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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: 12. 5. 2015 

č.j. : UKZUZ 044804/2015 

 

 

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 4. 2015 – 30. 4. 2015 

 

 

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

 

 

Accurate Extra 
držitel rozhodnutí o povolení: Cheminova A/S, P.O.Box 9, DK-7620 Lemvig, Dánsko 

evidenční číslo: 5233-0 

účinná látka: thifensulfuron-methyl  680 g/kg    

                     metsulfuron-methyl        70 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 jarní, 

ječmen jarní 

plevele dvouděložné 

jednoleté 

60 g/ha AT  1) od: 13 BBCH, 

do: 37 BBCH 

 

 

pšenice ozimá plevele dvouděložné 

jednoleté 

70 g/ha AT  1) od: 13 BBCH, 

do: 37 BBCH 

 

 

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

 

Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

Ječmen, pšenice  150-400 l/ha postřik max.  1x 
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Spektrum účinnosti:  

Citlivé plevele: hořčice rolní, ptačinec prostřední, hluchavka nachová, konopice rolní, 

heřmánkovec přímořský, nepatrnec rolní, rdesno červivec, kokoška pastuší tobolka. 

Méně citlivé plevele: opletka obecná, svízel přítula, merlík bílý, rozrazil rolní, pomněnka 

rolní, rdesno ptačí, violka rolní, mák vlčí. 

 

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 13-37, tj. od fáze 3. listu do fáze objevení se 

praporcového listu, praporcový list ještě svinutý 

Růstová fáze plevelů v době aplikace: BBCH 10-16, tj. od plně rozvinutých děložních listů 

do fáze 6 pravých listů (přípravek má nejvyšší účinnost od fáze děložních lístků do fáze 2 

pravých listů v době intenzivního růstu plevelů)  

 

Za normálních podmínek postačuje dávka vody 150-200 l vody/ha, v případě hustého porostu 

nebo silného zaplevelení je třeba zvýšit dávku vody až na 400 l/ha. 

 

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. 

 

Nepoužívejte v pšenici tvrdé. 

 

Náhradní plodiny 

V případě zaorání ošetřeného porostu je po dobu 3 měsíců po ošetření možné zařadit jako 

náhradní plodinu pouze pšenici ozimou. Před setím musí být půda zpracována do hloubky 

minimálně 15cm. 

 

Následné plodiny 

Po aplikaci přípravku je možné ve stejném kalendářním roce zařadit jako následnou plodinu 

obilniny, řepku, bob a trávy. V dalším roce není volba následné plodiny omezena, nelze však 

vyloučit dočasné projevy fytotoxicity, zvláště na extrémně zásaditých půdách v kombinaci 

s nedostatkem srážek nebo dlouhodobým suchem v období od ošetření obilniny do setí 

následných plodin. 

 

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

 

Použití přípravku v množitelských porostech obilnin konzultujte s držitelem povolení.  

 

Čištění aplikační techniky: 

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

přípravek Accurate Extra, musejí být veškeré jeho stopy z aplikačního zařízení odstraněny 

ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu: 

1. Okamžitě po postřiku nádrž zcela vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou. 

2. Vypláchněte vnitřek nádrže včetně víka důkladně čistou vodou a propláchněte ramena, 

hadice a trysky minimálně desetinou objemu nádrže. Nádrž zcela vyprázdněte. 

3. 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 s mícháním. 

4. Znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž zcela vyprázdněte. 

5. Odmontujte trysky a sítka a vypláchněte je v čistícím roztoku a pak propláchněte čistou 

vodou. 

6. Znovu vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky minimálně 

desetinou objemu nádrže. Nádrž zcela vyprázdněte. 
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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] 

Pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní 4 4 4 4 

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

Pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní 15 10 5 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. 

 

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

Germany 

evidenční číslo: 5016-0 

účinná látka: pyrimethanil  250 g/l 

                     dithianon        250 g/l  

platnost povolení končí dne: 30. 4. 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 

jádroviny strupovitost 1,2 l/ha 56 1) BBCH 53 - 77   

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  

jádroviny  200 -1000 l /ha postřik, rosení max.  4x 8 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] 

jádroviny 18 12 8 6 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.  
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Gemino 
držitel rozhodnutí o povolení: AGROVITA spol. s r.o., Za Rybníkem 779, Jesenice, 252 42 

Jesenice 

evidenční číslo: 5101-0 

účinná látka: epoxykonazol   45 g/l 

                      tebukonazol    150 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, tritikale, 

žito 

padlí travní, 

braničnatka 

pšeničná 

1,5 l/ha 35 1) BBCH 32 - 69   

ječmen  jarní padlí travní, 

hnědá 

skvrnitost 

ječmene 

1,5 l/ha 35 1 BBCH 32 - 69  

 

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

v plodině 

ječmen, pšenice, 

trritikale, žito 

 200 -400 l /ha postřik max.  1x 

 

Nelze vyloučit nepříznivý vliv přípravku na výnos a kvalitu výnosu žita a tritikale. 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! 

Nelze vyloučit nepříznivý vliv přípravku na klíčivost osiva. 

 

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] 

obiloviny 4 4 4 4 

 

 

Glister 
držitel rozhodnutí o povolení: Sinon EU GmbH, Im Alten Dorfe 37 (Volksdorf), D-22359 

Hamburg, Germany 

evidenční číslo: 5249-0 

účinná látka: glyfosát 360 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, ječmen, 

oves, hrách na 

zrno, bob 

desikace 4 l/ha   

150-250 l 

vody /ha 

7  1) před sklizní 7 dní 

 

 6) mimo 

množitelské 

porosty 

pšenice, ječmen, 

oves, řepka 

olejka, bob, 

hrách na zrno, 

hořčice, len setý, 

cukrovka, tuřín, 

vodnice, cibule, 

pór 

plevele 1,5 l/ha   

80-250 l vody 

/ha 

AT  1) preemergentně 

 

 

řepka olejka, len 

setý 

desikace 4 l/ha   

200-250 l 

vody /ha 

14  1) před sklizní 14 dní 

 

 6) mimo 

množitelské 

porosty 

hořčice desikace 4 l/ha   

200-250 l 

vody /ha 

8  1) před sklizní 8 dní 

 

 6) mimo 

množitelské 

porosty 

orná půda, 

strniště 

plevele 4 l/ha AT  1) 5 dní před setím 

nebo výsadbou 

následných plodin 

 

 

orná půda, 

strniště 

plevele 1,5 l/ha AT  1) 2 dny před setím 

nebo výsadbou 

následných plodin 

 

 

louky a pastviny obnova TTP 6 l/ha 5  1) před sklizní, 

spásáním, nebo setím 

- 5 dní 

 

 

nezemědělská 

půda, půda 

dočasně vyjmutá 

z produkce, 

železnice 

plevele 6 l/ha 

AT 

 

 

 

orná půda, 

všechny plodiny 

 zrušení 

porostu 

6 l/ha 

AT 

 1) před setím, před 

výsadbou 

 

 

jabloň, hrušeň plevele 5 l/ha 

AT 

 1) po sklizni, do fáze 

zeleného poupěte 
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slivoň, třešeň plevele 5 l/ha 

AT 

 1) po sklizni, do fáze 

otevření kalichů 

 

 

lesní porosty, 

lesní 

hospodářství 

plevele 4-10 l/ha 
AT 

 

 

 

lesní porosty, 

lesní 

hospodářství 

chemická 

probírka 

2 ml na 10 

cm (nebo 

méně) 

průměru 

kmene 

AT 

  

lesní porosty, 

lesní 

hospodářství 

potlačení 

pařezové 

výmladnosti 

20 % (200 

ml/1 l vody) AT 

  

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

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

v plodině 

bob, cibule, cukrovka, 

hořčice, hrách, ječmen, len 

setý, oves, pór, pšenice, 

řepka olejka, tuřín, 

vodnice 

 80-250 l /ha postřik max.  1x 

hrušeň, jabloň, slivoň, 

třešeň 

 250 l /ha postřik max.  1x  za rok 

lesní hospodářství, lesní 

porosty 

 250 l /ha postřik, nátěr, 

aplikace do záseků 

 

louky a pastviny  200-250 l /ha postřik max.  1x  za rok 

nezemědělská půda, orná 

půda, půda, strniště, 

všechny plodiny, železnice 

 150-250 l /ha postřik max.  1x  za rok 

 

Plevele musejí být aktivně rostoucí, s dostatečně vyvinutou listovou plochou. 

 

Pro získání odolnosti postřiku vůči srážkám a dosažení příjmu listy je zapotřebí alespoň 6 

hodin. Pro dosažení maximální účinnosti by mělo mezi aplikací a deštěm uplynout alespoň 24 

hodin. 

 

Předsklizňová aplikace obilninách, řepce olejce, hořčici, hrachu na zrno, bobu a lnu:  

Aplikujte, když je vlhkost zrna/semen nižší než 30 %. 

 

Ošetření strniště, půdy před výsevem/výsadbou plodin a půdy dočasně vyjmuté z 

produkce: 

Půda nesmí být po dobu alespoň 5 dnů před aplikací a po aplikaci kultivována. Před aplikací 

porost nesekejte. 
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Sady 

Ovocné stromy mohou být vysazovány 7 dnů po aplikaci. Nepoužívejte ve výsadbách 

mladších než 2 roky. Zabraňte kontaktu postřiku s větvemi nebo kmeny stromů více jak 30 

cm nad povrchem půdy.  

 

Lesní hospodářství 

Stromky mohou být vysazovány 7 dnů po aplikaci. 

Potlačení pařezové výmladnosti: Aplikujte bezprostředně po řezu, pouze v období listopad až 

duben, před počátkem toku mízy.  

Chemická probírka aplikací do záseků: Pro stromy do výčetní tloušťky kmene 10 cm 

postačuje 1 zásek, pro větší průměry udělejte 2 nebo 3 záseky. Neaplikujte v době aktivního 

toku mízy.  

 

Nepoužívejte podél živých plotů. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout zelené části ošetřovaných rostlin! 

 

Předsklizňově ošetřené plodiny: Vliv na procesy zpracování prostřednictvím fermentačních 

procesů konzultujte s držitelem povolení. 

 

Volba následných plodin není omezena. V případě, že nově vysetá plodina přijde do styku s 

rozkládající se rostlinnou hmotou po aplikaci herbicidu, může dojít ke zpomalení růstu. Vyšší 

riziko vzniká pří přímém bezorebném setí. Po aplikaci by mělo být větší množství rozkládající 

se rostlinné hmoty zapraveno do půdy důkladnou kultivací, nebo odstraněno z pozemku.  

Ošetřenou slámu nepoužívejte pro zahradnické účely. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

Přípravek není určen pro použití v množitelských porostech. 

 

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého 

aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku 

Glister.  

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

nádrže postřikovače).  

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou 

objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3 % 

roztok).  

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 před zahájením a po ukončení proplachování.  

 

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] 

Strniště, orná půda 5 0 0 0 
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Pšenice, ječmen, oves, hrách na zrno, 

bob, řepka olejka, hořčice, len setý, 

cukrová řepa, tuřín, vodnice, cibule, 

pór, jabloň, hrušeň, slivoň, třešeň 

5 5 0 0 

Louky a pastviny, železnice, 

nezemědělská půda, půda dočasně 

vyjmutá z produkce 

5 5 5 0 

Lesní porosty, lesní hospodářství 10 5 5 0 

 

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

Německo 

evidenční číslo: 5267-0 

účinná látka: dimethomorf   225 g/l    

                      ametoktradin  300 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 9. 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 

 

réva  plíseň révová 0,4 l/ha   do 

BBCH 61 

 0,8 l/ha   od 

BBCH 61 

35  

 

 

 

Plodina, oblast 

použití 
Dávka vody Způsob 

aplikace 
Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

réva  200-1000 l/ha  

(max. 500 l/ha do 

BBCH 61) 

postřik, rosení max.  3x 10-14 dnů 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

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

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

Réva vinná 6 6 6 6 

 

Proceed 
držitel rozhodnutí o povolení: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra 

(West), 400050 Mumbai, Indie 

evidenční číslo: 5263-0 

účinná látka: chlorthalonil 375 g/l 

                      cyprokonazol 40 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 10. 2017 
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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 braničnatka 

pšeničná 

2 l/ha 42 

dnů 

1)od: 31 BBCH, 

 do: 55 BBCH 
 

 

Plodina, 

oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

pšenice  200-400 l  postřik max.  2x 21 dnů 

 

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení přípravku. 

 

Přípravek dosahuje proti braničnatce pšeničné v pšenici průměrné účinnosti.  

 

 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  4 4 4 4 

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. 

 

Targa 10 EC 
držitel rozhodnutí o povolení: Arysta LifeScience S.A.S., Route d´Artix, P.B. 80, 64150 

Nogueres, Francie 

evidenční číslo: 4910-0 

účinná látka: chizalofop-P-ethyl   100 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 

bob plevele 

lipnicovité 

jednoleté 

0,5-0,75 

l/ha 

45    6) na zrno 

brambor plevele 

lipnicovité 

0,5-0,75 

l/ha 

45    
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jednoleté 

brambor pýr plazivý 1-1,25 l/ha 45    

cibule, česnek plevele 

lipnicovité 

jednoleté 

0,5-0,75 

l/ha 

42    

cibule, česnek pýr plazivý 1-1,25 l/ha 42    

cukrovka, řepa 

krmná 

plevele 

lipnicovité 

jednoleté 

0,5-0,75 

l/ha 

110    

cukrovka, řepa 

krmná 

pýr plazivý 1-1,25 l/ha 110    

hrách, čočka plevele 

lipnicovité 

jednoleté 

0,5-0,75 

l/ha 

45    6) na zrno 

hrách, čočka pýr plazivý 1-1,25 l/ha 45    6) na zrno 

kostřava 

červená 

plevele 

lipnicovité 

0,5 l/ha AT    

len setý plevele 

lipnicovité 

jednoleté 

0,5-0,75 

l/ha 

90    

len setý pýr plazivý 1-1,25 l/ha 90    

lesní kultury plevele 

lipnicovité, 

retardace třtiny 

křovištní 

0,75-1,25 

l/ha 

-    

lesní kultury třtina křovištní - 

hubení 

1,5-2 l/ha -    

lesní školky -

síje 

plevele 

lipnicovité 

0,5-0,75 

l/ha 

-    

lesní školky - 

starší síje, 

sazenice 

zaškolkované 

plevele 

lipnicovité 

0,5-1 l/ha -    

mrkev, petržel plevele 

lipnicovité 

jednoleté 

0,5-0,75 

l/ha 

40    6) semenné 

porosty 

mrkev, petržel pýr plazivý 1-1,25 l/ha 40    6) semenné 

porosty 

rajče plevele 

lipnicovité 

jednoleté 

0,5-0,75 

l/ha 

21    5) pole 

rajče pýr plazivý 1-1,25 l/ha 21    5) pole 

řepa salátová plevele 

lipnicovité 

0,5-0,75 40    
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červená jednoleté l/ha 

řepa salátová 

červená 

pýr plazivý 1-1,25 l/ha 40    

řepka olejka  

ozimá 

výdrol obilnin 0,35-0,5 

l/ha 

90    

řepka olejka  

ozimá 

 

plevele 

lipnicovité 

jednoleté 

0,5-0,75 

l/ha 

90    

řepka olejka  

ozimá 

pýr plazivý 1 l/ha 90    

řepka olejka  

ozimá 

pýr plazivý 1-1,25 l/ha 90    

slunečnice 

roční 

plevele 

lipnicovité 

jednoleté 

0,5-0,75 

l/ha 

90    

slunečnice 

roční 

pýr plazivý 1-1,25 l/ha 90    

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet aplikací 

v plodině 

bob, brambor, cibule, cukrovka, 

česnek, čočka, hrách, kostřava 

červená, len setý, lesní kultury, 

lesní školky, mrkev, petržel, 

rajče, řepa krmná, řepa salátová, 

řepka olejka, slunečnice roční 

 200-400 l/ha postřik   1x 

 

Zákazy a omezení: 

Plodina, oblast použití Zákaz, omezení  

kostřava červená zákaz zkrmování 

 

Návod na použití:  Přípravkem TARGA 10 EC se ošetřuje v době růstového optima 

plevelných trav, tj. ve stádiu 2 listů až do konce odnožování trav. Dávka přípravku se volí 

podle růstové fáze trav. Pokud je většina trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší hranici 

dávkování.  

Len se ošetřuje maximálně do výše porostu 25 cm. 

Červená řepa salátová se ošetřuje ve fázi BBCH 10-19. 

 

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.  

 

Pěstování následných plodin bez omezení. 

Před výsevem náhradních plodin proveďte orbu. 

Jako náhradní plodinu lze vysévat s odstupem 2 týdnů od aplikace jakoukoli dvouděložnou 

plodinu.  
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Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou kukuřice, obilniny a trávy. 

 

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] 

Lesní kultury 10 5 5 0 

Cukrovka, krmná řepa, červená řepa 

salátová, řepka olejka ozimá, brambor, 

slunečnice, len, hrách, čočka, rajče, 

mrkev, petržel, česnek, cibule, lesní 

školky 

5 5 0 0 

Bob, kostřava 5 0 0 0 

 

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

2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgie 

evidenční číslo: 5147-0 

účinná látka: mesotrion   100 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 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 
 

 kukuřice ježatka kuří noha, 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

1,5 l/ha AT 1) od: 12 BBCH, 

do: 18 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 

kukuřice 300 l/ha postřik  1x 

 
Plevele citlivé:  ježatka kuří noha, violka rolní,  opletka obecná, svízel přítula 

 

Růstová fáze plevelů:  

ježatka kuří noha – BBCH 11-12, plevele dvouděložné jednoleté – BBCH 12-14, svízel přítula BBCH 

11 
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Následné plodiny: 

Pěstování následných plodin je bez omezení. Před pěstováním dvouděložných meziplodin a citlivých 

dvouděložných plodin (např. cukrovka, hrách, bob, řepka olejka, slunečnice a zeleniny) proveďte 

orbu.  

Náhradní plodiny:  

V případě zorání ošetřeného porostu pěstujte kukuřici. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.  

 

Čištění aplikačního zařízení:  

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

na bázi mesotrionu, musejí být veškeré jeho stopy z mísících 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 čistícího prostředku, případně s přídavkem sody (3% roztokem). V 

případě použití čistících prostředků postupovat dle návodu k 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] 

kukuřice 4 4 4 4 

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

[m] 

kukuřice 5 5 5 0 

 

 

2. NOVÉ ZAPSANÉ DALŠÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN DO 

ÚŘEDNÍHO REGISTRU 

 

- rozhodnutí nebyla vydána 

 

 

3.  ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 

   

Acanto 
držitel rozhodnutí o povolení: DuPont CZ s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5 

evidenční číslo: 4499-1 

účinná látka: pikoxystrobin    250 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 10. 2016 
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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 

ječmen hnědá skvrnitost 

ječmene, padlí 

travní, rez ječná, 

rynchosporiová 

skvrnitost 

1 l/ha 35 1) od: 25 BBCH, 

do: 61 BBCH   

 

pšenice braničnatka 

plevová, padlí 

travní, rez pšeničná 

1 l/ha 35 1) od: 25 BBCH, 

do: 69 BBCH 

 

 

řepka olejka hlízenka obecná, 

čerň řepková 

1 l/ha AT 1) od: 61 BBCH, 

do: 69 BBCH  

 

mák setý helminthosporióza 

máku, plíseň 

maková 

1 l/ha AT 1) od: 51 BBCH, 

do: 61 BBCH 

 

slunečnice 

 

hlízenka obecná 1 l/ha AT 1) od: 59 BBCH, 

do: 65 BBCH 

  

cukrovka,  

řepa krmná 

cerkosporióza řepy,  

padlí řepné, 

větevnatka řepná 

0,8 - 1 l/ha 42 1) od: 31 BBCH, 

do: 49 BBCH 

 

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  

pšenice, ječmen, 

slunečnice 

200-400 l 

/ha 

postřik max.  2x 14 dnů 

řepka olejka, mák 

setý 

200-400 l 

/ha 

postřik max.  1x  

cukrovka, řepa krmná 200-400 l 

/ha  

postřik max.  2x 21 dnů 

 

Nižší dávka z uvedeného rozmezí v cukrovce se použije při nižším infekčním tlaku. 

 

Přípravek vykazuje vedlejší účinnost proti fómové hnilobě, alternáriové skvrnitosti a plísni 

šedé ve slunečnici. 

 

Vliv přípravku na olejnatost semene řepky ozimé konzultujte s držitelem povolení. 
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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] 

řepka olejka jarní, mák,  

slunečnice, cukrovka, krmná řepa 
4 4 4 4 

Při aplikaci do slunečnice: 

S ohledem na ochranu vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° 

svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m. 

Při aplikaci do cukrovky a krmné řepy: 

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

svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích použít jen v případě 

použití vegetačního pásu nejméně 15 m. 

 

Atonik 
držitel rozhodnutí o povolení: Asahi Chemical Europe s.r.o., nám. 14. října 1307/2, Smíchov, 

15000 Praha 5 

evidenční číslo: 3407-7 

účinná látka: natrium-5-nitroguajakolát    1 g/l 

                      natrium-2-nitrofenolát         2 g/l 

                      natrium-4-nitrofenolát         3 g/l  

platnost povolení končí dne: 31. 10. 2019 

 
Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

 

chmel otáčivý stimulace výnosu 0,5 l/ha 28  

cukrovka stimulace výnosu 0,6 l/ha 15  

paprika zeleninová 

polní 

stimulace výnosu 1 l/ha 3  

rajče stimulace výnosu 0,3-0,5 l/ha 3  

řepka olejka stimulace výnosu 0,6 l/ha 30  

brambor stimulace výnosu 0,5 l/ha 21  

kukuřice stimulace výnosu 0,6 l/ha 60  

pšenice ozimá stimulace výnosu 0,6 l/ha 54  

mrkev stimulace výnosu 0,5 l/ha 30  

okurka polní stimulace výnosu 0,6 l/ha 3  

rybíz černý stimulace výnosu 0,6 l/ha 7  

maliník stimulace výnosu 0,6 l/ha 7  

  

Chmel 

Ošetřujte v termínech: 

1) fáze dlouživého růstu, 2) po 7-10 dnech po prvním ošetření, 3) před květem chmele,  

4) po odkvětu chmele  
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Dávka vody: 1000-2500 l/ha 

Maximální počet ošetření: 4 x za rok 

 

Cukrovka  

Ošetřujte v těchto termínech: 

1) ve fázi 3-4 párů pravých listů, 2) po zapojení rostlin v řádku 

Neošetřovat při teplotách nad 25 °C 

Dávka vody: 200-400 l/ha 

Maximální počet ošetření: 2 x za vegetační sezónu 

 

Paprika zeleninová polní 

Ošetřujte v těchto termínech: 

1) na začátku kvetení formou postřiku na list v dávce 1 L přípravku/600 l vody na 1 ha 

2) za 14 dnů po první aplikaci formou postřiku na list v dávce 1 L přípravku/600 l vody  

na 1 ha 

Maximální počet ošetření: 2 x za vegetační sezónu 

 

Rajče 

Ošetřujte v následujících dávkách a termínech: 

1) po výsadbě formou postřiku na list v dávce 0,3 l přípravku/500 l vody na 1 ha,  

2) ve fázi butonizace  (tvorba květních poupat) formou postřiku na list v dávce 0,5 l 

přípravku/800 l vody na 1 ha,  

3) na začátku kvetení prvního vijanu formou postřiku na list v dávce 0,5 l přípravku/800 l 

vody na 1 ha 

Maximální počet ošetření: 3 x za vegetační sezónu 

 

Řepka olejka 

Přípravek aplikujte od viditelného prvního internodia do konce kvetení (BBCH 31-69). 

Dávka vody: 300 l/ha 

Interval mezi aplikacemi: 30-60 dnů    

Maximální počet ošetření: 2 x za vegetační sezónu 

 

Brambor 

Přípravek aplikujte od začátku zapojování porostu do konce kvetení prvního květenství 

(BBCH 31-69). 

Maximální počet ošetření: 4 x za vegetační sezónu 

Interval mezi aplikacemi: 7 dnů    

Dávka vody: 300 l/ha 

 

Kukuřice  

Přípravek aplikujte od 4. vyvinutého listu do fáze, kdy horní a dolní větve lat kvetou a vlákna 

blizen jsou plně vysunutá (BBCH 14-65). 

Maximální počet ošetření: 2 x za vegetační sezónu 

Interval mezi aplikacemi: 14-21 dnů    

Dávka vody: 300 l/ha 

 

Pšenice ozimá  

Přípravek aplikujte od počátku odnožování do fáze, kdy je pochva praporcového listu 

naduřelá (BBCH 21-45). 

Maximální počet ošetření: 2 x za vegetační sezónu 
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Interval mezi aplikacemi: 20-50 dnů    

Dávka vody: 300 l/ha 

 

Mrkev 

Přípravek aplikujte od fáze 2. pravého listu do fáze, kdy je dosaženo 50 % očekávaného 

průměru kořene (BBCH 12-45). 

Maximální počet ošetření: 3 x za vegetační sezónu 

Interval mezi aplikacemi: 7-30 dnů    

Dávka vody: 500 l/ha 

 

Okurka polní 

Přípravek aplikujte od 2. pravého listu na hlavním stonku do fáze, kdy 5. plod na hlavním 

stonku dosáhl typické velikosti a tvaru (BBCH 12-75). 

Maximální počet ošetření: 3 x za vegetační sezónu 

Interval mezi aplikacemi: 7 dnů    

Dávka vody: 500 l/ha 

 

Rybíz černý 

Přípravek aplikujte od rozvinutí 1. listu do fáze, kdy je 50 % plodů zformováno (BBCH 11-

75). 

Maximální počet ošetření: 2 x za vegetační sezónu 

Interval mezi aplikacemi: 7-30 dnů    

Dávka vody: 500 l/ha 

 

Maliník 

Přípravek aplikujte od fáze, kdy jsou první korunní plátky viditelné do fáze, kdy je 50 % 

plodů zformováno (BBCH 59-75). 

Maximální počet ošetření: 4 x za vegetační sezónu 

Interval mezi aplikacemi: 7-30 dnů    

Dávka vody: 500 l/ha 

 

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.  

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! 

 

Celstar 750 SL  
držitel rozhodnutí o povolení: AGRO ALIANCE s.r.o., V Zálesí 304, 25226 Třebotov 

evidenční číslo: 3219-2 

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 

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

do 15 BBCH 
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poléhání 

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 

 

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 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. 

 

 

Goltix Top (+ další obchodní jméno Golatron) 
držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agricultural Solution Limited (ADAMA Group), 

Golan St., 70151 Airport City, Izrael 

evidenční číslo: 4347-3 

účinná látka: metamitron  700 g/l  

platnost povolení končí dne: 31. 8. 2019 

 

 

 

 

 



19 

 

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  plevele jednoděložné 

jednoleté, plevele 

dvouděložné jednoleté 

5 l/ha AT  1) před setím se 

zapravením,  

preemergentně,  

postemergentně 

 2) preemergentně,  

postemergentně  

 4) aplikace 

dělená nebo 

jednorázová 

řepa 

krmná 

plevele jednoděložné 

jednoleté, plevele 

dvouděložné jednoleté 

5 l/ha 32
 

 1) před setím se 

zapravením,  

preemergentně,  

postemergentně 

 2) preemergentně,  

postemergentně  

 4) aplikace 

dělená nebo 

jednorázová 

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

Krmná řepa smí být zkrmována hospodářským zvířatům nebo sklízena za účelem zkrmování 

nejdříve 32 dní po poslední aplikaci 

 

Plodina, oblast 

použití 
Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Min. interval 

mezi aplikacemi  

cukrovka, řepa 

krmná 

 200-400 l /ha postřik max.  3x 5 dnů  

 

Aplikační poznámky: 

 

Přípravek lze aplikovat v dávce 5 l/ha před setím plodiny, se zapravením do hloubky 3-5 cm. 

Tento způsob se použije především v oblastech s nedostatkem jarních srážek. 

Před vzejitím plodiny se aplikuje dávka 2-5 l/ha. 

Po vzejití plodiny se aplikuje dávka 1-2 l/ha. 

 

Varianty možných sledů postřiků – dělená aplikace - po vzejití nové plevelné vlny 

a)  

 1. preemergentní aplikace:  2 l/ha  

 2. postemergentní aplikace: 1-2 l/ha  

 3. postemergentní aplikace: 1-2 l/ha  

b)  

1. postemergentní aplikace: 1-2 l/ha  

2. postemergentní aplikace: 1-2 l/ha  

3. postemergentní aplikace: 1-2 l/ha  

 

Celková dávka přípravku nesmí překročit 5 l/ha za vegetační období. 
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Růstová fáze plodiny: při POST aplikaci BBCH 12-18 

Růstová fáze plevelů: při POST aplikaci - BBCH 10 

 

Dávka vody: 300-400 l/ha – předseťová a preemergentní aplikace   

                      200-400 l/ha – postemergentní aplikace 

 

Spektrum plevelů: 

Plevele citlivé: heřmánky, merlík bílý, lebeda rozkladitá, lilek černý, pěťour maloúborný, 

hluchavky, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, lipnice roční  

Plevele méně citlivé: ježatka kuří noha, rdesno ptačí, rozrazil břečťanolistý, laskavce, svízel 

přítula, mák vlčí, řepka olejka-výdrol 

 

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. 

 

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované 

plodině.  Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. 

 

Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny 

rostlin a poškození porostu. 

 

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

přípravkem. 

 

Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení. 

 

Následné plodiny: 

Pěstování následných plodin je bez omezení. 

 

Náhradní plodiny: 

V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k předčasné zaorávce řepy, lze vysévat jako 

náhradní plodinu bezprostředně cukrovku a krmnou řepu, nebo po orbě do hloubky 25 cm lze 

vysévat kukuřici.   

 

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

nebo pozemky určené k setí. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

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

přípravek Goltix Top, musejí být veškeré jeho stopy z mísících 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. 
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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 okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

Cukrová řepa, krmná řepa 10 5 5 0 

 

Koban T (+ další obchodní jméno Bolton Duo, Balaton)  
držitel rozhodnutí o povolení: Cheminova Deutschland GmbH. & Co. KG, Stader Elbstrasse, 

DE-21683 Stade, Německo 

evidenční číslo: 4563-0 

účinná látka: terbuthylazin 250 g/l 

                      pethoxamid   300 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 ježatka kuří noha, 

lesknice kanárská, 

oves hluchý, plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

3,0 l/ha AT  1) 

preemergentně  

do 3 dnů po 

zasetí 

 

 

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 

 

Spektrum účinnosti 

Citlivé plevele  

Laskavec srstnatý, merlík bílý, heřmánkovec přímořský, heřmánek pravý, rmen rolní, výdrol 

řepky olejky, kokoška pastuší tobolka, zemědým lékařský, kakost luční, hluchavka nachová, 

pomněnka rolní, mák vlčí, jitrocel větší, rdesno blešník, ředkev ohnice, mléč rolní, smetánka 

lékařská ze semene, penízek rolní, rozrazil perský, ptačinec žabinec, oves hluchý.  

Méně citlivé plevele 

Svízel přítula, pohanka svlačcovitá, ježatka kuří noha, violka rolní, lesknice kanárská. 

 

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. 

 

Optimální aplikační termín je u preemergentní aplikace do 3 dnů po zasetí kukuřice vždy před 

vzejitím plevelů.  

Po preemergentním ošetření kukuřice přípravkem Koban T se může objevit fytotoxicita 

způsobující chlorózy, deformace a opožďování v růstu a to zejména pokud po aplikaci 

následují silné deště nebo chladový stres.  

 

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení k přípravku. 
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Možný vliv přípravku na jakost ošetřených rostlin nebo rostlinných produktů konzultujte 

s držitelem povolení. 

 

Následné plodiny 

Nelze vyloučit poškození na podzim setých ozimých obilnin v případě nepříznivých 

podmínek jako je dlouhotrvající sucho. V takovém případě se doporučuje provést před setím 

orbu do hloubky minimálně 20 cm. To platí také pro řepku olejku a cukrovku. 

V případě předčasné likvidace porostu lze pěstovat po orbě jako náhradní plodinu kukuřici. 

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

 

Neošetřovat kukuřici určenou pro produkci osiva. 

 

Čištění aplikačního zařízení 

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

přípravek Koban T, musí 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 musí 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 20m. 

 

 

Nissorun 10 WP 
držitel rozhodnutí o povolení: Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 

Dusseldorf, Německo 

evidenční číslo: 3598-5 

účinná látka: hexythiazox   100 g/kg 

platnost povolení končí dne: 25. 3. 2017 
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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 

 

jabloň sviluška ovocná, 

sviluška chmelová 

1 kg/ha 28  1) od: 51 BBCH, 

do: 81 BBCH 

 

 

hrušeň sviluška ovocná, 

sviluška chmelová 

1 kg/ha 28  1) od: 51 BBCH, 

do: 81 BBCH 

 

 

réva sviluška ovocná, 

sviluška chmelová 

0,8 kg/ha 21  1) od: 15 BBCH, 

do: 75 BBCH 

 

 

okrasné 

rostliny, 

okrasné 

dřeviny 

sviluška ovocná, 

sviluška chmelová 

0,8 kg/ha AT  1) od: 14 BBCH, 

do: 89 BBCH 

 

 5) skleníky 

okrasné 

rostliny, 

okrasné 

dřeviny 

sviluška ovocná, 

sviluška chmelová 

0,8 kg/ha AT  1) od: 14 BBCH, 

do: 89 BBCH 

 

 5) venkovní 

prostory 

chmel otáčivý sviluška chmelová 1,5 kg/ha 28  1) od: 01 BBCH, 

do: 59 BBCH 

 

 

jahodník sviluška chmelová 1 kg/ha 3  1) od: 14 BBCH, 

do: 97 BBCH 

 

 5) skleníky 

jahodník sviluška chmelová 1 kg/ha 3  1) od: 14 BBCH, 

do: 97 BBCH 

 

 5) venkovní 

prostory 

rybíz, angrešt, 

maliník, 

ostružiník 

sviluška ovocná, 

sviluška chmelová 

1 kg/ha AT  1) po sklizni 

 

 

rajče sviluška chmelová 1 kg/ha 3  1) od: 14 BBCH, 

do: 89 BBCH 

 

 5) skleníky 

paprika sviluška chmelová 0,8 kg/ha 3  1) od: 14 BBCH, 

do: 89 BBCH 

 

 5) skleníky 

baklažán sviluška chmelová 1 kg/ha 3  1) od: 14 BBCH, 

do: 89 BBCH 

 

 5) skleníky 
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meloun, 

meloun 

vodní, tykev 

sviluška chmelová 0,8 kg/ha 3  1) od: 14 BBCH, 

do: 89 BBCH 

 

 5) skleníky 

okurka, 

okurka 

nakladačka, 

cuketa 

sviluška chmelová 0,8 kg/ha 3  1) do: 89 BBCH 

 

 5) skleníky 

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  

chmel otáčivý  700-3300 l/ha rosení max.  1x  za rok  

jabloň, hrušeň  500-1700 l /ha postřik, 

rosení 

max.  1x  za rok  

réva  400-1360 l /ha postřik, 

rosení 

max.  2x  za rok 30 dnů 

okrasné rostliny, 

okrasné dřeviny 

 300-1600 l /ha postřik max.  1x  za rok  

angrešt, maliník, 

ostružiník, rybíz 

 1000 l/ha postřik, 

rosení 

max.  1x  za rok  

baklažán  600 - 2500 l /ha postřik max.  1x  

cuketa  600 - 1600 l /ha postřik max.  1x  

jahodník  200-2400 l /ha - pole, 

200 - 2000 l  /ha - 

skleník 

postřik max.  1x  za rok  

meloun, meloun 

vodní 

 1000-1500 l/ha postřik max.  1x  

okurka  600 - 1600 l/ha  postřik max.  1x  

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

rajče  600 - 2500 l/ha postřik max.  1x  

tykev  1000-1500 l /ha postřik max.  1x  

 

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

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] 

Jabloň, hrušeň 25 18 14 6 

Rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, réva 16 12 6 5 

Chmel 30 25 16 10 

Okrasné rostliny a dřeviny  ˂ 50 cm, 4 4 4 4 



25 

 

jahody 

Okrasné rostliny a dřeviny  50 - 150 cm 6 6 6 6 

Okrasné rostliny a dřeviny  ˃ 150 cm 25 16 12 5 

 

Jabloň, hrušeň : 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m. 

Rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, réva: 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m. 

Chmel: 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m. 

Okrasné rostliny a dřeviny  ˃ 150 cm 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m. 

 

Pyrus 400 SC 
držitel rozhodnutí o povolení: AGRIPHAR S.A., Rue de Renory 26/01, B-4102 Ougrée, 

Belgie 

evidenční číslo: 4679-0 

účinná látka: pyrimethanil    400 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 5. 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 

réva plíseň šedá 2,0 l/ha 21   

jabloň, hrušeň strupovitost 1 l/ha  (0,33 l/1 m 

výšky koruny/ha) 

56 1) od 10 BBCH, 

do 69 BBCH 

 

 

 

Plodina, oblast 

použití. 
Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

réva 200-1000 l /ha postřik, rosení max.  1x  

jabloň, hrušeň 150-1500 l /ha (max. 

500 l/1 m výšky 

koruny/ha) 

postřik, rosení max.  4x 7 dnů 

 

Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem povolení možný vliv 

zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu. 
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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] 

Jabloň, hrušeň 15 12 6 6 

 

Pro aplikaci do jabloně, hrušně 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 15 m.  

 

Recervin 
držitel rozhodnutí o povolení: NeraAgro, spol. s r.o., Práce 657, 277 11 Neratovice 

evidenční číslo: 1467-2 

účinná látka: destilační zbytky tuků 94  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 

lesní dřeviny ohryz a loupání 

kůry 

110-130 

kg/100 stromů 

-    

 

 

Plodina, oblast 

použití 
Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

lesní dřeviny - postřik, nátěr kartáčem nebo 

štětcem 

1x 

 

Termín aplikace:  

Lesní dřeviny se proti ohryzu a loupání kůry ošetřují v době ohrožení poškození stromů, 

nejpozději při začátku výskytu poškození zvěří. 

 

4. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ  DALŠÍHO PROSTŘEDKU 

 

 

- rozhodnutí nebyla vydána 
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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 

 

Agil 100 EC 
evidenční číslo: 4239-9 

účinná látka: propachizafop 100 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 11. 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 
 

hořčice sareptská  plevele 

lipnicovité 

jednoleté 

0,5-0,8 l/ha AT 1) postemergentně 

2) od: 13 BBCH, 

do: 29 BBCH 

6) množitelské 

porosty 

hořčice sareptská  pýr plazivý 1,2 - 1,5 

l/ha   

AT 1) postemergentně 

2) od: 13 BBCH, 

do: 29 BBCH 

6) množitelské 

porosty 

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

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

hořčice sareptská  100-400 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 vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

hořčice sareptská 4 4 4 4 

 

 

Agil 100 EC (+ další obchodní jméno Garland Forte) 
evidenční číslo: 4239-9 

účinná látka: propachizafop  100 g/l 

platnost povolení končí dne: 30.11.2019 
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Rozsah použití přípravku: 

1) Plodina, oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

ředkev olejná – pro 

produkci osiva pro 

strniskové směsky na 

zelené hnojení 

výdrol obilnin  0,5 l/ha   

100-400 l vody /ha  

AT 3) postemergentně  

ředkev olejná – pro 

produkci osiva pro 

strniskové směsky na 

zelené hnojení 

plevele lipnicovité 

jednoleté 

0,5-0,8 l/ha   

100-400 l vody /ha 

AT 3) postemergentně  

ředkev olejná – pro 

produkci osiva pro 

strniskové směsky na 

zelené hnojení 

pýr plazivý 1,2-1,5 l/ha   

100-400 l vody /ha 

AT 3) postemergentně 

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

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina 
bez 

redukce 

tryska  

50 % 

tryska 

75 % 

tryska  

90 % 

Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organismů 

[m] 

ředkev 4 4 4 4 

 

Celest Extra Formula M  
evidenční číslo: 4498-2  

účinná látka: difenokonazol  25 g/l 

                      fludioxonyl      25 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 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 
 

oves setý  hnědá skvrnitost 

ovsa 

200 ml /100 

kg osiva 

AT  

 

 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 
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Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině 

oves  podle typu 

mořičky 

moření max.  1x 

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

 

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

zařízení.Riziko z použití přípravku je z hlediska vlivu na životní prostředí akceptovatelné při 

výsevku 200 kg osiva/ha. 

 

Namořené osivo nesmí být použito ke zkrmování ani konzumaci. Obaly (pytle) s osivem 

namořeným přípravkem Celest Extra Formula M musí být zřetelně označeny. 

 

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 

ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

 

 

Curatio evidenční číslo: 0000-73 

účinná látka: polysulfid vápenatý  380 g/l 

platnost povolení: od 1. 4. 2015 do 29. 7. 2015 

 

 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 
 

jádroviny - 

ekologická 

produkce 

padlí, 

strupovitost 

20 l/ha 30  

 

 4) max. koncentrace  

2 % 

 

 

 

Plodina, oblast 

použití 
Dávka vody Způsob 

aplikace 
Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

jádroviny  max. 1500 l /ha postřik, rosení max. 14x 5 dnů 

 

Přípravek Curatio se používá na klíčící spóry při primární infekci strupovitosti. Aplikuje se na 

mokrý list. Je možné používat i při nízké teplotě. 

Aplikace v době kvetení může mít probírkový efekt. 

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] 

Jádroviny 35 35 35 35 

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

Jádroviny 30 20 15 5 

 


