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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. 4. 2015 

č.j. : UKZUZ 028836/2015 

 

 

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 3. 2015 – 31. 3. 2015 

 

 

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

 

 

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

Švýcarsko 

evidenční číslo: 5044-0 

účinná látka: chlorantraniliprol   100 g/l 

                      lambda-cyhalothrin  50 g/l 

platnost povolení končí dne: 31.12.2015 

 

Rozsah povoleného použití: 

1)Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

 

kukuřice zavíječ kukuřičný, 

bázlivec 

kukuřičný 

0,2 l/ha 7  1) od BBCH 34, 

do BBCH 77  

 

kukuřice 

cukrová 

zavíječ kukuřičný 0,2 l/ha 7  1) od BBCH 14,  

do BBCH 87  

 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

kukuřice, kukuřice 

cukrová 

 300-600 l /ha postřik max.  1x 
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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] 

Kukuřice, kukuřice cukrová 30 12 6 4 

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

Kukuřice, kukuřice cukrová NELZE NELZE 20 10 

 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m. 

 

 

Biosild 
držitel rozhodnutí o povolení: Sumi Agro Europe Ltd., Vintners Place,68 Upper Thames 

Street, EC4V 3BJ London, Velká Británie 

evidenční číslo: 4929-0 

účinná látka: thiofanát-methyl  350 g/l 

                      tetrakonazol          20 g/l 

platnost povolení končí dne: 31.10.2017 

 

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 
 

pšenice  ozimá fuzariózy 1 l/t AT  

 

4) výsevek max. 

200 kg/ha 

 

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

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

pšenice  20 l/t moření 1x 

 

V případě předpokládaného silného infekčního tlaku nelze vyloučit snížení účinnosti. 

 

Přípravek dosahuje vedlejší účinnosti proti sněti mazlavé pšeničné. 

 

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu. 

 

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního 

zařízení. 
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Geoxe 50 WG 
držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Crop Protection AG, Postfach, CH-4002 Basel,  

                                                 Švýcarsko 

evidenční číslo: 5254-0 

účinná látka: fludioxonil     500 g/kg  

platnost povolení končí dne: 31.10.2018 

 

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 

jabloň, hrušeň skládkové choroby 0,45 kg/ha 3 1) od 74 BBCH, 

do 89 BBCH 

 

 

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

jabloň, hrušeň  300-1500 l /ha postřik, rosení max.  2x 7 dnů 

 

Účinnost byla ověřena na Gleosporium album (kruhová hnědá hniloba jablek), Botrytis cinerea 

(šedá hniloba) a Penicilium expansum (peniciliová hniloba). 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

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] 

Jabloně, hrušně 12 7 6 6 

Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3°     

svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.   

 

 

CHISEL 51.6 WG 
držitel rozhodnutí o povolení: DuPont CZ s.r.o., Pekařská 628/14, Jinonice, 15500 Praha 515 

evidenční číslo: 5010-0 

účinná látka: chlorsulfuron                 47 g/kg  

                     thifensulfuron-methyl  469 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31.12.2015 

 

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, 

chundelka 

metlice, plevele 

90 g/ha  + 

0,1 % 

AT  1) postemergentně  

na jaře, od: 12 
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žito  ozimé, 

tritikale  ozimé 

dvouděložné Trend 90 - 

TM 

BBCH, do: 31 

BBCH 

 

pšenice  jarní, 

ječmen  jarní, 

oves 

chundelka 

metlice, plevele 

dvouděložné 

60 g/ha  + 

0,1 % 

Trend 90 - 

TM 

AT  1) postemergentně, 

od: 12 BBCH, do: 

31 BBCH 

 

 

 

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, 

tritikale, žito 

 200-400 l/ha postřik max.  1x 

 

V ozimých obilninách aplikujte CHISEL 51.6 WG postemergentně na jaře od 2. listu obilniny 

do fáze 1. kolénka (BBCH12-31) k hubení chundelky metlice (2-3 listy), svízele přítuly (max. 

3 přesleny) a dalších dvouděložných plevelů pokud mají vyvinuty 2-6 pravých listů. 

 

V jarních obilninách bez podsevu aplikujte CHISEL 51.6 WG postemergentně od 2. listu 

obilniny do fáze 1. kolénka (BBCH12-31) k hubení chundelky metlice (2-3 listy), svízele 

přítuly (max. 3 přesleny) a dalších dvouděložných plevelů pokud mají vyvinuty 2-6 pravých 

listů. 

 

Spektrum účinnosti 

Citlivé plevele 

Chundelka metlice, heřmánkovec přímořský, rmeny, heřmánky, merlík bílý, kakost maličký, 

ptačinec žabinec, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, pohanka opletka, rdesno blešník, 

rdesno ptačí, konopice polní, pomněnka rolní, ředkev ohnice, hořčice rolní, penízek rolní, 

rozrazil rolní, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, violka rolní, výdrol řepky 

 

Méně citlivé plevele 

Pcháč oset, svízel přítula, rozrazil polní 

 

Při použití přípravku bez smáčedla Trend 90 nelze vyloučit snížení účinnosti. 

 

CHISEL 51.6 WG lze použít na lehkých, středních i těžkých půdách, nedoporučuje se 

aplikovat na písčitých a velmi lehkých půdách a dále tam, kde dochází snadno k podmáčení.  

 

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. 

 

Použití v pšenici tvrdé konzultujte s držitelem povolení přípravku. 

 

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

 

Náhradní plodiny 

Je-li nutno zaorat obilninu ošetřenou herbicidem CHISEL 51.6 WG lze jako náhradní plodinu 

pěstovat pouze jarní obilniny. 
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Následné plodiny 

Po jarní aplikaci přípravku lze v témže roce na podzim jako následnou plodinu zařadit ozimé 

obilniny nebo ozimou řepku. V roce následujícím po ošetření je možné zařadit všechny 

jednoleté polní jarní plodiny. 

Použití orby snižuje riziko poškození následných nebo náhradních plodin. 

 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin. 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

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

Obilniny 4 4 4 4 

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

[m] 

Obilniny 5 5 5 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. 

 

 

Lepinox Plus 
držitel rozhodnutí o povolení: CBC (Europe) S.r.l., Via E. Majorana 2, 20054 Nova Milanese, 

Itálie 

evidenční číslo: 5258-0 

účinná látka: Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki kmen EG 2348, 375 g/kg 

                      (o účinnosti 32 000 IU/mg T.ni. formulovaného produktu) 

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 

 

hrušeň, jabloň obaleči slupkoví a 

pupenoví 

1 kg/ha AT 2) na počátku 

kladení vajíček do 

2. vývojového 

stádia larvy  

 

broskvoň obaleč východní, 

makadlovka 

broskvoňová 

1 kg/ha AT 2) na počátku 

kladení vajíček do 

2. vývojového 

stádia larvy  
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réva obaleč 

mramorovaný, 

obaleč jednopásý 

1 kg/ha AT 2) na počátku 

kladení vajíček do 

2. vývojového 

stádia larvy  

 

brokolice, kapusta, 

zelí, zelí 

pekingské, kapusta 

růžičková, 

vodnice, ředkev, 

salát, čekanka, 

štěrbák zahradní 

(endivie), kozlíček 

polníček, špenát, 

mangold, celer, 

petržel, hrách, 

fazol, tykev, 

cuketa, meloun 

cukrový, meloun 

vodní, rajče, 

paprika, baklažán 

blýskavka 

červivcová, 

černopáska 

bavlníková, 

makadlovka Tuta 

absoluta, 

zápředníček polní 

1 kg/ha AT 2) na počátku 

kladení vajíček do 

2. vývojového 

stádia larvy  

5) venkovní 

prostory, skleníky 

jahodník blýskavka 

červivcová, 

černopáska 

bavlníková, 

zápředníček polní 

1 kg/ha AT 2) na počátku 

kladení vajíček do 

2. vývojového 

stádia larvy  

5) venkovní 

prostory, skleníky 

chmel zavíječ kukuřičný 1 kg/ha AT 2) na počátku 

kladení vajíček do 

2. vývojového 

stádia larvy  

 

kořeninové 

rostliny a koření 

(kardamon, fenykl, 

bazalka pravá) 

blýskavka 

červivcová, 

černopáska 

bavlníková, 

makadlovka Tuta 

absoluta, 

zápředníček polní 

1 kg/ha AT 2) na počátku 

kladení vajíček do 

2. vývojového 

stádia larvy  

5) venkovní 

prostory, skleníky 

 

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

 

Plodina, oblast použití. Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval 

mezi 

aplikacemi  

baklažán, brokolice, celer, cuketa, 

čekanka, fazol, hrách, jahodník, kapusta, 

kapusta růžičková, kořeninové rostliny a 

koření, kozlíček polníček, mangold, 

meloun cukrový, meloun vodní, paprika, 

petržel, rajče, ředkev, salát, špenát, 

 400-800 l /ha postřik max.  3x 7-10 dnů 
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štěrbák zahradní (endivie), tykev, 

vodnice, zelí, zelí pekingské 

broskvoň, hrušeň, jabloň, réva 400-600 l /ha postřik, 

rosení 

max.  3x 7-10 dnů 

chmel 800-2000 l /ha postřik, 

rosení 

max.  3x 7-10 dnů 

 

Lepinox Plus dosahuje průměrné účinnosti. 

 

 

Nautile DG 
držitel rozhodnutí o povolení: UPL Europe Ltd., The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, 

Cheshire, WA3 6YN Warrington, Velká Británie 

evidenční číslo: 4907-0 

účinná látka: cymoxanil   50 g/kg 

                      mankozeb 680 g/kg  

platnost povolení končí dne: 31.12.2016 

 
 

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 

brambor plíseň 

bramborová 

2 kg/ha 14 1) od 40 BBCH,  

do 95 BBCH 

 

rajče plíseň 

bramborová 

2 kg/ha 3/10 1) od  20 BBCH,  

do 71 BBCH 

3) OL 3 dny přímý 

konzum; 10 dní 

průmyslové 

zpracování 

 

réva plíseň 

révová 

0,8 kg/ha do BBCH 61 

1,6 kg/ha od BBCH 61 

35 1) od BBCH 13,  

do 71 BBCH 

 

 

Plodina, oblast 

použití 
Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

brambor  200-600 l /ha postřik max.  4x  7-10 dnů 

rajče  200-600 l /ha postřik max.  5x 7-10 dnů 

réva  400-1200 l /ha 

(max. 500 l/ha do 

BBCH 61) 

postřik, rosení max.  4x 7-10 dnů 
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Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

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, rajče 4 4 4 4 

Réva 8 6 6 6 

Pro aplikaci do révy  

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.  

 

 

Successor Tx 
držitel rozhodnutí o povolení: Cheminova A/S, P.O.Box 9, DK-7620 Lemwig, Dánsko 

evidenční číslo: 5146-0 

účinná látka: pethoxamid      300 g/l 

                     terbuthylazin  187,5 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 

kukuřice plevele jednoděložné 

jednoleté, plevele 

dvouděložné jednoleté 

4 l/ha AT 1) od 00 BBCH, 

do 14 BBCH  

2) od 00 BBCH, 

do 14 BBCH 

 

 

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

 

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

kukuřice  200-400 l/ha postřik max.  1x 

 

Přípravek se používá preemergentně nebo postemergentně. 

Spektrum plevelů: 

 při preemergentní aplikaci 

Plevele citlivé – ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolky, merlík bílý, 

hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, penízek rolní, rozrazil perský, violka rolní, svízel 

přítula, ptačinec žabinec 

 

 při postemergentní aplikaci 

Plevele citlivé  – bér sivý, lipnice roční, plevele heřmánkovité, kokoška pastuší tobolka, 

pěťour maloúborný, hluchavka nachová, penízek rolní, rozrazil perský, violka rolní, svízel 

přítula, opletka obecná, rdesno blešník, rdesno červivec, laskavec ohnutý, pumpava obecná 
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Plevele méně citlivé  – ježatka kuří noha 

 

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován 

např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na 

vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.  

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy 

anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.  

Použití přípravku při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.  

Při použití přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity. Citlivost odrůd 

konzultujte s držitelem povolení. 

 Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, 

splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. 

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny 

přípravkem. 

Následné a náhradní plodiny: 

Následující vegetační období je pěstování plodin bez omezení. Pokud by došlo ke zpracování 

půdy v kratším období, než je 150 dní po aplikaci přípravku, je doporučeno pěstování pouze 

kukuřice. 

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky 

nebo pozemky určené k setí! 

Čištění aplikačního zařízení: 

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého 

aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku 

Successor Tx. 

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl 

přípravek Successor Tx, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače 

odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu: 

1) Po vypuštění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou po dobu alespoň 10 

minut. 

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou s 

přídavkem čisticího prostředku. V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu 

na jejich použití. 

3) Opakujte postup podle bodu "2" ještě jednou  

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně. 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce tryska 50 % tryska 75 %   tryska 90 % 
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

Kukuřice 4 4 4 4 

 

Pro aplikaci do kukuřice 

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

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

použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m. 
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Tomahawk XL 
držitel rozhodnutí o povolení: Adama CZ s.r.o, Za Rybníkem 779, Jesenice, 25242 Jesenice 

evidenční číslo: 5054-0 

účinná látka: florasulam  2,5 g/l 

                     fluroxypyr 100 g/l 

                     (ve formě fluroxypyr-meptyl 144 g/l) 

platnost povolení končí dne: 31.12.2015 

 

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,  , 

tritikale  

ozimé  

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,8-1,5 l/ha AT  1) od: 22 BBCH, 

do: 29 BBCH  - 

ozimy, od: 13 

BBCH, do: 29 

BBCH  - jarní 

ječmen  

2) od: 12 BBCH, 

do: 16 BBCH 

 

 

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

 

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

v plodině 

ječmen, pšenice, 

tritikale 

200-400 l /ha postřik 1x na jaře 

 

Nižší dávka přípravku se aplikuje na plevele citlivé v BBCH 12. 

 

Spektrum plevelů: 

Plevele citlivé – svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, konopice, heřmánky, rmeny, 

pomněnka rolní, mák vlčí, penízek rolní, opletka obecná, ptačinec žabinec, rdesno ptačí, 

ředkev ohnice, řepka olejka-výdrol 

Plevele méně citlivé – chrpa modrák, hluchavky  

 

Nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. 

 

Pěstování následných/náhradních plodin je bez omezení. 
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Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou vinná réva 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! 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl 

přípravek Tomahawk XL, musejí být veškeré jeho stopy z mísicích nádrží a postřikovače 

odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:  

1) po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu 

nádrže postřikovače) po dobu alespoň 10 minut. 

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou 

objemu nádrže postřikovače) s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody  

(3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich 

použití. 

3) Opakujte postup podle bodu "2" ještě 2x. 

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. 

 

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 4 4 4 4 

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

Obilniny 5 5 0 0 

 

 

Valbon 
držitel rozhodnutí o povolení: Spiess-Urania Chemicals GmbH, Frankenstrasse 18b, D-20097 

Hamburg, Německo 

evidenční číslo: 5253-0 

účinná látka: benthiavalikarb 15,6 g/kg  

                     (ve formě isopropylesteru 17,5 g/kg) 

                      mankozeb 700 g/kg 

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 

brambor plíseň bramborová 1,6 kg/ha 7 
 2) podle 

signalizace 
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Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

brambor  200-400 l/ha postřik max.  6x 7-10 dnů 

 

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 

 

 

2. NOVÉ ZAPSANÉ DALŠÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN DO 

ÚŘEDNÍHO REGISTRU 

 

 

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

Notley, Braintree, Essex, CM77 7AA, Velká Británie 

evidenční číslo: 1775-0C 

účinná látka: methylester řepkového oleje   836 g/l  

platnost povolení končí dne: 10.2.2025 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý organismus, 

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 
OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn.  

k dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

všechny 

plodiny 

zlepšení vlastností 

aplikační kapaliny 

5 % TM  

s povolenými 

přípravky 

--   

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

prostředek aplikuje. 

 

Pomocný prostředek Toil se používá v tank-mix směsi s povolenými přípravky na ochranu 

rostlin v souladu s návody na jejich použití. 

 

Plodina, oblast použití Způsob aplikace 

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

   

 

Flurostar 200 
držitel rozhodnutí o povolení: GLOBACHEM nv., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 

2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgie 

evidenční číslo: 4727-1 

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, 

ječmen ozimý 

plevele 

dvouděložné, 

svízel přítula 

1 l/ha AT 1) od: 12 BBCH, 

do: 45 BBCH 

 

 4) při aplikaci na 

podzim max. 

dávka 0,75 l/ha 

žito, tritikale, 

pšenice tvrdá 

plevele 

dvouděložné, 

svízel přítula 

1 l/ha AT 1) od: 12 BBCH, 

do: 31 BBCH 

 

 4) při aplikaci na 

podzim max. 

dávka 0,75 l/ha 

pšenice jarní, 

ječmen jarní 

plevele 

dvouděložné, 

svízel přítula 

0,75 l/ha AT 1) od: 12 BBCH, 

do: 39 BBCH 

 

 

oves plevele 

dvouděložné, 

svízel přítula 

0,75 l/ha AT 1) od: 12 BBCH, 

do: 31 BBCH 

 

 

kukuřice na 

siláž 

plevele 

dvouděložné, 

svízel přítula, 

konopice polní, 

durman obecný, 

opletka obecná, 

ptačinec žabinec 

1 l/ha AT 1) od: 13 BBCH, 

do: 16 BBCH  

max. do výšky 

kukuřice 20 cm 

 

 

louky a 

pastviny nově 

založené 

porosty 

plevele 

dvouděložné 

0,75 l/ha  

200-400 l 

vody /ha 

7* 1) od: 13 BBCH 

 

 

louky a 

pastviny 

stávající 

porosty 

plevele 

dvouděložné 

vytrvalé 

2 l/ha   

300-400 l 

vody /ha 

7* 1) postemergentně 

 

 

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

* Ochranná lhůta, která musí být dodržena mezi poslední aplikací a přístupem zvířat na 

ošetřený pozemek.  

 

Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací 
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v plodině 

ječmen, oves, pšenice,  

pšenice tvrdá, tritikale, 

žito 

 150-400 l/ha postřik max.  1x 

kukuřice  200-300 l/ha postřik max.  1x 

louky a pastviny  200-400 l/ha postřik max.  1x 

 

Pšenice  ozimá, ječmen  ozimý 
Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze zduřelé pochvy praporcového listu 

(BBCH 12-45).  

Při aplikaci na podzim musí být dodržena maximální dávka 0,75 l/ha. 

 

Žito, tritikale, pšenice tvrdá, oves 
Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se 1. kolénka (BBCH 12-31)  

 

Pšenice  jarní, ječmen  jarní 
Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se jazýčku praporcového listu 

(BBCH 12-39)  

 

Kukuřice  na siláž 

Termín aplikace: Od 3. do 6. listu kukuřice, max. do výšky kukuřice 20 cm.  

 

 

Louky a pastviny 

Na nově založené travní porosty použijte dávku 0,75 l/ha a objem postřikové kapaliny 200-

400 l/ha. Trávy musí mít být v době aplikace minimálně ve fázi 3 plně vyvinutých listů 

(BBCH 13). 

Na stávající travní porosty použijte dávku 2 l/ha a objem postřikové kapaliny 300-400 l/ha. 

V případě bodové aplikace použijte maximálně 30 ml přípravku Flurostar 200 na 10 l vody.  

 

Nižší dávku vody  použijte v řídkých porostech s malými plevely. V hustých a zaplevelených 

porostech použijte vyšší dávku vody. 

 

Spektrum účinnosti podle stádia plevelů 

Citlivé plevele do fáze počátku kvetení  

Svízel přítula, ptačinec žabinec, konopice polní, pomněnka rolní (při použití dávky 0,75 l/ha 

by tyto plevele měly být vysoké maximálně 10 cm, pomněnka rolní maximálně 5 cm), 

kopřiva dvoudomá, pampelišky. 

Šťovíky-ve fázi listové růžice, 15-20 cm vysoké. 

 

Citlivé plevele do fáze 6 pravých listů 

Lilek černý, pohanka svlačcovitá 

 

Citlivé plevele do fáze 4 pravých listů 

Hluchavka nachová, hluchavka objímavá, pohanka svlačcovitá (při dávce 0,75 l/ha) 

 

Citlivé plevele do fáze 2 pravých listů 

Zemědým lékařský, rdesno ptačí, rozrazil perský, rozrazil břečťanolistý, starčeky, 

heřmánkovité plevele, rdesno blešník, rdesno červivec 
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Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech nebo v době nočních mrazů.  

Vyvarujte se překrytí postřikových pásů! 

Nepoužívejte válení nebo vláčení porostu minimálně 7 dní před a po aplikaci 
 

Následné plodiny 

Před výsevem citlivých plodin jako jsou brambory, cukrovka, salát, mrkev nebo rajčata  

je třeba provést orbu a dodržet odstup minimálně 120 dnů od aplikace. 

Nelze vysévat jeteloviny, hrách, fazol a jiné luskoviny v období 12 měsíců po aplikaci 

přípravku v dávce 2 l/ha. Hnůj a zbytky rostlin získané z porostů ošetřených touto dávkou smí 

být použity pouze na loukách a pastvinách nebo na pozemcích určených k pěstování obilnin a 

trav. Veškerá organická hmota z porostů ošetřených dávkou 2 l/ha nesmí být zapravena do 

půdy.  

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!  

 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin.  

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

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

Ozimá pšenice, ozimý ječmen, žito, pšenice 

tvrdá, tritikale, pšenice jarní, ječmen jarní, 

oves, kukuřice, louky a pastviny/travní 

porosty 

4 4 4 4 

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

[m] 

Ozimá pšenice, ozimý ječmen, žito, pšenice 

tvrdá, tritikale, kukuřice 
5 0 0 0 

Louky a pastviny/travní porosty 5 5 0 0 

 

 

Impact 
držitel rozhodnutí o povolení: Cheminova A/S, P.O.Box 9, DK-7620 Lemwig, Dánsko 

evidenční číslo: 3599-3 

účinná látka: flutriafol    125 g/l 

platnost povolení končí dne: 31.5.2021 

 

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 
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ječmen padlí travní, rez 

ječná, hnědá 

skvrnitost 

ječmene, 

rynchosporiová 

skvrnitost ječmene 

1 l/ha AT 1) od: 30 BBCH, 

do: 55 BBCH 

 

pšenice rez plevová, rez 

pšeničná, 

braničnatka 

plevová 

1 l/ha AT 1) od: 30 BBCH, 

do: 55 BBCH 

 

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

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

ječmen, pšenice 150 – 300 l/ha postřik 1x 

 

Přípravek dosahuje vedlejší účinnosti proti padlí travnímu v pšenici. 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

Select Super 
držitel rozhodnutí o povolení: Arysta LifeScience S.A.S., Route d´Artix, P.B. 80, 64150 

Nogueres, Francie 

evidenční číslo: 4903-0 

účinná látka: klethodim  120 g/l 

platnost povolení končí dne: 31.5.2021 

 

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 

 

cukrovka,  

řepa krmná 

plevele 

lipnicovité 

jednoleté 

0,8 l/ha 56  1) od:   12 BBCH,  

do:   18 BBCH  

2) od: 12 BBCH,  

do: 29 BBCH 

 

 

cukrovka,  

řepa krmná 

pýr plazivý 2 l/ha 56  1) od:   12 BBCH,  

do:   18 BBCH  

2) od: 12 BBCH,  

do: 29 BBCH 

 

 

řepka olejka 

ozimá 

plevele 

lipnicovité 

jednoleté,  

výdrol obilnin 

0,8 l/ha 120  1) od:12 BBCH, 

do: 30 BBCH  

2) od:12 BBCH, 

do: 15 BBCH 
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mák setý jarní plevele 

lipnicovité 

jednoleté 

0,8 l/ha 90  1) od: 19 BBCH,  

do: 29 BBCH  

2) od: 12 BBCH,  

do: 29 BBCH 

 

 

mák setý jarní pýr plazivý 2 l/ha 90  1) od: 19 BBCH,  

do: 29 BBCH  

2) od: 12 BBCH,  

do: 29 BBCH 

 

 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

cukrovka,  

mák setý,  

řepa krmná 

 200 - 300 l /ha postřik max.  1x 

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

nebo na podzim 

 

Spektrum účinnosti:   

pýr plazivý, chundelka metlice, ježatka kuří noha, oves hluchý, lipnice roční, pšenice-výdrol, 

ječmen-výdrol 

 

Řepa krmná:  

Riziko fytotoxicity v krmné řepě konzultujte s držitelem povolení.  

 

Řepa krmná:  

Vliv přípravku na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry krmné řepy konzultujte 

s držitelem povolení. 

Vliv ošetření na změny při zpracování plodin konzultujte s držitelem povolení. 

 

Pěstování následných/náhradních plodin je bez omezení. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty. 

Přípravek není určen pro použití do množitelských porostů cukrovky a krmné řepy. 

 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

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

[m] 

cukrovka, krmná řepa, mák setý jarní 10 5 5 0 

řepka olejka ozimá 5 5 0 0 
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WAM extra růžový 
držitel rozhodnutí o povolení: Witasek PflanzenSchtz GmbH, Mozartstrasse 1a, A-9560 

Feldkirchen, Rakousko 

evidenční číslo: 4719-0 

účinná látka: křemenný písek 300 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31.8.2019 

 

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 

 

lesní dřeviny, 

jehličnany, 

listnáče 

ochrana proti 

zimnímu okusu 

zvěří 

2,5 - 4 kg / 

1000 stromků 

-  2) srnec obecný,  

jelen lesní,  

daněk evropský, 

muflon, zajíc polní, 

králík divoký 

 

 

 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

lesní dřeviny,  

jehličnany, 

listnáče 

- nátěr  (neředí se) max.  1x  za rok 

 

Upřesnění dávkování:            2,5 - 3,5 kg/1000 stromků při aplikaci kartáčem 

3 - 4 kg/1000 stromků při aplikaci gumovou rukavicí 

 

 

4. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ  DALŠÍHO PROSTŘEDKU 

 

 

- rozhodnutí nebyla vydána 

 

 

 

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 
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b) nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 

 

- nařízení nebyla vydána 

 

 

 

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 

ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

 

-  povolení nebylo vydáno 

 


