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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: 11. 3. 2015 

č.j. : UKZUZ 020379/2015 

 

 

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 2. 2015 – 28. 2. 2015 

 

 

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

 

 

DelTop 050 CS (+ další obchodní jméno DelCaps 050 CS) 
držitel rozhodnutí o povolení: P.U.H. CHEMIROL Sp. z o.o., Przemyslowa 3, 88-300 

Mogilno, Polsko 

evidenční číslo: 5239-0 

účinná látka: deltamethrin  50 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 
 

pšenice ozimá kohoutci 0,1 l/ha AT  1) od: 51 BBCH, 

do: 59 BBCH 

 

 

řepka olejka 

ozimá 

blýskáček řepkový, 

krytonosec 

čtyřzubý 

0,1 l/ha AT  1) od: 51 BBCH, 

do: 59 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, řepka olejka 200-300 l/ha postřik 1x 
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Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

 

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

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

pšenice ozimá, řepka olejka ozimá 7 4 4 4 

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

pšenice ozimá, řepka olejka ozimá 5 0 0 0 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.  

 

 

Misha 20 EW 
držitel rozhodnutí o povolení: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra 

(West), 400050 Mumbai, Indie 

evidenční číslo: 5136-0 

účinná látka: myklobutanil 200 g/l      

platnost povolení končí dne: 31.5.2021 

 
Rozsah povoleného použití: 

1)Plodina, 

oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, mísitelnost OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

 

réva padlí 0,12 l/ha   do BBCH 61  

0,23 l/ha   od BBCH 61 

14   

 

Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

réva  1000 l /ha  

(500 l/ha do BBCH 61) 

postřik, 

rosení 

max.  2x 8 -14 dnů 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

 

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

Německo 

evidenční číslo: 4998-0 

účinná látka: pyraklostrobin  200 g/l 

platnost povolení končí dne: 31.1.2017 
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Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast 

použití 

2) Škodlivý organismus, 

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 
 

pšenice rez plevová, rez 

pšeničná, 

helmintosporióza 

pšenice 

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

do: 69 BBCH 

 

ječmen rez ječná, hnědá 

skvrnitost ječmene, 

rynchosporiová 

skvrnitost ječmene, 

neinfekční listová 

skvrnitost ječmene  

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

do: 69 BBCH 

 

žito rynchosporiová 

skvrnitost, rez žitná 

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

do: 69 BBCH 

 

tritikale rez pšeničná 1,25 l/ha 35  1) od: 25 BBCH, 

do: 69 BBCH 

 

 

 

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

pšenice, ječmen, 

tritikale, žito 

100-400 l/ha postřik max.  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] 

obilniny 12 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 vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m. 

 

 

Rimel 25 SG (klon Rincon 25 SG) 
držitel rozhodnutí o povolení: P.U.H. CHEMIROL Sp. z o.o., Przemyslowa 3, 88-300 

Mogilno, Polsko 

evidenční číslo: 5240-0 

účinná látka: rimsulfuron 250 g/kg 

platnost povolení končí dne: 30.4.2018 
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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 

 

kukuřice pýr plazivý,  

ježatka kuří noha, 

plevele dvouděložné 

jednoleté 

60 g/ha AT  1) od: 10 BBCH, 

do: 17 BBCH 

 

 

brambor pýr plazivý, 

ježatka kuří noha, 

plevele dvouděložné 

jednoleté 

60 g/ha AT  1) do: 29 BBCH 

 

 

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

 
Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

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

Přípravek účinkuje nejlépe na mladé aktivně rostoucí plevele ve fázi 2-3 listů.  

Pýr plazivý by v době ošetření měl mít 5-7 listů (15-25 cm). 

 

Spektrum účinnosti:  
Citlivé plevele: ptačinec prostřední, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní. 
Méně citlivé plevele: chrpa polní, ježatka kuří noha, heřmánek nevonný, pýr plazivý. 
 

Kukuřice 

Přípravek aplikujte ve fázi 1 listu až 7 listů kukuřice (BBCH 10-17) 

Brambor 

Přípravek aplikujte po vzejití před uzavíráním řádků (do BBCH 29) 

 

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. 

 

Následné plodiny 

Přípravek nepředstavuje riziko pro následné plodiny při běžném osevním postupu. 

V případě předčasné likvidace porostu lze po orbě pěstovat brambor a kukuřici. 

 

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

Kukuřice, brambor 5 0 0 0 
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Trinet P 
držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, 

Německo 

evidenční číslo: 5013-0 

účinná látka: alfa-cypermethrin  1,57 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31.7.2017 

 

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 
 

smrk lýkožrout smrkový dle návodu -  

 

4) max.8 ks sítě 

Trinet P na ha 

 

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

jehličnany, listnáče - návnady max.  1x 

 

Způsob použití: 

Jednotlivé sítě se natahují přes trojúhelníkovou konstrukci (plast, kov, hliník, dřevo nebo 

karton) a zafixují se k podložce (do půdy nebo k pařezu). Do středu pyramidového rámu se 

upevní Pheroprax A.  

Vzdálenost od okraje porostní hrany lesa případně skládky dřeva: 8 – 12 metrů. 

Vzdálenost mezi jednotlivými sítěmi: 20 – 25 metrů. 

Síť je možně využít dále jako ochranu vybraných stromů „na stojato“ pro prevenci proti 

hromadnému náletu kůrovce. Optimální účinnost se projeví při rozestavení alespoň tří kusů 

systému TRINET P. 

 

 

 

2. NOVÉ ZAPSANÉ DALŠÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN DO 

ÚŘEDNÍHO REGISTRU 

 

- rozhodnutí nebyla vydána 
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3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 

   

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

Francie 

evidenční číslo: 4810-0 

účinná látka: ethofumesát     75 g/l 

                      desmedifam     47 g/l 

                      lenacil              27 g/l 

                      fenmedifam     60 g/l 

platnost povolení končí dne: 31.7.2016 

 

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 
 

cukrovka plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

1,5 l/ha AT 1) postemergentně,   

BBCH 10-14  

2) BBCH 10 - 11  

4) aplikace 

opakovaná do 

celkové dávky 

4,5 l/ha 

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  

cukrovka  200 l /ha postřik max.  3x  5-14 dnů 

 

 

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 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

1,5 l/ha AT 1) postemergentně, 

BBCH 10 – 14 

 2) BBCH 10 - 11 

4) aplikace 

opakovaná do 

celkové dávky 
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4,5 l/ha 

ostropestřec 

mariánský 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

1-1,5 l/ha AT 1) postemergentně, 

BBCH 10 - 19  

2) BBCH 10 - 11 

 

4) aplikace 

opakovaná do 

celkové dávky 

4,5 l/ha 

6) pro 

průmyslové 

použití 

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  

řepa salátová - 

červená, žlutá, bílá 

 200 l /ha postřik max.  3x  5-14 dnů 

ostropestřec 

mariánský 

200 – 400 l/ha postřik max.  3x  5-14 dnů 

 

 

3) Další společné pokyny pro použití přípravku 

Spektrum účinnosti:   
Plevele citlivé: merlík bílý, laskavec ohnutý, svízel přítula, hluchavka nachová, opletka 

obecná, rdesno blešník, penízek rolní, violky 

Plevele méně citlivé: ježatka kuří noha 

 

Růstová fáze plodiny v době aplikace: 

1. aplikace – BBCH 10, tj. děložní listy plně rozvinuté    

2. aplikace – BBCH 12, tj. 2 pravé listy 

3. aplikace – BBCH 14, tj. 4 pravé listy 

Růstové fáze plevelů:  
1. aplikace – BBCH 10-11, tj. děložní listy plně rozvinuté až základ 1. páru pravých listů 

2. a 3. aplikace - vždy na nově vzešlou plevelnou vlnu, BBCH 10-11 

ježatka kuří noha – BBCH 11-13, tj. 1-3 listy 

 

 

Neošetřujte při teplotách nad 23°C a intenzivním slunečním svitu. 

Za sucha a chladu je účinek přípravku pomalejší. 

 

Po aplikaci přípravku Betanal maxxPro může dojít na ošetřovaném porostu k zpravidla 

přechodným projevům fytotoxicity, která se může projevit zpomalením růstu, prožloutnutím 

listů, nekrotickými skvrnami nebo zvlněním okrajů listů řepy. Fytotoxicita se může projevit, 

zejména pokud je aplikace prováděna za vysokých teplot vzduchu, intenzivního slunečního 

záření, případně na rostliny stresované suchem nebo jinými biotickými či abiotickými faktory.  

 

Následné plodiny: 

Po sklizni řepy lze pěstovat libovolnou plodinu. Pokud má být v tom stejném roce vyseta 

ozimá obilnina, je třeba půdu před výsevem zpracovat do hloubky 15-20 cm. 
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Náhradní plodiny: 

Pokud je nutno z jakýchkoliv důvodů ošetřený porost řepy předčasně zaorat, lze jako náhradní 

plodinu vysévat cukrovku, krmnou řepu, hrách, bob, len, kukuřici, špenát, vojtěšku. 

Před výsevem těchto plodin (s výjimkou řepy) je třeba provést zpracování půdy do hloubky  

15-20 cm. 

 

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

 

Držitel povolení uvede na etiketě postup čištění, který byl doložen v rámci žádosti o povolení. 

 

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, ostropestřec mariánský, řepa 

salátová 
4    4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

cukrovka, ostropestřec mariánský, řepa 

salátová 
5 5 0 0 

 

 

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

Německo 

evidenční číslo: 4855-0 

účinná látka: bixafen               50 g/l 

                     prothiokonazol  100 g/l 

                     spiroxamin        250 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 

pšenice, žito, 

tritikale 

padlí travní, 

braničnatka 

pšeničná, 

braničnatka 

plevová, 

rez pšeničná 

0,9 l/ha 35  1) od: 30 (32) 

BBCH,  do: 59 

BBCH 

 

 

pšenice, 

ječmen, žito, 

tritikale 

stéblolam 1,2 l/ha 35  1) od: 25 BBCH,  

do:  35 (37) BBCH 

 

 

pšenice, žito, 

tritikale 

helmintosporióza 

pšenice 

1,2 l/ha 35 1) od: 30 (32) 

BBCH,  

do: 59 BBCH 
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ječmen  jarní padlí travní, 

rez ječná, 

rynchosporiová 

skvrnitost ječmene, 

hnědá skvrnitost 

ječmene 

0,9 l/ha 35 1) od: 30 (32) 

BBCH,  do: 59 

BBCH 

 

 

 
 

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

v plodině 

pšenice, ječmen, žito, 

tritikale 

 200-400 l /ha postřik max. 1x 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! 

 

Vliv přípravku na klíčivost ječmene, žita a tritikale 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] 

Obilniny 6 4 4 4 

   

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

svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.  

 

Cantus (zúžení oblasti použití) 
držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, 

Německo 

evidenční číslo: 4889-0 

účinná látka: boskalid    500 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31.7.2018 

 

Rozsah povoleného použití: 

 

a) Rozsah povoleného použití: 
 

1) Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

 

réva plíseň šedá 1,2 kg/ha 28  

fazol keříčkový plíseň šedá, hlízenka obecná 1 kg/ha 7  

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

Termín aplikace:  
Réva - plíseň šedá -  BBCH 61-75, max. 1 x  

 

Fazol keříčkový - plíseň šedá, hlízenka obecná - v BBCH  60 - 69, max. 2x 
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Dávka vody: 

Réva: 400 – 1600 l/ha 

Fazol keříčkový: 300 – 600 l/ha 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:    

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

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

Réva vinná 6 6 6 6 

Fazol keříčkový 4 4 4 4 

 

 

 b) Rozsah rozšířeného použití: 

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 3) Poznámka 

hrách na lusky,  

bob na lusky 

plíseň šedá,  

hlízenka obecná 

1 kg/ha 7  

fazol keříčkový  

na lusky 

plíseň šedá,  

hlízenka obecná 

1 kg/ha 7 1) skleníky 

fazol pnoucí  

na lusky 

plíseň šedá,  

hlízenka obecná 

1-2 kg/ha     

podle výšky rostlin 

7 1) skleníky 

 

Dávka vody: 300-600 l/ha, fazol pnoucí 600-1200 l/ha 

 

Termín aplikace: preventivně na počátku infekce, v BBCH 60-69 

 

Počet aplikací: v hrachu, bobu a fazolu keříčkovém max. 2x v intervalu 7-10 dnů, ve fazolu 

pnoucím max. 1x 

 

Aplikace ve fazolu pnoucím: 1 kg/ha 600 l vody/ha při výšce rostlin do 50 cm 

   1,5 kg/ha 900 l vody/ha při výšce rostlin od 50 cm do 125 cm 

   2 kg/ha 1200 l vody/ha při výšce rostlin od 125 cm 

 

 

c) Další společné pokyny pro použití přípravku: 

 

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením. 
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Cycocel 750 SL 
držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, 

Německo 

evidenční číslo: 3938-0 

účinná látka: chlormekvát chlorid 750 g/l 

platnost povolení končí dne: 30.11.2019 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 
OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

oves zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

2,0 l/ha AT 1) od 31 BBCH,  

do 32 BBCH 

 

pšenice jarní zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,8 l/ha AT 1) od 23 BBCH,  

do 29 BBCH 

 

pšenice ozimá zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,8-2,0 l/ha AT 1) od 30 BBCH, 

do 31 BBCH; 

v dávce max. 

0,8 l/ha lze 

použít v BBCH 

25- 31 

 

žito zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

2,0 l/ha AT 1) od 30 BBCH,  

do 31 BBCH 

 

 

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

oves, pšenice, žito 100-400 l /ha postřik max.  1x 

 

Plodina, oblast použití Zákaz, omezení  

oves, pšenice, žito zákaz zkrmování na zeleno 

 

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

 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin. 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 
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Hutton Plus 
držitel rozhodnutí o povolení: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel Str. 50, 40789 Monheim, 

Německo 

evidenční číslo: 4760-0 

účinná látka: prothiokonazol   53 g/l 

                      spiroxamin 224 g/l 

                      tebukonazol 148 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 
 

pšenice, žito, 

tritikale 

braničnatka 

plevová, rez 

pšeničná 

0,7 l/ha 35 1) od: 30 

BBCH, do: 

59 BBCH 

 

pšenice, žito, 

tritikale 

padlí travní 0,9 l/ha 35 1) od: 30 

BBCH, do: 

59 BBCH 

 

ječmen   hnědá skvrnitost 

ječmene, 

rynchosporiová 

skvrnitost, rez 

ječná, padlí travní 

0,7 l/ha 35 1) od: 30 

BBCH, do: 

59 BBCH 

 

 

 

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 

 

Přípravek Hutton Plus vykazuje významnou vedlejší účinnost proti braničnatce pšeničné a 

helmintosporióze v pšenici, tritikale a žitu. 

 

Vliv aplikace přípravku na HTZ pšenice ozimé a HTZ a výnos pšenice jarní, žita a tritikale 

konzultujte s držitelem povolení. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina 
bez redukce tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

tryska 

90 % 

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

Obiloviny 12 5 4 4 
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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. 

 

Karis 10 CS 
držitel rozhodnutí o povolení: GAT Microencapsulation AG, Gewerbezone 1, 2490 

Ebenfurth, Rakousko 

evidenční číslo: 4915-0 

účinná látka: lambda-cyhalothrin  100 g/l 

platnost povolení končí dne: 31.12.2015 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn.  

k dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

ječmen, 

pšenice, pšenice 

tvrdá, oves 

mšice 0,05 l/ha AT 1) od: 59 BBCH, 

do: 77 BBCH  

oves do 71 

BBCH 2) podle 

signalizace 

 

ječmen, 

pšenice, pšenice 

tvrdá, oves 

mšice jako 

přenašeči viróz 

0,05 l/ha AT 1) od: 11 BBCH, 

do: 32 BBCH 

 

 

řepka olejka krytonosec 

šešulový, 

bejlomorka 

kapustová 

0,075 l/ha AT/42 1) v období 

kvetení  

2) podle 

signalizace  

3) řepka ozimá 

AT, řepka jarní 

42 

 

řepka olejka dřepčík 

olejkový, 

dřepčíci rodu 

Phyllotreta 

0,075 l/ha AT/42 2) podle 

signalizace 

3) řepka ozimá 

AT, řepka jarní 

42  

 

řepka olejka mšice zelná 0,075 l/ha AT/42 2) od začátku 

výskytu 

3) řepka ozimá 

AT, řepka jarní 

42 

  

řepka olejka blýskáček 

řepkov 

0,05 l/ha AT/42 1) od: 50 BBCH, 

do: 55 BBCH 

3) řepka ozimá 

AT, řepka jarní 

42 

 

bob listopasi 0,05 l/ha 7 1) od: 10 BBCH, 

do: 15 BBCH 
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2) od začátku 

výskytu 

brambor mšice 0,15 l/ha 7 2) od začátku 

výskytu 

 

cukrovka dřepčíci, 

květilka řepná, 

osenice 

0,075 l/ha 56 2) podle 

signalizace  

 

brokolice, 

kapusta 

růžičková, zelí, 

květák 

molice, 

housenky 

0,1 l/ha 10 2) podle 

signalizace,  

od začátku 

výskytu 

 

hrách  listopasi 0,05 l/ha 7 1) od: 11 BBCH  

do: 14 BBCH 

 

hrách obaleč 

hrachový, 

kyjatka 

hrachová 

0,05 l/ha 7 2) podle 

signalizace 

 

hrách plodomorka 

hrachová 

0,075 l/ha 7 2) podle 

signalizace 

 

salát hlávkový osenice 0,075 l/ha 7 2) od začátku 

výskytu 

5) venkovní 

prostory 

mrkev, petržel, 

pastinák 

osenice  0,075 l/ha 14 2) od začátku 

výskytu 

 

 

 

Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval  

mezi aplikacemi  

bob 200-400 l /ha postřik max.  2x 7 dnů 

brambor 200-400 l /ha postřik max.  4x 7 dnů 

cukrovka 200-400 l /ha,  

osenice 400-1000 l 

/ha 

postřik max.  2x 7 dnů 

hrách 200-400 l /ha postřik max.  2x 7 dnů, obaleč 

hrachový 7-10 dnů 

pšenice, ječmen, 

oves 

200-400 l /ha postřik max.  4x 14 dnů 

brokolice, kapusta 

růžičková, květák, 

zelí 

200-400 l /ha postřik max.  2x 10 dnů 

mrkev, petržel, 

pastinák 

400-1000 l /ha postřik max.  3x 10-14 dnů 

řepka olejka 200-600 l /ha postřik max.  3x 7 dnů 

salát hlávkový 400-1000 l /ha postřik max.  2x 10-14 dnů 

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

a sklizní. 
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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] 

brambory 30 14 6 4 

cukrovka, řepka, hrách 14 6 4 4 

brokolice, růžičková kapusta, zelí, 

květák 
18 8 4 4 

salát, mrkev, pastinák, petržel 14 7 4 4 

bob, obilniny 8 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

členovců [m] 

brambory, cukrovka, řepka, hrách, 

brokolice, růžičková kapusta, zelí, 

květák, salát, mrkev, pastinák, 

petržel, bob, obilniny 

5 5 5 5 

Při aplikaci do brambor: 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m. 

Při aplikaci do cukrovky, řepky, hrachu, salátu, mrkve, pastináku, petržele: 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m. 

Při aplikaci do brokolice, růžičkové kapusty, zelí, květáku: 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m. 

Při aplikaci do bobu, obilnin: 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 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 
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b) nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 

 

Amistar (+ další obchodní jména Ortiva, Mirador)  
evidenční číslo: 4247-1 

účinná látka: azoxystrobin  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 

ředkev 

olejná  

hlízenka obecná, 

čerň řepková 

1 l/ha AT  1) od: 60 

BBCH, do: 65 

BBCH 

 

 6) semenné porosty 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

ředkev olejná 200-400 l /ha postřik 2x 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (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 vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organismů 

[m] 

Ředkev olejná 4 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

Ředkev olejná 5 0 0 0 

 

 

 

Flint Plus 
evidenční číslo: 4676-0 

účinná látka: kaptan            600 g/kg 

                     trifloxystrobin  40 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31.7.2016 
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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 

ovocné školky, 

okrasné školky 

padlí, rzi 1,2 kg/ha -   

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval 

mezi 

aplikacemi 

ovocné školky, 

okrasné školky 
200-1000 l /ha postřik, rosení max.  3x za rok 7 – 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 organismů [m] 

Ovocné a okrasné školky ˂ 50 cm 4 4 4 4 

Ovocné a okrasné školky 50 – 150 cm 6 6 6 6 

Ovocné a okrasné školky ˃ 150 cm 20 14 9 6 

 

Ovocné a okrasné školky 50 – 150 cm: 

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

svažujících se k povrchovým vodám. Na těchto pozemcích lze přípravek aplikovat jen při 

použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.  

 

Ovocné a okrasné školky ˃ 150 cm: 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m. 

 

Reglone 
evidenční číslo: 3144-2 

účinná látka: dikvát  200 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 
 

tolice dětelová, 

jetel panonský, 

desikace 3-5 l/ha AT  1) od: 85 

BBCH, do: 89 

4) podle výšky 

porostu 
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sléz přeslenitý, 

jetel 

alexandrijský, 

jestřabina 

východní 

BBCH 

 

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

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

jestřabina východní  300-500 l /ha 

  

 

postřik 

 

max.  1x 

 jetel alexandrijský 

jetel panonský 

sléz přeslenitý 

tolice dětelová 

 

Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách 

s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu. 

 

Produkty ošetřených plodin nejsou určeny k výživě lidí a zvířat. 

 

Zato 50 WG 
evidenční číslo: 4403-0 

účinná látka: trifloxystrobin  500 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31.7.2016 

 

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 

ovocné školky, 

okrasné školky 

 rzi 0,15 kg/ha 

(0,015 %) 
-   

 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval 

mezi 

aplikacemi 

ovocné školky,  

okrasné školky 
200-1000 l/ha postřik, rosení max.  3x za rok 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] 
ovocné  a okrasné školky  (rostliny  nad 50 cm) 6      6 6 6 
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6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 

ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

 

-  povolení nebylo vydáno 

 


