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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: 6. 10. 2016 

č.j. : UKZUZ 109652/2016 

 

 

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 9. 2016 – 30. 9. 2016 

 

 

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

 

Dafne 250 EC (+ další obchodní jméno Rekin 250 EC) 
držitel rozhodnutí o povolení: INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, 

Polsko 

evidenční číslo: 5274-1 

účinná látka: difenokonazol 250 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2019 

 

Rozsah povoleného použití: 

1)Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

jabloň strupovitost jabloně, 

padlí jabloňové 

0,2 l/ha 28 2) při prvních 

příznacích choroby 

 

 

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

sklizní. 

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval mezi aplikacemi  

jabloň  750 l vody /ha postřik, rosení max.  3x 10-14 dnů (strupovitost) 

7-14 dnů (padlí) 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

    tryska 

90 % 

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

jabloň 25 16 12 6 
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Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), 

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod ˂ 25 m. 

 

 

Faxer 
držitel rozhodnutí o povolení: Belchim Crop Protection NV/SA, Technologielaan 7, B-1840 

Londerzeel, Belgie 

evidenční číslo: 5179-0 

účinná látka: prochloraz 450 g/l 

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 

pšenice, žito, 

tritikale 

stéblolam 1 l/ha 35  1) od: 30 BBCH, 

do: 32 BBCH  

 

pšenice, žito, 

tritikale 

braničnatka 

pšeničná 

1 l/ha 35  1) od: 30 BBCH, 

do: 32 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 

pšenice, žito, tritikale  150-500 l/ha postřik   1x 

 

Plodina , oblast použití Zákaz, omezení  

pšenice, žito, tritikale nelze zkrmovat ošetřenou slámu  přežvýkavcům, kromě skotu 

pšenice, žito, tritikale nelze zkrmovat ošetřenou slámu  přežvýkavcům, kromě skotu 

 

Přípravek dosahuje proti stéblolamu i braničnatce pšeničné průměrné účinnosti. 

 

Vliv aplikace přípravku na výnos, kvalitu výnosu, procesy zpracování a množitelský materiál 

u pšenice jarní, žita a tritikale konzultujte s držitelem povolení. 

 

Citlivost odrůd pšenice jarní, 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, jarní aplikace 8 4 4 4 
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S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 

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

použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m. 

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

Hamburg, Germany 

evidenční číslo: 5336-0 

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

platnost povolení končí dne: 31. 1. 2019 

 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, 

 jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

chmel plíseň 

chmelová 

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

do: 89 BBCH  

 

réva plíseň révová 1 kg/ha do BBCH 61 

2 kg/ha od BBCH 61 

21  1) od: 11 BBCH, 

do: 81 BBCH  

 

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

kg/1 m výšky 

koruny/ha) 

AT  1) před květem 

2) podle 

signalizace  

4) max. 4x za 

rok 

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

kg/1 m výšky 

koruny/ha) 

14  1) od: 74 BBCH 

2) podle 

signalizace 

4) max. 3x za 

rok 

jádroviny nektriová 

rakovina 

3 kg/ha   (1 kg/1 m 

výšky koruny/ha) 

AT 1) po sklizni  

2) při zjištění 

výskytu  

 4) max. 3x 

za rok 

peckoviny suchá 

skvrnitost listů 

peckovin, 

skvrnitost listů 

třešně 

3 kg/ha   (1 kg/1 m 

výšky koruny/ha) 

AT 1) před květem  

2) při zjištění 

výskytu  

 

peckoviny suchá 

skvrnitost listů 

peckovin 

skvrnitost listů 

třešně 

3 kg/ha   (1 kg/1 m 

výšky koruny/ha) 

AT 1) po sklizni   

brambor plíseň 

bramborová 

2 kg/ha 
14 

2) podle 

signalizace  

 

brambor černání stonku 

bramboru 

(Erwinia 

carotovora) 

0,009 kg/100 kg   

max. 100 l vody/ha  

(0,252 kg/ha) 
AT 

1) před 

výsadbou, při 

výsadbě  

4) výsadba 

max. 2800 

kg/ha 
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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 

Interval mezi 

aplikacemi  

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

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

jádroviny  500-1500 l/ha 

(max. 500 l/1 m 

výšky koruny) 

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

po sklizni 21 dnů 

peckoviny  500-1500 l/ha 

(max. 500 l/1 m 

výšky koruny) 

postřik, rosení   3x za rok  7-10 dnů 

réva 400-1600 l/ha 

(max. 500 l/ha do 

BBCH 61) 

postřik, rosení   4x za rok  8-12 dnů 

 

Dávky vody v závislosti na růstové fázi chmele: 

BBCH 37-55 1200-1500 l/ha 

od BBCH 55 2000-2700 l/ha 

 

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti. 

 

Pozor na odrůdy citlivé na měď. 

Citlivost odrůd jádrovin a peckovin konzultujte s držitelem povolení přípravku. 

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

 

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 necílových 

organismů [m] 

jádroviny, peckoviny, chmel, réva, 

brambor 
50 50 50 20 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

členovců [m] 

peckoviny, chmel 10 5 0 0 

jádroviny 10 0 0 0 
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Next 
držitel rozhodnutí o povolení: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra 

(West), 400050 Mumbai, Indie 

evidenční číslo: 5319-0 

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 zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

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

do 39 BBCH  
 

ječmen ozimý zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

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

do 39 BBCH  
 

ječmen jarní zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,5 l/ha AT 1) od 30 BBCH, 

do 37 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  200-400 l/ha postřik   1x 

pšenice  200-400 l/ha postřik   1x 

 

Ošetření pšenice ozimé a ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře od začátku 

sloupkování (BBCH 30) do fáze plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 39).  

 

Ošetření ječmene jarního se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH 30) 

do fáze objevení se praporcového listu (BBCH 37).  

 

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.  

 

Citlivost ošetřovaných odrůd konzultujte s držitelem povolení. 

 

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. 
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Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin. 

 

 

Prochlorus 
držitel rozhodnutí o povolení: Société Financiére de Pontarlier, "Villa Celony", 1175, Montée 

d´Avignon, 13090 Aix en Provence, Francie 

evidenční číslo: 5172-0 

účinná látka: prochloraz 450 g/l 

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 

pšenice, žito, 

tritikale 

stéblolam 1 l/ha 35  1) od: 30 BBCH, 

do: 32 BBCH  

 

pšenice, žito, 

tritikale 

braničnatka 

pšeničná 

1 l/ha 35  1) od: 30 BBCH, 

do: 32 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 

pšenice, žito, tritikale  150-500 l/ha postřik   1x 

 

Plodina , oblast použití Zákaz, omezení  

pšenice, žito, tritikale nelze zkrmovat ošetřenou slámu  přežvýkavcům, kromě skotu 

pšenice, žito, tritikale nelze zkrmovat ošetřenou slámu  přežvýkavcům, kromě skotu 

 

Přípravek dosahuje proti stéblolamu i braničnatce pšeničné průměrné účinnosti. 

 

Vliv aplikace přípravku na výnos, kvalitu výnosu, procesy zpracování a množitelský materiál 

u pšenice jarní, žita a tritikale konzultujte s držitelem povolení. 

 

Citlivost odrůd pšenice jarní, 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, jarní aplikace 8 4 4 4 
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S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 

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

použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m. 

 

Tarzec 
držitel rozhodnutí o povolení: Dow AgroSciences s.r.o., Na okraji 1305/14, 162 00 Praha 6 

evidenční číslo: 5345-0 

účinná látka: halauxifen-methyl (XDE-729 methyl) 7,8 g/l 

platnost povolení končí dne: 5. 8. 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 

 

pšenice  ozimá, 

ječmen  ozimý,  

žito  ozimé,  

tritikale  ozimé 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,6-1 l/ha AT  1) od: 11 BBCH,  

na podzim  

2) postemergentně  

 

pšenice  ozimá, 

ječmen  ozimý,  

žito  ozimé,  

tritikale  ozimé 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,4-0,8 l/ha AT  1) od: 13 BBCH, 

do: 45 BBCH,   

na jaře  

2) postemergentně  

 

pšenice  jarní, 

ječmen  jarní, 

tritikale  jarní 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,4-0,8 l/ha AT  1) od: 13 BBCH, 

do: 45 BBCH  

2) postemergentně  

 

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

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

pšenice, ječmen, žito, 

tritikale 

 100-400 l/ha postřik 1x  na podzim,   

1x  na jaře 

 3 měsíce  od 

podzimní aplikace 

 

Přípravek lze použít během jedné sezóny v ozimých obilninách na podzim i na jaře. 

Celková dávka přípravku nesmí překročit dávku 1,8 l/ha v plodině.  

Odstup mezi aplikacemi musí být minimálně 3 měsíce. 

 

Spektrum plevelů v závislosti na dávce a termínu aplikace: 

Ozimé obilniny – podzimní termín aplikace: 

Citlivé plevele k dávce 0,6 l/ha: hluchavka nachová (do 4 cm výšky), kakost maličký (do 5 

pravých listů), zemědým lékařský (do 2 pravých listů). 

Citlivé plevele k dávce 0,8 l/ha: svízel přítula (do 40 cm délky lodyhy) 

Citlivé plevele k dávce 1,0 l/ha: chrpa modrák a ptačinec žabinec (do 10 cm výšky), mák 

vlčí (do 8 cm výšky), rozrazil břečťanolistý (do 4 pravých listů) a rozrazil perský (do 2 

pravých listů). 

 



8 

 

 

Ozimé obilniny – jarní termín aplikace: 

Citlivé plevele k dávce 0,4 l/ha: hluchavka nachová (do 20 cm výšky), kakost maličký (do 

15 cm výšky), merlík bílý (do 7 cm výšky). 

Citlivé plevele k dávce 0,6 l/ha: zemědým lékařský (do 15 cm výšky), svízel přítula (do 80 

cm délky lodyhy) 

Citlivé plevele k dávce 0,8 l/ha: konopice polní (do 10 cm výšky), mák vlčí (do 12 cm 

výšky) 

Jarní obilniny: 

Citlivé plevele k dávce 0,4 l/ha: hluchavka nachová (do 4 cm výšky), konopice polní (do 8 

cm výšky), merlík bílý (do 35 cm výšky), zemědým lékařský (do 25 cm výšky) 

Citlivé plevele k dávce 0,6 l/ha: svízel přítula (do 20 cm délky lodyhy) 

Citlivé plevele k dávce 0,8 l/ha: ptačinec žabinec (do 13 cm výšky), pohanka svlačcovitá (do 

3 cm výšky) 

 

Na jaře lze přípravkem ošetřovat při teplotách do 25 °C. 

 

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaných plodinách.   

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. 

 

Následné plodiny:  

Po podzimní aplikaci přípravku v dávce 1,0 l/ha není pěstování následných plodin po sklizni 

ošetřené obilniny omezeno. 

Po jarní aplikaci přípravku v dávce 0,8 l/ha v termínu max. BBCH 45, nebo po podzimní 

aplikaci v dávce 1,0 l/ha, po které následuje opětovné jarní použití přípravku v dávce 0,8 l/ha, 

není pěstování následných plodin po sklizni ošetřené obilniny omezeno.  

Před pěstováním následné plodiny v tomtéž vegetačním období proveďte orbu. 

 

Náhradní plodiny 

V případě podzimního termínu použití přípravku a vyzimování plodiny lze na jaře bez 

kultivačního omezení vyset jarní pšenici, jarní ječmen, kukuřici, jarní řepku, hrách setý, 

fazole, slunečnici. 

V případě jarního termínu použití přípravku a nutnosti vyset náhradní plodinu, lze na jaře bez 

kultivačního omezení po 1 měsíci od aplikace vyset jarní pšenici, jarní ječmen, kukuřici, jarní 

řepku, hrách setý, fazole. S odstupem 2 měsíců lze po orbě vyset slunečnici. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných 

dvouděložných rostlin. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a 

chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot 

(nad 25°C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

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

přípravek na bázi halauxifen-methylu, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a 

postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu: 

a) Po vypuštění nádrže vyplachujte nádrž, ramena a trysky čistou vodou po dobu alespoň 10 

minut. 

b) Naplňte nádrž čistou vodou a přidejte čisticí prostředek dle návodu na jeho použití. Tímto 

roztokem propláchněte ramena a trysky, a poté vystříkejte. 



9 

 

c) Opakujte postup podle bodu “b“ ještě jednou  

d) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně. K odstranění stop čistícího přípravku 

vypláchněte důkladně nádrž čistou vodou, a propláchněte ramena i trysky. 

e) 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] 

ječmen ozimý, pšenice ozimá,  

tritikale ozimé, žito ozimé 
6 4 4 4 

ječmen jarní, pšenice jarní, tritikale jarní 4 4 4 4 

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

[m] 

ječmen, pšenice, tritikale, žito 5 5 0 0 

Ječmen ozimý, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé: 

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. 

Ječmen jarní, pšenice jarní, tritikale 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 5 m. 

 

 

 

 

2. NOVÉ ZAPSANÉ DALŠÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN DO 

ÚŘEDNÍHO REGISTRU 

 

- rozhodnutí nebyla vydána 

 

 

 

3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 

 

Cuprocaffaro Micro 
držitel rozhodnutí o povolení: Isagro S.p.A., Caldera Business Park, Via Caldera 21, 20153 

Miláno, Itálie 

evidenční číslo: 4624-0 

účinná látka: oxichlorid měďnatý 657,9 g/kg 

                     (obsah čisté mědi 375 g/kg) 

platnost povolení končí dne: 31. 1. 2019 
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Rozsah povoleného použití: 

1)Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

 

réva plíseň révová 
1,3 kg/ha   do 

BBCH 61,  

2,67 kg/ha od 

BBCH 61 

21/7  3) OL-21 dnů 

hrozny moštové,  

7 dnů hrozny 

stolní  

 

chmel plíseň chmelová 3,5-5,3 kg/ha 7    

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  

chmel  1000-1500 l/ha postřik, rosení  max. 4 kg 

Cu/ha/rok 

 7-14 dnů 

réva  500-1000 l/ha 

(max. 500 l/ha 

do BBCH 61) 

postřik, rosení  4x  za rok; 

max. 4 kg 

Cu/ha/rok 

 7-14 dnů 

 

Dávkování vody v závislosti na růstové fázi chmele: 

do BBCH 37 1000 l/ha 

BBCH 37-55 1000-1500 l/ha 

 

Pro zajištění účinnosti v chmelu je třeba použít aplikační kapalinu v koncentraci 0,35 %, která 

nesmí být překročena. 

 

Pozor na odrůdy citlivé na měď! 

 

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] 

chmel, réva 50 50 50 20 

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

použití jiných přípravků na bázi mědi. 
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4. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ  DALŠÍHO PROSTŘEDKU 

 

- rozhodnutí nebyla vydána 

 

 

5. ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ POVOLENÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ZMĚNA 

V ROZŠÍŘENÉM POUŽITÍ PŘÍPRAVKU tzv. „minority“ (= menšinová použití)  

 

 

a) rozhodnutí vydaná držiteli povolení k přípravku 

 

- rozhodnutí nebyla vydána 

 

 

b) nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského  

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

další obchodní jména) 

 
- rozhodnutí nebyla vydána 

 

 

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 

ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

 

 
- rozhodnutí nebyla vydána 

 


