NK NK – N Řepka, hořčice: 20 m
Brambor: 10 m

5 m
nezemědělská půda

MESUROL SCHNECKENKORN
20 g/kg methiocarb

Bayer granule (GR) Xn NK NK – N Obilniny oz., zelenina kořenová <30 m
Řepka olejka, kukuřice, luštěniny, cibule, 
pór, obilniny jarní, zelenina brukvovitá, 

paprika, rajče, jahodník, salát <4 m
Brambor, cukrovka, krmná řepa, zelenina 

tykvovitá <10 m

MOSPILAN 20 SP                         
200 g/kg acetamiprid

Sumi Agro ve vodě rozpustný prášek (SP) vyloučen Xn NK NK – – – Jádroviny, jabloň, chmel: 6 m

MOVENTO 150 OD
150 g/l spirotetramat 

Bayer olejová disperze (OD) vyloučen Xi NK NK – N 3 m 3 m 

NeemAzal T/S 
1 % azadirachtin A (10 g/l)

Biocont Emulze na bázi rostlinných olejů vyloučen – – NK NK – N

NEXIDE 
60 g/l gamma-cyhalothrin

Arysta suspenze kapsulí (CS) Xn NK NK – N 4 m

NISSORUN 10 WP
10 % hexythiazox 

Sumi Agro smáčitelný prášek (WP) nezařazeno nezařazeno – – NH NH – N

NURELLE D                                          
50 g/l cypermethrin, 500 g/l chlorpyrifos                        

Dow AgroSciences emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK SPe8. N 4 m <10 m

ORTUS 5 SC
50 g/l fenpyroximate 

Sumi Agro suspenzní koncentrát (SC) nezařazeno nezařazeno Xi NH NH – NH

PERFEKTHION
400 g/l dimethoate

emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen Xn NK NK SPe8. N Množitelské porosty - česnek, cibule, pór, 
špenát; okrasné rostliny do 50 cm, okrasné 

rostliny 50–150 cm, cukrovka, krmná řepa: 4 m
Třešně, višně, okrasné rostliny nad 150 cm:  6 

m

Česnek, cibule, pór, špenát: 3 m [3 m|1 m|1 
m]

Okrasné rostliny do 50 cm, cukrovka, krmná 
řepa: 3 m [1 m|1 m|1 m]

Okrasné rostliny 50–150 cm: 10 m [5 m|5 
m|3 m]

Okrasné rostliny nad 150 cm, třešně, višně: 
30 m [20 m|15 m|10 m]

PIRIMOR 50 WG 
500 g/kg pirimicarb

Syngenta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen T NK NK SPe8. N Jádroviny 6 m  
Ostatní plodiny 4 m

PLENUM
500 g/kg pymetrozine

Syngenta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen chmel, 
okras. rostliny

Xn NK NK SPe8 N Brambory, zelenina, jahodník, kukuřice: 3 m
Okrasné rostliny < 150 cm: 4  m 
Okrasné rostliny > 150 cm: 6  m

Chmel: < 6 m Okrasné rostliny 50–150 cm: 3 m
Okrasné rostliny > 150 cm: 10 m [5 m|3 m|3 

m]
Chmel: 10 m [3 m|3 m|3 m]

PROTEUS 110 OD 
100 g/l thiacloprid, 10 g/l deltamethrin

Bayer olejová disperze (OD) Xn NK NK – N Mák, ječmen, jarní obiloviny, brambor, řepka 
olejka (jarní): 4 m

Ozimé obiloviny (podzimní aplikace): 6 m [4 
m|4 m|4 m]

Řepka olejka (ozimá): 10 m [ 4 m|4 m|4 m]

Polní plodiny: 15 m [10 m|3 m|3 m]

RAFAN 
250 g/l cypermethrin

Dow AgroSciences emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK SPe8 N 15 m

RAPID 
60 g/l gamma-cyhalothrin

Sumi Agro suspenze kapsulí (CS) Xn NK NK – N 4 m 5 m

RELDAN 22  
220 g/l chlorpyriphos-methyl

Dow AgroSciences emulgovatelný koncentrát (EC) vyloučen pro 
řepka, hořčice, 

jádroviny

Xi NK NK SPe8. N Ovocné sady: Je vyloučeno časné ošetření 
sadů na plochách svažujících se k povrchovým 

vodám.
Ovocné sady: NELZE* [30 m|20 m|16 m]
Řepka, hořčice, brukvovitá zelenina, 

chryzantémy: 4 m

< 30 m

SANMITE 20 WP
200 g/kg pyridaben

Arysta smáčitelný prášek (WP) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH – N

SPINTOR 
240 g/l spinosad

Dow AgroSciences suspenzní koncentrát (SC) vyloučen pro 
jabloň, révu, 

zeleninu

– – NK NK – N Réva: 3 m
Jabloň: 5 m

STEWARD
300 g/kg indoxacarb

Arysta ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen pro 
jádroviny

Xn NK NK – N Zelenina, kukuřice: 4 m
Jádroviny: 6 m

Réva <6 m

TALISMA EC
80 g/l cypermethrin, 228 g/l piperonyl-butoxid

Arysta emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK – N 5 m

TREBON 10 F
100 g/l etofenprox                                 

Arysta emulze typu olej ve vodě (EW) nezařazeno nezařazeno – – NH NH Š NH

VANISH SLUG PELLETS 
4 % metaldehyde  

granule (GR) nezařazeno nezařazeno – – NH NH – NH

VAZTAK 10 EC                     
100 g/l alpha-cypermethrin                        

BASF emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK SPe8 N Okrasné a lesní dřeviny: 50 m [25 m|14 m|8 m]
Brukvovitá zelenina: 20 m [8 m|4 m|4 m]

Vojtěška: 14 m [8 m|4 m|4 m]
Řepka ozimá: 10 m [5 m|4 m|4 m]

Řepka jarní, hořčice: 10 m [4 m|4 m|4 m]
Len: 20 m [8 m|4 m|4 m]

Hrách, bob, brambor, jarní a ozimé obiloviny: 8 
m [4 m|4 m|4 m]

Brukvovitá zelenina, řepka, hořčice, 
brambor: < 30 m

Len: < 20 m
Vinná réva, hrách, bob, ozimé obiloviny: 

< 8 m

Okrasné a lesní dřeviny: NELZE [NELZE|30 
m|20 m]

Vinná réva: 10 m [5 m|3 m|3 m]
Brukvovitá zelenina, len, hořčice, řepka: 10 

m [3 m|3 m|0 m]
Vojtěška, hrách, bob, brambor: 5 m [3 m|3 

m|0 m]
Jarní a ozimé obiloviny: 5 m [3 m|0 m|0 m]

VERTIMEC 1.8 EC
18 g/l abamectin 

Syngenta emulgovatelný koncentrát (EC) Xn NK NK SPe8. N 14 m Neaplikovat

WARRANT 700 WG
700 g/kg imidacloprid 

Sumi Agro ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno T NH NH SPe8. NH



Zástupce Formulace Ochranná pásma vod Klasifikace a označení přípravku podle Ochrana životního prostředí Klasifikace vzhledem k vodním organismům Toxicita necílové rostliny Toxicita necíloví členovci
Přípravek

obsah účinné látky v l, kg přípravku
II. stupeň zdrojů 
podzemních vod

II. stupeň zdrojů 
povrchových vod

toxicita 
člověk

toxicita 
ptáci

toxicita 
savci

toxicita včely účinky na 
životní 

prostředí

Ochrana podzemní vody/půdních 
organismů - četnost aplikací na 

pozemku
SPe1

Ochrana podzemní vody/vodních 
organismů - neaplikovat na ....

SPe2

Ochrana vodních organismů - neošetřené 
pásmo vzhledem k povrchové vodě

SPe3

Ochrana vodních 
organismů - aplikace na 

svažitých půdách a půdách 
s drenážemi

SPe2

Ochrana vodních organismů  - 
neaplikovat na svažitých pozemcích (více 
nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje 
jsou vzdáleny od povrchových vod ...  

SPe2

Ochrana necílových rostlin - při aplikaci přípravku je nutné 
dodržovat neošetřené ochranné pásmo od okraje 

ošetřovaného pozemku ...
SPe3

Ochrana necílových členovců - při aplikaci 
přípravku je nutné dodržovat neošetřené 
ochranné pásmo od okraje ošetřovaného 

pozemku ...
SPe3

Bioinsekticidy
BIOOL

55 % olej řepkový
Ing. A. Veverka emulgovatelný koncentrát (EC) – – NH NH – NH

EKOL
90 % olej řepkový

Proxim emulgovatelný koncentrát (EC) – – NH NH – – NH

NEUDOSAN
51 % draselná sůl přírod. mastných kyselin

(NEUDOSAN AF aplikátor pro přímé použití, 1% K sůl)

Neudorff emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno – – NH NH – NH

SPRUZIT-FLUSSIG
144 g piperonyl butoxide + 36 g pyrethriny (přírodní extrakt z květů 

kopretiny Chrysanthemum cinerariaefolium)

Neudorff emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno – – NH NH – NH

Biopreparáty - makroorganismy
BIOBIT XL

12700 mj/mg Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki
Biocont suspenzní koncentrát (SC) – – NH NH PR NH

CARPOVIRUSINE
Cydia Pomonella GV

Arysta suspenzní koncentrát (SC) Xi NK NK – – –

MADEX 
Cydia pomonella Granolosis Virus (CpGV)

Množství účinných partikulí: 3 × 1013/l

Biocont suspenzní koncentrát (SC) Xi NK NK – – –

Bioagens
TRICHOCAP

700 ks/bal. Trichogramma evanescens
kapsle ve tvaru kartiček (X25) – – NK NK – – –

TRICHOPLUS
200 ks/bal. Trichogramma evanescens, 800 ks/bal. Trichogramma 

pintoi

polystyrénové kapsle vyloučen vyloučen – – NK NK – – –

Regulátory
CELSTAR 750 SL 

750 g/l chlormequat-chloride
Agro Aliance tekutý koncentrát (SL) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH – NH

CERONE 480 SL 
480 g/l ethephon 

Bayer tekutý koncentrát (SL) vyloučen Xn NK NK – – – 1 m

CYCOCEL 750 SL
750 g/l chlormequat-chloride

BASF tekutý koncentrát (SL) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH PR NH

ETHREL
480 g/l ethephon

Bayer tekutý koncentrát (SL) vyloučen C NK NK – – – 3 m

FLORDIMEX
480 g/l ethephon

tekutý koncentrát (SL) vyloučen C NK NK – – – 3 m

FLORDIMEX T EXTRA
480 g/l ethephon

tekutý koncentrát (SL) vyloučen Xn NK NK – – – 1 m 

MODDUS
250 g/l trinexapac-ethyl 

Syngenta emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno Xi – – – – – – N

REGALIS 10 WG
10 % prohexadione-Ca

BASF ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

nezařazeno nezařazeno – – – – – – – – – –

RETACEL EXTRA R 68
720 g/l chlormequat-chloride

tekutý koncentrát (SL) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH – NH

RHODOFIX
1% kyselina alfa-naftyloctová 

Bayer smáčitelný prášek (WP) nezařazeno nezařazeno – – NH NH N – –

STABILAN 750 SL
750 g/l chlormequat-chloride

F&N Agro tekutý koncentrát (SL) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH – NH

TERPAL C
105 g/l etephon, 305 g/l chlormequat-chlorid

BASF tekutý koncentrát (SL) nezařazeno nezařazeno Xn NH NH – NH

Antitranspiranty
AGROVITAL                      

96 % pinolene
AgroProtec emulgovatelný koncentrát (EC) Xi PR PR PR N

ELASTIQ 
450 g/l karboxylovaný styren butadien kopolymer (syntetický latex)

Chemtura emulgovatelný koncentrát (EC) – – EV EV EV – –

FLEXI
450 g/l karboxylovaný styren butadien kopolymer (syntetický latex)

Sumi Agro emulgovatelný koncentrát (EC) – – NK NK – – –

PE-DAGRAL               
560 g/l di-1-p-menthen

emulgovatelný koncentrát (EC) Xi PR PR PR N

PE-DAGRAL SUPER B
560 g/l di-1-p-menthen

emulgovatelný koncentrát (EC) Xi NH NH – – N

PE-DAGRAL SUPER W
560 g/l di-1-p-menthen

emulgovatelný koncentrát (EC) Xi NH NH EV N

SPODNAM DC              
555,4 g/l pinolene

F&N Agro emulgovatelný koncentrát (EC) nezařazeno nezařazeno – – NH NH PR NH

Smáčedla
ADAPTIC 

11,3 g/l polyacrylamid, 190 g/l síran amonný
Agrovita rozpustný koncentrát (SL) Xi NK NH – – – –

ALIMO
80 % olej řepkový-methylester

Agro Aliance emulgovatelný koncentrát (EC) – – NK NH PR NH

ATPLUS 463
60 % parafinový olej, 40 % POE-sorbitol oleat, POE-tridecylalkohol

Syngenta emulgovatelný koncentrát (EC) Xi NH NH – – – –

DASH HC
37,5 % methylester kyseliny palmitové a olejové, 22,5% 

polyalkoxyester kyseliny fosforečné, 5 % kyselina
olejová

BASF emulgovatelný koncentrát (EC) Xi NK NH – – –

GROUNDED  
732 g/l rafinovaný parafínový olej, alifatické hydrokarbony, 
hexahydrické alkohol ethoxyláty, C18-C20 mastné kyseliny

Agrovita emulgovatelný koncentrát (EC)

MERO 33528
733 g/l methylester řepkového oleje 

Bayer emulgovatelný koncentrát (EC) Xi NH NH – – – –

ROLLWET  
832 g/l block copolymer of etylene oxide and propylene oxide, 204 

g/l polyalkylene oxid modified heptamethyl trisiloxane

Agrovita rozpustný koncentrát (SL) Xn NH NH – – – –

SILWET STAR
80 % heptamethyltrisiloxan polyalkylenoxid, 20% 

allyloxypolyethylen

Chemtura rozpustný koncentrát (SL) Xn NH NH – N

SPARTAN
500 g/l alkylamine ethoxylate propoxylate

Sumi Agro rozpustný koncentrát (SL) Xn NH NH – N

ŠAMAN 
990 g/l alkylfenolalkoxylát

Dow AgroSciences Xi NH NH – N

VELOCITY  
 771,5 g/l methylovaný řepkový olej, 105,9 g/l polyalkylene oxide 

modified heptamethyl trisiloxane

Agrovita emulgovatelný koncentrát (EC) – – NH NH – – NH
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dodržovat neošetřené ochranné pásmo od okraje 

ošetřovaného pozemku ...
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Ochrana necílových členovců - při aplikaci 
přípravku je nutné dodržovat neošetřené 
ochranné pásmo od okraje ošetřovaného 

pozemku ...
SPe3

Ostatní
AGRISORB AgroProtec Xi NH NH – – NH

AQUA VITRIN K 
285 g/l vodní sklo draselné

Xi NH NH – – NH

ALGINURE 
24 % výtažek z mořských řas

nezařazeno nezařazeno – – NH NH – – – –

ATONIK
3 g/l 4-nitrofenolát sodný, 2 g/l 2-nitrofenolát sodný, 1 g/l 5-

nitroguajakolát sodný

Arysta

ATONIK PRO
9 g/l 4-nitrofenolát sodný, 6 g/l 2-nitrofenolát sodný, 3 g/l 5-

nitroguajakolát sodný

Arysta

COCANA
270 g/kg draselné kokosové mýdlo

tekutý roztok Xi NH NH – – – –

FAZOR 
600 g/kg maleic hydrazide                                            

Chemtura ve vodě dispergovatelné granule 
(WG)

vyloučen – – NK NK – N

MOGETON 25 WP
250 g/kg quinoclamine

vyloučen Xn NK NK – N

MOGETON 4 % WP 
40 g/kg quinoclamine

vyloučen Xi NK NK – N

MYCO-SIN
740 g/kg síran hlinitý tetradekahydrát, 140 g/kg deaktivované mleté 

sušené kvasnice, 10 g/kg extrakt přesličkový suchý

Xi NH NH – – –

NEO-STOP L 300
300 g/l chlorpropham

koncentrát pro termické zmlžování 
(HN)

Xn EV EV EV NH

NEO-STOP L 500 
500 g/l chlorpropham

koncentrát pro termické zmlžování 
(HN)

Xn NK NK EV N

ROCK EFFECT
868,5 g/l olej z Pongamia pinnata 

AGRO CS – – NH NH – – NH

SMARTFRESH 
33 g/kg 1-methylcyklopropen

– – EV EV EV – –

SVITON PLUS
9 g/l 4-nitrofenolát sodný, 6 g/l 2-nitrofenolát sodný, 3 g/l 5-

nitroguajakolát sodný

Sumi Agro

VITISAN 
1000 g/kg hydrogenuhličitan draselný

– – NH NH – – NH

X-CHANGE
5 % síran amonný, 10 % polyakrylát Na (I)NH4

(I), 10 % kyselina 
citronová, 20 % propionát amonný, 5 % fosfát ester

Chemtura rozpustný koncentrát (SL) – – NH NH – – –

Ochrana ran po řezu
STROMENA 

250 g/kg styren-acrylátový kopolymer
– – NH NH – – NH

Rodenticidy
LANIRAT MICRO 

0,005 % bromadiolone
tablety nezařazeno nezařazeno Xn DO

Pt4.
No EV – –

POLYTANOL 
180 g/kg fosfid vápenatý

T SPe6 ZNo
SPr1
SPe6

– NH 5 m

STUTOX I
5 % fosfid zinku

T VT ZN EV NH

Repelenty
PELLACOL
10 % thiram

F&N Agro suspenzní koncentrát (SC) vyloučen Xn NK NK – N < 4 m

MORSUVIN 
26 % křemenný písek, 10 % olej tálový, 4 % rezidua destilace tuků

NeraAgro pasta (PA) – – NH PR PR NH


