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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: 2. 3. 2016 

č.j.: UKZUZ 024106/2016 

 

 

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 2. 2016 – 29. 2. 2016 

 

 

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

 

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

evidenční číslo: 5365-0 

účinná látka: fluazinam     200 g/l  

                     dimethomorf 200 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 plíseň 

bramborová 

1 l/ha 7  1) od: 31 BBCH, 

do: 91 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  

brambor  300-600 l/ha postřik   4x  7-10 dnů 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

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

Brambor 4 4 4 4 
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Capreno 
držitel rozhodnutí o povolení: Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, 

Francie 

evidenční číslo: 5183-0 

účinná látka: tembotrion                345 g/l 

                     thienkarbazon-methyl 68 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 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 plevele 

jednoděložné 

jednoleté,  

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,22 l/ha   

+  

2 l/ha  

Mero 33528 

- TM 

AT 1) od: 12 BBCH, 

do: 16 BBCH  

2) postemergentně  

 

kukuřice plevele 

jednoděložné 

jednoleté,  

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,29 l/ha   

+  

2 l/ha  

Mero 33528 

- TM 

AT  1) od: 12 BBCH, 

do: 16 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  200-400 l/ha postřik   1x 

 
Spektrum plevelů: 

Plevele citlivé v dávce 0,22 l/ha: drchnička rolní, chrpa modrá, durman obecný, merlík zvrhlý, 

merlík mnohosemenný, merlík bílý, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, hluchavka 

nachová, hluchavka objímavá, pěťour maloúborný, pěťour brvitý, prlina rolní, plevele 

heřmánkovité, ptačinec prostřední, bažanka roční, mák vlčí, rdesno svlačcovité, rdesno 

blešník, rdesno červivec, šťovík tupolistý, lilek černý, mléč rolní, penízek rolní, smetánka 

lékařská, penízek rolní, rozrazil rolní, violka rolní, mračňák Theophrastův, ambrózie vyšší, 

řepka olejka-výdrol 

Plevele citlivé v dávce 0,29 l/ha: ježatka kuří noha, trávy prosovité, béry, čirok halepský ze 

semen, a plevele uvedené v předchozím odstavci 

 

Růstová fáze plevelů: 

jednoděložné – BBCH 11-13 

dvouděložné – BBCH 12-14 

 

Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity na ošetřované plodině. 

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. 
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Následné plodiny 

Následné plodiny lze pěstovat až po uplynutí uvedené doby: 

 řepka olejka ozimá, ozimá pšenice – 5 měsíců od aplikace přípravku 

 cukrovka, sója, fazol, hrách, pšenice jarní – 10 měsíců od aplikace přípravku 

 slunečnice, jarní ječmen – 11 měsíců od aplikace přípravku 

Před pěstováním těchto plodin je nutné provést orbu nebo zpracování půdy (promísení půdy) 

do hloubky min. 20 cm. 

V roce následujícím nelze vysévat jílek. 

 

Náhradní plodiny 

V případě likvidace porostu může být pěstována pouze kukuřice, a to nejdříve za 1 měsíc po 

aplikaci přípravku, a po provedení kultivace půdy (promísení půdy) do hloubky min. 20 cm. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

1) Vypusťte veškerou aplikační kapalinu z aplikačního zařízení. 

2) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně. Demontujte sací a výtlačné tryskové filtry, a 

důkladně je vyčistěte ve vodě.  

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

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

4) Vyprázdněte aplikační zařízení.  

5) Vypláchněte postřikovač ještě jednou podle kroků 2 a 3. 

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

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 
Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] 

kukuřice 5 0 0 0 

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

kukuřice 4 4 4 4 

 

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. 

 

 

CIRCUIT SYNC TEC 
držitel rozhodnutí o povolení: FMC Chemical, Sprl, Boulevard de la Plaine 9, 1050 Brussels, 

Belgie 

evidenční číslo: 5118-0 

účinná látka: klomazon      40 g/l 

                     metazachlor 300 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 10. 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 

 

řepka olejka 

ozimá 

plevele jednoleté 2,5 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 

řepka olejka  200-300 l/ha postřik   1x 

 

Spektrum účinnosti: 

Plevele citlivé – svízel přítula, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, heřmánek pravý, 

heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec, rozrazil perský, chundelka metlice, kokoška 

pastuší tobolka, pomněnka rolní, lipnice roční, merlík bílý, úhorník mnohodílný  

Plevele méně citlivé – mák vlčí, psárka polní   

 

Přípravek  Circuit Sync Tec je třeba aplikovat hned po setí nebo nejpozději do 3 dnů.  
 

Růstové fáze plevelů: plevele nevzešlé tj. ve fázi BBCH 00-07 

 

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. 

 

Předpokladem bezpečnosti pro plodinu je dobře připravené seťové lůžko, dostatečná hloubka 

setí a zakrytí semen půdou. 

 

Neaplikujte na kamenitých, štěrkových nebo podmáčených půdách. 

 

Neaplikujte v době, kdy se očekávají intenzivní srážky. 

 

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu zejména v podobě zežloutnutí až 

vybělení rostlin nebo zbrzdění růstu.  

 

Následné plodiny:  

V rámci normálního osevního postupu po sklizni plodiny není volba následných plodin 

omezena. Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin. 
 

Náhradní plodiny  

V případě, že dojde k předčasné zaorávce řepky olejky, lze při dodržení minimálního odstupu 

1,5 měsíce od aplikace a zpracování půdy minimálně do hloubky 25 cm vysévat na podzim 

obilniny. 

Na jaře lze jako náhradní plodiny vysévat po zpracování půdy minimálně do hloubky 25 cm 

obilniny, jarní řepku, hrách, bob, kukuřici, brambory a len. 

 

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

Za vysokých teplot a vlhkosti vzduchu mohou být sousední plodiny poškozeny výpary 

přípravku.  
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Čištění aplikačního zařízení 

Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Minimálně třikrát důkladně 

vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky. Po každém 

vypláchnutí úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Trysky, sítka a filtry čistěte odděleně. 

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] 

řepka olejka ozimá 8 4 4 4 

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

[m] 

řepka olejka ozimá 5 0 0 0 

 

Croisor 100 
držitel rozhodnutí o povolení: Saaten Union Recherche, 163 Bis, Avenue de Flandre, BP06 

60190 Estrées-Saint-Denis, Francie 

evidenční číslo: 5149-0 

účinná látka: sintofen 100 g/l 

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 

 

pšenice ozimá hybridizační 

prostředek 

15 l/ha AT  1) od: 31 BBCH, 

do: 32 BBCH  

 

pšenice ozimá hybridizační 

prostředek 

10-15 l/ha  + 

0,1-0,15 % 

Spartan - TM  

nebo 0,5 % 

Heliosol - 

TM 

AT  1) od: 31 BBCH, 

do: 32 BBCH  

 

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

 

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

v plodině 

pšenice  300 l/ha postřik jedno ošetření každé 2 

roky 
  

Přípravek při sólo aplikaci v dávce 15 l/ha dosahuje průměrné účinnosti. 

 

Přípravek v tank-mix směsi se smáčedlem je třeba použít v souladu s jeho návodem k použití. 
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Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

Nelze vyloučit nepříznivý vliv přípravku na výnos! 

 

Citlivost odrůd pšenice a pěstování následných plodin konzultujte s držitelem povolení 

přípravku.  

 

Okamžitě po ošetření nádrž důkladně vypláchněte čistou vodou a vhodným čistícím 

přípravkem. 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin.  

 

 

Difo 3 FS 
držitel rozhodnutí o povolení: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra 

(West), 400050 Mumbai, Indie 

evidenční číslo: 5243-0 

účinná látka: difenokonazol 30 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 

ječmen  pruhovitost ječná 2 l/t  AT   4) výsevek 180 

kg osiva/ha 

pšenice ozimá sněť mazlavá 

pšeničná, sněť 

prašná pšeničná 

2 l/t  AT   4) výsevek 180 

kg osiva/ha 

 

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

    

Plodina, oblast použití. Dávka vody. Způsob aplikace 

ječmen, pšenice podle typu mořičky moření 

 

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

 

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

zařízení. 
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Emesto Silver 
držitel rozhodnutí o povolení: Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, 

Francie 

evidenční číslo: 5021-0 

účinná látka: penflufen        100 g/l 

                     prothiokonazol 18 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, stříbřitost 

slupky bramboru 

0,2 l/t AT 1) před 

výsadbou 

4) výsadba  

max. 3 t/ha  

6) konzumní,  

průmyslové 

brambor kořenomorka 

bramborová, stříbřitost 

slupky bramboru 

0,2 l/t AT 1) před 

výsadbou 

4) výsadba  

max. 5 t/ha  

6) sadbové 

brambor kořenomorka 

bramborová 

0,5 l/ha AT 1) při výsadbě 

do brázdy 

4) výsadba  

max. 3 t/ha  

6) konzumní,  

průmyslové 

brambor kořenomorka 

bramborová 

0,5 l/ha AT 1) při výsadbě  

do brázdy 

4) výsadba  

max. 5 t/ha  

6) sadbové 

 

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

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

brambor max. 2 l/t moření před výsadbou 1x 

brambor 60-80 l/ha aplikace při výsadbě do 

brázdy 

1x 

 

Přípravek dosahuje proti stříbřitosti slupky bramboru průměrné účinnosti. 

 

Při aplikaci je nezbytné zajistit rovnoměrné pokrytí hlíz po celém povrchu. 

  

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

zařízení. 
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Mezotop 500 SC 
držitel rozhodnutí o povolení: P.U.H. CHEMIROL Sp. z o.o., Przemyslowa 3, 88-300 

Mogilno, Polsko 

evidenční číslo: 5301-0 

účinná látka: metazachlor 500 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 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 

řepka olejka 

ozimá 

chundelka 

metlice, plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

2 l/ha AT 1) od 11 BBCH,  

do 14 BBCH  

2) od 10 BBCH,  

do 14 BBCH,   

svízel přítula max. 

BBCH 12 

 

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

 

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

řepka olejka  200-300 l/ha postřik   1x 

 

Plevele citlivé – chundelka metlice, kakost maličký, ptačinec prostřední, merlík bílý, rozrazil 

perský, heřmánek pravý, laskavec ohnutý 

Plevele méně citlivé – svízel přítula, kokoška pastuší tobolka 

Silné dešťové srážky po ošetření mohou zbrzdit růst rostlin, nebo deformovat listy řepky, 

zejména při nízkých teplotách. Tyto příznaky jsou obzvlášť viditelné tehdy, kdy je řepka 

pěstována na lehkých a písčitých půdách, jsou však přechodné povahy. 

 

Následné plodiny:  

Pěstování následných plodin je bez omezení. 

 

Náhradní plodiny: 

Pokud je nutné na podzim zlikvidovat porost již ošetřené řepky, je možné (po provedení 

mělké orby) opětovně pěstovat ozimou řepku, anebo, po předchozím zorání pozemku do 

hloubky 20 cm, lze koncem září zaset ozimé obilniny. 

Pokud je nutné na jaře zlikvidovat porost řepky, je možné, po provedení orby do hloubky 

min. 15 cm, pěstovat řepku jarní, brambory, kukuřici, jarní obilniny, nebo brukvovité 

plodiny. 

 

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] 

řepka ozimá 7 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

řepka ozimá 10 5 5 0 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.  

 

Venzar 500 SC 
držitel rozhodnutí o povolení: DuPont CZ s.r.o., Pekařská 628/14, Jinonice, 15500 Praha 515 

evidenční číslo: 5348-0 

účinná látka: lenacil  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 
 

cukrovka, řepa 

krmná 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,32 l/ha AT 1) postemergentně, 

od: 12 BBCH, do: 

31 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 

Min. interval mezi 

aplikacemi (dny) 

cukrovka, 

řepa krmná 

200-400 l/ha postřik 3x 7-14 dnů 

 

Plevele méně citlivé: merlík bílý 

 

Aplikujte vždy na novou plevelnou vlnu maximálně do fáze plevelů BBCH 11.  

 

Dlouhotrvající sucho po ošetření snižuje účinnost přípravku. 

 

Při aplikaci na lehkých půdách nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu. 

 

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

Po dobu 4 měsíců od aplikace přípravku v maximální celkové dávce lze jako náhradní plodinu 

zařadit pouze cukrovku, krmnou řepu nebo špenát. Ostatní plodiny lze zařadit po uplynutí 4 

měsíců a orbě. 

Následné plodiny 

Po sklizni řepy a orbě lze pěstovat libovolnou plodinu.  

 

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte 

postřikovač a důkladně vypláchněte vnitřek postřikovače (včetně víka) vodou (minimálně 10 

% objemu nádrže postřikovače). Dbejte na odstranění jakýchkoli viditelných usazenin. 

Odmontujte trysky a sítka a propláchněte pumpy, filtry, hadice a ramena. Zcela vyprázdněte 

postřikovač. Trysky a sítka čistěte odděleně. 

Opakujte postup ještě jednou. 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných plodin. 

 

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] 

cukrovka, řepa krmná 4 4 4 4 

 

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

svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze aplikovat ani za použití vegetačních 

pásů. 

 

 

2. NOVÉ ZAPSANÉ DALŠÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN DO 

ÚŘEDNÍHO REGISTRU 

 

BROS stromový balzám 
držitel rozhodnutí o povolení: BROS CZECH, s.r.o., Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky, 709 00 

Ostrava  

evidenční číslo: 1783-0C 

účinná látka: ethoxylované alkoholy C12-C14  0,9 % 

platnost povolení končí dne: 28. 1. 2026 

 

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 

dřeviny ochrana ran po řezu, 

ochrana ran 

po mechanickém 

poškození) 

dle návodu -   

Ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit. 
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Plodina, oblast použití Způsob aplikace 

dřeviny nátěr 

 

Neaplikujte v období mrazů.  

 

 

3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 

 

 

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

Německo 

evidenční číslo: 4364-0 

účinná látka: kresoxim-methyl 500 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 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 

angrešt, rybíz, 

borůvka, 

brusnice 

brusinka 

americké padlí 

angreštové, padlí 

(Microsphaera 

spp.) 

0,2 kg/ha 14  1) od: 51 BBCH, 

do: 85 BBCH  

 

jabloň, hrušeň strupovitost 

jabloně, 

strupovitost 

hrušně, padlí 

jabloňové 

0,2 kg/ha 28  1) od: 53 BBCH, 

do: 81 BBCH  

 

mák setý helminthosporióza 

máku 

0,2 - 0,25 

kg/ha 

28  1) od: 59 BBCH, 

do: 69 BBCH  

 

růže padlí růžové, 

černá skvrnitost 

růže 

0,2 - 0,3 

kg/ha 

-  1) od: 11 BBCH, 

do: 89 BBCH  

5) venkovní 

prostory, 

skleníky 

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

aplikace a sklizní. 

(-) ochrannou lhůtu nebylo nutné stanovit 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi 

angrešt, rybíz, borůvka, 

brusnice brusinka 

 500-1600 l/ha postřik, 

rosení 

  3x  za rok  10-14 dnů 

hrušeň, jabloň  150-1000 l/ha postřik, 

rosení 

  4x  za rok  7-14 dnů 
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mák setý  200-400 l/ha postřik   1x  

růže  300-1000 l/ha postřik   3x  za rok  7-12 dnů 

 

Dávkování v případě uvedeného rozmezí volíme podle intenzity napadení plodiny.   

 

Při použití přípravku v angreštu nelze vyloučit příznaky fytotoxicity na ošetřované plodině. 

Před ošetřením v borůvkách a brusinkách 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 14 9 6 6 

angrešt, rybíz, borůvka, brusnice, 

brusinka 
4 4 4 4 

růže 50 – 150 cm 6 6 6 6 

růže nad 150 cm 18 14 6 6 

 

Růže 50 – 150 cm: 

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 6 m. 

 

Růže nad 150 cm: 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m. 

 

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 

 

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 

0,5 l/t AT    4) výsevek  

200 kg/ha 



13 

 

primární infekce,  

plíseň sněžná,  

fuzariózy 

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. 

 

 

 

4. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ  DALŠÍHO PROSTŘEDKU 

 

Myco-Sin VIN 
držitel rozhodnutí o povolení: BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, 66442 

Modřice 

evidenční číslo: 1700-0C 

účinná látka: síran hlinitý tetradekahydrát                                   740 g/kg 

                                         deaktivované mleté sušené kvasnice   100 g/kg 

                                         extrakt přesličkový suchý                      10 g/kg  

                                         extrakt šalvějový suchý                          40g/kg 

platnost povolení končí dne: 3. 6. 2018 

 

Rozsah použití pomocného prostředku:     

1) Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování,  

mísitelnost  

OL 3) Poznámka 

réva posílení odolnosti rostlin  3 – 8 kg/ha - 

 

2) plíseň révová 

 

Ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit. 
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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 

 

 

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

Francie 

evidenční číslo: 5194-0 

účinná látka: metribuzin 600 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 9. 2017 

 

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 

brambor plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,2-1 l/ha 42 1) preemergentně,  

postemergentně  

2) na vzcházející plevele, 

ve fázi   12-14 BBCH 

 

rajče  

výsadby 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,35-0,6 l/ha AT 1) před výsadbou, po 

výsadbě  

2) na vzcházející plevele 

 5) pole 

mrkev plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,25-0,5 l/ha 60 1) postemergentně  

2) na vzcházející plevele 

 5) pole 

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  

brambor, mrkev, 

rajče 

200-300 l /ha postřik max.  2x  děleně nebo 

jednorázově 

7 dní 

 

Spektrum účinnosti: 

Citlivé plevele: zemědým lékařský, violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavky, prlina polní, 

heřmánkovec nevonný, kopřiva žahavka, rozrazil rolní, rozrazil perský, starček obecný, 

laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, pěťour maloúborný, merlík bílý 

Méně citlivé plevele: opletka obecná 
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Růstová fáze plodin/dávka přípravku v době aplikace:  

 brambor – jednorázová aplikace, preemergentně 0,75-1 l/ha, po poslední proorávce 

naslepo; vyšší dávka se použije na těžkých půdách a na půdách s vyšším obsahem 

organické hmoty 

 brambor – jednorázová aplikace, postemergentně 0,5 l/ha, při výšce rostlin bramboru 13-

15 cm 

 brambor – dělená aplikace 0,3 + 0,2 l/ha, preemergentně po poslední proorávce naslepo + 

postemergentně při výšce bramboru do15 cm 

 

 rajče-výsadby – jednorázová aplikace před výsadbou 0,6 l/ha  

 rajče-výsadby – dělená aplikace 0,35 + 0,35 l/ha, před výsadbou + po výsadbě, aplikujte 

nejdříve za 7 dní po zasazení sazenic 

 

 mrkev – jednorázová aplikace postemergentně 0,5 l/ha, ve fázi mrkve 5-6 pravých listů 

 mrkev – dělená aplikace postemergentně  0,25 +0,25 l/ha, ve fázi mrkve 1-2 pravých listů 

+ ve fázi mrkve 2-6 pravých listů 

 

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 nesmí být bezprostředně po aplikaci přípravku porušen zpracováním půdy 

anebo prudkými srážkami. 

 

Na písčitých půdách s obsahem humusu pod 1% přípravek nelze použít. 

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaných plodinách. 

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

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

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. 
 

Následné plodiny: 

Před výsevem následných plodin musí být provedeno mechanické zpracování půdy (orba, 

kultivace) do hloubky min. 15 cm - co nejdříve po sklizni. Po sklizni plodiny v obvyklém 

termínu (kromě brambor, které jsou sklizené jako velmi rané nebo rané) lze jako následné 

plodiny vysévat ozimé obilniny. Po bramborách, které byly sklizené jako velmi rané nebo 

rané, lze po mechanické kultivaci vysévat hrách nebo mrkev.  

 

Náhradní plodiny: 

Při použití přípravku nelze po předčasné likvidaci porostu vyloučit poškození náhradní 

plodiny. 

 

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

nebo pozemky určené k setí! 

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 7 4 4 4 

Rajče 5 4 4 4 
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Mrkev 4 4 4 4 

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

Brambor 5 0 0 0 

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

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

použití vegetačního pásu. 

 

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 

chřest 

lékařský 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,75-1 l/ha AT 1) preemergentně  po 

sklizni, nejdříve 3. 

rokem po výsadbě  

 

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

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

chřest  200-600 l/ha postřik 1x  za rok 

 

Nižší dávka se aplikuje na lehké půdě, vyšší dávka na těžké půdě. 

 

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] 

Chřest  7 4 4 4 

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

[m] 

Chřest  5 0 0 0 

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

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

použití vegetačního pásu. 

 

3) Společné údaje: 

Aplikační zařízení musí být vyčištěno co nejdříve po ukončení aplikace, jinak je nebezpečí 

zaschnutí zbytků aplikační kapaliny a jejich obtížné odstraňování. 

Postup při čištění: 



17 

 

1. Vystříkejte všechnu aplikační kapalinu na ošetřovaném pozemku. 

2. Rozeberte sací a výtlačné vedení a tryskové filtry a dobře je propláchněte ve vodě. 

3. Naplňte aplikační zařízení vodou na 10 % obsahu nádrže a spusťte míchání (doporučuje se 

rotační čistící tryska) 

4. Vystříkejte výplachovou kapalinu na právě ošetřeném pozemku. 

5. Opakujte krok 3 a 4 

6. Zkontrolujte filtry, zda neobsahují viditelné usazeniny. 

 

Sfera 535 SC 
držitel rozhodnutí o povolení: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 

Monheim, Německo 

evidenční číslo: 4632-0 

účinná látka: trifloxystrobin  375 g/l 

                     cyprokonazol    160 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2017 

 

Rozsah povoleného 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 

pšenice, žito, 

tritikale 

braničnatka plevová, 

braničnatka pšeničná 

0,5 l/ha 35 1) od 30 BBCH do 

69 BBCH  

 

pšenice, žito, 

tritikale 

padlí travní, rez 

pšeničná 

0,4 l/ha 35 1) od 30 BBCH do 

69 BBCH  

 

slunečnice alternáriová skvrnitost, 

hlízenka obecná, 

fomová hniloba 

slunečnice 

0,4 l/ha AT 1) od 20 BBCH  

do 69 BBCH  

 

slunečnice plíseň šedá 0,3-0,4 l/ha AT 1) od 20 BBCH do 

69 BBCH  

 

cukrovka cerkosporióza řepy 0,3 l/ha 21 1) od 31 BBCH 

do: 49 BBCH  

 

cukrovka padlí řepné 0,35 l/ha 21 1) od 31 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 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi 

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

slunečnice, pšenice, 200-400 l/ha postřik 1x  
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tritikale, žito 

 

Přípravek dosahuje proti braničnatce pšeničné v pšenici, žitě a tritikale průměrné účinnosti. 

 

Pokud je uvedeno rozmezí dávkování přípravku, použijte vyšší dávku z uvedeného rozmezí 

při vysokém infekčním tlaku. 

 

Ošetření přípravkem Sfera 535 SC může pozitivně i negativně ovlivnit obsah sodíku a obsah 

amidického dusíku v cukrovce. 

 

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, cukrovka, slunečnice 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 

řepa salátová 

červená, žlutá, 

bílá 

padlí řepné 0,35 l/ha 21 1) od 31 BBCH do 49 

BBCH 

2) preventivně, 

nejpozději při prvním 

výskytu choroby 

3) max 1 x  

 

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 

řepa  200-400 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] 

řepa  4 4 4 4 
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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) 

 

Acrobat MZ WG 
evidenční číslo: 4497-0 

účinná látka: dimethomorf   90 g/kg 

                      mankozeb     600 g/kg 

platnost povolení končí dne: 30. 6. 2016 
Rozsah použití přípravku: 

1)Plodina, 

oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

 

ostropestřec 

mariánský 

plíseň šedá, 

alternáriová 

skvrnitost, fuzariózy 

1,5-2 kg/ha AT  1) od: 16 

BBCH 

 do: 61 BBCH 

 2) od začátku 

výskytu  

6) všechna určení 

mimo výživu lidí a 

zvířat 

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  

ostropestřec 

mariánský 

 200-600 l/ha postřik   3x  12 dnů 

 

Růstové fáze ostropestřce při aplikaci: 

1. termín ošetření – BBCH 16-18, dále BBCH 51-61 

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] 

Ostropestřec mariánský 4 4 4 4 

 

 

 

Amistar 
evidenční číslo: 4247-1 

účinná látka: azoxystrobin  250 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 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 

 

maliník, 

ostružiník 

plíseň šedá, 

antraknóza,  

rez maliníková, 

padlí 

1 l/ha 7  

 

 

 

Plodina, oblast 

použití 
Dávka vody Způsob 

aplikace 
Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi 

maliník, ostružiník  200-1000 l/ha postřik, 

rosení 

max.  2x 7 dnů 

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

aplikace a sklizní 

 

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] 

maliník, ostružiník 8 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 při použití 

vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m. 

 

 

Targa Super 5 EC 
evidenční číslo: 3692-11 

účinná látka: chizalofop-P-ethyl   50 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 05. 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 
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cizrna beraní na 

zrno, hrachor 

setý na zrno 

výdrol obilnin 0,7-1 l/ha 45  1) postemergentně  

2) od: 11 BBCH, 

do: 29 BBCH  

 6) všechna 

určení vč. lidské 

výživy 

cizrna beraní na 

zrno, hrachor 

setý na zrno 

plevele 

jednoděložné 

jednoleté 

1-1,5 l/ha 45  1) postemergentně  

2) od: 11 BBCH, 

do: 29 BBCH  

 6) všechna 

určení vč. lidské 

výživy 

cizrna beraní na 

zrno, hrachor 

setý na zrno 

pýr plazivý, 

plevele 

jednoděložné 

vytrvalé 

2-2,5 l/ha 45  1) postemergentně  

2) od: 11 BBCH, 

do: 29 BBCH  

 6) všechna 

určení vč. lidské 

výživy 

cizrna beraní 

nazeleno 

výdrol obilnin 0,7-1 l/ha 35  1) postemergentně 

2) od: 11 BBCH, 

do: 29 BBCH  

 6) všechna 

určení vč. lidské 

výživy 

cizrna beraní 

nazeleno 

plevele 

jednoděložné 

jednoleté 

1-1,5 l/ha 35  1) postemergentně  

2) od: 11 BBCH, 

do: 29 BBCH  

 6) všechna 

určení vč. lidské 

výživy 

cizrna beraní 

nazeleno 

pýr plazivý, 

plevele 

jednoděložné 

vytrvalé 

2-2,5 l/ha 35  1) postemergentně  

2) od: 11 BBCH, 

do: 29 BBCH  

 6) všechna 

určení vč. lidské 

výživy 

sléz přeslenitý, 

katrán etiopský, 

lnička setá, 

svazenka 

shloučená, jetel 

plazivý, jetel 

zvrhlý, jetel 

panonský, jetel 

perský, jetel 

alexandrijský, 

jetel prostřední, 

jetel inkarnát, 

čičorka pestrá, 

vičenec ligrus, 

tolice dětelová, 

komonice, 

pískavice řecké 

seno, úročník 

lékařský, 

štírovník 

růžkatý, 

štírovník 

jednoletý, 

pupalka 

dvouletá 

výdrol obilnin 0,7-1 l/ha -  1) postemergentně 

2) od: 11 BBCH, 

do: 29 BBCH  

 6) semenné 

porosty 

sléz přeslenitý, 

katrán etiopský, 

plevele 

jednoděložné 

1-1,5 l/ha -  1) postemergentně  

2) od: 11 BBCH, 

 6) semenné 

porosty 
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lnička setá, 

svazenka 

shloučená, jetel 

plazivý, jetel 

zvrhlý, jetel 

panonský, jetel 

perský, jetel 

alexandrijský, 

jetel prostřední, 

jetel inkarnát, 

čičorka pestrá, 

vičenec ligrus, 

tolice dětelová, 

komonice, 

pískavice řecké 

seno, úročník 

lékařský, 

štírovník 

růžkatý, 

štírovník 

jednoletý, 

pupalka 

dvouletá 

jednoleté do: 29 BBCH  

sléz přeslenitý, 

katrán etiopský, 

lnička setá, 

svazenka 

shloučená, jetel 

plazivý, jetel 

zvrhlý, jetel 

panonský, jetel 

perský, jetel 

alexandrijský, 

jetel prostřední, 

jetel inkarnát, 

čičorka pestrá, 

vičenec ligrus, 

tolice dětelová, 

komonice, 

pískavice řecké 

seno, úročník 

lékařský, 

štírovník 

růžkatý, 

štírovník 

jednoletý, 

pupalka 

dvouletá 

pýr plazivý, 

plevele 

jednoděložné 

vytrvalé 

2-2,5 l/ha -  1) postemergentně  

2) od: 11 BBCH, 

do: 29 BBCH  

 6) semenné 

porosty 
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AT – (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední  aplikace a 

sklizní 

(-) – ochrannou lhůtu nebylo nutné stanovit 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

cizrna beraní  200-400 l/ha 

 

postřik 2x 

čičorka pestrá 

hrachor setý 

jetel alexandrijský 

jetel inkarnát 

jetel panonský 

jetel perský 

jetel plazivý 

jetel prostřední 

jetel zvrhlý 

katrán etiopský 

komonice 

lnička setá 

pískavice řecké seno 

pupalka dvouletá 

sléz přeslenitý 

svazenka shloučená 

štírovník jednoletý 

štírovník růžkatý 

tolice dětelová 

úročník lékařský 

vičenec ligrus 

Výdrol obilnin, plevele jednoděložné jednoleté: aplikujte max. 1,5 l/ha za sezónu 

Pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé: aplikujte max. 2,5 l/ha za sezónu 

2. aplikace je možná v případě nového výskytu plevelů. 

 

 

 

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 

ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

 

- nařízení nebylo vydáno 

 


