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ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ 

               Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno 

               SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ 

               ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 

               Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO 

 

Vytvořil/telefon:  Ing. Jana Ondráčková / 545 110 470 

E-mail: jana.ondrackova@ukzuz.cz 

Datum: 3. 1. 2015 

č.j. : UKZUZ 009023/2015 

 

 

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 1. 2015 – 31. 1. 2015 

 

 

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

 

 

 

Carial Flex 
držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Crop Protection AG, Postfach, CH-4002 Basel, 

Švýcarsko 

evidenční číslo: 5241-0 

účinná látka: cymoxanil        180 g/kg 

                     mandipropamid 250 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31.8.2019 

 
Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

 

brambor plíseň bramborová 0,6 kg/ha 7  1) od: 31 BBCH   

do:  91 BBCH  

2) podle signalizace 

 

 

  

 

Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet  

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

brambor  200-600 l/ha postřik max.  6x 7 dnů 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 
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Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

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

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

Brambor 4 4 4 4 

 

 

Galaper 200 EC (+ další obchodní jméno Herbistar 200 EC) 
držitel rozhodnutí o povolení: P.U.H. CHEMIROL Sp. z o.o., Przemyslowa 3, 88-300 

Mogilno, Polsko 

evidenční číslo: 5236-0 

účinná látka: fluroxypyr  200 g/l 

platnost povolení končí dne: 31.12.2021 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) 

Umístění 

6) Určení 

sklizně 

pšenice  ozimá, 

tritikale  ozimé, 

žito  ozimé 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,6 - 1 l/ha AT  1) postemergentně  

po obnovení 

vegetace,  

do: 32 BBCH  

2) postemergentně 

 

 

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

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

pšenice, tritikale, 

žito 

 200-300 l /ha postřik max.  1x  na jaře 

 

Spektrum účinnosti: 

 

Dávka 0,6 l/ha: 

Plevele citlivé: svízel přítula, chrpa modrák, ptačinec prostřední, konopice polní, opletka 

obecná, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní. 

Méně citlivé plevele: violka rolní, hluchavka nachová, heřmánkovec nevonný. 

 

Dávka 1 l/ha: 

Plevele citlivé: svízel přítula, chrpa modrák, ptačinec prostřední, heřmánkovec nevonný, 

konopice polní, opletka obecná, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní. 

Plevele méně citlivé: violka rolní, hluchavka nachová, rozrazil perský, řepka olejka-výdrol. 
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Aplikační poznámky: 

Dávku přípravku je třeba přizpůsobit vývojové fázi plevelů, a druhům plevelů vyskytujících 

se na pozemku. Nižší dávku z uvedených rozmezí aplikujte na méně vzrostlé plevele, 

v raných vývojových fázích, a pokud je zaplevelení menší. Vyšší dávku z uvedených rozmezí 

aplikujte, pokud jsou plevele v pokročilém stadiu vývoje, v případě silného zaplevelení 

violkou rolní, hluchavkou nachovou, heřmánkovcem nevonným, výdrolem řepky olejky.  

 

Pěstování následných plodin je bez omezení. 

V případě zaorání ošetřeného porostu lze po provedení předseťové přípravy pěstovat jako 

náhradní plodiny jarní obilniny a kukuřici.  

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. 

V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za 

vysokých teplot (nad 23 
o
C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny! 

 

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého 

aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku.  

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

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

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

Obilniny ozimé 4 4 4 4 

 

 

Metarex M (+ další obchodní jméno Slimex) 
držitel rozhodnutí o povolení: De Sangosse S.A.S., Bonnel BP5, 47480 Pont Du Casse, 

Francie 

evidenční číslo: 5235-0 

účinná látka: metaldehyd 25 g/kg 

platnost povolení končí dne: 9.12.2017 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

artyčok slimáci, plzáci, 

hlemýžďovití 

0,5 g/m
2
 AT   1) 7 dnů před setím, do 

51 BBCH  

2) od začátku výskytu 

bobuloviny slimáci, plzáci, 

hlemýžďovití 

0,5 g/m
2
 AT   1) před rašením 7 dnů, 

do 69 BBCH  

2) od začátku výskytu 

brambor slimáci, plzáci, 

hlemýžďovití 

0,5 g/m
2
 AT  1) před vzejitím 7 dnů, 

do 97 BBCH  

2) od začátku výskytu 

fazol na lusky a 

na zrno 

slimáci, plzáci, 

hlemýžďovití 

0,5 g/m
2
 AT   1) 7 dnů před setím, do 

15 BBCH  

2) od začátku výskytu 
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hrách na lusky a 

na zrno 

slimáci, plzáci, 

hlemýžďovití 

0,5 g/m
2
 AT  1) 7 dnů před setím, do 

15 BBCH  

2) od začátku výskytu 

jahodník slimáci, plzáci, 

hlemýžďovití 

0,5 g/m
2
 AT  1) před rašením 7 dnů, 

do 69 BBCH  

2) od začátku výskytu 

kukuřice 

cukrová 

slimáci, plzáci, 

hlemýžďovití 

0,5 g/m
2
 AT  1) 7 dnů před setím, do 

15 BBCH  

2) od začátku výskytu 

květák, 

brokolice, zelí, 

kapusta 

růžičková 

slimáci, plzáci, 

hlemýžďovití 

0,5 g/m
2
 AT  1) 7 dnů před setím, do 

41 BBCH  

2) od začátku výskytu 

okrasné rostliny, 

květiny k řezu 

slimáci, plzáci, 

hlemýžďovití 

0,5 g/m
2
 AT  1) 7 dnů před setím, do 

99 BBCH  nebo do řezu 

květin  

2) od začátku výskytu 

réva slimáci, plzáci, 

hlemýžďovití 

0,5 g/m
2
 AT  1) před rašením 7 dnů, 

do 69 BBCH  

2) od začátku výskytu 

řepa salátová, 

tuřín, vodnice 

slimáci, plzáci, 

hlemýžďovití 

0,5 g/m
2
 AT  1) 7 dnů před setím, do 

15 BBCH  

2) od začátku výskytu 

salát, špenát, 

kořeninové 

rostliny 

slimáci, plzáci, 

hlemýžďovití 

0,5 g/m
2
 AT  1) 7 dnů před setím, do 

41 BBCH  

2) od začátku výskytu 

trávníky slimáci, plzáci, 

hlemýžďovití 

0,5 g/m
2
 AT  1) 7 dnů před setím, do 

99 BBCH  nebo do seče 

porostu  

2) od začátku výskytu 

 

 

Plodina, oblast použití. Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

Artyčok, bobuloviny, brambor, brokolice, 

fazol, hrách, kapusta růžičková, kořeninové 

rostliny, jahodník, kukuřice cukrová, květák, 

květiny k řezu, okrasné rostliny, réva, řepa 

salátová, salát, špenát, trávníky, tuřín, 

vodnice, zelí 

rozhoz max.  5x 5 dnů 

 

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

 

Přípravek není dostatečně účinný proti plzáku španělskému (Arion vulgaris). 

Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše. 
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Pyrifos 480 EC (+ další obchodní jméno Insodex 480 EC) 
držitel rozhodnutí o povolení: P.U.H. CHEMIROL Sp. z o.o., Przemyslowa 3, 88-300 

Mogilno, Polsko 

evidenční číslo: 4990-0 

účinná látka: chlorpyrifos 480 g/l      

platnost povolení končí dne: 31.1.2018 

 

Rozsah povoleného použití: 

1)Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, 

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

 

řepka olejka krytonosec řepkový, 

blýskáček řepkový 

0,6 l/ha 70 1) od: 51 BBCH, 

do: 53 BBCH  

2) 7-10 dnů po 

prvních náletech 

škůdce 

 

 
Plodina,  

oblast použití 
Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

řepka olejka   150-400 l/ha postřik max.  1x 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

      tryska 

90 % 

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

řepka olejka 30 15 7 4 

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

řepka olejka 5 0 0 0 

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

svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při 

použití vegetačního pásu. 

 

 

TIVMETIX OD 
držitel rozhodnutí o povolení: GAT Microencapsulation AG, Gewerbezone 1, 2490 

Ebenfurth, Rakousko 

evidenční číslo: 4988-0 

účinná látka: thifensulfuron-methyl 190 g/l 

                     metsulfuron-methyl       19 g/l 

platnost povolení končí dne: 31.12.2015 
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Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

pšenice, žito 

ozimé, tritikale, 

ječmen  

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,2 l/ha AT 1) od 13 BBCH, 

do 39 BBCH  

2) do 16 BBCH 

 

  

 

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

ječmen, pšenice, 

tritikale, žito 

200-400 l /ha postřik max.  1x  na jaře 

 

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

 

Spektrum plevelů: 

Plevele citlivé – kokoška pastuší tobolka, hluchavky, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, 

mák vlčí, ptačinec žabinec, penízek rolní, violka rolní, řepka olejka-výdrol 

Plevele méně citlivé – ostrožka stračka, svízel přítula, opletka obecná, rozrazily 

 

Nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost 

odrůd konzultujte s držitelem povolení. 

 

Následné plodiny: 

V roce sklizně plodiny lze na podzim pěstovat ozimé obilniny, na jaře následujícího roku jarní 

obilniny. 

 

Náhradní plodiny: 

Jako náhradní plodiny lze pěstovat obilniny. 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

Použití přípravku v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

Aby při aplikaci přípravku nedošlo k poškození dřevin či jiných plodin než obilnin 

následujícím způsobem pečlivě odstraňte stopy přípravku z postřikovače: 

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

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

• Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte odpovídající množství čistícího přípravku, 

zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát 

bez míchání, znovu propláchněte ramena a trysky, a poté nádrž vyprázdněte. 

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

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

vypusťte. 

 



7 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

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

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

pšenice, ječmen, triticale, ozimé žito 4 4 4 4 

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

[m] 

pšenice, ječmen, tritikale, ozimé žito 30 15 10 5 

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

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

vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m. 

 

 

2. NOVÉ ZAPSANÉ DALŠÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN DO 

ÚŘEDNÍHO REGISTRU 

 

 

BackRow 
držitel rozhodnutí o povolení: Interagro (UK) Ltd., 230 Avenue West, Skyline 120, Great 

Notley, Braintree, Essex, CM77 7AA Velká Británie 

evidenční číslo: 1774-0C 

účinná látka: olej parafinový 552 g/l  

platnost povolení končí dne: 12.12.2024 

 

Rozsah použití pomocného prostředku: 

1) Plodina, 

oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 
 

všechny 

plodiny 

zlepšení vlastností 

aplikační kapaliny 

0,2 l/ha   na 

podzim 0,4 l/ha   

na jaře, TM s 

povolenými 

herbicidy 

AT 1) preemergentně,  

postemergentně 

 

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný 

prostředek aplikuje 

AT - jde o určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje. 

 

Pomocný prostředek BackRow se používá s povolenými přípravky na ochranu rostlin 

(herbicidy) v souladu s návody na jejich použití. 

 

Plodina, oblast použití Způsob aplikace 

všechny plodiny postřik 
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3.  ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 

   

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

2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgie 

evidenční číslo: 5073-0 

účinná látka: trinexapak-ethyl  250 g/l 

platnost povolení končí dne: 30.4.2019 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

 

pšenice  ozimá, 

pšenice  jarní, 

pšenice tvrdá, 

žito, tritikale, 

oves 

zkrácení stébla, 

zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,4 l/ha AT  

 

 

ječmen  jarní zkrácení stébla, 

zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,5 l/ha AT  

 

 

ječmen  ozimý zkrácení stébla, 

zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,4 l/ha  

nebo 0,6 

l/ha 

AT  

 

 

trávy zkrácení stébla, 

zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,8 l/ha AT  

 

 6) semenné 

porosty 

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

 

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

v plodině 

ječmen, oves, pšenice, trávy, 

tritikale, žito 

200-400 l /ha postřik max.  1x 

 

Ošetření pšenice ozimé se provádí postemergentně na jaře od fáze BBCH 31 (fáze 1. kolénka: 

první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího uzlu min. 1 

cm) do fáze BBCH 39 (fáze praporcového listu, jazýček praporcového listu již viditelný, 

praporcový list plně rozvinutý).  

 

Pšenice jarní, pšenice tvrdá, žito, tritikale a ječmen jarní se ošetřují od fáze BBCH 30 

(začátek sloupkování) do fáze BBCH 32 (stádium 2. kolénka, 2. kolénko postižitelné, 

vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka).  
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Oves a trávy na semeno se ošetřují od fáze BBCH 30 (začátek sloupkování) do fáze BBCH 

31 (fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od 

odnožovacího uzlu min. 1 cm). 

 

Ošetření ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře v dávce 0,4 l/ha od vývojové 

fáze BBCH 31 (fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené 

od odnožovacího uzlu min. 1 cm) do fáze BBCH 32 (stádium 2. kolénka, 2. kolénko 

postižitelné, vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka)  

nebo 

v dávce 0,6 l/ha od vývojové fáze BBCH 37 (objevení se praporcového listu, praporcový list 

ještě svinutý) do fáze BBCH 39 (fáze praporcového listu, jazýček praporcového listu již 

viditelný, praporcový list plně rozvinutý).  

 

Aplikujte pouze v porostech ohrožených polehnutím. 

 

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech 

Neaplikujte na mokrý porost nebo v době kdy se očekává mráz nebo déšť.  

 

Ošetření může způsobit, že klasy zůstanou vzpřímené až do sklizně.  

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.  

 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin. 

 

Stabilan 750 SL 
držitel rozhodnutí o povolení: Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter-Strasse 25, 4021 Linz, 

Rakousko 

evidenční číslo: 3219-1 

účinná látka: chlormekvát chlorid  750 g/l 

platnost povolení končí dne: 30.11.2019 

 
Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

ječmen 

ozimý 

regulace růstu, 

zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

1,5 l/ha AT 1) od 14 BBCH,  

do 15 BBCH 

 

ječmen jarní podpora 

odnožování 

0,6 l/ha AT 1) od 21 BBCH,  

do 25 BBCH 

 

pšenice 

ozimá 

regulace růstu, 

zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

1,5 l/ha AT 1) od 14 BBCH,  

do 30 BBCH 

 

pšenice jarní zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,8-1,5 l/ha AT 1) od 23 BBCH,  

do 29 BBCH 
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okrasné 

rostliny 

regulace růstu 0,15-0,4 % AT 1) v období 

intenzívního 

růstu 

 

oves  zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

2 l/ha AT 1) od 31 BBCH,  

do 32 BBCH 

 

žito ozimé  zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

1,25 – 1,9 l/ha AT 1) od 31 BBCH,  

do 39 BBCH 

 

  

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet aplikací 

v plodině 

ječmen 200-300 l /ha - ječmen jarní,  

200-600 l /ha ječmen ozimý 

postřik max.  1x 

okrasné rostliny 1000 l /ha postřik max.  1x 

pšenice, oves, žito ozimé 200-600 l /ha  postřik max.  1x 

 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní nebo jde o způsob 

použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují. 

 

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše. 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin. 

Vliv na fermentační procesy u ječmene jarního konzultujte s držitelem povolení. 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

Topsin M 500 SC 
držitel rozhodnutí o povolení: Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Alee 42, 40212 

Düsseldorf, Německo 

evidenční číslo: 4628-0 

účinná látka: thiofanát-methyl  500 g/l 

platnost povolení končí dne: 28.2.2016 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 
 

pšenice  ozimá, 

ječmen  ozimý 

stéblolam 0,7 l/ha AT 1) na počátku 

sloupkování 
4) max. 1x 

cukrovka, řepa 

krmná 

cerkosporióza 

řepy 

0,6 - 0,7 l/ha 21 2) podle 

signalizace 

 

pšenice, 

ječmen, žito, 

oves, tritikale 

fuzariózy klasů 1,5 l/ha AT 1) BBCH 61 - 65 4) max. 1x 
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řepka olejka  

ozimá 

čerň řepková, 

fomová hniloba, 

plíseň šedá 

1,2 l/ha   na 

podzim 

AT 1) BBCH 14 - 16  

řepka olejka čerň řepková, 

fomová hniloba, 

plíseň šedá 

1,4 l/ha   v 

průběhu 

kvetení 

AT 1)  BBCH 55 - 69 

nejpozději do 

BBCH 71 

 

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

 

Plodina, oblast 

použití. 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

cukrovka, řepa 

krmná, řepka olejka, 

tritikale, žito, oves 

 200 - 400 l /ha postřik max.  1x  

ječmen, pšenice  200 - 400 l /ha postřik max. 1x 0,7 l/ha, 

max. 1x 1,5 l/ha 

 

 

Použití přípravku pro ošetření pšenice, ječmene, žita, ovsa a tritikale proti fusariózám 

Přípravek je určen k použití v rámci takového agronomického přístupu, který upřednostňuje 

preventivní opatření s cílem maximálně omezit výskyt fusariózy, a to zejména vhodným 

výběrem předplodiny, odrůdy plodiny, způsobu pěstování, způsobu nakládání s 

posklizňovými zbytky předplodiny a dodržováním vyrovnaného osevního postupu. 

  

Výši dávky přípravku z uvedeného rozmezí v cukrovce a krmné řepě volíme podle 

předpokládaného výskytu choroby.
 

 

Přípravek vykazuje vedlejší účinnost proti padlí řepnému v cukrovce a krmné řepě. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.  

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Topsin M 500 SC 
bez 

redukce 

tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

tryska 

90 % 

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

Řepka olejka, obilniny, cukrovka a krmná řepa        4 4         4         4 

 

 

4. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ  DALŠÍHO PROSTŘEDKU 

 

 

PodGUARD  
držitel rozhodnutí o povolení: SDP SAS, 2 Rue des Tilleuls, 02320 Pinon, Francie 

evidenční číslo: 1762-0C 

účinná látka: polyvinyl alkohol 208 g/l 

platnost povolení končí dne: 20.5.2024 
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Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

řepka olejka, 

brukvovité 

omezení ztrát při 

sklizni 

0,25 – 0,3 % AT  1) od: 80 BBCH, 

do: 89 BBCH 

 

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

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

řepka olejka, brukvovité 100 - 150 l /ha postřik max.  1x 

 

Optimální termín aplikace je ve fázi, kdy většina šešulí ztratila sytě zelenou barvu a změnila ji 

na světle zelenou (BBCH 81-83). 

 

 

5. ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ POVOLENÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ZMĚNA 

V ROZŠÍŘENÉM POUŽITÍ PŘÍPRAVKU tzv. „minority“ (= menšinová použití)  

 

a) rozhodnutí vydaná držiteli povolení k přípravku 

 

- rozhodnutí nebyla vydána 

 

 

b) nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 

 

Cruiser 350 FS 
evidenční číslo: 4501-0 

účinná látka: thiamethoxam 350 g/l 

platnost povolení končí dne: 31.1.2017 

 

Rozsah použití přípravku: 

1)Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

 

okurka květilka všežravá 1-1,5 l/t 

osiva 

AT  

 

 4) výsevek  

max. 3 kg 

osiva/ha 

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

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace 

okurka  6-7 l /t moření 

 

 

Reldan 22 
evidenční číslo: 4739-0 

účinná látka: chlorpyrifos-methyl  225 g/l 

platnost povolení končí dne: 30.6.2016 

 

Rozsah použití přípravku: 

1)Plodina, oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

 

jahodník květopas 

jahodníkový 

1,5-2 l/ha 7  1) před květem 

 

 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

jahodník  1000-2000 l/ha postřik max.  1x 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

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

jahodník 4 4 4 4 

 

 

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 

ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

 

-  povolení nebylo vydáno 

 


