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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. 12. 2016 

č.j. : UKZUZ 132536/2016 

 

 

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 11. 2016 – 30. 11. 2016 

 

 

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

 

 

Barracuda 
držitel rozhodnutí o povolení: Albaugh UK Ltd, 1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square, 

WC2N 5BW London, Velká Británie 

evidenční číslo: 5266-0 

účinná látka: mesotrion 100 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2018 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

kukuřice plevele 

dvouděložné 

jednoleté, ježatka 

kuří noha 

0,75-1,5 l/ha AT 1) od: 12 BBCH, 

do: 18 BBCH 

 

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

 

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

kukuřice  200-300 l/ha postřik   1x 

 

Spektrum účinnosti:  

Citlivé plevele v dávce 0,75 l/ha: merlík bílý, laskavec ohnutý, ptačinec prostřední, lilek 

černý, violka rolní 

Citlivé plevele v dávce 1,5 l/ha: ježatka kuří noha, výdrol řepky, mléč drsný  
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Přípravek se aplikuje postemergentně od 2 do 8 listů kukuřice (BBCH 12-18). 

Růstová fáze plevelů: dvouděložné jednoleté plevele ve fázi BBCH 12-14 (2-4 pravé listy), 

svízel přítula ve fázi BBCH 11 (1. přeslen je rozvinutý), ježatka kuří noha ve fázi BBCH 11-

12 (1-2 listy).  

 

Nepoužívejte v poškozených nebo oslabených porostech. 

Nepříznivé podmínky v době aplikace nebo po aplikaci mohou způsobit přechodné 

prosvětlení listů kukuřice. 

Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.  

 

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení. 

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

 

Náhradní plodiny: V případě, že došlo k předčasnému zrušení porostu, lze jako náhradní 

plodinu použít kukuřici nebo jílky po provedení orby.  

Následné plodiny:  
Na podzim po sklizni ošetřené plodiny je možné vysévat ozimé obilniny nebo jílky.  

Řepku ozimou je možné vysévat jen po provedení hluboké orby před výsevem. 

Na jaře po sklizni ošetřované plodiny je možné vysévat obilniny, kukuřici nebo jílky. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte 

postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou (minimálně 

10 % objemu nádrže postřikovače) 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 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 10 5 5 0 

 

 

Champion 50 WG 
držitel rozhodnutí o povolení: Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter-Strasse 25, 4021 Linz, 

Rakousko 

evidenční číslo: 5297-0 

účinná látka: hydroxid měďnatý 768 g/kg (500 g/kg mědi) 

platnost povolení končí dne: 31. 1. 2019 
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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 

 

cibule, česnek, 

cibule šalotka 

plíseň cibulová 2 kg/ha 3  1) od: června  5) pole 

okurka plíseň 

okurková 

2 kg/ha 3  1) od: konce června  

 2) nejpozději při 

prvním výskytu  

5) pole 

fazol na lusky antraknóza 

fazolu 

2 kg/ha 3  1) od: 11 BBCH  5) pole 

brambor plíseň 

bramborová 

2 kg/ha 7  2) podle signalizace   

réva plíseň révová, 

červená spála 

1 kg/ha  

do BBCH 61 

2 kg/ha  

od BBCH 61 

21   

broskvoň kadeřavost listů 

broskvoně 

2-4 kg/ha AT  1) při nalévání 

pupenů, nejpozději na 

počátku rašení  

 

slivoň puchrovitost 2-4 kg/ha AT  1) při nalévání 

pupenů, nejpozději na 

počátku rašení  

 

jabloň bakteriální 

spála 

0,5-1 kg/ha AT 1) před odlistěním  5) školky 

hrušeň bakteriální 

spála 

1-2 kg/ha AT 1) před odlistěním  5) školky 

jádroviny korové nekrózy 2-4 kg/ha AT  1) při opadu listů,  

na počátku rašení  

 

meruňka korové nekrózy 2-4 kg/ha AT  1) při opadu listů,  

na počátku rašení 

 

meruňka ochrana květů 

proti mrazu 

2 kg/ha AT  1) 1-2 dny před 

předpokládanými 

jarními mrazy  

 

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. 
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Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

cibule, česnek, 

cibule šalotka 

 200-1000 l/ha postřik   4x  7-14 dnů 

okurka, fazol  400-1000 l/ha postřik   4x  7-14 dnů 

brambor  300-600 l/ha postřik   4x  7-14 dnů 

réva  300-1200 l/ha 

(max. 500 l/ha do 

BBCH 61) 

postřik, rosení   4x  7-14 dnů 

broskvoň, slivoň  500-1000 l/ha postřik, rosení   2x  14 dnů 

jabloň školky, 

hrušeň školky 

 1000 l/ha postřik, rosení   1x  

jádroviny  300-1000 l/ha postřik, rosení   2x  7-14 dnů 

meruňka  300-1000 l/ha postřik, rosení   2x  14 dnů 

 

Zákazy a omezení: 

Plodina, oblast 

použití 

Zákaz, omezení  

cibule neošetřovat cibuli určenou ke sklizni s natí 

Pozor na odrůdy citlivé na měď. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! 

 

Přípravek se aplikuje postřikem. 

 

Během aplikace je nutné ponechat míchací zařízení postřikovače v chodu. 

 

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] 

Všechny plodiny 50 50 50 20 

Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při 

použití jiných přípravků na bázi mědi. 

 

 

 

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

Německo 

evidenční číslo: 5448-0 

účinná látka: fluxapyroxad 62,5 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2023 
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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, 

tritikale 

braničnatka 

pšeničná, rez 

pšeničná, rez 

plevová 

2 l/ha AT 1) od: 25 BBCH, 

do: 69 BBCH  

 

ječmen hnědá skvrnitost 

ječmene, 

rynchosporiová 

skvrnitost 

ječmene, rez 

ječná, rez plevová 

2 l/ha AT 1) od: 25 BBCH, 

do: 69 BBCH  

 

žito rynchosporiová 

skvrnitost, rez 

žitná, rez plevová 

2 l/ha AT 1) od: 25 BBCH, 

do: 69 BBCH  

 

oves rez ovesná 2 l/ha AT 1) od: 25 BBCH, 

do: 69 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 

ječmen, oves, 

pšenice, tritikale, žito 

 150-300 l/ha postřik   2x  21 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] 

pšenice, žito, ječmen, tritikale, oves 4 4 4 4 

 

 

 

Ossetia 
držitel rozhodnutí o povolení: Rotam Agrochemical Europe Ltd., Hamilton House, Mabledon 

Place, WC1H9BB London, Velká Británie 

evidenční číslo: 5006-0 

účinná látka: diflufenikan 500 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2019 
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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 ozimá, 

pšenice jarní, 

ječmen jarní 

plevele dvouděložné 

jednoleté 

0,24 kg/ha AT  1) preemergentně   

nebo postemergentně  

2) od: 10 BBCH, do: 

12 BBCH  

 

žito  ozimé, 

tritikale  

ozimé 

plevele dvouděložné 

jednoleté 

0,24 kg/ha AT 1) preemergentně  

2) od: 10 BBCH, do: 

12 BBCH  

 

 

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

 

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

ječmen, pšenice, 

tritikale, žito 

200-400 l/ha postřik 1x 

 

Pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní  

Přípravek se aplikuje preemergentně do fáze BBCH 05 nebo postemergentně ve fázi BBCH 

11-32. 

Žito ozimé, tritikale  ozimé 

Přípravek se aplikuje preemergentně do fáze BBCH 05. 

 

Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější do fáze dvou pravých listů (BBCH 12).  

 

Spektrum účinnosti:  

Preemergentní aplikace 

Citlivé plevele: heřmánkovité plevele, mák vlčí, výdrol řepky.  

Méně citlivé plevele: svízel přítula 

 

Postemergentní aplikace 

Citlivé plevele: heřmánkovité plevele, mák vlčí, výdrol řepky, hluchavka nachová, pomněnka 

rolní, rozrazil břečťanolistý, violka rolní.  

Méně citlivé plevele: svízel přítula, ptačinec prostřední  

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na 

ošetřovaných rostlinách.   

 

Následné plodiny 

Jako náhradní plodinu v případě likvidace porostu na jaře lze použít obilniny. Pozemek musí 

být zorán do hloubky min. 15 cm a musí uplynout min. 20 týdnů od aplikace.  

Po normální sklizni mohou být po orbě vysévány obilniny nebo trávy. Před výsevem ozimé 

řepky olejky musí být půda důkladně promíchána. Pro kultury cukrové řepy je nezbytné úplné 

převrácení brázdové skývy.  

Zpracování půdy snižuje riziko poškození následných plodin. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! 
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Přípravek nelze použít v množitelských porostech. 

Čištění aplikačního zařízení: 

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte 

postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou (minimálně 

10 % objemu nádrže postřikovače) 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 povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

pšenice ozimá a jarní, ječmen 

ozimý a jarní, žito, tritikale 
5 5 5 5 

 

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. 

 

 

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

evidenční číslo: 5193-0 

účinná látka: fluazinam     375 g/l 

                     azoxystrobin 150 g/l 

platnost povolení končí dne: 28.2.2020 

 

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 

brambor plíseň bramborová,  

hnědá skvrnitost 

bramborových listů 

0,5 l/ha 7  1) od:20 BBCH,  

     do: 97 BBCH  

 

 

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

sklizní. 

  

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

brambor  200-500 l/ha postřik   3x  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] 

Brambor 6 4 4 4 
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S ohledem na ochranu vodních organizmů 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 10 m. 

 

 

Vibrance Duo 
držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Limited, Priestley Road, Surrey Research Park, GU2 

7YH Guildford, Surrey, Velká Británie 

evidenční číslo: 5334-0 

účinná látka: fludioxonyl  25 g/l 

                     sedaxan        25 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 plíseň sněžná, braničnatka 

plevová, sněť mazlavá 

pšeničná, sněť prašná 

pšeničná, fuzariózy, 

kořenomorka 

2 l/t AT   4) výsevek 200 

kg/ha 

ječmen plíseň sněžná, sněť prašná 

ječná, sněť ječná tvrdá, 

pruhovitost  ječná, fuzariózy 

2 l/t AT   4) výsevek 200 

kg/ha 

žito plíseň sněžná, sněť stébelná, 

sněť mazlavá pšeničná, sněť 

prašná pšeničná, braničnatka 

plevová, fuzariózy 

2 l/t AT   4) výsevek 200 

kg/ha 

tritikale plíseň sněžná, sněť mazlavá 

pšeničná, sněť prašná 

pšeničná, braničnatka 

plevová, fuzariózy 

2 l/t AT    4) výsevek 200 

kg/ha 

oves sněť ovesná, fuzariózy 1,5 l/t AT    4) výsevek 170 

kg/ha 

 

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

 

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

v plodině 

ječmen, pšenice, žito, 

tritikale,oves 

 0-15 l/t moření   1x 

Přípravek dosahuje proti kořenomorce (Rhizoctonia spp.) v pšenici průměrné účinnosti. 
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Účinnost aplikace na braničnatku plevovou je omezena na počáteční růstové fáze plodiny. 

 

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

 

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

zařízení. 

 

 

 

Vibrance Duo 50 FS 
držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Limited, Priestley Road, Surrey Research Park, GU2 

7YH Guildford, Surrey, Velká Británie 

evidenční číslo: 5335-0 

účinná látka: fludioxonyl  25 g/l 

                     sedaxan        25 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 plíseň sněžná, braničnatka 

plevová, sněť mazlavá 

pšeničná, sněť prašná 

pšeničná, fuzariózy, 

kořenomorka 

2 l/t AT    4) výsevek 200 

kg/ha 

ječmen plíseň sněžná, sněť prašná 

ječná, sněť ječná tvrdá, 

pruhovitost  ječná, fuzariózy 

2 l/t AT    4) výsevek 200 

kg/ha 

žito plíseň sněžná, sněť stébelná, 

sněť mazlavá pšeničná, sněť 

prašná pšeničná, braničnatka 

plevová, fuzariózy 

2 l/t AT    4) výsevek 200 

kg/ha 

tritikale plíseň sněžná, sněť mazlavá 

pšeničná, sněť prašná 

pšeničná, braničnatka 

plevová, fuzariózy 

2 l/t AT    4) výsevek 200 

kg/ha 

oves sněť ovesná, fuzariózy 1,5 l/t AT    4) výsevek 170 

kg/ha 

 

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  

ječmen, pšenice, žito, 

tritikale,oves 

 0-15 l/t moření   1x - 

Přípravek dosahuje proti kořenomorce (Rhizoctonia spp.) v pšenici průměrné účinnosti. 

 

Účinnost aplikace na braničnatku plevovou je omezena na počáteční růstové fáze plodiny. 

 

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

 

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

zařízení. 

 

 

 

2. NOVÉ ZAPSANÉ DALŠÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN DO 

ÚŘEDNÍHO REGISTRU 

 

- rozhodnutí nebyla vydána 

 

 

 

3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 

 

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

Francie 

evidenční číslo: 4865-0 

účinná látka: tembotrion  200 g/kg 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2025 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast 

použití 

2) Škodlivý organismus, 

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

kukuřice ježatka kuří noha, merlík 

bílý, plevele dvouděložné 

jednoleté 

0,5 kg/ha  + 

2 l/ha Mero 

33528 - TM 

AT 1) od 12 BBCH, 

do 18 BBCH  

2) postemergentně  

 

mák setý 

jarní 

ježatka kuří noha, merlík 

bílý, plevele dvouděložné 

jednoleté 

0,5 kg/ha   + 

2 l/ha Mero 

33528 - TM 

AT 1) od 16 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 100-400 l/ha postřik   1x 

mák setý 100-400 l/ha postřik   1x na jaře 
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Spektrum plevelů: 

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

pcháč oset, svízel přítula, hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, ptačinec žabinec, 

penízek rolní, violky, řepka olejka-výdrol  

 

Růstové fáze plevelů: plevele dvouděložné – po vzejití, ježatka kuří noha max. BBCH 22, tj. 

2. odnož 

 

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřovaných 

rostlinách máku setého – barevné změny na listech. Citlivost odrůd máku setého konzultujte 

s držitelem povolení. 

 

Neaplikujte přípravek na rostliny stresované nízkými nebo vysokými teplotami, resp. velkými 

rozdíly mezi denními a nočními teplotami, případně stresované jinými faktory. 

 

Následné plodiny 

V běžném osevním postupu lze po aplikaci přípravku Laudis WG vysévat bez omezení ozimé 

obilniny, a v následujícím vegetačním období jarní plodiny bez omezení. 

 

Náhradní plodiny 

V případě, že je nutno plochu ošetřenou přípravkem Laudis WG znovu oset, nejvhodnější 

náhradní plodinou je kukuřice, kterou lze vysévat týden po aplikaci. 2 týdny po aplikaci po 

orbě nebo hlubokém kypření lze vysévat hrách, fazole, řepku. Bezorebně lze vysévat 1 měsíc 

po aplikaci hrách, 2 měsíce po aplikaci fazole, ozimou řepku, 3 měsíce po aplikaci řepku, 

slunečnici, cukrovku, vojtěšku, jílek, sóju.  

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

1.  Vystříkejte veškerou postřikovou kapalinu na ošetřovaném pozemku. 

2.  Demontujte sací a výtlačné a tryskové filtry a důkladně je vyčistěte ve vodě. 

3.  Naplňte postřikovač vodou v množství odpovídající 10 % objemu nádrže a postřikovač 

důkladně propláchněte (použijte rotační čistící trysku, pokud je instalována). 

4. Vystříkejte výplachovou kapalinu na právě ošetřeném pozemku. 

5. Vypláchněte postřikovač ještě jednou opakováním kroků 3 a 4. 

6.  Znovu zkontrolujte filtry a odstraňte z nich všechny případné zbytky. 

 

Přípravek v tank-mix směsi s pomocným prostředkem MERO 33528 je třeba použít v souladu 

s návody k použití.  

 

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 a mák 4 4 4 4 
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Kukuřice: 

S ohledem na ochranu vodních organizmů 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 10 m. 

 

Mák: 

S ohledem na ochranu vodních organizmů 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 15 m. 

 

 

Tilmor 
držitel rozhodnutí o povolení: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel Str. 50, 40789 Monheim, 

Německo 

evidenční číslo: 4775-2 

účinná látka: prothiokonazol   80 g/l 

                      tebukonazol     160 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2018 

 

Rozsah použití přípravku: 

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 

řepka olejka 

ozimá 

fomová hniloba 1 l/ha 56 1) od 15 BBCH do 30 

BBCH  na podzim (max. 

1x),  

od 33 BBCH do 51 

BBCH  na jaře (max. 1x)  

2) preventivně  

 

řepka olejka  

jarní, hořčice 

fomová hniloba 1 l/ha 56 1) od 33 BBCH do 51 

BBCH  

 

řepka olejka, 

hořčice 

hlízenka obecná 1 l/ha 56 1) od 60 BBCH do 65 

BBCH 

 

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  

hořčice 

 

200-400 l/ha postřik 1x  

řepka olejka  

 

200-400 l/ha postřik 2x v řepce ozimé,   

1x v řepce jarní 

120 dnů 
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Podzimní aplikace přípravku na počátku napadení v řepce ozimé zajišťuje dostatečnou 

ochranu proti fomové hnilobě do období přezimování porostu. 

 

Při aplikaci na jaře, pouze 1x za vegetaci plodiny, za podmínek silného infekčního tlaku 

fomové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku. Použití přípravku konzultujte 

s držitelem povolení. 

 

Přípravek vykazuje významný vedlejší růstově-regulační účinek na porost řepky ozimé před 

přezimováním. 

  

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

plodina    bez redukce tryska50 % tryska75 % tryska90 % 

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

řepka, hořčice         4 4 4        4 

 

 

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 

mák setý padlí,  

regulace růstu 

1 l/ha 56 1) od 21 BBCH do 69 

BBCH  

2) preventivně, při prvním 

výskytu  

 

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 

mák   200 - 600 l/ha postřik   1x 

 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce tryska50 % tryska75 %  tryska90 % 

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

mák setý 4 4 4 4 

 

 

 



14 

 

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 

 

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

Hamburg, Německo 

evidenční číslo: 5336-0 

účinná látka: hydroxid měďnatý 537 g/kg (350 g/kg mědi) 

platnost povolení končí dne: 31. 1. 2019 

 

Rozsah povoleného použití: 

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 

chmel plíseň 

chmelová 

2,4-5,4 kg/ha 7  1) od: 37 BBCH, 

do: 89 BBCH  

 

réva plíseň révová 1 kg/ha do BBCH 61 

2 kg/ha od BBCH 61 

21  1) od: 11 BBCH, 

do: 81 BBCH  

 

jádroviny strupovitost 1,8 kg/ha   (0,3-0,6 

kg/1 m výšky 

koruny/ha) 

AT  1) před květem 

2) podle 

signalizace  

4) max. 4x za 

rok 

jádroviny strupovitost 1,8 kg/ha   (0,3-0,6 

kg/1 m výšky 

koruny/ha) 

14  1) od: 74 BBCH 

2) podle 

signalizace 

4) max. 3x za 

rok 

jádroviny nektriová 

rakovina 

3 kg/ha   (1 kg/1 m 

výšky koruny/ha) 

AT 1) po sklizni  

2) při zjištění 

výskytu  

 4) max. 3x 

za rok 

peckoviny suchá 

skvrnitost listů 

peckovin, 

skvrnitost listů 

třešně 

3 kg/ha   (1 kg/1 m 

výšky koruny/ha) 

AT 1) před květem  

2) při zjištění 

výskytu  

 

peckoviny suchá 

skvrnitost listů 

peckovin 

skvrnitost listů 

3 kg/ha   (1 kg/1 m 

výšky koruny/ha) 

AT 1) po sklizni   



15 

 

třešně 

brambor plíseň 

bramborová 

2 kg/ha 
14 

2) podle 

signalizace  

 

brambor černání stonku 

bramboru 

(Erwinia 

carotovora) 

0,009 kg/100 kg   

max. 100 l vody/ha  

(0,252 kg/ha) 
AT 

1) před 

výsadbou, při 

výsadbě  

4) výsadba 

max. 2800 

kg/ha 

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

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  

brambor  400 l/ha postřik   4x  7-10 dnů 

chmel  1200-2700 l/ha postřik, rosení   2x za rok  7-14 dnů 

jádroviny  500-1500 l/ha 

(max. 500 l/1 m 

výšky koruny) 

postřik, rosení   4x za rok  7-10 dnů, u aplikace 

po sklizni 21 dnů 

peckoviny  500-1500 l/ha 

(max. 500 l/1 m 

výšky koruny) 

postřik, rosení   3x za rok  7-10 dnů 

réva 400-1600 l/ha 

(max. 500 l/ha do 

BBCH 61) 

postřik, rosení   4x za rok  8-12 dnů 

Dávky vody v závislosti na růstové fázi chmele: 

BBCH 37-55 1200-1500 l/ha 

od BBCH 55 2000-2700 l/ha 

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti. 

 

Pozor na odrůdy citlivé na měď. 

Citlivost odrůd jádrovin a peckovin konzultujte s držitelem povolení přípravku. 

Při použití přípravku v jádrovinách nelze u citlivých odrůd vyloučit výskyt rzivosti plodů. 

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 necílových 

organismů [m] 

jádroviny, peckoviny, chmel, réva, 

brambor 
50 50 50 20 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

členovců [m] 

peckoviny, chmel 10 5 0 0 

jádroviny 10 0 0 0 
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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 

okrasné dřeviny 

(do výšky 50 cm) 

bakteriální 

skvrnitost listů 

2 kg/ha AT 1) od: 12 BBCH  

2) podle signalizace 

 

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

 

Plodina, oblast 

použití 
Dávka vody Způsob 

aplikace 
Max. počet 

aplikací plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

okrasné dřeviny  800 l/ha postřik   4x  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 povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organismů 

[m] 

okrasné dřeviny (do výšky 50 cm) 50 50 50 20 

 

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve 

smyslu ust. čl. 51 odst. 5  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně 

osoba používající přípravek.   

 

3) Další společné pokyny pro použití přípravku 
 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! 

 

 

Raxil Star 
držitel rozhodnutí o povolení: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel Str. 50, 40789 Monheim, 

Německo 

evidenční číslo: 4791-0 

účinná látka: fluopyram          20 g/l 

                     prothiokonazol 100 g/l 

                     tebukonazol        60 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2019 
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Rozsah použití přípravku: 

 

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 

ječmen ozimý sněť prašná ječná, 

pruhovitost ječná,  

hnědá skvrnitost ječmene 

primární infekce,  

plíseň sněžná,  

fuzariózy 

0,5 l/t AT    4) výsevek  

200 kg/ha 

ječmen jarní sněť prašná ječná, 

pruhovitost ječná,  

hnědá skvrnitost ječmene 

primární infekce 

0,5 l/t AT    4) výsevek  

200 kg/ha 

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

 

Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet aplikací 

v plodině 

ječmen 1-5 l/t moření 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. 

 

2) Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 Nařízení ES: 

 

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 

oves nahý sněť ovesná 0,5 l/t AT  4) výsevek 200 

kg/ha 

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

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace 

oves nahý  1-5 l/t moření 

 

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese 

ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 

výlučně osoba používající přípravek.  
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b) nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského  

     (nařízení vydané pro referenční přípravek platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho   

další obchodní jména) 

 

Butisan Star 
evidenční číslo: 3941-1 

účinná látka: metazachlor   333 g/l 

                     chinmerak        83 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2020 

 

    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 

dvouděložné, 

plevele lipnicovité 

jednoleté 

2 l/ha AT 1) preemergentně,  

postemergentně  

časně  

2) do: max. BBCH 10  

 

ředkev olejná plevele 

dvouděložné, 

plevele lipnicovité 

jednoleté 

2 l/ha AT 2) max. BBCH 10  6) semenné 

porosty 

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

Plodina,  

oblast použití 
Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

hořčice sareptská 

  

 200-400 l/ha postřik   1x 

ředkev olejná  200-600 l/ha postřik   1x 

 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

tryska 

90 % 

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

hořčice sareptská, ředkev olejná 4 4 4 4 

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

hořčice sareptská, ředkev olejná 5 0 0 0 

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 5 m. 
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6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 

ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

 

 
- rozhodnutí nebyla vydána 

 


