
1 

 

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. 5. 2016 

č.j. : UKZUZ 049279/2016 

 

 

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 4. 2016 – 30. 4. 2016 

 

 

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

 

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

(West), 400050 Mumbai, Indie 

evidenční číslo: 5262-0 

účinná látka: klopyralid 300 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2019 

 

Rozsah povoleného použití: 

1)Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

 

řepka olejka  

ozimá 

plevele 

dvouděložné 

0,4 l/ha AT  1) od:   18 BBCH, 

do: 51 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 

řepka olejka  200-400 l/ha postřik   1x 

 

Spektrum účinnosti: 

Plevele citlivé: heřmánkovec nevonný, chrpa modrák, pcháč oset 

 

Růstová fáze plevelů:  

aktivně rostoucí, dvouděložné jednoleté BBCH 14, pcháč oset BBCH 30-31 

 

Následné plodiny: 

Nepoužívejte žádný rostlinný materiál, který byl ošetřen přípravkem Clap, na kompostování, 

nebo mulčování. 
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Nepoužívejte chlévskou mrvu zvířat, která byla krmena plodinami ošetřenými přípravkem 

Clap, na kompostování. 

Rezidua přípravku Clap v rostlinných pletivech (včetně hnoje), které nejsou zcela rozložená, 

můžou mít vliv na následné citlivé plodiny. V případě, že ošetřené zbytky plodin nebyly zcela 

rozloženy, vyhněte se pěstování uvedených plodin: hrách, fazole a jiné luštěniny, mrkev a 

další miříkovité rostliny, brambory, salát a další složnokvěté (hvězdnicovité) rostliny, 

skleníkové a chráněné plodiny. 

Aby se zabránilo negativnímu vlivu na polní plodiny po aplikaci Clap, nepěstujte citlivé 

plodiny na podzim (např. ozimé fazole) ve stejném roce, kdy bylo provedeno ošetření 

přípravkem Clap. Tam, kde se plánuje výsadba/výsev citlivých plodin na jaře, aplikujte 

přípravek Clap nejpozději do konce července loňského roku. 

Všechen ošetřený rostlinný materiál musí být nasekaný a zapravený do půdy do začátku 

podzimu (nebo co nejdříve po sklizni), což usnadňuje uvolnění reziduí do půdy a rychlejší 

degradaci. Ujistěte se, že byly veškeré ošetřené rostlinné zbytky (včetně hnoje) plně rozloženy 

před pěstováním citlivých plodin. 

 

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem!  

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za 

vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23
o
C) mohou být 

citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku. 

 

Použití přípravku v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení. 

 

Čištění aplikačního zařízení 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovných plodin. 

 

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] 

Řepka ozimá 5 5 0 0 

 

 

Cliophar 600 SL 
držitel rozhodnutí o povolení: Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-

4102 Ougrée, Belgie 

evidenční číslo: 5379-0 

účinná látka: klopyralid 600 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2019 

 

Rozsah povoleného použití: 

1)Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 
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sklizně 

 

řepka olejka plevele 

dvouděložné 

0,33 l/ha AT  1) od: 14 BBCH, 

do: 39 BBCH  

 

pšenice, ječmen, 

oves 

plevele 

dvouděložné 

0,12 l/ha AT  1) od: 14 BBCH, 

do: 32 BBCH  

 

cukrovka, řepa 

krmná, červená 

řepa, mangold 

plevele 

dvouděložné 

0,33 l/ha AT  1) od: 16 BBCH, 

do: 39 BBCH  

 

louky a pastviny - 

stávající porosty 

plevele 

dvouděložné 

0,33 l/ha 7   7 dní před 

vpuštěním 

zvířat na pastvu 

nebo sečením 

na seno a senáž 

okrasné dřeviny plevele 

dvouděložné 

0,33 l/ha AT    

tuřín, vodnice plevele 

dvouděložné 

0,33 l/ha AT  1) od: 16 BBCH, 

do: 39 BBCH  

 

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

sklizní. 

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

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

cukrovka, červená řepa, 

mangold, řepa krmná, 

řepka olejka, tuřín, 

vodnice 

 200-250 l/ha postřik   1x 

ječmen, oves, pšenice, 

okrasné dřeviny 

 200 l/ha postřik   1x 

louky a pastviny  300-400 l/ha postřik   1x 

 

Spektrum účinnosti:   

Plevele citlivé – pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, 

lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, výdrol slunečnice, pohanka svlačcovitá, regenerující 

vojtěška setá a další jeteloviny, lilek černý.  

Ve fázi děložních lisů až základu 1. páru pravých listů (BBCH 10-11) - tetlucha kozí pysk, 

mrkvous obecný, rdesna; rdesno ptačí je méně citlivé 

 

Aplikujte na vzešlé aktivně rostoucí plevele. Pcháč optimálně ve fázi přízemní listové růžice, 

maximálně počátek dlouživého růstu. Heřmánkovité plevele ve fázi malé listové růžice 

maximálně do fáze 8 pravých listů. Ostatní plevele maximálně do fáze 6 pravých listů.  

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. 

 

Při aplikaci okolo okrasných stromů a keřů nesmí postřiková kapalina zasáhnout zelené části 

ošetřované kultury (listy, pupeny, výmladky, nezdřevnatělé kmínky apod.).   

Přípravek nelze aplikovat v kořenové oblasti druhů z čeledi Složnokvěté (např. Senecio spp) 

nebo z čeledi Bobovité (např. Laburnum, Genista, Cytisus spp).  
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Veškeré zbytky ošetřených plodin co nejdříve po sklizni rozřezejte a zapravte do půdy, kde se 

rostlinné zbytky a rezidua přípravku rychleji rozloží. 

Rezidua přípravku v rostlinných pletivech (včetně hnoje), která nejsou zcela rozložena, 

mohou poškodit citlivé následné plodiny (luskoviny, mrkev, brambory, salát, rajčata).  

Odstup od aplikace přípravku Cliophar 600 SL a setím/sázením citlivých následných plodin 

musí být minimálně 125 dnů. 

Nepoužívejte rostlinný materiál ošetřený přípravkem Cliophar 600 SL ke kompostování nebo 

mulčování; hnůj od zvířat krmených plodinami ošetřenými Cliophar 600 SL nepoužívejte ke 

kompostování. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. 

V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za 

vysokých teplot (nad 23
o
C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny. 

 

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku. 

 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin.  

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

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

pšenice, ječmen, oves 5 0 0 0 

řepka olejka, louky a pastviny, okrasné 

dřeviny, cukrovka, řepa krmná, červená 

řepa, mangold, tuřín, vodnice 

5 5 0 0 

 

 

Gallup Super 360 (+ další obchodní jméno Barbarian Super 360, Tartan 

Super 360) 
držitel rozhodnutí o povolení: Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown 

Industrial Park, Mulhuddar, - Dublin 15, Irsko 

evidenční číslo: 5376-0 

účinná látka: glyfosát 360 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 6. 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 

 

pšenice, ječmen, 

oves, řepka olejka, 

len, hořčice, hrách, 

bob, cukrovka, 

plevele jednoleté, 

výdrol obilnin 

1,5 l/ha   AT  1) preemergentně   
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 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 

 

tuřín, vodnice, 

cibule, pór 

chřest plevele 1,5-5 l/ha   AT  1) preemergentně   

pšenice, ječmen, 

oves 

plevele, desikace 2-4 l/ha   7  1) před sklizní,    

vlhkost zrna pod 

30 %  

 

pšenice, ječmen desikace 1-1,5 l/ha   7  1) před sklizní,    

vlhkost zrna pod 

30%  

 

 různé plodiny  zrušení porostu, 

plevele 

1,5-5 l/ha   AT    

půda dočasně 

neobdělávaná 

plevele 1,5-6 l/ha   AT    

jádroviny, 

peckoviny 

plevele 5 l/ha   AT    

nezemědělská půda plevele 4-6 l/ha   AT    

půda sousedící s 

vodními  plochami 

plevele 4-6 l/ha   AT    

řepka olejka, 

hořčice, len, bob, 

hrách 

plevele, desikace 3-4 l/ha   14, 

8, 7 

 1) před sklizní,    

vlhkost zrna pod 

30%  

3) OL 14=řepka 

olejka, len; OL 

8=hořčice,    OL 

7=hrách, bob 

 

orná půda, strniště plevele 1,5-5 l/ha   AT  3) nejpozději 2 

dny před setím 

nebo sázením  

 

louky a pastviny obnova TTP 3-6 l/ha   AT  3) nejpozději 5 

dnů před sklizní, 

spásáním, setím  

 

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

sklizní. 

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

 

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

různé plodiny, půda 

dočasně neobdělávaná 

 150-250 l/ha postřik   1x 

bob, chřest, hořčice, 

hrách, ječmen, len, 

nezemědělská půda, 

orná půda, oves, 

 80-250 l/ha postřik   1x 
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pšenice, půda 

sousedící s vodními  

plochami, řepka 

olejka, strniště 

cibule,cukrovka, pór, 

tuřín, vodnice 

 80-125 l/ha postřik   1x 

jádroviny, peckoviny  200-400 l/ha postřik   1x 

louky a pastviny  200-250 l/ha postřik   1x 

 

Aplikujte na vzešlé, aktivně rostoucí plevele s dostatečně vyvinutou listovou plochou.  

Jednoleté dvouděložné plevele by měly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy 

by měly mít listy minimálně 5 cm dlouhé. 

Pýr plazivý je nejcitlivější na začátku odnožování, tj. když rostliny mají 5-6 listů a jsou 12-15 

cm vysoké.  

Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější v době od nasazení poupat do odkvětu. 

Přípravek nedostatečně působí na přesličku rolní. 

Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku. 

 

Před vzejitím polních plodin 

Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny.  

Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou půdy. 

Pšenice, ječmen, oves:  Aplikujte nejpozději 72 hodin před vzejitím plodin.  

Řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór:  Aplikujte do 48 

hodin po zasetí. 

 

Chřest 

Přípravek se aplikuje před vzcházením plodiny. Výhony (prýty) chřestu musí být zakryty 

alespoň 15 mm vrstvou půdy. 

Dávkování přípravku: 

Jednoleté plevele: 1,5  l/ha  

Vytrvalé trávy: 4  l/ha 

Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha 

 

Pšenice, ječmen, oves – likvidace plevelů, desikace 

Přípravek se aplikuje minimálně 7 dnů před sklizní v době, kdy semena obsahují méně než 

30% vlhkosti. 

Nepoužívejte v množitelských porostech. 

Aplikaci v porostech určených k výrobě sladu konzultujte s držitelem povolení. 

Dávkování přípravku: 

Jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2 l/ha 

80-150 l vody/ha 

Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha 

Vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4 l/ha 

150-250 l vody/ha 

Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána k mulčování v zahradnictví. 

 

Pšenice, ječmen – desikace 

Přípravek se aplikuje minimálně 7 dnů před sklizní v době, kdy semena obsahují méně než 

30% vlhkosti. 

Nepoužívejte v množitelských porostech. 
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Aplikaci v porostech určených k výrobě sladu konzultujte s držitelem povolení. 

Dávku 1,5 l/ha použijte při výskytu jednoletých dvouděložných plevelů. 

Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána k mulčování v zahradnictví. 

 

Řepka olejka, hořčice, len, bob, hrách – likvidace plevelů, desikace 

Přípravek se aplikuje v době, kdy semena obsahují méně než 30% vlhkosti. 

Bob, hrách - sklizeň provádějte nejdříve 7 dnů po aplikaci 

Hořčice - sklizeň provádějte nejdříve 8 dnů po aplikaci 

Řepka olejka, len - sklizeň provádějte nejdříve 14 dnů po aplikaci 

Nepoužívejte v množitelských porostech. 

Dávkování přípravku: 

Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha 

Vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4 l/ha 

 

Orná půda, strniště 

Dávkování přípravku: 

Jednoleté plevele, výdrol obilnin: 1,5 l/ha 

Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci 

Setí provádějte nejdříve 48 hodin po aplikaci 

Jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2 l/ha  

80-150 l vody/ha 

Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha 

Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4 l/ha 

Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha  

150-250 l vody/ha 

Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci 

 

Zrušení porostu a likvidace plevelů 

Přípravek se aplikuje v porostech, které jsou z nějakého důvodu určeny k likvidaci (nedosáhly 

požadovaného výnosu nebo kvality, staly neprodejnými nebo byly poškozeny kroupy apod.) 

Dávkování přípravku: 

Jednoleté plevele: 1,5 l/ha  

80-125 l vody/ha 

Vytrvalé trávovité plevele: 4 l/ha 

Vytrvalé dvouděložné plevele: 5 l/ha  

150-250 l vody/ha 

Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci 

 

Louky a pastviny 

Přípravek se aplikuje za účelem likvidace trvalých travních porostů.  

Dávkování přípravku: 

1-2 leté porosty s jednoletými plevely: 3 l/ha 

2-4 leté porosty s vytrvalými trávami: 4 l/ha 

4-7 leté porosty s vytrvalými dvouděložnými plevely: 5 l/ha 

Starší porosty s výskytem starčeku přímětníku nebo převažujícími vytrvalými dvouděložnými 

plevely: 6 l/ha 

200-250 l vody/ha 

Kultivaci nebo setí provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci 
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Dočasně neobdělávaná půda 

Dávkování přípravku: 

Jednoleté plevele: 1,5 l/ha 

Kultivaci provádějte nejdříve 24 hodin po aplikaci 

80-150 l vody/ha 

Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha 

Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4 l/ha 

Zaplevelení starčekem přímětníkem nebo převažujícími vytrvalými dvouděložnými plevely: 6 

l/ha 

150-250 l vody/ha 

Kultivaci provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci 

 

Jádroviny, peckoviny 

Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. Aplikujte na podzim po opadu listů nebo 

před fází „zeleného poupěte” u jádrovin a fází „otevření kalichů“(viditelné bílé vrcholky 

květů) u peckovin. Zabraňte zasažení kmínků přípravkem více jak 30 cm nad zemí nebo větví 

stromů.   

Neaplikujte na stromy s mechanicky poškozenou kůrou. 

 

Nezemědělská půda 

Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo hospodářských budov, na 

cestách, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách apod. 

Dávkování přípravku: 

Standardní dávka: 4 l/ha 

V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6 l/ha 

Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.  

 

Půda sousedící s vodními plochami 

Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo vodních toků, kanálů, nádrží, 

rybníků apod. 

Dávkování přípravku: 

Standardní dávka: 4 l/ha 

V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6 l/ha 

Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.  

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

 

Následné plodiny 

Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na 

mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při likvidaci 

nežádoucího porostu) nejdříve zapravit nebo odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před 

následným setím nebo sázením. Při předsklizňových aplikacích je třeba ošetřenou slámu 

rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku. 

 

Čištění aplikačního zařízení 

Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Minimálně třikrát důkladně 

vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena a hadice. Po každém vypláchnutí 

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

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných plodin.  
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Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

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

Všechny indikace 5 5 5 5 

 

 

Glotron 700 SC 
držitel rozhodnutí o povolení: GLOBACHEM nv., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 

2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgie 

evidenční číslo: 5388-0 

účinná látka: metamitron 700 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 8. 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 

cukrovka plevele 

jednoděložné 

jednoleté, plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

5 l/ha AT  1) před setím se 

zapravením,  

preemergentně,  

postemergentně  

2) preemergentně,  

postemergentně 

 

 4) aplikace 

dělená nebo 

jednorázová 

řepa krmná plevele 

jednoděložné 

jednoleté, plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

5 l/ha 32 1) před setím se 

zapravením,  

preemergentně,  

postemergentně  

2) preemergentně,  

postemergentně 

4) aplikace 

dělená nebo 

jednorázová 

 

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

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi 

cukrovka, řepa 

krmná 

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

 

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

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

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

Po vzejití plodiny se aplikuje dávka 1-2 l/ha. 
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Varianty možných sledů postřiků – dělená aplikace - po vzejití nové plevelné vlny 

a)  

 1. preemergentní aplikace:  2 l/ha  

 2. postemergentní aplikace: 1-2 l/ha  

 3. postemergentní aplikace: 1-2 l/ha  

b)  

1. postemergentní aplikace: 1-2 l/ha  

2. postemergentní aplikace: 1-2 l/ha  

3. postemergentní aplikace: 1-2 l/ha  

 

Celková dávka přípravku nesmí překročit 5 l/ha za vegetační období. 

 

Růstová fáze plodiny: při POST aplikaci BBCH 12-18 

Růstová fáze plevelů: při POST aplikaci - BBCH 10 

 

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

                      200-400 l/ha – postemergentní aplikace 

 

Spektrum plevelů: 

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

hluchavky, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, lipnice roční  

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

svízel přítula, mák vlčí, řepka olejka-výdrol 

  

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být 

aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou 

náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. 

 

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na 

ošetřované plodině.  Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. 

 

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

zóny rostlin a poškození porostu. 

  

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

přípravkem. 

  

Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem 

povolení. 

  

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

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

lze vysévat kukuřici.   

  

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

pozemky nebo pozemky určené k setí. 
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Čištění aplikačního zařízení: 

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

přípravek Glotron 700 SC, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače 

odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:  

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

objemu nádrže postřikovače) po dobu alespoň 10 minut. 

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou 

(čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) s přídavkem čisticího prostředku, případně s 

přídavkem sody  

(3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich 

použití. 

3) Opakujte postup podle bodu "2" ještě 2x. 

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. 

 

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] 

Cukrovka, řepa krmná 10 5 5 0 

 

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

Francie 

evidenční číslo: 5184-0 

účinná látka: diflufenikan  40 g/l 

                      glyfosát      250 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 6. 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 

nezpevněné 

plochy (cesty, 

chodníky), kolem 

okrasných keřů a 

stromů 

plevele 4,5 ml 0,5 l 

vody/10 m
2
 

1 2) postemergentně,     

od: 16 BBCH 

do: 18 BBCH 

  

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů mezi poslední aplikací a přístupem člověka nebo 

zvířat na ošetřený pozemek. 

 

Plodina, oblast použití Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

plevele postřik   1x 
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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 vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m. 

 

Upřesnění podmínek aplikace  

Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele (postemergentně), optimálně ve fázi 6 až 8 listů. 

Ošetřované plevele mají být v plném růstu. Přípravek působí na již vzrostlé plevele a rovněž 

brání vzcházení plevelných semen.  

Přípravek nelze použít k ošetření nepropustných povrchů (beton, dlažba, asfalt…). 

Přípravek lze aplikovat na stejné ploše maximálně 1x za rok. 

Při aplikaci kolem okrasných keřů a stromů je třeba vyhnout se zasažení jejich zelených částí i 

kmenů. 

Neaplikujte kolem porostů hortensií a růží. 

Při aplikaci nesmí být zasaženy sousední kulturní rostliny včetně trávníků.   

Ošetřené plochy se nemohou osévat nebo osazovat plodinami po dobu 6 měsíců. Před setím nebo 

sázením je třeba pozemek důkladně přerýt.  

 

Před upotřebením je nutné láhve s přípravkem důkladně protřepat. 

Postřikovač po aplikaci důkladně vypláchněte vodou (min. 3x). Propláchněte také hadice a 

trysky. Výplachovou kapalinu použijte na naposledy ošetřovanou plochu. 

Nedostatečné vypláchnutí postřikovače může způsobit poškození následně ošetřovaných 

rostlin.  

  

NASA 
držitel rozhodnutí o povolení: AGRIA SA, Asenovgradsko šose, 4009 Plovdiv, Bulharsko 

evidenční číslo: 5366-0 

účinná látka: glyfosát 360 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 6. 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 

orná půda ležící 

ladem 

plevele 4 l/ha AT 1) před setím nové 

plodiny, před 

zpracováním půdy  

 

orná půda plevele 3 l/ha AT 1) před setím   

polní plodiny 

mimo řepky 

olejky 

plevele 3 l/ha AT 1) preemergentně   

obilniny 

(pšenice, 

ječmen, žito, 

tritikale a oves) 

plevele, 

usnadnění sklizně 

3 l/ha 14 1) před sklizní  6) mimo 

množitelské 

porosty a 

sladovnické 

porosty 
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orná půda pýr plazivý, 

plevele 

4 l/ha AT 1) po sklizni   

cukrovka, řepa 

krmná 

pcháč oset, 

plevelné řepy 

33 % 60    

jehličnany, 

listnaté dřeviny 

buřeň 3 l/ha AT 1) od května, do 

června  

4) aplikace s 

kryty  

5) školky 

jehličnany 

mimo 

douglaska a 

modřín, listnaté 

dřeviny 

buřeň 3 l/ha AT 1) od září, do 

listopadu  

4) aplikace s 

kryty  

5) školky 

jehličnany, 

listnaté dřeviny 

buřeň 4 l/ha AT 1) plochy před 

výsadbou nebo 

kultury, od srpna, 

od září  

 

louky a 

pastviny 

obnova TTP 4 l/ha AT   6) ošetřené 

rostliny 

nezkrmovat 

jako zelenou 

píci, seno ani 

siláž 

louky a 

pastviny 

šťovík, pcháč 

oset 

33 % AT   6) ošetřené 

rostliny 

nezkrmovat 

jako zelenou 

píci, seno ani 

siláž 

nezemědělská 

půda 

plevele 4 l/ha AT    

železnice plevele 10 l/ha  nebo 

2x5 l/ha 

AT    

jádroviny plevele 4 l/ha 42    

réva plevele 4 l/ha 30 1) od 4. roku po 

výsadbě  

 

trávníky  obnova trávníků 4 l/ha AT    

cesty, parky, aleje plevele 4 l/ha AT   4) aplikace s 

kryty 

 

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

sklizní. 

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

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací 

Interval 

mezi 
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v plodině aplikacemi  

polní plodiny mimo řepky 

olejky, cukrovka, obilniny 

(pšenice, ječmen, žito, 

tritikale a oves),  

jehličnany mimo 

douglaska a modřín, 

listnaté dřeviny, trávníky, 

železnice  

 200-400 l/ha postřik   1x  

jádroviny, réva, cesty, 

parky, aleje, nezemědělská 

půda 

 200-400 l/ha postřik   2x  

cukrovka, krmná řepa   aplikace 

knotovým rámem 

  1x  

louky a pastviny  200-400 l/ha postřik, aplikace 

knotovým rámem 

  1x  

 

 

Při aplikaci knotovým rámem nebo stěrkou se nesmí překročit dávka 10 litrů přípravku na 

hektar.  

 

Předpokladem úspěšného hubení plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době postřiku, 

aby byl zabezpečen co nejvyšší příjem účinné látky rostlinami. Nejúčinnější jsou ošetření 

prováděná v době, kdy rostliny jsou v plném růstu.  

Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně projevily příznaky 

účinku. 

Nepůsobí na přesličku rolní. 
 

Orná půda ležící ladem 

Přípravek se aplikuje před zpracováním půdy a setím plodiny. Kultivaci provádějte až v době, 

kdy se plně projevily příznaky účinku. 

 

Orná půda před setím 

Aplikaci provádějte nejpozději 2 dny před setím plodiny. 

 

Polní plodiny mimo řepka olejka 

Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny, nejpozději do fáze plodiny BBCH 03.  

 

Obilniny před sklizní 

Přípravek se aplikuje na zralý porost od stadia plodiny BBCH 89 a vlhkosti zrna ˂25 %. 

 

Orná půda po sklizni 

Přípravek se aplikuje po sklizni plodiny na obrostlý pýr nebo na nově vzešlé plevele. 

Cukrovka, řepa krmná 

Přípravek se aplikuje během vegetace pomocí speciálního knotového rámu na přerostlé 

plevele a plevelné řepy.  

 

Jehličnany, listnaté dřeviny 

Přípravek se aplikuje v lesních školkách meziřádkově s kryty, aby se zabránilo zasažení 
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kulturních dřevin. Plevele by měly být alespoň 15 cm vysoké. 

Přípravek lze také aplikovat na plochách určených k výsadbě nebo v kulturách dřevin bez 

podrostu plevelných dřevin. Přípravek nesmí zasáhnout vysázené dřeviny.  

 

Louky a pastviny 

Přípravek se aplikuje plošným postřikem při obnově luk a pastvin (před zpracováním půdy a 

setím) nebo pomocí speciálního knotového rámu na přerostlé plevele. 

 

Nezemědělská půda 

Přípravek se aplikuje během vegetace.  Aplikaci je možno opakovat na nově vzešlé plevele. 

 

Železnice 

Přípravek se aplikuje během vegetace.  Dávku je možno rozdělit na 2x5 l/ha a aplikaci 

opakovat na nově vzešlé plevele. 

 

Jádroviny 

Přípravek se aplikuje na jaře nebo v létě. Přípravkem nesmí být zasaženy zelené části 

kulturních rostlin. Při aplikaci ve výsadbách mladších než 3 roky nesmí být zasaženy kmínky 

jádrovin. 

Réva 

Přípravek se aplikuje na jaře nebo v létě. Réva musí mít vyvinuty minimálně tříleté kmínky. 

Přípravkem nesmí být zasaženy zelené části kulturních rostlin.  

 

Trávníky 

Aplikace se provádí za účelem obnovy trávníku a likvidace plevelů. Přípravek se aplikuje 

během vegetace před zpracováním půdy a setím. Kultivaci provádějte až v době, kdy se plně 

projevily příznaky účinku. 

 

Cesty, parky, aleje 

Přípravek se používá k odstranění plevelů ve výsadbách dřevin (aleje, parky apod.) nebo na 

cestách. Aplikace ve výsadbách dřevin se provádí s kryty, aby se zabránilo zasažení 

kulturních dřevin. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

Následné plodiny 

Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na 

mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při aplikaci před 

setím nebo sázením) nejdříve odstranit odumřelou rostlinnou hmotu.  

 

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 

plodin.  
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Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

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

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

Všechny indikace 5 5 5 5 

 

 

Onyx 
držitel rozhodnutí o povolení: Belchim Crop Protection, Technologielaan 7, B-1840 

Londerzeel, Belgie 

evidenční číslo: 5157-0 

účinná látka: pyridát 600 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2031 

 

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 

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

do: 18 BBCH  

2) do: 14 BBCH  

aktivně rostoucí 

 

 

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  květen - červen 

 

Spektrum plevelů: 

Plevele citlivé – merlík bílý, merlík hybridní, lilek černý, lebeda rozkladitá, bažanka roční, 

durman obecný, laskavec ohnutý, heřmánkovec nevonný, svízel přítula, kokoška pastuší 

tobolka, ibišek trojdílný, ambrozie peřenolistá, rdesno červivec 

Plevele méně citlivé – ptačinec žabinec, hluchavka nachová, chrpa modrák, rozrazil 

břečťanolistý 

 

Neaplikujte, pokud denní teplota překročí 18˚C, a noční teploty jsou setrvale pod 2˚C. 

 

Nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.   

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 
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Čištění aplikačního zařízení: 

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

přípravek, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po 

skončení postřiku podle následujícího postupu: 

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

nádrže postřikovače). 

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

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

roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití. 

3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě dvakrát.  

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

Kukuřice nelze nelze 50 18 

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

svažujícím se k povrchovým vodám. Přípravek nelze aplikovat ani při použití vegetačního 

pásu. 

 

Pilot 
držitel rozhodnutí o povolení: Nissan Chemical Europe S.A.R.L., Parc ď affaires de Crecy, 2 

rue Claude Chappe, 69370 St-Didier-au Mont-ď Or, Francie 

evidenční číslo: 5079-0 

účinná látka: chizalofop-P-ethyl 100 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 11. 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 

cukrovka, řepa 

krmná 

plevele 

jednoděložné 

jednoleté 

0,6 l/ha AT   

cukrovka, řepa 

krmná 

pýr plazivý 1,25 l/ha AT   

řepka olejka  

ozimá 

výdrol obilnin 0,35-0,5 

l/ha 

90   

řepka olejka  

ozimá 

plevele 

jednoděložné 

jednoleté 

0,6 l/ha 90   

řepka olejka  

ozimá 

pýr plazivý 1,25 l/ha 90   
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slunečnice plevele 

jednoděložné 

jednoleté 

0,6 l/ha 90   

slunečnice pýr plazivý 1,25 l/ha 90   

brambor plevele 

jednoděložné 

jednoleté 

0,6 l/ha 45   

brambor pýr plazivý 1 l/ha 45   

sója plevele 

jednoděložné 

jednoleté 

0,6 l/ha 42   

sója pýr plazivý 1,25 l/ha 42   

hrách na zrno plevele 

jednoděložné 

jednoleté 

0,6 l/ha 35   

hrách na zrno pýr plazivý 1,25 l/ha 35   

mrkev plevele 

jednoděložné 

jednoleté 

0,6 l/ha 40   

mrkev pýr plazivý 1,25 l/ha 40   

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 

brambor, cukrovka, hrách, 

mrkev, řepa krmná, řepka olejka, 

slunečnice, sója 

 200-600 l/ha postřik   1x 

 

Upřesnění podmínek aplikace:  

PILOT se aplikuje postemergentně, výhradně v době růstového optima jednoletých 

plevelných trav, kdy většina z nich je ve fázi od dvou listů do konce odnožování. Proti pýru 

plazivému aplikujte ve fázi 4-6 listů když jsou rostliny pýru přibližně 10-15 cm vysoké. 

Aplikujte v období aktivního růstu trav.   

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. 

 

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

 

Následné plodiny  
Volba následných plodin po normální sklizni ošetřené plodiny není omezena.  

V případě předčasného zrušení porostu mohou být vysévány s odstupem 2 týdnů od aplikace 

dvouděložné plodiny nebo s odstupem 6 týdnů od aplikace obilniny. 
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Čištění aplikačního zařízení: 

Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte, odmontujte filtry a trysky a opakovaně 

(min. 2x) vypláchněte vodou (vždy min. 10 % objemu nádrže postřikovače). Pokaždé 

propláchněte pumpy, hadice a ramena a zcela vyprázdněte postřikovač.  

Trysky a filtry čistěte odděleně. 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných obilnin nebo trav.  

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

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

[m] 

brambor, cukrovka, hrách, mrkev, řepa 

krmná, řepka olejka, slunečnice, sója 
5 5 0 0 

  

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

Francie 

evidenční číslo: 5226-0 

účinná látka: prothiokonazol 150 g/l 

                      tebukonazol       20 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 sněť prašná ječná 0,5 l/t AT    4) výsevek 200 

kg/ha 

ječmen ozimý fuzariózy,  

vřetenovitá 

skvrnitost ječmene, 

plíseň sněžná, 

pruhovitost ječná, 

hnědá skvrnitost 

ječmene primární 

infekce 

0,667 l/t AT    4) výsevek 200 

kg/ha 

ječmen jarní fuzariózy,  

vřetenovitá 

skvrnitost ječmene, 

pruhovitost ječná, 

hnědá skvrnitost 

ječmene primární 

0,667 l/t AT    4) výsevek 200 

kg/ha 
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infekce 

pšenice sněť mazlavá 

pšeničná, sněť prašná 

pšeničná 

0,5 l/t AT    4) výsevek max. 

250 kg/ha 

pšenice ozimá fuzariózy, plíseň 

sněžná 

0,667 l/t AT    4) výsevek max. 

250 kg/ha 

pšenice jarní fuzariózy 0,667 l/t AT    4) výsevek 220 

kg/ha 

žito ozimé, 

tritikale ozimé 

fuzariózy, plíseň 

sněžná 

0,667 l/t AT    4) výsevek 200 

kg/ha 

oves fuzariózy, hnědá 

skvrnitost ovsa 

primární infekce 

0,667 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 

Pšenice, ječmen, oves, 

triticale, žito 

3-6 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. 

 

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

evidenční číslo: 5207-0 

účinná látka: fludioxonyl  50 g/l 

                      tebukonazol 10 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 

ječmen sněť prašná ječná, 

pruhovitost ječná, hnědá 

skvrnitost ječmene, 

fuzariózy, plíseň sněžná 

0,1 l/100 kg  AT  4) výsevek  100-

250 kg/ha 

pšenice sněti mazlavé, sněť 

prašná pšeničná, 

fuzariózy, plíseň sněžná 

0,1 l/100 kg  AT  4) výsevek  100-

250 kg/ha 
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tritikale, 

žito 

fuzariózy, plíseň sněžná, 

sněť stébelná 

0,1 l/100 kg  AT  4) výsevek  100-

250 kg/ha 

oves fuzariózy, plíseň sněžná, 

sněť ovesná  

0,1 l/100 kg  AT  4) výsevek  100-

250 kg/ha 

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

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace 

pšenice, ječmen, tritikale, žito, oves  0-1,5 l/100 kg osiva 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. 

 

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

Německo 

evidenční číslo: 5396-0 

účinná látka: Bacillus subtilis QST 713  13,96 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2019 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

mrkev padlí miříkovitých, 

alternáriová 

skvrnitost 

8 l/ha AT 1) od 41 BBCH, 

do 49 BBCH  

 5) pole 

salát plíseň šedá, 

sklerotiniová hniloba 

salátu 

8 l/ha AT 1) od 13 BBCH, 

do 49 BBCH  

 5) pole 

rajče, 

paprika, 

baklažán 

plíseň šedá, 

alternáriová 

skvrnitost 

8 l/ha AT 1) od 21 BBCH, 

do 89 BBCH  

 5) pole, 

skleníky 

jahodník plíseň šedá 8 l/ha AT 1) od 60 BBCH, 

do 89 BBCH  

 5) skleníky 

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  

rajče, paprika, 

baklažán  

 500-1000 l/ha postřik 6x  5-14 dnů 
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mrkev  200-500 l/ha postřik 6x  5-14 dnů 

jahodník  300-1000 l/ha postřik 6x  5-14 dnů 

salát  250-500 l/ha postřik 6x  5-14 dnů 

 

Přípravek se aplikuje preventivně před výskytem choroby, aplikace při zjištění prvních 

příznaků choroby může snižovat účinnost. 

 

Při aplikaci je nutno dodržet odstup od srážek minimálně 3-4 hodiny. 

 

V případě rozvoje projevů cílového škodlivého organismu je nezbytné zkrátit intervaly 

mezi jednotlivými aplikacemi přípravku nebo nahradit ošetřením povolenými chemickými 

přípravky. 

 

 

Tebusip 
držitel rozhodnutí o povolení: Oxon Italia S.p.A., Via Sempione 195, 20016 Pero(MI), Itálie 

evidenční číslo: 5374-0 

účinná látka: tebukonazol  250 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 8. 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 
 

pšenice, 

ječmen, žito, 

oves, tritikale 

padlí travní, 

braničnatka 

pšeničná, 

braničnatka 

plevová, rez 

pšeničná, rez 

plevová, rez 

ječná, fuzariózy, 

rynchosporiová 

skvrnitost, 

hnědá skvrnitost 

ječmene 

1 l/ha 35
 

1) od: 32 BBCH, 

do: 69 BBCH 

 

řepka olejka hlízenka obecná, 

fomová hniloba, 

cylindrosporióza 

0,5 l/ha   

na podzim, 

nebo 1 l/ha   

na jaře 

AT 1) od: 14 BBCH, 

do: 19 BBCH  na 

podzim,  

od: 30 BBCH, do: 

67 BBCH  na jaře 
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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 

pšenice, 

ječmen, 

žito, oves, 

tritikale 

200-400 l/ha postřik 1x 

řepka 

olejka 

200-400 l/ha postřik 1x 

 

Přípravek dosahuje proti padlí travnímu, braničnatce pšeničné, fuzariózám, rynchosporiové 

skvrnitosti a hnědé skvrnitosti ječmene průměrné účinnosti. 

 

Přípravek dosahuje proti fomové hnilobě v řepce průměrné účinnosti. 

Pouze podzimní nebo jarní aplikace přípravku v řepce ozimé nezajišťuje dostatečnou ochranu 

proti fomové hnilobě. Druhou aplikaci je třeba provést jiným povoleným přípravkem.  

 

Při aplikaci v pšenici a ovsu se mohou přechodně objevit příznaky fytotoxicity. Přípravek 

nelze použít v pšenici tvrdé. 

 

Obal s přípravkem je nutné před použitím důkladně protřepat. 

 

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, ječmen, žito, oves, tritikale, 

řepka olejka 
4 4 4 4 

Při aplikaci do obilnin: 

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. 

 

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

Place, WC1H9BB London, Anglie 

evidenční číslo: 5117-0 

účinná látka: nikosulfuron 750 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 

 

kukuřice plevele 

jednoděložné 

jednoleté,  

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

53 g/ha   

200-400 l 

vody/ha  + 

smáčedlo 

(TM) 

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  200-400 l/ha postřik   1x 

 

Templier vždy používejte ve směsi s povoleným smáčedlem v souladu s jeho návodem na 

použití. 

 

Spektrum účinnosti: 

Plevele citlivé – ježatka kuří noha, lipnice roční, bér přeslenitý, bér zelený, laskavec ohnutý, 

svízel přítula, hluchavka nachová, hořčice rolní, ptačinec prostřední, penízek rolní,  

 

Plevele méně citlivé – psárka polní, pýr plazivý, opletka obecná, heřmánek pravý, 

heřmánkovec přímořský, rdesno blešník, rdesno červivec, lilek černý, violky   

 

Nejlepšího účinku je dosahováno při aplikaci v období intenzivního růstu plevelů, pokud jsou 

plevele v raných růstových fázích (dvouděložné plevele ve stádiu 2-4 listů, jednoděložné 

plevele ve fázi 2-5 listů, pýr plazivý ve stádiu 4-6 listů).  

 

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. 

Neošetřujte porosty dříve ošetřené organofosfátovými půdními insekticidy (nebezpečí 

poškození plodiny).  

V prvních dvou týdnech po aplikaci nelze vyloučit mírné projevy fytotoxicity v podobě 

chloróz, retardace růstu nebo ztráty vitality. Tyto projevy rychle odeznějí a nemají vliv na 

výnos.  

 

Náhradní a následné plodiny  

Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Za nepříznivých 

podmínek pro odbourávání přípravku (sucho, zásadité půdy) může dojít k poškození 

následných plodin. 

Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny. 

Jako náhradní plodina může být po orbě použita kukuřice. 

 

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

 Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. 

 Vypláchněte vnitřek nádrže čistou vodou (minimálně 10 % objemu nádrže 

postřikovače) a propláchněte ramena a trysky. Úplně vyprázdněte aplikační zařízení. 

 Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte odpovídající množství čistícího 

přípravku. Promíchejte a propláchněte ramena a trysky. Nádrž doplňte vodou a 

ponechte 15 minut stát za stálého míchání. Znovu propláchněte ramena a trysky a 

úplně vyprázdněte aplikační zařízení. 

 Trysky a sítka čistěte odděleně rovněž roztokem čisticího prostředku. 

 Vypláchněte vnitřek nádrže čistou vodou (minimálně 10 % objemu nádrže 

postřikovače) a propláchněte ramena a trysky. Úplně vyprázdněte aplikační zařízení. 

 

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 organizmů [m] 

kukuřice 4 4 4 4 

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

[m] 

kukuřice 5 5 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. NOVÉ ZAPSANÉ DALŠÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN DO 

ÚŘEDNÍHO REGISTRU 

 

Fluency FP24003 
držitel rozhodnutí o povolení: Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, 

Francie 

evidenční číslo: 1775-0C 

účinná složka: kaolin  500 g/kg 

                        směs slídy a oxidu titaničitého cca 70:30 %   500 g/kg 

platnost povolení končí dne: 14. 3. 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 

všechny 

plodiny 

zlepšení technologických 

vlastností osiva  

po namoření  

3 – 30 g / kg 

osiva  

-   

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný 

prostředek aplikuje. 
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Fluency FP24003 se aplikuje formou popraše na namořené osivo v souladu se schválenými 

technologickými postupy platnými pro moření osiva. 

 

Plodina, oblast použití Způsob aplikace 

všechny plodiny moření 

 

 

 

3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 

 

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

Německo 

evidenční číslo: 3941-1 

účinná látka: metazachlor 333 g/l 

                     chinmerak      83 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 plevele lipnicovité 

jednoleté,  

plevele dvouděložné 

jednoleté 

3 l/ha AT  1) preemergentně  

BBCH 00-09,  

postemergentně  

BBCH 10-18  

2) preemergentně,  

postemergentně  

max. BBCH 10  

 

hořčice bílá plevele lipnicovité 

jednoleté, plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

2 l/ha AT  1) preemergentně  

BBCH 00-09,  

postemergentně  

BBCH 10-18  

2) preemergentně,  

postemergentně  

max. BBCH 10  

 

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

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

hořčice bílá, 

řepka olejka 

 100-400 l/ha postřik   1x 

 

Spektrum plevelů: 

Plevele citlivé: psárka polní, béry, lipnice roční, rosička krvavá, ježatka kuří noha, chundelka 

metlice, laskavce, šťovíky, kopřiva žahavka, rozrazily, pěťoury, mléče, pryskyřníky, kokoška 
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pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, heřmánky, rmeny, rdesno červivec, lebedy, máky, 

lilek černý, kolenec rolní, hluchavky, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, čistec 

roční, svízel přítula 

Plevele méně citlivé: oves hluchý, violka trojbarevná, ředkev ohnice, hořčice rolní, rdesno 

ptačí, penízek roní, obilniny - výdrol, bažanka roční, opletka obecná  

 

Citlivost odrůd řepky olejky jarní k přípravku konzultujte s držitelem povolení. 

 

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. 

 

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

rostlin a poškození porostu. 

 

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

přípravkem. 

 

Vliv na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry řepky olejky jarní konzultujte 

s držitelem povolení. 

 

Následné plodiny: 

Pěstování následných plodin je bez omezení. 

Náhradní plodiny: 

Jako náhradní plodiny lze pěstovat jarní obilniny, jarní řepku, brambory, cukrovku a kukuřici. 

Před výsevem/výsadbou je třeba provést orbu do hloubky alespoň 15 cm.  

 

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

Vliv na množitelské porosty řepky olejky jarní konzultujte s držitelem povolení. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

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

objemu postřikovače). 

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

nádrže objemu postřikovače). 

3) Opakujte postup podle návodu ˝2˝ ještě jednou. 

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina 
 bez 

redukce 

     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

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

Řepka olejka ozimá 7 4 4 4 

Řepka olejka jarní 6 4 4 4 

Hořčice 4 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

Řepka olejka 5 5 0 0 

Hořčice 5 0 0 0 
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Pro aplikaci do řepky olejky ozimé 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 5 m.  

Pro aplikaci do řepky olejky jarní 

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. 

Pro aplikaci do hořčice 

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. 

 

Curzate Gold (+ další obchodní jméno Curzate M WG) 
držitel rozhodnutí o povolení: DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14/628, 155 00 Praha 5 

evidenční číslo: 3839-1 

účinná látka: cymoxanil    45 g/kg 

                     mankozeb   680 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31. 1. 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 

2,3 kg/ha 14 1) BBCH >39  

réva plíseň révová 1,15 kg/ha  do BBCH 61  

2,3 kg/ha   od BBCH 61 

35   

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  300-400 l/ha postřik   4x  7 dnů 

réva 400-1000 l/ha (max. 

500 l/ha do BBCH 61) 

postřik, rosení   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 

réva 12 6 6 6 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

členovců [m] 

brambor nelze nelze 20 20 
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Při aplikaci přípravku do révy: 

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

svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m. 

 

 

Limitar 
držitel rozhodnutí o povolení: Certiplant NV, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, 

Belgie 

evidenční číslo: 5205-0 

účinná látka: trinexapak-ethyl 250 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2019 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn.  

k dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

pšenice ozimá zkrácení stébla, 

zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,4 l/ha AT  1) od 30 BBCH, 

do 39 BBCH 

 

 

ječmen ozimý zkrácení stébla, 

zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,4 l/ha AT  1) od 30 BBCH, 

do 32 BBCH 

 

 

ječmen ozimý zkrácení stébla, 

zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,6 l/ha AT  1) od 37 BBCH, 

do 39 BBCH 

 

 

pšenice  jarní zkrácení stébla, 

zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,4 l/ha AT  1) od 30 BBCH, 

do 33 BBCH  

 

ječmen  jarní zkrácení stébla, 

zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,5 l/ha AT  1) od 29 BBCH, 

do 33 BBCH  

 

žito, tritikale, 

oves 

zkrácení stébla, 

zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,4 l/ha AT  1) od 30 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 

ječmen, oves, pšenice, 

tritikale, žito 

200-500 l /ha postřik max.  1x 

 

Ošetření pšenice ozimé se provádí postemergentně na jaře od začátku sloupkování (BBCH 

30) do fáze plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 39).  
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Ošetření ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře v dávce 0,4 l/ha od začátku 

sloupkování (BBCH 30) do stádia 2. kolénka (BBCH 32)  

nebo 

v dávce 0,6 l/ha od vývojové fáze objevení se praporcového listu (BBCH 37) do fáze plně 

rozvinutého praporcového listu (BBCH 39). 

 

Ošetření pšenice jarní se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH 30) do 

fáze 3. kolénka (BBCH 33).  

 

Ošetření ječmene jarního se provádí postemergentně od konce odnožování (BBCH 29) do 

fáze 3. kolénka (BBCH 33).  

 

Ošetření žita, triticale a ovsa se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH 

30) do fáze 2. kolénka (BBCH 32).  

 

Aplikujte pouze v porostech ohrožených polehnutím. 

 

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech 

Neaplikujte na mokrý porost nebo v době kdy se očekává mráz nebo déšť.  

 

Ošetření může způsobit, že klasy zůstanou vzpřímené až do sklizně.  

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.  

 

Přípravek nelze použít v množitelských porostech. 

 

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte 

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

není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. 

 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin. 

 

Prolectus 
držitel rozhodnutí o povolení: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S, Parc d´Affaires de 

Crécy, 10A rue de la Voie Lactée, 69370 SAINT DIDIER AU 

MONT D´OR, France 

evidenční číslo: 5011-0 

účinná látka: fenpyrazamin 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 

 

jahodník plíseň šedá 1,2 kg/ha 1 1) od: 61 BBCH   5) pole, 

skleníky 
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réva plíseň šedá 1,2 kg/ha 14 1) od: 61 BBCH   

broskvoň, 

meruňka, třešeň, 

višeň, slivoň 

moniliová spála 0,8 kg/ha    

(0,27 kg/ 

1m výšky 

koruny/ha) 

1 1) od: 61 BBCH, 

do: 69 BBCH  

 

broskvoň, 

meruňka, třešeň, 

višeň, slivoň 

moniliová 

hniloba 

1,2 kg/ha   

(0,4 kg/ 

1m výšky 

koruny/ha) 

1 1) od: 75 BBCH, 

do: 87 BBCH  

 

zelenina tykvovitá 

s jedlou slupkou, 

baklažán, paprika, 

rajče 

plíseň šedá 1,2 kg/ha 1 1) od: 61 BBCH   5) skleníky 

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

aplikace a sklizní 

 

Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval 

mezi 

aplikacemi  

baklažán, paprika, 

rajče, zelenina 

tykvovitá 

500-1000 l/ha postřik, 

rosení 

  3x  10 dnů 

broskvoň 500-1000 l/ha  

(max. 500 l/1 m 

výšky koruny) 

postřik, 

rosení 

  3x  za rok  7-14 dnů 

jahodník 500-2000 l/ha postřik, 

rosení 

  3x  za rok  7 dnů 

meruňka, slivoň, 

třešeň, 

višeň 

500-1500 l/ha   

(max. 500 l/1 m 

výšky koruny) 

postřik, 

rosení 

  3x  za rok  7-14 dnů 

réva 300-1000 l/ha postřik, 

rosení 

  1x  za rok  

 

V hustých porostech a v podmínkách vyššího infekčního tlaku nelze vyloučit snížení 

účinnosti proti moniliové spále. 

 

Při použití v révě konzultujte možný vliv ošetření na fermentační procesy s držitelem 

povolení. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů: 

Plodina 
bez 

redukce 

tryska  

50 % 

tryska 

75 % 

tryska  

90 % 

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

Réva  6 6 6 6 

Jahodník 4 4 4 4 

Broskvoně, meruňky, višně, třešně, slivoně 7 6 6 6 
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Rapsan Plus 
držitel rozhodnutí o povolení: GLOBACHEM nv., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 

2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgie 

evidenční číslo: 5028-0 

účinná látka: metazachlor 333 g/l 

                     chinmerak      83 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 plevele lipnicovité 

jednoleté,  

plevele dvouděložné 

jednoleté 

3 l/ha AT  1) preemergentně  

BBCH 00-09,  

postemergentně  

BBCH 10-18  

2) preemergentně,  

postemergentně  

max. BBCH 10  

 

hořčice bílá plevele lipnicovité 

jednoleté, plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

2 l/ha AT  1) preemergentně  

BBCH 00-09,  

postemergentně  

BBCH 10-18  

2) preemergentně,  

postemergentně  

max. BBCH 10  

 

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

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

hořčice bílá, 

řepka olejka 

 100-400 l/ha postřik   1x 

 

Spektrum plevelů: 

Plevele citlivé: psárka polní, béry, lipnice roční, rosička krvavá, ježatka kuří noha, chundelka 

metlice, laskavce, šťovíky, kopřiva žahavka, rozrazily, pěťoury, mléče, pryskyřníky, kokoška 

pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, heřmánky, rmeny, rdesno červivec, lebedy, máky, 

lilek černý, kolenec rolní, hluchavky, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, čistec 

roční, svízel přítula 

Plevele méně citlivé: oves hluchý, violka trojbarevná, ředkev ohnice, hořčice rolní, rdesno 

ptačí, penízek roní, obilniny - výdrol, bažanka roční, opletka obecná  

 

Citlivost odrůd řepky olejky jarní k přípravku konzultujte s držitelem povolení. 
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Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován 

např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na 

vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. 

 

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

rostlin a poškození porostu. 

 

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

přípravkem. 

 

Vliv na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry řepky olejky jarní konzultujte 

s držitelem povolení. 

 

Následné plodiny: 

Pěstování následných plodin je bez omezení. 

Náhradní plodiny: 

Jako náhradní plodiny lze pěstovat jarní obilniny, jarní řepku, brambory, cukrovku a kukuřici. 

Před výsevem/výsadbou je třeba provést orbu do hloubky alespoň 15 cm.  

 

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

Vliv na množitelské porosty řepky olejky jarní konzultujte s držitelem povolení. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

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

objemu postřikovače). 

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

nádrže objemu postřikovače). 

3) Opakujte postup podle návodu ˝2˝ ještě jednou. 

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina 
 bez 

redukce 

     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

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

Řepka olejka ozimá 7 4 4 4 

Řepka olejka jarní 6 4 4 4 

Hořčice 4 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

Řepka olejka 5 5 0 0 

Hořčice 5 0 0 0 

Pro aplikaci do řepky olejky ozimé 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 5 m.  

Pro aplikaci do řepky olejky jarní 

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. 
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Pro aplikaci do hořčice 

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. 

 

Trexxus (+ další obchodní jméno Trexstar, Modan, Fixator) 
držitel rozhodnutí o povolení: HELM AG, Nordkanalstr.28, D-20097 Hamburg, Německo 

evidenční číslo: 5039-0 

účinná látka: trinexapak-ethyl  250 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 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 

oves setý jarní regulace růstu 0,4 l/ha AT 1) BBCH 30-37 

 

 

žito ozimé regulace růstu 0,4 l/ha AT 1) BBCH 30-39 

 

 

tritikale  ozimé regulace růstu 0,6 l/ha AT 1) BBCH 29-39 

 

 

ječmen jarní regulace růstu 0,4 l/ha AT 1) BBCH 30-37 

 

 

ječmen ozimý regulace růstu 0,6 l/ha AT 1) BBCH 30-39 

 

 

pšenice ozimá regulace růstu 0,4 l/ha AT 1) BBCH  29-39 

 

 

 

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

v plodině 

ječmen, oves setý, pšenice, 

tritikale, žito 

200-400 l /ha postřik 1x, na jaře 

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

 

Nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.  

Citlivost odrůd obilnin konzultujte s držitelem povolení.  

 

Vliv na procesy zpracování ozimého tritikale a ozimého žita konzultujte s držitelem 

povolení. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. 
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Použití ovsa setého jarního v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení. 

 

Postup čištění aplikačního zařízení: 

1. Ihned po skončení ošetření vypláchněte postřikovač čistou vodou. 

2. Napusťte postřikovač min. ¼ objemu nádrže čistou vodou a propláchněte. 

3. Postup opakujte ještě 1x. V případě použití čisticích prostředků postupujte podle 

návodu na jejich použití.  

4. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně. 

 

 

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 

 

Ampligo 
držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Crop Protection AG, Postfach, CH-4002 Basel, 

Švýcarsko 

evidenční číslo: 5044-0 

účinná látka: chlorantraniliprol   100 g/l  

                     lambda-cyhalothrin  50 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 6. 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 

kukuřice zavíječ kukuřičný, 

bázlivec kukuřičný 

0,2 l/ha 7 1) od 34 BBCH do 

77 BBCH  

 

kukuřice 

cukrová 

zavíječ kukuřičný 0,2 l/ha 7 1) od 14 BBCH do  

87 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 

kukuřice  300-600 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 povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

Kukuřice, kukuřice cukrová 30 12 6 4 

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

Kukuřice, kukuřice cukrová NELZE NELZE 20 10 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m. 

 

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 

brokolice bělásek řepový, 

můra gamma, 

můra zelná 

0,4 l/ha 7 1) od 41 BBCH do 49 

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 

brokolice 200-1000 l vody postřik 1x za 2 roky 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina bez redukce tryska 50 % tryska75 % tryska 90% 

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

Brokolice 50 25 12 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

členovců [m] 

Brokolice NELZE NELZE NELZE 20 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m. 

 

Revus 
držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Crop Protection AG, Postfach, CH-4002 Basel, 

Švýcarsko 

evidenční číslo: 4608-0 

účinná látka: mandipropamid 250 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2024 
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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 

brambor plíseň bramborová 0,6 l/ha 3 1) od 31 BBCH do 91 

BBCH  

 

chmel plíseň chmelová 1,6 l/ha 14 1) od 31 BBCH do 87 

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  200-600 l/ha postřik   6x  7-10 dnů 

chmel  300-2000 l/ha postřik, rosení   2x  za rok  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] 

Brambory 4 4 4 4 

Chmel 9 6 6 6 

Pro aplikaci do chmele 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m. 

 
 

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 

rajče hnědá skvrnitost 

rajčat 

0,6 l/ha 3 2) při prvních 

příznacích choroby  

5) pole 

baklažán plíseň bramborová 0,6 l/ha 3 2) při prvních 

příznacích choroby  

5) skleníky 
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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 

baklažán  600-1200 l/ha postřik, rosení   max. 2x  7-10 dnů 

rajče  700 l/ha postřik, rosení   max. 3x  7-10 dnů 

 

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 

 

lnička setá,  

katrán 

etiopský 

plevele 

jednoděložné 

jednoleté, plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

1,5-2 l/ha AT  1) preemergentně,  

postemergentně  časně  

 

2) preemergentně,  

postemergentně  

 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 

lnička setá,  

katrán etiopský 

 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] 

Lnička setá a katrán etiopský 4 4 4 4 

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

Lnička setá a katrán etiopský 5 0 0 0 
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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 vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m. 

 

Corum 
evidenční číslo: 5140-0 

účinná látka: imazamox   22,4 g/l 

                      bentazon      480 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 6. 2017 

 

Rozsah použití přípravku: 

1)Plodina, oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

 

jetel zvrhlý, jetel 

perský, jetel 

panonský, jetel 

bleděžlutý, hybrid 

jetele lučního a 

jetele prostředního 

(odrůda Pramedi), 

vičenec ligrus, 

tolice dětelová, 

komonice, 

pískavice řecké 

seno, hrachor setý 

plevele 

jednoděložné 

jednoleté, plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,9-1,25 

l/ha 

AT  1) postemergentně 

 2) od: 10 BBCH, 

do: 16 BBCH  

 6) všechna určení 

mimo výživu lidí 

       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  

hrachor setý  100-400 l/ha 

  

 

postřik 

 

  1x  

jednorázově, 

nebo   2x  

děleně 

 

 7-14 dnů  při 

dělené aplikaci hybrid jetele lučního a 

jetele prostředního 

(odrůda Pramedi) 

jetel bleděžlutý 

jetel panonský 

jetel perský 

jetel zvrhlý 

komonice 

pískavice řecké seno 

tolice dětelová 

vičenec ligrus 
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Růstová fáze plodin při aplikaci: postemergentně, ve fázi min. 2-3 pravých listů plodiny (trojlístků u 

jetelovin) do začátku odnožování, případně do začátku prodlužovacího růstu na jaře v užitkovém roce 

jetelovin. 

Upřesnění aplikačních dávek: 

1) jetel zvrhlý, jetel perský, tolice dětelová, komonice, pískavice – plevele jednoleté jednoděložné a 

dvouděložné – Corum 0,9-1,1 l/ha + Dash HC (TM)  0,5-0,75 l/ha, 

 

2) jetel panonský, jetel bleděžlutý, hybrid  jetele lučního a prostředního (odrůda PRAMEDI), vičenec 

ligrus,  hrachor setý – plevele jednoleté jednoděložné a dvouděložné  Corum 1,0 -  1,25 l/ha + Dash 

HC 0,5-1 l/ha 

 

Při hrozícím přerůstání plevelů před dosažením potřebného růstového stádia plodiny, např. při 

nerovnoměrně vzešlém porostu jeteloviny a významném zaplevelení, lze použít dělenou aplikaci  

Corum 0,6-0,75 l/ha + Dash HC (TM)  0,5-0,75 l/ha, a následně Corum 0,5-0,65 l/ha + Dash HC (TM)  

0,5-0,75 l/ha. 

 

Přípravek je doporučeno doplnit smáčedlem (DASH HC  v dávce 0,5-1 l/ha) pro zlepšení působení na 

méně citlivé plevele (zejména merlíky, rozrazily, ježatka apod.).  
 

 

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] 

Jetele, vičenec ligrus, tolice dětelová, rod 

komonice, pískavice řecké seno, hrachor setý 
4 4 4 4 

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

Jetele, vičenec ligrus, tolice dětelová, rod 

komonice, pískavice řecké seno, hrachor setý 
10 5 5 0 

 

 

Delan 700 WDG 
evidenční číslo: 4182-4 

účinná látka: dithianon 700 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31. 5. 2022 

 

Rozsah použití přípravku: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý organismus, 

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

ovocné školky, 

okrasné školky 

skvrnitost listů, rzi,  

pravé plísně (oomycety) 

0,07 % AT   

okrasné 

rostliny 

skvrnitosti listů, rzi,  

pravé plísně (oomycety) 

0,07%    

do počátku skanutí 

z povrchu listů  

 

0,7 kg/ha  

plošné použití 

3/5  2) preventivně nebo 

při prvním výskytu 

choroby 

3) OL pro další 

manipulaci 3 dny,     

OL pro uvádění na trh 

5 dnů  



41 

 

 

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  

okrasné rostliny  200-1000 l/ha postřik, rosení   3x  7-14 dnů 

ovocné školky, 

okrasné školky 

 200-1000 l/ha postřik, rosení   6x  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] 

Okrasné a ovocné školky, okrasné rostliny 

Do 50 cm 4 4 4 4 

50 – 150 cm 16 9 6 6 

Nad 150 cm 40 30 20 14 

  

Okrasné a ovocné školky, okrasné rostliny do 50 cm: 

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

svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při 

použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m. 

 

Okrasné a ovocné školky, okrasné rostliny 50-150 cm: 

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

svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při 

použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m. 

 

Okrasné a ovocné školky, okrasné rostliny nad 150 cm: 

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. 

 

 

 

Force 1,5 G 
evidenční číslo: 4660-0 

účinná látka: tefluthrin  15 g/kg 

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 

 

lesní 

dřeviny 

chroust obecný (larvy) 20 kg/ha   

 (2-2,5 

g/sazenici, 

stromek;  

4-6 

g/stromek-

mlaziny) 

-  1) při výsadbě  

nebo dodatečná 

aplikace v 

mlazinách  

 4) aplikace cílená  ke 

kořenovému systému 

 5) výsadby a kultury 

Ochrannou lhůtu nebylo nutné stanovit 

Plodina, oblast použití Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

lesní dřeviny zapravení do půdy   1x 

 

Aplikace proti larvám chroustů:  

Aplikace při výsadbě ke kořenovému systému nebo dodatečná aplikace u starších jedinců (mlaziny) se 

zapravením do půdy, při zjištění prahu škodlivosti (1-2 larvy III. instaru nebo 3-5 larev I. instaru na 1 

m
2
).  

 

Při plnění aplikačního zařízení - dávkovače (tj. při plnění zařízení) minimalizujte prašnost. 

Aplikaci provádějte vždy tak, aby byl přípravek dostatečně zapracován do půdy. 

 
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] 

Lesní dřeviny 4 4 4 4 

 

Horizon 250 EW 
evidenční číslo: 3975-9 

účinná látka: tebukonazol  250 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 8. 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 

 

okrasné padlí, rzi, 1 l/ha  (0,1 %) 2  3) OL pro další  4) do počátku 
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rostliny skvrnitosti listů manipulaci a 

uvádění na trh  

skanutí 

ředkev 

olejná 

fomová hniloba 

brukvovitých 

1-1,5 l/ha AT  1) nejlépe do 

doby před 

objevením 

vrcholového 

pupenu  

 6) produkce osiva 

pro strniskové 

směsky na zelené 

hnojení 

ředkev 

olejná 

čerň řepková, 

hlízenka obecná 

1 l/ha AT  1) od: 55 BBCH, 

ve f. 65 BBCH  

nejlépe  

 6) produkce osiva 

pro strniskové 

směsky na zelené 

hnojení 

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 

okrasné rostliny  1000 l/ha postřik, rosení 1x za rok 

ředkev olejná  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] 

Okrasné rostliny do 50 cm a ředkev olejná 4 4 4 4 

okrasné rostliny 50 - 150 cm 10 6 6 6 

okrasné rostliny nad 150 cm 30 25 16 9 

 

Při aplikaci do okrasných rostlin do 50 cm, ředkve olejné: 

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

svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při 

použití 5 m vegetačního pásu. 

 

Při aplikaci do okrasných rostlin 50 – 150 cm: 

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

svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při 

použití 10 m vegetačního pásu. 

 

Při aplikaci do okrasných rostlin nad 150 cm: 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m. 
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Prosaro 250 EC 
evidenční číslo: 4561-2 

účinná látka: tebukonazol      125 g/l 

                     prothiokonazol  125 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2019 

 

Rozsah použití přípravku:  

1)Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

 

slunečnice 

roční 

fomové černání 

stonku 

(slunečnice) 

1 l/ha 56  2) podle signalizace   

mák setý alternáriová 

skvrnitost,  

hlízenka obecná, 

helminthosporióza 

máku,  

plíseň maková, 

regulace růstu 

0,75-1 l/ha 56  1) od: listová růžice,  

do: květ  

2) preventivně  

 

ječmen ramulariová 

skvrnitost 

ječmene 

0,75 l/ha 35  1) od: 33 BBCH,  

do: 69 BBCH  

 

kukuřice fuzariózy palic, 

spála kukuřičná,  

rez kukuřičná, 

antraknóza 

kukuřice 

0,7-1 l/ha 35  1) od: 33 BBCH,  

do: 69 BBCH  

2) podle signalizace  

 

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 

ječmen, slunečnice  

 

 200-400 l/ha postřik 1x 

mák, kukuřice 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] 

ječmen, mák, kukuřice, slunečnice 4 4 4 4 
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Stomp 400 SC 
evidenční číslo: 3699-6 

účinná látka: pendimethalin  400 g/l 

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 

 

ostropestřec 

mariánský 

plevele 

jednoděložné 

jednoleté, plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

3,5-4,5 l/ha AT  1) preemergentně,  

postemergentně  

2) preemergentně,  

postemergentně  

 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 

ostropestřec mariánský  400-600 l/ha postřik   1x 

 

Růstová fáze plodiny: 

Preemergentně: před vzejitím 

Postemergentně: BBCH 12-16 

 

Růstová fáze plevelů: 

Preemergentně: před vzejitím 

Postemergentně: BBCH 11-12 

 

Odstupňování dávek: podle intenzity zaplevelení 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

STOMP 400 SC 
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 

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

Ostropestřec mariánský 5 5 5 5 

 

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

okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.  

 

Targa Super 5 EC 
evidenční číslo: 3692-11 

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

platnost povolení končí dne: 30. 11. 2020 
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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 

 

světlice 

barvířská 

plevele 

lipnicovité 

jednoleté, pýr 

plazivý 

1,5-2,5 l/ha AT    6) množitelské 

porosty 

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

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

plodině 

světlice barvířská 200-400 l/ha postřik 1x  

 

Plodina, oblast použití Zákaz, omezení  

světlice barvířská zákaz použití pro potravinářské účely, zákaz zkrmování 

 

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] 

světlice barvířská 5 5 0 0 

 

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 

ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

 

Curatio 
evidenční číslo: 0000-73 

účinná látka: polysulfid vápenatý  380 g/l 

platnost povolení: od 1. 4. 2016 do 29. 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 
 

jádroviny - 

ekologická 

produkce 

padlí, 

strupovitost 

20 l/ha 30  

 

4) max. koncentrace 

2 % 
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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  

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

 

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

na mokrý list. Je možné používat i při nízké teplotě. 

 

Aplikace v době kvetení může mít probírkový efekt. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.  

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

tryska 

90 % 
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

Jádroviny 35 35 35 35 

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

Jádroviny 30 20 15 5 

 


