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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. 8. 2015 

č.j. : UKZUZ 081824/2015 

 

 

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 7. 2015 – 31. 7. 2015 

 

 

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

 

 

Diflanil 500 SC  
držitel rozhodnutí o povolení: GLOBACHEM nv., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 

2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgie 

evidenční číslo: 5295-0 

účinná látka: diflufenikan 500 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 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, 

ječmen  ozimý, 

pšenice špalda, 

tritikale, žito 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,375 l/ha AT  1) od: 01 BBCH, 

do: 29 BBCH  
 

ječmen  jarní plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,125 l/ha AT  1) od: 26 BBCH, 

do: 29 BBCH   

ovocné dřeviny plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,6 l/ha AT  1) od: března, 

do: září   
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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, žito, 

ovocné dřeviny 
200-400 l/ha postřik 1x 

 

Plevele jsou nejcitlivější před vzejitím, nebo krátce po vzejití. Po vzejití jsou dvouděložné 

plevele nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 pravých listů. Svízel přítula je 

nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 přeslenů. V pozdějších fázích účinnost 

výrazně klesá.  

 

Srážky v prvním týdnu po aplikaci zvyšují účinnost. 

 

Spektrum účinnosti:   

Citlivé plevele: rozrazily, violka rolní, ptačinec žabinec, hluchavka nachová, ředkev ohnice, 

merlík bílý, kopřiva žahavka, mléč zelinný, řeřišnice srstnatá  

 

Méně citlivé plevele: svízel přítula, heřmánek pravý, pampeliška lékařská  

 

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. 

Po aplikaci přípravku se může vyskytnout přechodná fytotoxicita v podobě chloróz prvních 

listů. 

 

V ovocných dřevinách se ošetřuje pod korunami stromů nebo keřů. Přípravek nesmí 

zasáhnout zelené části ovocných dřevin a ozeleněný pás v meziřadí. 

Neaplikujte v prvním roce po výsadbě.  

 

Následné plodiny: 

Pěstování následných plodin je bez omezení. Před výsevem následných plodin proveďte orbu 

nebo kultivaci do hloubky minimálně 15 cm.  Před výsevem luskovin, brukvovitých plodin 

nebo ozimé řepky olejky musí být půda důkladně promíchána. Pro kultury cukrové řepy nebo 

cibule je nezbytné úplné převrácení brázdové skývy.  

 

Náhradní plodiny: 

Jako náhradní plodinu v případě likvidace porostu na jaře lze použít obilniny, brambory, 

hrách, bob. Pole musí být zoráno do hloubky min. 15 cm a musí uplynout min. 20 týdnů od 

aplikace. 

 

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

 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin. 
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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] 

Obiloviny ozimé 5 4 4 4 

Obiloviny jarní, ovocné stromy a keře 4 4 4 4 

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

[m] 

Obiloviny, ovocné stromy a keře 5 0 0 0 

 

Obiloviny ozimé: 

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 5 m.  

 

Kantik 
držitel rozhodnutí o povolení: Adama CZ s.r.o., Za Rybníkem 779, 252 42 Jesenice 

evidenční číslo: 5155-0 

účinná látka: prochloraz    200 g/l 

                     tebukonazol  100 g/l 

                     fenpropidin   150 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 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,  

žito,  

tritikale 

padlí travní, 

braničnatka pšeničná, 

braničnatka plevová, 

rez pšeničná 

2 l/ha 42  1) od: 30 BBCH, 

do: 61 BBCH  

 

ječmen padlí travní, 

rynchosporiová 

skvrnitost,  

hnědá skvrnitost 

ječmene,  

rez ječná 

2 l/ha 42  1) od: 30 BBCH, 

do: 61 BBCH  

 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a 

sklizní. 

 

Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

pšenice, žito, 

tritikale, ječmen 

 200-400 l/ha postřik   2x  14 dnů 
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Použití v množitelských porostech pšenice jarní a ječmene ozimého konzultujte s držitelem 

povolení 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] 

Obiloviny 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 pouze při 

použití 5 m vegetačního pásu. 

 

Monceren Pro 
držitel rozhodnutí o povolení: Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, 

Francie 

evidenční číslo: 5278-0 

účinná látka: pencykuron   250 g/l 

                     prothiokonazol  8 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 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 kořenomorka 

bramborová 

0,6 l/t  AT 1) před výsadbou  4) výsadba  

2,5 t/ha - 

konzumní 

brambory,  

5 t/ha - na 

produkci 

sadby 

brambor kořenomorka 

bramborová 

1,5 l/ha AT 1) při výsadbě   

brambor stříbřitost slupky 

bramboru 

0,8 l/ha AT 1) před výsadbou  4) výsadba  

2,5 t/ha - 

konzumní 

brambory, 

 5 t/ha - na 

produkci 

sadby 

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

brambor 2 l/t hlíz při moření, 60-80 l/ha při 

aplikaci do brázdy 

moření, aplikace při výsadbě 

do brázdy 

 

Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního 

zařízení.  

 

POL-Sulphur 80 WG 
držitel rozhodnutí o povolení: CIECH Sarzyna Spólka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310    

                                                 Nowa Sarzyna, Polsko 

evidenční číslo: 4985-0 

účinná látka: síra 800 g/kg      

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2020 

 

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 
(hrozny moštové a 

stolní) 
 

padlí révové 2-4 kg/ha 5  1) od:15-18 

BBCH  

 

cukrovka padlí řepné 4-7,5 kg/ha 14    

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a 

sklizní. 

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval 

mezi 

aplikacemi  

réva  500-1000 l/ha postřik, 

rosení 

  8x  7 dnů 

cukrovka  300 l/ha postřik   3x  10 dnů 

 

Dávkování volíme podle intenzity napadení plodiny.  Nižší dávka z uvedeného rozmezí se 

použije při nižším infekčním tlaku.  

 

Neošetřujte při intenzivním slunečním svitu a vysokých teplotách. 

 

Roundup Flexi 
držitel rozhodnutí o povolení: Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460, B-2040 Antverpy, 

Belgie 

evidenční číslo: 4981-0 

účinná látka: glyfosát  170 g/l  

platnost povolení končí dne: 31. 12. 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 

brambor, 

cukrovka, 

kukuřice, 

slunečnice, 

sója a jiné 

plodiny 

plevele 

jednoleté 

40-70 ml/100 m
2
  

2 l vody /100 m
2
 

AT  1) před 

setím, před 

výsadbou  

 

brambor, 

cukrovka, 

kukuřice, 

slunečnice, 

sója a jiné 

plodiny 

plevele vytrvalé 70-100 ml/100 

m
2
  

2 l vody /100 m
2
 

AT  1) před 

setím, před 

výsadbou  

 

nezemědělská 

půda 

nežádoucí 

vegetace, 

nežádoucí 

dřeviny 

70-130  ml/100 

m
2
 2 l vody /100 

m
2
 

AT   4) aplikace 

opakovaná;  

Celková dávka 

max. 200 ml 

přípravku/100 

m
2 
za rok 

orná půda plevele 

jednoleté 

40-70 ml/100 m
2
 

2 l vody /100 m
2
 

AT  1) po sklizni   

orná půda plevele vytrvalé 70-100 ml/100 

m
2
 2 l vody /100 

m
2
 

AT  1) po sklizni   

réva plevele 

jednoleté, 

turanka 

kanadská 

60 ml/100 m
2
  

2 l vody /100 m
2
 

14   4) aplikace 

opakovaná;  

Celková dávka 

max. 200 ml 

přípravku/100 

m
2
 za rok 

réva pýr plazivý, 

pcháč, mléč 

70-100 ml/100 

m
2
 2 l vody /100 

m
2
 

14   4) aplikace 

opakovaná;  

Celková dávka 

max. 200 ml 

přípravku/100 

m
2
 za rok 

réva svlačec rolní, 

pampeliška 

lékařská, 

kopřiva 

dvoudomá 

160 ml/100 m
2
   

2 l vody /100 m
2
 

14   4) aplikace 

opakovaná;  

Celková dávka 

max. 200 ml 

přípravku/100 
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m
2
 za rok 

jádroviny, 

peckoviny 

mimo 

broskvoň 

pýr plazivý, 

pcháč, mléč 

70-100 ml/100 

m
2
 2 l vody /100 

m
2
 

AT   4) aplikace 

opakovaná; 

Celková dávka 

max. 200 ml 

přípravku/100 

m
2
 za rok 

trávníky  obnova porostu 70-130 ml/100 

m
2 

2 l vody /100 

m
2
 

AT    4) aplikace 

opakovaná 

Celková dávka 

max. 200 ml 

přípravku/100 

m
2
 za rok 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a 

sklizní. 

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

Plodina, oblast použití Způsob aplikace Max. počet 

aplikací 

v plodině 

brambor, cukrovka, kukuřice, slunečnice, orná půda, 

sója 

postřik 1x 

jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň), réva, trávníky, 

nezemědělská půda 

postřik 2x 

 

Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části nežádoucích plevelů. Ošetřované rostliny mají 

být v plném růstu. Víceleté hluboko kořenící plevele nesmí být zakryty jinými plevely.  

Vlastní dávka přípravku se řídí druhovou skladbou plevelů. Základní dávka přípravku, která 

ničí většinu jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů je 40 - 70 ml / 100 m
2
 

plochy na 2 litry postřikové kapaliny. Na ničení odolnějších druhů plevelů jako jsou např. 

pcháče, mléče, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá nebo dřeviny je nutné dávku zvýšit. 

 

Před setím nebo výsadbou plodin 

Přípravek lze použít k likvidaci vzešlých plevelů před setím nebo sázením plodin. Následné 

úpravy ošetřené plochy (kypření, okopávání, příprava pro setí atd.) provádějte až poté, co se 

objeví příznaky působení přípravku na plevelech, minimálně však 10 dní po ošetření. Tím 

umožníte důkladné proniknutí přípravku až do kořenů plevelů a jejich úplnou likvidaci.  

 

Orná půda (po sklizni plodin) 

Ošetření se provádí po sklizni na vzešlé plevele. Proti pýru plazivému se ošetřuje v době, kdy pýr 

dosáhne výšky 15-25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3 - 4 listy. Následnou kultivaci ošetřené 

plochy (okopávání, orba, rytí atd.) provádějte až poté, co se plně projeví příznaky působení 

přípravku na plevelech. 

 

Nezemědělská půda  

Přípravek lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, 

hřbitovech, skladovacích plochách, dvorech apod. 
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Réva vinná, jádroviny, peckoviny (mimo broskvoní) 

Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti 

doporučuje ošetřovat dávkou 160 ml přípravku na 100 m
2
 po nasazení poupat, popřípadě aplikaci 

po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během 

celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. 

Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3 rokem 

po výsadbě.  

Trávníky 

Při likvidaci starého trávníku používejte dávku odpovídající nejodolnějšímu druhu přítomného 

plevele. Proti pampelišce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 130 

ml přípravku na 100 m
2
, případně aplikaci po několika týdnech opakovat. Následnou kultivaci 

ošetřené plochy provádějte až poté, co se plně projeví příznaky působení přípravku na plevelech. 

 

V případě opakovaného ošetření v jádrovinách a peckovinách (mimo broskvoní), révě vinné, 

trávnících a nezemědělské půdě nesmí celková dávka přípravku překročit 200 ml/100m
2
 za 

rok. 

 

Nevstupujte do ošetřených porostů před tím, než postřik zcela oschne, zabráníte tak přenosu 

přípravku na jiné rostliny.  

 

Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem 

postřikové mlhy! 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! 

 

Okamžitě po použití důkladně odstraňte veškeré zbytky přípravku z aplikačního zařízení.  

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin.  

 

Roxy 800 EC 
držitel rozhodnutí o povolení: GLOBACHEM nv., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 

2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgie 

evidenční číslo: 5290-0 

účinná látka: prosulfokarb   800 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 Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

pšenice  ozimá, 

ječmen  ozimý, 

žito  ozimé, 

tritikale  ozimé 

plevele 

jednoděložné 

jednoleté, 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

4 l/ha AT 1) preemergentně  

do 3 dnů po zasetí,  

postemergentně  

max. BBCH 13  

2) preemergentně,  

postemergentně  

BBCH 10-12  
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brambor plevele 

jednoděložné 

jednoleté, 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

4 l/ha AT  1) preemergentně  

BBCH 01-08  

2) preemergentně  

 

 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 

aplikace a sklizní. 

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

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet aplikací 

v plodině 

pšenice, ječmen, žito, tritikale, 

brambor 

 200-400 l/ha postřik 1x   

 

Upřesnění podmínek aplikace: 

Spektrum účinnosti: 

Plevele citlivé:  

heřmánkovité plevele, hluchavka nachová, chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, 

kolenec rolní,  

konopice napuchlá, laskavce, merlíky, opletka obecná, penízek rolní, pěťour maloúborný, 

ptačinec žabinec, rozrazily, ředkev ohnice, svízel přítula  

 

Plevele méně citlivé:  

heřmánkovec přímořský, výdrol řepky, rdesno blešník, ježatka kuří noha  

Dodržujte požadovanou hloubku setí/sázení.  

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

anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.  

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. 

 

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaných plodinách.  

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. 

Při aplikaci na písčitých půdách, zejména s obsahem humusu pod 1%, není vyloučeno 

poškození porostu. 

Vliv na kvantitativní výnosové parametry ozimého ječmene, žita, triticale a bramboru 

konzultujte s držitelem povolení. 

 

Náhradní plodiny: 

V případě, že došlo k zaorávce plodiny ošetřené přípravkem Roxy 800 EC, lze po provedené 

orbě pěstovat kukuřici. 



10 

 

Při zaorávce obilnin na jaře lze pěstovat jarní obilniny, kukuřici, brambory, hrách, nebo 

slunečnici. 

 

Následné plodiny:  

V témže roce na podzim lze jako následné plodiny pěstovat po orbě ozimé obilniny, nebo 

řepku olejku. 

Následné plodiny pěstované v následujícím roce na jaře lze pěstovat bez omezení, kromě 

fazolu. 

 

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

 

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 7 4 4 4 

Brambory 6 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

Obilniny, brambory 10 5 5 0 

Pro aplikaci do obilnin 

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. 

Pro aplikaci do brambor 

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 15m. 

 

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

Rakousko 

evidenční číslo: 4927-0 

účinná látka: azoxystrobin  250 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2022 
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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, 

braničnatka 

plevová, rez 

pšeničná 

0,8 l/ha 35  1) od: 31 BBCH, 

do: 69 BBCH  

 

ječmen rez ječná, hnědá 

skvrnitost 

ječmene 

0,8 l/ha 35  1) od: 31 BBCH, 

do: 59 BBCH  

 

kukuřice skvrnitost 

kukuřice 

(Kabatiella zeae) 

1 l/ha AT  1) od: 39 BBCH, 

do: 87 BBCH  

6) semenné 

porosty 

řepka olejka hlízenka obecná, 

čerň řepková 

1 l/ha 21  1) od: 61 BBCH, 

do: 69 BBCH  

 

chřest rez chřestová 1 l/ha -  1) od:   60 

BBCH, do:   91 

BBCH  

 

rajče plíseň 

bramborová 

1 l/ha 3  1) od:   40 

BBCH, do: 88 

BBCH  

 5) skleníky 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 

aplikace a sklizní. 

 

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  

chřest  600-800 l/ha postřik   3x  

ječmen  100-300 l/ha postřik   2x  10-21 dnů 

kukuřice  100-400 l/ha postřik   2x  21-42 dnů 

pšenice  100-300 l/ha postřik   2x  14-28 dnů 

rajče  400-1200 l/ha postřik   3x  8 -12 dnů 

řepka olejka  100-500 l/ha postřik   1x  

 

Plodina Zákaz 

kukuřice Zákaz zkrmování 
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Při použití nízkých dávek vody konzultujte s držitelem povolení vliv zvýšené koncentrace na 

bezpečnost plodiny. 

 

V kukuřici proti skvrnitosti kukuřice (Kabatiella zeae) dosahuje přípravek průměrné 

účinnosti. 

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti fuzariózám klasů pšenice ozimé. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k přípravku Tazer. Přípravek nesmí být použit, 

hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy. 

 

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení k přípravku. 

 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin (zejména jabloní). 

 

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, řepka olejka, chřest, kukuřice 4 4 4 4 

 

Obilniny: 

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 15 m vegetačního pásu. 

 

Řepka olejka, chřest, 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 10 m vegetačního pásu. 

 

Je třeba důkladně vypláchnout obaly od přípravku.  

 

 

 

2. NOVÉ ZAPSANÉ DALŠÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN DO 

ÚŘEDNÍHO REGISTRU 

 

- rozhodnutí nebyla vydána 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

3.  ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 

   

Basta 15 
držitel rozhodnutí o povolení: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 

Monheim, Německo 

evidenční číslo: 3732-9 

účinná látka: glufosinát amonný 150 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 

brambor  

konzumní a 

průmyslové 

desikace 2,5 l/ha 14  1) ve f. na začátku 

přirozeného 

dozrávání,  BBCH 

91  

 

brambor  

konzumní a 

průmyslové 

desikace - 3-5   

dní před desikací 

se mechanicky 

zničí nať 

1,5 l/ha 14  1) ve f. na začátku 

přirozeného 

dozrávání, BBCH 

85  

 

ovocné sady 

mimo broskvoň, 

vinice 

plevele 3 l/ha   + 

síran amonný 

10 kg/ha - 

TM 

21    

ovocné sady 

mimo broskvoň, 

vinice 

plevele 4-5 l/ha 21    

okrasné rostliny, 

okrasné dřeviny 

plevele 4-5 l/ha  400-

800 l vody 

/ha 

AT    

lesní školky plevele 1,5-2 l/ha  

300 l vody 

/ha 

AT  1) meziřádkově s 

krytem  

 

lesní dřeviny, 

lesní půda, 

příprava půdy 

před zalesněním, 

mimoprodukční 

plochy a 

manipulační 

plochy 

buřeň 3-5 l/ha  300-

500 l vody 

/ha 

AT    
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OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 

aplikace a sklizní. 

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

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

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

brambor  300-600 l/ha postřik   1x 

lesní dřeviny , lesní půda, 

mimoprodukční plochy, příprava 

půdy před zalesněním 

 300-500 l/ha postřik   2x 

lesní školky  300 l/ha postřik   3x 

okrasné dřeviny, okrasné rostliny, 

ovocné sady, vinice 

 400-800 l/ha postřik   2x 

 

Brambor 

Dávku 2,5 l/ha lze použít na porosty řidší, případně nezaplevelené nebo ve vyšším stupni 

zralosti. V případě předchozího mechanického zničení natě (3-5 dnů poté) se použije dávka 

1,5 l/ha. Při vlhkém průběhu počasí je nutné bramborovou nať před použitím BASTA 15 

mechanicky rozdrtit. Při výskytu silných srážek  (30-40 mm) v posledních 5 dnech před 

plánovanou aplikací přípravku, za předpokladu silných srážek bezprostředně po aplikaci a na 

silně zamokřených půdách nelze BASTA 15 na desikaci brambor použít.  

 

Ovocné sady (kromě broskvoní) a vinice  

Ošetřovat tehdy, když jsou plevele vzešlé a mají vytvořeny dostatečné množství listové 

plochy. Výška plevelných rostlin má být optimálně 7-12 cm, nemá přesahovat 20 cm.  

Dávka 4 l/ha se používá na plevele do výšky 15 cm za optimálních podmínek pro účinnost, 

dávka 5 l/ha na plevele do 25 cm, přesličku rolní, případně za obtížnějších podmínek  

pro účinnost jako je sucho a/nebo chladno.  

Při novém zaplevelení lze aplikaci opakovat. 

Při aplikaci v mladých výsadbách (kmínky mladší než 3 roky) nesmí přípravek zasáhnout 

kmínky stromů nebo révy. 

 

Okrasné rostliny a okrasné dřeviny 

Ošetřovat tehdy, když jsou plevele vzešlé a mají vytvořené dostatečné množství listové 

plochy. Výška plevelných rostlin má být optimálně 7-12 cm, nemá přesahovat 20 cm, na 

méně vzrostlé plevele postačí spodní hranice dávkování. 

Při novém zaplevelení lze aplikaci opakovat. 

 

Lesnictví 

BASTA 15 hubí široké spektrum plevelů vyskytujících se v lesních školkách, v kulturách  

i na ostatních plochách včetně nadzemních částí přesličky rolní. Účinek na vytrvalé plevele 

však nebývá trvalý, přípravek na ně účinkuje po dobu 2-4 měsíců a tyto mohou za příznivých 

podmínek pro růst a vývoj znovu obrůstat. V případě plevelných náletových dřevin je 

kompletní účinek dosažen zpravidla pouze, pokud jsou semenáčky jednoleté; starší dřeviny 

mohou v případě příznivých růstových podmínek znovu obrůstat. Podobě je tomu i v případě 

maliníku a ostružiníku, kdy je účinek spolehlivý jen na mladé zelené výhony a u starších 

klesá. 
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Lesní školky: Plevele by se v době aplikace měly optimálně nacházet ve fázi 2-4 pravých listů. 

Postřik nesmí zasáhnout zelené části kulturních dřevin! 

Nižší dávku 1,5 l/ha lze použít při nižším tlaku plevelů, časnějších vývojových fázích plevelů, 

vyšší dávku 2,0 l/ha při větším tlaku plevelů, pokročilejších vývojových fázích případně  

za obtížnějších podmínek pro účinnost jako je sucho a/nebo chladno. Úrovně těchto faktorů 

konzultujte s držitelem povolení.  

Při novém výskytu plevelů se aplikace opakuje. 

  

Příprava půdy před zalesněním: BASTA 15 se používá formou pásového postřiku v dávce 3-5 

l přípravku v 300 l vody/ha (koncentrace min. 1%); ošetření na jaře. Optimálního účinku  

se dosáhne, pokud dvouděložné plevele mají 2-6 pravých listů; účinek na přerostlé plevele 

nemusí být při povolené dávce vždy dostatečný. Rovněž tak i účinek na semenáčky 

náletových dřevin a maliník a ostružiník starší jednoho roku nemusí vždy být dostatečný. Na 

rostliny v raných vývojových fázích a za dobrých podmínek pro aplikaci se použije dávka 

nižší, na větší rostliny, přesličku případně za nepříznivých podmínek (sucho, chladno) se 

použije dávka vyšší.  

Při novém výskytu plevelů se aplikace opakuje. 

 

Ochrana kultur proti nežádoucí buřeni: BASTA 15 se používá v dávce 3-5 l/ha ve 300 l vody 

(koncentrace min. 1%) jako cílená meziřádková aplikace; plevele by se v době aplikace měly 

optimálně nacházet ve fázi 2-6 pravých listů. Na rostliny v raných vývojových fázích  

a za dobrých podmínek pro aplikaci se použije dávka nižší, na větší rostliny, přesličku 

případně za nepříznivých podmínek (sucho, chladno) se použije dávka vyšší. Postřik nesmí 

zasáhnout zelené části kulturních dřevin! 

Při novém výskytu plevelů se aplikace opakuje. 

 

Ošetření manipulačních a mimoprodukčních ploch: BASTA 15 se používá v dávce 5 l/ha  

ve 300-500 l vody (koncentrace min. 1%) formou pásového postřiku. 

Při novém výskytu nežádoucích rostlin se aplikace opakuje. 

 

Spektrum plevelů: plevele trávovité a dvouděložné jednoleté – účinek na plevele vytrvalé je 

pouze dočasný.  

Růstové fáze plevelů: přípravek působí kontaktně -  je přijímán listy a zelenými částmi 

plevelů, které musejí být aplikační kapalinou zasaženy.  

Dávka aplikační kapaliny v polních kulturách: podle výšky a hustoty porostu tak, aby 

rostliny byly aplikační kapalinou dokonale pokryty. 

Pokud není přípravek použit jako desikant, nesmí být zasaženy pěstované plodiny nebo 

kultury. 

Pěstování následných plodin je bez omezení. 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem. 

 

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého 

aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku  

BASTA 15. 

 

Přípravek se aplikuje pásovým postřikem nebo bodově. Při pásovém postřiku musí 

dávkování přípravku odpovídat skutečně ošetřované ploše. 

 

Přípravek lze použít v tank-mix směsi s hnojivem síran amonný, v souladu s indikační 

tabulkou.  
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Použití nižších než uvedených dávek je nutno konzultovat s držitelem povolení. 

 

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] 

brambor 10 5 3 0 

lesní kultury 30 15 10 3 

lesní školky 15 10 5 3 

sady, vinice, okrasné rostliny, okrasné dřeviny nelze 20 10 5 

 

 

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

Německo 

evidenční číslo: 5012-0 

účinná látka: metazachlor         300 g/l 

                     dimethenamid-P   100 g/l   

                     chinmerak             100 g/l 

platnost povolení končí dne: 31.10.2016 

 

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 

řepka 

olejka  

ozimá 

plevele 

jednoděložné 

jednoleté, plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

2,5 l/ha AT 1) od 00 BBCH do 09 

BBCH  nebo 

od 10 BBCH do18 

BBCH  

2) preemergentně,  

postemergentně  

 

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 

řepka  100-400 l/ha postřik 1x 

 

PREEMERGENTNÍ APLIKACE: 

Spektrum účinnnosti  

Plevele citlivé – rmen rolní, ptačinec žabinec, svízel přítula, kakosty, hluchavka nachová, 

merlík bílý, pomněnka rolní, starček obecný, plevele heřmánkovité, mák vlčí, kokoška pastuší 

tobolka, rozrazily 

Plevele méně citlivé – huseníček polní 

 

Dodržujte předepsanou hloubku setí. 
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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. 

 

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 

ošetřovaného porostu přípravkem. 

Zvýšené riziko hrozí na půdách s minimalizací zpracování. 

 

POSTEMERGENTNÍ APLIKACE: 

Aplikace se provádí po vzejití řepky do fáze 8 vyvinutých listů plodiny (BBCH 10 -18).  

Řepka se v období aplikace nachází zpravidla ve stádiu děložních lístků až max. 2 pravých 

listů. Přípravek se aplikuje ve stádiu klíčení až max. 1. pravého listu, páru listů nebo přeslenu 

plevele. Stádia 1. pravého listu, páru listů nebo přeslenu mohou ale dosáhnout jen plevele, 

které reagují obzvláště citlivě na přípravek, jako např. heřmánky, ptačinec žabinec, 

hluchavky, rozrazily či kakosty. U všech ostatních druhů, zejm. kokošky pastuší tobolky, 

úhorníku mnohodílného, penízku rolního, vlčího máku, laskavců a lipnicovitých plevelů, je 

třeba aplikaci provádět ve fázi klíčení až do dosažení stádia děložních listů. Svízel přítulu lze 

dobře likvidovat i v pozdějších fázích vývoje. 

 

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Při aplikaci za sucha  

se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.  

Pro dobrý herbicidní účinek je nezbytně nutná kvalitně připravená půda bez hrud  

s drobtovitou strukturou. Příliš kypré či hrudovité půdy je třeba uválet. Ošetření  

na kamenitých nebo hrudovitých půdách může být úspěšné pouze částečně, neboť semena 

plevelů klíčí zpod hrud nebo kamenů, aniž by se dostala do styku s herbicidem. Ke snížení 

účinnosti může také dojít při zakrytí plevelů posklizňovými zbytky nebo plodinou. 

Účinnost může být poněkud zbrzděna při přesušení povrchové vrstvy půdy. Projeví se však  

po následných srážkách.  

 

Spektrum účinnosti: 

Citlivé plevele: 

Jednoleté dvouděložné: rmen rolní, úhorník mnohodílný, rozrazily, starček obecný, kokoška 

pastuší tobolka, heřmánky, mák vlčí, svízel přítula, hluchavka nachová, kakosty, ptačinec 

žabinec 

Jednoleté jednoděložné: psárka polní, lipnice roční, chundelka metlice 

Méně citlivé plevele: 

Jednoleté dvouděložné: penízek rolní, merlíky, ředkevník potočnicolistý, chrpa polní 

 

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny. 

Pro zajištění dobré snášenlivosti řepkou je třeba dodržet hloubku setí 1,5 - 2 cm a semena 

řepky musí být zakryta dostatečnou vrstvou drobtovité zeminy. 

Při silných srážkách po aplikaci může být přechodně zbrzděn růst řepky, která se však ještě  

na podzim vyrovná a toto zbrzdění nemá následný vliv na výši výnosu. 

V případě extrémně vysokých srážek po aplikaci, zejména u porostů oslabených podmáčením, 
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působením mrazů, chorob nebo škůdců, může dojít ke zbrzdění růstu a prořídnutí porostu. 

Zvýšené riziko hrozí na půdách s minimalizací zpracování. 

 

 

SPOLEČNÉ ÚDAJE 

 

Po běžně sklizené řepce ošetřené Butisanem Complete lze pěstovat jakoukoliv plodinu  

bez omezení. 

Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem povolení. 

Vzhledem k reziduím metazachloru v píci a slámě pšenice jako následné plodiny  

se nedoporučuje zkrmovat tyto části skotem. 

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

Přípravek se aplikuje postřikem  

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin. 

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. 

 

Čištění aplikační techniky: 

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (1/4 objemu 

nádrže postřikovače). 

2) Vypusťte oplachovou vodu, a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (1/4 objemu 

nádrže postřikovače).  

3) Postup 2) opakujte ještě 1x. 

4) Trysky a síta 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 % tryska75 % tryska90 % 

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

Řepka olejka 8 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

Řepka olejka          5        0         0         0 

 

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

Německo 

evidenční číslo: 4401-0 

účinná látka: bentazon  320 g/l 

                     dikamba    90 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2016 

 

1) 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 2-3 l/ha AT 1) od 13 BBCH, do 16 BBCH   
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dvouděložné 2) od 13 BBCH, do 15 BBCH 

3) OL pro zkrmování zelené 

píce 4 týdny 

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 1x 

 

 

Spektrum účinnosti 

Citlivé plevele  

laskavec ohnutý, lebeda rozkladitá, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, durman obecný, 

svízel přítula, heřmánek pravý, rdesno červivec, pohanka svlačcovitá, hořčice rolní, lilek 

černý, ptačinec žabinec, penízek rolní; potlačuje pcháč oset a svlačec rolní. 

 

Ošetření se provádí v růstové fázi kukuřice BBCH 13 – 16 (3-6 listů). 

Plevele mají mít optimálně 3-5 pravých listů (BBCH 13-15). 

 

Dávka 2 l/ha se použije v optimálních růstových fázích plevelů a za podmínek příznivých pro 

aplikaci.  

Dávka 3 l/ha se použije v případě nepříznivých podmínek pro aplikaci (např. sucho, extrémně 

vysoké či nízké teploty, pokročilejší růstové fáze plevelů) nebo v případě většího tlaku 

plevelů a výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů. 

 

2) Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení: 

 

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 

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 

čirok plevele 

dvouděložné 

2-3 l/ha AT 1) od 12 BBCH, do 16 

BBCH  

3) OL pro zkrmování 

zelené píce 4 týdny 

 

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

 

Plodina, oblast 

použití 
Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

čirok  200-300 l/ha postřik   1x 

 

Odstupňování dávek přípravku podle intenzity zaplevelení a velikosti plevelů. 
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3) Další společné pokyny pro použití přípravku: 

 

Pěstování následných plodin bez omezení.  

V případě předčasné likvidace porostu lze pěstovat jako náhradní plodinu kukuřici nebo 

obilniny. Po uplynutí 4 týdnů od aplikace a zpracování půdy do hloubky minimálně 10 cm 

může být vysévána jarní řepka, hrách nebo cibule. 

 

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

 

Možný vliv ošetření na fermentační procesy konzultujte s držitelem povolení. 

 

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení. 

 

Čištění aplikačního zařízení 
Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení.  

Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky minimálně třikrát čistou 

vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.  

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] 

Kukuřice, čirok 5 0 0 0 

 

Delan 700 WDG 
držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, 

Německo 

evidenční číslo: 4182-4 

účinná látka: dithianon 700 g/kg  

platnost povolení končí dne: 31. 5. 2022 

 

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 0,75 kg/ha 42 1) od: 57 BBCH,  

do: 73 BBCH  

 

třešeň, višeň skvrnitost listů 

třešně 

0,75 kg/ha 21 1) od: 61 BBCH,  

do: 85 BBCH,  

od: 91 BBCH,  

do: 95 BBCH  

3)  při aplikaci po 

sklizni AT 
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OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 

aplikace a sklizní. 

AT- ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední 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   3x  7 dnů 

třešeň, višeň  200-1000 l/ha postřik, rosení   4x  7 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, třešeň, višeň 50 30 25 15 

   

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

svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.  

 

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

Německo 

evidenční číslo: 4895-0 

účinná látka: pyraklostrobin 133 g/l    

                     epoxykonazol    50 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 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 spála kukuřičná, 

rez kukuřičná 

1,5 l/ha  AT  1) od: 30 

BBCH, do: 

65 BBCH 

 

cukrovka cerkosporióza 

řepy, padlí 

řepné, 

větevnatka 

řepná, rez řepná 

1 l/ha  28  1) od: 33 

BBCH, do: 

49 BBCH 

 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 

aplikace a sklizní. 

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 

Interval mezi 

aplikacemi  

kukuřice  100-400 l /ha postřik max.  1x  

cukrovka  200-400 l /ha postřik max.  2x 21 dnů 

 

U kukuřice přípravek vykazuje vliv na prodloužení vegetačního období ošetřovaných porostů, 

listová plocha je delší dobu zelená („green-efekt“). 

 

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 vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organismů 

[m] 

kukuřice 9 4 4 4 

cukrovka 6 4 4 4 

Pro aplikaci do cukrové řepy 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.  

 

Pro aplikaci do kukuřice: 

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (˃3˚ svažitosti), 

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod ˂ 9 m. 

 
 

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 

 

 

b) nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 

 

Butisan Max 
evidenční číslo: 4874-0 

účinná látka: metazachlor         200 g/l 

                     dimethenamid-P   200 g/l 

                     chinmerak            100 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 10. 2016 
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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 

 

lnička setá, katrán 

etiopský 

plevele 

jednoděložné 

jednoleté, plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

2-2,5 l/ha AT  1) 

preemergentně,  

postemergentně 

časně -  při 

nepřízni počasí 

 2) 

preemergentně,  

postemergentně  

 BBCH 10  

 6) všechna 

určení mimo 

výživu lidí a 

zvířat 

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

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

katrán etiopský   200-400 l/ha postřik   1x 

lnička setá 

  

Dávkování přípravku: 

- podle půdního druhu – nižší dávka na lehké půdy 

- podle předpokládaného zaplevelení, nebo druhového výskytu plevelů 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Butisan Max  bez redukce 
tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

tryska 

90 % 

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

lnička setá, katrán etiopský – semenné 

porosty, užitkové porosty 
        4       4        4         4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin[m] 

lnička setá, katrán etiopský – semenné 

porosty, užitkové porosty 
        5        0         0         0 

 

 

Confidor 200 OD 
evidenční číslo: 4769-0 

účinná látka: imidakloprid   200 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2019 
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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 

réva školky, 

podnožové vinice 

mšička 

révokaz 

0,6 l/ha AT   

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 

réva školky, podnožové 

vinice 

500-1000 l/ha postřik max. 2x za rok 

 

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] 

réva  9 6 6 6 

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 15 m vegetačního pásu. 

 

 

Ethrel 
evidenční číslo: 3226-2 

účinná látka: ethefon  480 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 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 

 

rajče urychlení dozrávání 2,5 l/ha 7 1) ke konzervaci 

 

 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 

aplikace a sklizní. 
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Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi 

rajče  1000 l/ha postřik 2x děleně 7 dnů 

 

   Termín aplikace: 10 % rajčat je červených cca 3 týdny před sklizní 

   Max. počet aplikací: max. 2x děleně 

        1. aplikace tři týdny před sklizní v dávce 1,5l/ha 

        2. aplikace po sedmi dnech v dávce 1,0 l/ha 

 

ETHREL se aplikuje jen na suché rostliny, nepoškozené škůdci, chorobami a nedostatkem 

živin. 

Déšť v době 4 až 5 hodin po postřiku účinnost přípravku snižuje. 

Denní teplota v době aplikace i po ní by měla být vyšší než 16 °C. 

Přípravek neaplikujte v období déletrvajícího sucha. 

 

Horizon 250 EW (+ další obchodní jméno Abilis Ultra, Ornament 250 EW, 

Lynx) 
evidenční číslo: 3975-9 

účinná látka: tebukonazol  250 g/l 

platnost povolení končí dne: 27. 6. 2018 

 

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 

ovocné školky, 

okrasné školky 

rzi 0,75 - 1 l/ha -   

Ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit. 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací 

v plodině 

ovocné školky, okrasné 

školky 

 200-1000 l/ha postřik, rosení   1x za rok 

 

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] 

ovocné a okrasné školky, rostliny do 50 cm 4 4 4 4 

ovocné a okrasné školky, rostliny nad 50 cm 10 6 6 6 

ovocné a okrasné školky, rostliny nad 150 cm 30 25 16 9 
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Při aplikaci u rostlin do 50 cm: 

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 5 m vegetačního pásu. 

 

Při aplikaci u rostlin nad 50 cm: 

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 10 m vegetačního pásu. 

 

Při aplikaci u rostlin nad 150 cm: 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m. 

 

Score 250 EC 
evidenční číslo: 4014-7 

účinná látka: difenokonazol  250 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 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 

 

rajče, paprika, 

okurka 

padlí  0,4-0,8 l/ha 3  5) skleníky 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 

aplikace a sklizní. 

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

rajče, paprika, 

okurka 

 1000-2000 l/ha postřik, 

rosení 

3x 10-14 dnů 

 

Dávka vody se volí podle výšky rostlin. 

Dávkování přípravku podle výšky rostlin:   do 50 cm 0,4 l/ha  

        50-125 cm 0,6 l/ha  

         nad 125 cm 0,8 l/ha  
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SmartFresh 
evidenční číslo: 4780-0 

účinná látka: 1-methylcyklopropen   33 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31. 3. 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 

 

švestky uchování 

kvality plodů  

0,034-0,049 g/m
3
 AT 1) nejpozději  

7 dnů po sklizni 

 

5) sklady 

hrušky uchování 

kvality plodů  

0,020-0,049 g/m
3
 AT 1) nejpozději  

7 dnů po sklizni 

5) sklady 

meruňky uchování 

kvality plodů  

0,034-0,068 g/m
3
 AT 1) nejpozději  

7 dnů po sklizni 

5) sklady 

AT – určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje. 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

švestky, hrušky, meruňky   difuzor 1x 

 

 

 

 

 

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 

ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

 

 
- rozhodnutí nebyla vydána 

 


