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ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ 

               Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno 

               SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ 

               ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 

               Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO 

 

Vytvořil/telefon:  Ing. Jana Ondráčková / 545 110 470 

E-mail: jana.ondrackova@ukzuz.cz 

Datum: 11. 12. 2018 

č.j. : UKZUZ 162382/2018 

 

 

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 11. 2018 – 30. 11. 2018 

 

 

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

 

Amistar Gold 
držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Limited, Priestley Road, Surrey Research Park, GU2 

7YH Guildford, Surrey 

evidenční číslo: 5230-0 

účinná látka: azoxystrobin   125 g/l 

                     difenokonazol  125 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 

řepka olejka 

ozimá 

fomová hniloba  1 l/ha AT 1) od: 14 BBCH,  

   do: 55 BBCH  

4) 1x na podzim,  

     1 x na jaře  

řepka olejka 

ozimá 

hlízenka obecná 1 l/ha AT 1) od: 59 BBCH,  

  do: 69 BBCH  

 

řepka olejka 

jarní 

hlízenka obecná 1 l/ha  1) od: 59 BBCH, 

    do: 69 BBCH  

 

řepka olejka 

jarní 

fomová hniloba  1 l/ha AT 1) od: 30 BBCH,  

    do: 55 BBCH  

 

slunečnice fomová hniloba, 

hlízenka obecná, 

červenohnědá 

skvrnitost 

slunečnice 

1 l/ha AT 1) od: 20 BBCH,  

   do: 55 BBCH  

 

cukrovka cerkosporióza řepy, 1 l/ha 35 1) od: 39 BBCH,   
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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 

rez řepná, padlí 

řepné, větevnatka 

řepná 

    do: 49 BBCH  

 

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

aplikace a sklizní 

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

 

Plodina, oblast 

použití 
Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi 

cukrovka 

 

 200-400 l/ha postřik   2x  21 dnů 

řepka olejka 

jarní 

 200-400 l/ha postřik   1x  

řepka olejka 

ozimá 

 200-400 l/ha postřik   2x  

slunečnice  200-600 l/ha postřik   2x  21 dnů 

 

Přípravek dosahuje v řepce olejce proti fomové hnilobě brukvovitých průměrné účinnosti.  

 

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti proti červenohnědé skvrnitosti slunečnice.  

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí 

být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti 

ošetřované plochy. 

 

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, řepka olejka jarní, 

slunečnice, cukrovka 
4 4 4 4 

 

Pro aplikaci do řepky olejky ozimé: 

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 

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

při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m. 
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Pro aplikaci do slunečnice, cukrovky: 

Za účelem ochrany 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. 

 

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

Francie 

evidenční číslo: 5649-0 

účinná látka: bixafen              65 g/l 

                     fluopyram          65 g/l 

                     prothiokonazol 130 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 

pšenice braničnatka 

pšeničná, 

braničnatka plevová, 

rez pšeničná, rez 

plevová, padlí travní, 

helmintosporióza 

pšenice 

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

do: 61 BBCH  

 

pšenice stéblolam pšenice 1,5 l/ha AT  1) od: 30 BBCH, 

do: 32 BBCH  

 

žito rynchosporiová 

skvrnitost, rez žitná 

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

do: 61 BBCH  

 

tritikale braničnatky, padlí 

travní 

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

do: 61 BBCH  

 

ječmen padlí travní, 

rynchosporiová 

skvrnitost, hnědá 

skvrnitost ječmene, 

rez ječná, 

ramulariová 

skvrnitost ječmene, 

neinfekční listová 

skvrnitost ječmene 

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

do: 61 BBCH  

 

ječmen stéblolam ječmene 1,2 l/ha AT  1) od: 30 BBCH, 

do: 34 BBCH  

 

oves rez ovesná 1,2 l/ha AT  1) od: 30 BBCH, 

do: 61 BBCH  

 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní 
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Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval 

mezi 

aplikacemi  

ječmen, oves  100-400 l/ha postřik   1x  

pšenice, tritikale, žito  100-400 l/ha postřik   2x  14-21 dnů 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

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

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

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 4 m. 

 

 

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

Švýcarsko 

evidenční číslo: 5173-0 

účinná látka: pinoxaden    33,3 g/l 

                      pyroxsulam  8,33 g/l 

platnost povolení končí dne: 12. 11. 2021 

 

Rozsah povoleného použití: 

1)Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

pšenice ozimá, 

žito ozimé, 

tritikale ozimé 

chundelka 

metlice, psárka 

polní, jílek, 

plevele 

jednoděložné  

jednoleté, 

plevele 

dvouděložné  

jednoleté 

1,8 l/ha AT 1) od: 10 BBCH, 

do: 32 BBCH  

2) postemergentně  

 

pšenice ozimá, 

žito ozimé, 

tritikale ozimé 

chundelka 

metlice 

1,35 l/ha AT 1) od: 10 BBCH, 

do: 32 BBCH 

2) postemergentně  

 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní. 
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Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

pšenice ozimá, tritikale 

ozimé, žito ozimé 

200-300 l/ha postřik 1x na jaře 

 

V dávce 1,8 l/ha je zahrnut safener cloquintocet-mexyl v množství 15 g/ha. 

V dávce 1,35 l/ha je zahrnut safener cloquintocet-mexyl v množství 11,3 g/ha. 

 

Spektrum účinnosti: 

Plevele citlivé:  

psárka polní, rmen rolní, chundelka metlice, oves hluchý, sveřepy, kokoška pastuší 

tobolka, svízel přítula, hluchavka nachová, jílky, plevele heřmánkovité, rdesna, ptačinec 

žabinec, rozrazily, violka rolní 

 

Plevele musí být aktivně rostoucí. 

 

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. 

 

Pěstování následných plodin je bez omezení. 

 

Jako náhradní plodiny lze na jaře pěstovat pšenici, žito, tritikale. 

 

V případě nedostatečného vypláchnutí aplikačního zařízení nelze vyloučit poškození 

následně ošetřovaných rostlin. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina 
 bez 

redukce 

     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

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

pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale 

ozimé 
4 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale 

ozimé 
20 10 5 5 

 

 

Filder 69 WG 
držitel rozhodnutí o povolení: Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-

4102 Ougrée, Belgie  

evidenční číslo: 5408-0 

účinná látka: mankozeb     600 g/kg 

                     dimethomorf   90 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31. 1. 2020 
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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 

brambor plíseň 

bramborová 

2 kg/ha 7 1) od: 21 BBCH, 

do: 91 BBCH  

 

cibule, česnek, 

cibule šalotka 

plíseň cibulová 2 kg/ha 28 1) od: 19 BBCH, 

do: 49 BBCH  

 

réva plíseň révová 1,25 kg/ha   

do BBCH 61 

2,5 kg/ha    

od BBCH 61 

56 1) od: 15 BBCH, 

do: 79 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 200-400 l/ha postřik 8x 7 dnů 

cibule, cibule 

šalotka, česnek 

200-800 l/ha postřik 3x 10 dnů 

réva 200-800 l/ha 

(max. 500 l/ha 

dp BBCH 61)  

postřik, rosení 2x za rok 10 dnů 

 

Upřesnění aplikace do brambor:  

2 aplikace v BBCH 21-39, interval 7 dní, dále od BBCH 40 6 aplikací, interval 7 dní (celkem 

max.  8 aplikací za sezónu)  

 nebo 

 3 aplikace v BBCH 21-39, interval 10 dní, dále od BBCH 40 5 aplikací, interval 7 dní 

(celkem max. 8 aplikací za sezónu) 

 nebo 

 8 aplikací od BBCH 40, interval 7 dní 

 

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  9 6 6 6 

cibule, česnek, šalotka, brambor 4 4 4 4 
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Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

členovců [m] 

réva  10 10 5 0 

cibule, česnek, šalotka, brambor 5 5 0 0 

 

Pro aplikaci do révy: 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.  

 

 

HENIK EXTRA 040 OD (+ další obchodní jméno NIXON EXTRA 040 OD) 
držitel rozhodnutí o povolení: INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, 

Polsko 

evidenční číslo: 5656-0 

účinná látka: nikosulfuron 40 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 

 

kukuřice ježatka kuří noha, 

plevele 

dvouděložné  

jednoleté 

1 l/ha AT 1) postemergentně, 

od: 12 BBCH, do: 

17 BBCH 

  

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

 

 

Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

kukuřice  200-300 l/ha postřik   1x 

 

 

Spektrum účinnosti 

Citlivé plevele: ptačinec prostřední, kokoška pastuší tobolka  

Méně citlivé plevele: ježatka kuří noha, heřmánkovec nevonný, svízel přítula  

 

Přípravek účinkuje nejefektivněji na mladé, intenzivně rostoucí plevele ve fázi 2-4 listů 

(dvouděložné plevele) nebo od fáze 3 listů do konce odnožování (jednoděložné plevele). 

Teplé a vlhké počasí urychluje účinkování přípravku, suché jej naopak může zpomalit. 

Přípravek aplikujte po vzejití kukuřice od 2. do 7. listu kukuřice (BBCH 12-17). 
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V podmínkách nepříznivých pro růst a vývoj kukuřice se po aplikaci přípravku mohou 

vyskytnout přechodné deformace listů, obarvení a pozastavení růstu rostlin. 

 

Přípravek neaplikujte: 

- v cukrové, pukancové kukuřici a při produkci množitelských materiálů 

- bezprostředně po období dlouhodobého chladu u plodin, jejichž růst byl zbrzděn 

následkem nízkých teplot 

- v době intenzivního růstu kukuřice, 

- při teplotě vzduchu pod 10 °C a nad 25 °C, 

- na rostliny oslabené a poškozené mrazíky, suchem, škůdci nebo chorobami, 

- na mokré rostliny (rosa, déšť). 

 

Následné plodiny 

V případě, že je nutné předčasně zlikvidovat porost ošetřený přípravkem HENIK EXTRA 040 

OD, je možné po provedení předseťové přípravy a uplynutí 30 dnů od aplikace pěstovat 

kukuřici. 

Obilniny lze pěstovat po 3 měsících na kyselých půdách; po 9 měsících na neutrálních a 

zásaditých půdách. Luštěniny lze pěstovat po 9 měsících a vojtěšku po 12 měsících. 

Na jaře následujícího roku je možné pěstovat všechny plodiny. 

 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina bez redukce 
tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

tryska 

90 % 

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

kukuřice 4 4 4 4 

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

[m] 

kukuřice 5 5 0 0 

 

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

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

při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m. 

 

 

 

 



9 

 

 

Husar Active Plus 
držitel rozhodnutí o povolení: Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, 

Francie 

evidenční číslo: 5484-0 

účinná látka: thienkarbazon 7,2 g/l ve formě methyl esteru 7,5 g/l 

                      2,4-D 199 g/l ve formě ethyl-hexyl esteru 300 g/l 

                      jodosulfuron 9,3 g/l ve formě methyl esteru sodného 10g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 6. 2024 

 

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, žito 

ozimé, tritikale 

ozimé 

chundelka metlice, 

plevele dvouděložné 

1 l/ha AT 1) od: 21 BBCH, 

do: 31 BBCH 

 

 

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

 

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

v plodině 

pšenice ozimá, tritikale 

ozimé, žito ozimé 

 200-300 l/ha postřik   1x  na jaře 

 

Spektrum účinnosti  

Plevele citlivé - chundelka metlice, rmen rolní, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, chrpa 

modrák, pcháč rolní, úhorník mnohodílný, zemědým lékařský, konopice polní, svízel přítula, 

hluchavka nachová, hluchavka objímavá, heřmánkovec nevonný/heřmánkovec přímořský, 

heřmánek pravý, pomněnka rolní, mák vlčí, ptačinec prostřední, penízek rolní, rozrazil rolní, 

rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní/violka trojbarevná.  

 

Dlouhodobé sucho nebo nízké teploty v období aplikace mohou snížit účinnost přípravku. 

 

Fytotoxicita 

Po ošetření ozimých obilnin přípravkem Husar Active Plus může dojít k dočasným projevům 

fytotoxicity – zpomalení růstu a prožloutnutí porostu. Tyto projevy mohou nastat především v 

případě, kdy po aplikaci přípravku dojde k poklesu minimálních teplot vzduchu k bodu mrazu 

nebo pod něj, proto neošetřujte porosty, pokud se očekávají noční mrazíky nebo pokles teplot 

k bodu mrazu! 

Aplikaci neprovádějte, pokud hrozí noční mrazy nebo jsou porosty oslabené abiotickými nebo 

biotickými vlivy, např. vyzimování, zamokření, poškození škůdci nebo chorobami.  
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Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! 

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

vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny 

poškozeny!  

 

Následné plodiny 

Po sklizni ošetřeného porostu lze v rámci běžného osevního postupu po mělkém zpracování 

půdy vysévat ozimou pšenici, ozimé tritikale nebo ozimé žito. Po orbě lze vysévat ozimou 

řepku nebo ozimý ječmen. 

Pokud mezi aplikací přípravku a výsevem spadlo méně než 150 mm srážek a uplynulo méně 

než 120 dní, vysévat ozimou řepku nedoporučujeme, neboť při souhrnu nepříznivých 

okolností může dojít k jejímu poškození. Rovněž tak nedoporučujeme po aplikaci přípravku 

Husaru Active Plus vysévat řepku na pozemcích s alkalickou půdou. 

Na jaře následujícího roku lze po mělkém zpracování půdy vysévat jarní obilniny, cukrovku, 

kukuřici, slunečnici, sóju.  Po orbě lze vysévat libovolnou plodinu. 

Náhradní plodiny 

Pokud bylo vzhledem k poškození mrazem či z jiných důvodů nutno zlikvidovat obilninu 

ošetřenou na jaře, lze 29 dní po aplikaci vysévat jarní ječmen nebo oves po mělkém 

zpracování půdy nebo orbě. Kukuřici lze vysévat 29 dní po aplikaci a jenom po orbě. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

1. Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. 

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

3. Naplňte aplikační zařízení vodou minimálně na 10 % objemu nádrže a spusťte míchání 

(doporučuje se rotační čistící tryska) 

4. Úplně vyprázdněte aplikační zařízení. 

5. Opakujte krok 3 a 4 

6. Zkontrolujte filtry, zda neobsahují viditelné usazeniny. 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

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

pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale ozimé 4 4 4 4 

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

[m] 

pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale ozimé 10 5 5 0 

 



11 

 

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 20 m. 

 

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

Industrial Park, Mulhuddar, - Dublin 15, Irsko 

evidenční číslo: 5310-0 

účinná látka: MCPA          233 g/l  

                      fluroxypyr      50 g/l  

                      klopyralid       28 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2020 

 

Rozsah povoleného použití: 

Plodina, 

oblast 

použití 

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 

plevele dvouděložné  

jednoleté, plevele 

dvouděložné  

vytrvalé 

3 l/ha AT 1) od: 24 BBCH, 

do: 39 BBCH  

2) postemergentně  

 

louky plevele dvouděložné  

jednoleté, plevele 

dvouděložné  

vytrvalé 

3 l/ha 56 1) postemergentně 

2) postemergentně  

 

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

aplikace a sklizní 

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

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 
Max. počet aplikací v plodině 

ječmen, oves, pšenice, 

tritikale, žito 

 200-400 l/ha postřik 1x  na jaře 

louky  200-400 l/ha postřik 1x  za rok, březen až září 

 

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele v raných růstových fázích. 

       Ošetřujte luční porosty starší než 1 rok. 
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       Spektrum účinnosti: 

Plevele citlivé: chrpa modrák, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, heřmánkovec nevonný, 

rdesno svlačcovité, starček obecný, ambrozie peřenolistá,  kokoška pastuší tobolka, hluchavka 

objímavá, rdesno červivec, rdesno ptačí, ptačinec žabinec, šťovík tupolistý 

Plevele méně citlivé: pryskyřník prudký 

 

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. 

Následné /náhradní plodiny: 

Za min. 125 dní po aplikaci přípravku a po orbě je možné pěstovat obilniny a trávy. 

 

Rezidua přípravku v rostlinných pletivech (včetně hnoje a digestátu), která nejsou kompletně 

rozložena, mohou mít vliv na následné citlivé plodiny.  

Plodiny, ve kterých byl přípravek aplikován, nepoužívejte ke kompostování ani k mulčování. 

Hnůj pocházející od zvířat krmených plodinami, na něž byl přípravek aplikován, nepoužívejte 

ke kompostování.  

 

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 

hvězdnicovité rostliny, rostliny pěstované ve sklenících. 

Tam, kde se plánuje výsadba/výsev citlivých plodin na jaře, aplikujte přípravek nejpozději do 

konce července předchozího roku. 

Všechen ošetřený rostlinný materiál musí být dostatečně rozmělněný a zapravený do půdy do 

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

rychlejší degradaci. Podle správné agronomické praxe zajistěte, aby byly veškeré rostlinné 

zbytky (včetně chlévské mrvy) plně rozloženy před pěstováním citlivých plodin. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.  

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

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

citlivé plodiny poškozeny. 

 

Neaplikujte na porosty určené k množení. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

• Ihned po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou. 

• Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky. 

• Naplňte nádrž min. do 1/10 jejího objemu čistou vodou a přidejte odpovídající množství 

čisticího přípravku nebo sody (3% roztok), zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. 

Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát bez míchání, znovu propláchněte ramena a 

trysky a nádrž vyprázdněte. 

• Trysky a sítka čistěte odděleně rovněž čisticím roztokem a pak propláchněte čistou vodou. 

• Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a 

nádrž vypusťte. 
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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] 

jarní a ozimé obilniny, louky 4 4 4 4 

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

jarní a ozimé obilniny, louky 20 10 5 5 

 

Za účelem ochrany 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. 

 

 

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

Francie 

evidenční číslo: 5353-0 

účinná látka: fluopyram    75 g/l 

                      spiroxamin 200 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2022 

 

Rozsah povoleného použití: 

Plodina, 

oblast 

použití 

Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

 

réva padlí révové 0,5 l/ha do BBCH 61  

1 l/ha   od BBCH 61 

35 1) od: 53 BBCH  

do: 73 BBCH  

 6) hrozny 

moštové 

 

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

sklizní. 

 

Plodina, oblast 

použití 
Dávka vody Způsob 

aplikace 
Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

réva 100-1000 l/ha (max. 

500 l/ha do BBCH 61) 

postřik, 

rosení 

  2x  10-12 dnů 
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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] 

réva  30 18 12 6 

 

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

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

použití vegetačního pásu. 

 

Mollis 450 SC (+ další obchodní jméno Fundand 450 SC) 
držitel rozhodnutí o povolení: INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, 

Polsko 

evidenční číslo: 5572-0 

účinná látka:   difenokonazol   125 g/l 

                        azoxystrobin     200 g/l 

                        tebukonazol      125 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2019 

 

Rozsah povoleného použití: 

Plodina, 

oblast použití 

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 padlí travní, rez 

pšeničná, 

braničnatka 

pšeničná, 

braničnatka plevová 

0,9-1 l/ha 61 1) od: 31 BBCH, 

do: 59 BBCH  
 

tritikale 

ozimé 

padlí travní, rez 

pšeničná, 

braničnatka 

pšeničná, 

braničnatka plevová 

0,9-1 l/ha 65  1) od: 31 BBCH, 

do: 59 BBCH  

 

žito ozimé padlí travní, rez žitná 0,9-1 l/ha 67  1) od: 31 BBCH, 

do: 59 BBCH  

 

ječmen jarní padlí travní, rez 

ječná, hnědá 

skvrnitost ječmene 

0,9-1 l/ha 45  1) od: 31 BBCH, 

do: 59 BBCH  

 

řepka olejka hlízenka obecná, 

plíseň šedá 

0,9-1 l/ha 68  1) od: 55 BBCH, 

do: 69 BBCH  

 

 

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

aplikace a sklizní 
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Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval 

mezi 

aplikacemi  

pšenice ozimá, tritikale 

ozimé, žito ozimé, 

ječmen jarní 

 200-300 l/ha postřik   2x 12-32 dnů 

řepka olejka  200-300 l/ha postřik   1x  

 

Přípravek dosahuje proti padlí travnímu a braničnatce plevové v tritikale ozimém průměrné 

účinnosti. 

V dávce 0,9 l/ha dosahuje přípravek průměrné účinnosti proti padlí travnímu v pšenici ozimé, 

braničnatce pšeničné v tritikale ozimém a proti rzi ječné v ječmeni jarním. 

Dávkování se volí podle intenzity napadení plodiny.   

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být 

použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované 

plochy. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

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

Pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé, 

ječmen jarní, řepka olejka 
4 4 4 4 

Pro aplikaci do obilnin 

Za účelem ochrany 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Monogra 700 SC (+ další obchodní jméno Apens 700 SC) 
držitel rozhodnutí o povolení: INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, 

Polsko 

evidenční číslo: 5534-0 

účinná látka: metamitron   700 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 11. 2021 
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Rozsah povoleného použití: 

Plodina, 

oblast použití 

Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

cukrovka plevele 

dvouděložné  

jednoleté 

1,5 l/ha AT 1) postemergentně  

2) ve f. 10 BBCH 

 4) aplikace 

opakovaná 

 

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  

cukrovka  300 l/ha postřik   3x  7-12 dnů 

 

Růstové fáze cukrovky v době aplikací: 

1. aplikace BBCH 10-14 

2. aplikace BBCH 10-18 

3. aplikace BBCH 10-18 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

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

cukrovka 4 4 4 4 

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

cukrovka 10 5 5 0 

 

Spektrum účinnosti: 

Plevele citlivé: ptačinec prostřední, violka rolní, penízek rolní,  

Plevele méně citlivé: merlík bílý, rdesno červivec, rmen rolní, řepka olejka-výdrol, 

laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka 

Neaplikujte při teplotě >25oC. 

Rostliny musejí být v době ošetření suché. 

Min. 6 hodin po aplikaci by nemělo pršet. 

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. 

NÁHRADNÍ PLODINY 

Po zaorání ošetřeného porostu do hloubky min. 15 cm lze pěstovat: 

 cukrovou a krmnou řepu, 
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 po uplynutí 4 měsíců od posledního ošetření lze pěstovat ozimé obilniny 

NÁSLEDNÉ PLODINY 

Na jaře následující roku je pěstování následných plodin bez omezení. 

Vliv na rostliny určené k množení konzultujte s držitelem povolení. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

 vyprázdněte postřikové zařízení, poté propláchněte všechny součásti postřikovače  

 naplňte nádrž vodou s přidáním čisticího přípravku (postupujte podle návodu na 

jeho použití) a proplachujte alespoň 10 minut při zapnutém míchacím zařízení 

 součásti postřikovače rozeberte, promyjte a propláchněte zvlášť v roztoku čisticího 

přípravku 

 opětovně propláchněte postřikové zařízení čistou vodou 

 trysky a sítka musejí být čištěny odděleně 

 

Moonlight (+ další obchodní jméno Sanblite)  
držitel rozhodnutí o povolení: UPL Europe Ltd., The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, 

Warrington, WA3 6YN Cheshire, Velká Británie 

evidenční číslo: 5642-0 

účinná látka: amisulbrom     30 g/kg 

                      mankozeb     600 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31. 1. 2020 

 

Rozsah povoleného použití: 

1)Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

 

brambor plíseň bramborová 2 kg/ha 7 1) od: 31 BBCH 

do: 91 BBCH 
 

 

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

aplikace a sklizní 

Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

brambor  200-400 l/ha postřik   6x  7-10 dnů 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 
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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 

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

Brambor 5 5 0 0 

 

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

Francie 

evidenční číslo: 5435-0 

účinná látka: terpenová směs QRD 460 135,5 g/l 

platnost povolení končí dne: 10. 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 

paprika, okurka molice skleníková, 

molice bavlníková, 

třásněnka západní, 

sviluška chmelová 

5-10 l/ha   

(0,65%) 

 0 1) od: 12 BBCH, 

do: 89 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  

paprika, okurka  750-1500 l/ha postřik, rosení  12x  7 dnů 

 

Upřesnění dávkování:  

Při výšce rostliny do 1 m je dávka přípravku 5 l/ha a 750 l vody/ha. 

Při výšce rostliny nad 1 m je dávka přípravku 10 l/ha a 1500 l vody/ha. 

 

Přípravek dosahuje proti molici skleníkové, molici bavlníkové, třásněnce západní a svilušce 

chmelové na paprice a okurku průměrné účinnosti.  

 

Vzhledem k možnosti fytotoxicity může být přípravek Requiem prime aplikován pouze v 

období od 1. května do 1. října. 
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RIM 25 WG 
držitel rozhodnutí o povolení: Sharda Cropchem Limited, Prime Business Park, Dashrathlal 

Joshi Road, Vile Parle (West), 400050 Mumbai, Indie 

evidenční číslo: 5300-0 

účinná látka: rimsulfuron 250 g/kg 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 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 

kukuřice mimo 

kukuřice 

cukrová 

plevele 

jednoděložné 

jednoleté a 

vytrvalé, plevele 

dvouděložné 

jednoleté a vytrvalé 

60 g + 0,1 % 

Glyfin – TM 

AT 1) od 11 BBCH, 

do 17 BBCH  

 

brambor plevele 

jednoděložné 

jednoleté a 

vytrvalé, plevele 

dvouděložné 

jednoleté a vytrvalé 

60 g + 0,1 % 

Glyfin – TM 

AT 1) od 11 BBCH, 

do 17 BBCH  

 

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

 

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

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

 

Spektrum účinnosti:   

Plevele citlivé: 

Pýr plazivý, čirok halepský, ježatka kuří noha, rosičky, prosa, béry 

Pcháče, šťovíky, laskavce, svízel přítula, heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, hořčice 

rolní, pěťour maloúborný, ředkev ohnice, řepeně, mléč rolní, výdrol slunečnice, opletka 

obecná, penízek rolní, violka rolní 

Plevele méně citlivé: merlíky, rdesna, lilek černý 

Růstová fáze plodin a plevelů v době ošetření:  

kukuřice – 1. až 7. list vyvinutý (BBCH 11-17) 

brambor – 1. až 7. list na hlavním stonku vyvinutý (BBCH 11-17), před zapojením porostu 

 

jednoděložné plevele – 3-5 listů (BBCH 13-15) 

dvouděložné plevele – 2-4 pravé listy (BBCH 12-14) 
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Přípravek je nutné používat v tank-mix směsi s pomocným prostředkem GLYFIN, v souladu 

s návodem na jeho použití. 

 

Při použití přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu. 

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení přípravku. 

Přípravek nepoužívejte k ošetření porostů trpících stresem ani na půdách s obsahem organické 

hmoty <0.5 % a >10 %. 

 

Nepoužívejte přípravek v kukuřici, která byla předtím v době výsevu nebo při kultivaci 

ošetřena systémovými insekticidy na bázi organofosfátů. 

V případě, že byly použity přípravky na bázi organofosfátů aplikací na list, může být RIM 25 

WG použit nejdříve za 7 dnů po jejich aplikaci. Nepoužívejte organofosfátové insekticidy 

dříve než za 4 dny po aplikaci herbicidu RIM 25 WG. 

 

Neošetřujte v době maximálních denních teplot. Ošetřujte při teplotě 10-25oC. 

 

Pěstování následných plodin bez omezení. 

 

V případě zaorání kukuřice nebo brambor je možné pěstovat pouze kukuřici. Citlivost jiných 

náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení přípravku. 

 

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

 

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice a brambor. 

 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin.  

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

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

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

brambor 6 4 4 4 

kukuřice 5 4 4 4 

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

brambor, kukuřice 15 10 5 5 

 

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

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

použití vegetačního pásu. 
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Rimuron 
držitel rozhodnutí o povolení: HELM AG, Nordkanalstr.28, D-20097 Hamburg, Německo 

evidenční číslo: 5658-0 

účinná látka: rimsulfuron 250 g/kg 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 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 

kukuřice plevele 

jednoděložné, 

plevele 

dvouděložné 

50 g/ha  + 

0,2 l/ha Helm 

Surfer Plus - TM 

AT  1) od: 12 BBCH, 

do: 16 BBCH  

2) postemergentně  

 

kukuřice plevele 

jednoděložné, 

plevele 

dvouděložné 

50 g/ha AT  1) postemergentně 

 2) postemergentně  

4) aplikace dělená  

1. aplikace  

30 g/ha+Helm Surfer 

Plus 0,2 l/ha (TM),    

2. aplikace  

20 g/ha+Helm Surfer 

Plus 0,2 l/ha (TM) 

brambor plevele 

jednoděložné, 

plevele 

dvouděložné 

50 g/ha   

+ 0,2 l/ha Helm 

Surfer Plus - TM 

AT  1) od:   20 BBCH, 

do:   30 BBCH  

2) postemergentně  

 

brambor plevele 

jednoděložné, 

plevele 

dvouděložné 

50 g/ha AT  1) postemergentně  

2) postemergentně  

 4) aplikace dělená  

1. aplikace  

30 g/ha+Helm Surfer 

Plus 0,2 l/ha (TM),   

2. aplikace 

20 g/ha+Helm Surfer 

Plus 0,2 l/ha (TM) 

 

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

 

Plodina, oblast 

použití 
Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

brambor  200-400 postřik 1x, nebo 2x děleně  8-10 dnů 

kukuřice  200-400 postřik 1x, nebo 2x děleně  8-10 dnů 

 

Plevele musejí být aktivně rostoucí. 

 

Upřesnění podmínek aplikace: 

Dělené aplikace:  

1. aplikace – kukuřice BBCH 12-16, brambor BBCH 20 

2. aplikace – kukuřice > BBCH 16, brambor BBCH max. 30  

Dávka vody: Nižší dávka vody se použije na méně vzrostlé plevele. Při pozdějších aplikacích 

a v zapojeném porostu se použije vyšší dávka vody.  
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Plevele citlivé: ježatka kuří noha, zemědým lékařský, ptačinec žabinec, heřmánkovec 

nevonný, pýr plazivý, řepka olejka-výdrol, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, penízek 

rolní, lipnice roční 

 

Plevele méně citlivé: merlík bílý, lilek černý, rdesno červivec, opletka obecná, heřmánkovec 

přímořský, bažanka roční 

 

Aplikujte na suchý porost při teplotách 10 – 25 oC. 

Silná rosa nebo déšť do 4 hodin po aplikaci mohou snížit účinnost přípravku. 

 

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. 

 

Následné plodiny 

Pěstování následných plodin je bez omezení. 

 

 

Náhradní plodiny 

V případě zaorání ošetřeného porostu lze jako náhradní plodiny pěstovat kukuřici, brambory, 

rajčata. Jakákoliv plodina může být pěstována po zaorání porostu a uplynutí 3 měsíců. 

 

   Postup při čištění aplikačního zařízení: 

Ihned po skončení postřiku důkladně propláchněte aplikační zařízení čistou vodou. 

Vyprázdněte postřikovač a 3x vypláchněte čistou vodou celé aplikační zařízení. 

Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně. 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaného porostu. 

 

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, brambor 5 4 4 4 

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

[m] 

kukuřice, brambor 30 10 5 5 

Pro aplikaci do kukuřice 

Za účelem ochrany 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 20 m. 

 

Pro aplikaci do brambor 

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 

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

použití vegetačního pásu. 
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Solider (+ další obchodní jméno Vigoher) 
držitel rozhodnutí o povolení: INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, 

Polsko 

evidenční číslo: 5669-0 

účinná látka: triflusulfuron 150 g/l    

platnost povolení končí dne: 31. 12. 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 

dvouděložné 

jednoleté 

0,13 l/ha AT 1) od: 10 BBCH, 

do: 39 BBCH 

4) aplikace 

opakovaná 

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  

cukrovka  200-300 l/ha postřik   3x 5-10 dnů 

 

Termín aplikace: aplikujte přípravek od fáze viditelného prvního pravého listu řepy do fáze 

úplného zapojení porostu (BBCH 10–39). 

Teplo a odpovídající vlhkost půdy příznivě ovlivňují působení přípravku. V období sucha 

nebo chladu působí přípravek pomaleji. 

Nejúčinněji působí na intenzivně rostoucí plevele od vzcházení do počátku fáze dvou pravých 

listů. 

Spektrum účinnosti: 

Citlivé plevele:  violka rolní, svízel přítula, laskavec ohnutý. 

Méně citlivé plevele: merlík bílý, heřmánkovec nevonný, ptačinec prostřední, řepka olejka-

výdrol, kokoška pastuší tobolka. 

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. 

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

Následné plodiny: 

Po sklizni cukrové řepy lze ve stejném kalendářním roce vysévat ozimé obilniny. Na jaře lze 

na stejném poli pěstovat všechny plodiny. 

V případě dřívější likvidace poškozeného porostu lze na stejném poli pěstovat pouze 

cukrovou nebo krmnou řepu. 
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Čištění postřikovače: 

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení.  

Úplně vyprázdněte postřikovač a propláchněte 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. 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

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

cukrovka 4 4 4 4 

Za účelem ochrany 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 20 m. 

 

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

Londerzeel, Belgie 

evidenční číslo: 5277-0 

účinná látka: folpet 800 g/kg 

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 

 

réva plíseň révy 0,8 kg/ha   do 

BBCH 61  

1,6 kg/ha   od 

BBCH 61 

28  1) od: 53 BBCH, 

do: 79 BBCH  

 6) hrozny 

moštové 

réva plíseň révy 0,8 kg/ha    70  1) od: 53 BBCH, 

do: 69 BBCH  

 6) hrozny stolní 

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  

réva  400-1600 l/ha 

(max. 800 l/ha  

do BBCH 61) 

postřik, rosení   3x  7 dnů 
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Aplikace přípravku může vyvolat zpomalení kvasného procesu při spontánním kvašení. 

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  14 8 6 6 

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

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

použití 15 m vegetačního pásu. 

 

 

Spirox D 
držitel rozhodnutí o povolení: Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-

4102 Ougrée, Belgie 

evidenční číslo: 5344-0 

účinná látka: spiroxamin    400 g/l    

                     difenokonazol  50 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 

 

réva padlí révové, černá 

hniloba révy vinné, 

červená spála 

0,25 l/ha   do 

BBCH 61 

0,5 l/ha   od 

BBCH 61 

35  1) od: 13 BBCH, 

do: 77 BBCH  

 6) hrozny 

moštové 

réva padlí révové, černá 

hniloba révy vinné, 

červená spála 

0,25 l/ha   do 

BBCH 61 

0,5 l/ha   od 

BBCH 61 

35  1) od: 13 BBCH, 

do: 69 BBCH  

 6) hrozny stolní 

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  

réva  200-1000 l/ha 

(max. 500 l/ha do 

BBCH 61) 

postřik, rosení   2x  za rok  10-14 dnů 
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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] 

réva  30 18 12 6 

 

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

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

při použití vegetačního pásu. 

 

Stutox II 
držitel rozhodnutí o povolení: Detia Freyberg GmbH., Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 11, 

69514 Laudenbach, Německo 

evidenční číslo: 5114-0 

účinná látka: fosfid zinečnatý 25 g/kg 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2025 

 

Rozsah povoleného použití: 

1)Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

zemědělská 

půda 

hraboš polní 2-4 pelety/noru   

(max. 2 kg/ha) 

AT    

polní plodiny hraboš polní 2-4 pelety/noru   

(max. 2 kg/ha) 

AT    

ovocné plodiny hraboš polní 2-4 pelety/noru   

(max. 2 kg/ha) 

AT    

zelenina hraboš polní 2-4 pelety/noru   

(max. 2 kg/ha) 

AT   

vinice hraboš polní 2-4 pelety/noru   

(max. 2 kg/ha) 

AT   

pastviny hraboš polní 2-4 pelety/noru   

(max. 2 kg/ha) 

AT   

jehličnany, 

listnaté dřeviny 

hraboš polní 2-4 pelety/noru   

(max. 2 kg/ha) 

-   

okrasné rostliny hraboš polní 2-4 pelety/noru   

(max. 2 kg/ha) 

-   

 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní. 
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- (-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

 

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

zemědělská půda, polní plodiny, ovocné 

plodiny, zelenina, vinice, pastviny, 

jehličnany, listnaté dřeviny, okrasné 

rostliny 

aplikace do nor   3x / rok 

 

 

2. NOVÉ POVOLENÉ POMOCNÉ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN  
 

Albit Max  
držitel rozhodnutí o povolení: MAYLINE CORPORATION LP, s.r.o., Na Kozačce 1103/5, 

Vinohrady, 120 00 Praha 2 

evidenční číslo: 1807-0C 

účinná látka: kyselina poly-beta hydroxymáselná    2 g/l 

platnost povolení končí dne: 15. 10. 2028 

 

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 

bob podpora  

zdravotního stavu  

40 ml/ha AT 1) od: 12 BBCH  

2) houbové 

choroby 

 

brambor podpora  

zdravotního stavu  

50 ml/ha AT 1) od: 12 BBCH  

2) houbové 

choroby  

 

cukrovka podpora  

zdravotního stavu  

40 ml/ha AT 1) od: 12 BBCH  

2) houbové 

choroby 

 

chmel podpora  

zdravotního stavu  

50 – 100 ml/ha AT 1) od: 12 BBCH  

2) houbové 

choroby 

 

hrách podpora  

zdravotního stavu  

40 ml/ha AT 1) od: 12 BBCH 

2) houbové 

choroby  

 

jahodník podpora  

zdravotního stavu  

40 ml/ha AT 1) od: 11 BBCH  

2) houbové 

choroby 

 

jádroviny podpora  

zdravotního stavu  

100 ml/ha AT 1) od: 12 BBCH  

2) houbové 

choroby 
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kukuřice podpora  

zdravotního stavu  

40 ml/ha AT 1) od: 12 BBCH  

2) houbové 

choroby 

 

mák setý podpora  

zdravotního stavu  

60 ml/ha AT 1) od: 12 BBCH  

2) houbové 

choroby 

 

obilniny podpora  

zdravotního stavu  

40 ml/ha AT 1) od: 12 BBCH  

2) houbové 

choroby 

 

peckoviny podpora  

zdravotního stavu  

200 ml/ha AT 1) od: 12 BBCH  

2) houbové 

choroby 

 

réva podpora  

zdravotního stavu  

200 ml/ha AT 1) od: 11 BBCH 

2) houbové 

choroby  

 

řepka 

olejka 

podpora  

zdravotního stavu  

60 ml/ha AT 1) od: 12 BBCH  

2) houbové 

choroby 

 

růže podpora  

zdravotního stavu  

70 ml/ha AT 1) od: 12 BBCH  

2) houbové 

choroby 

 

slunečnice podpora  

zdravotního stavu  

40 ml/ha AT 1) od: 12 BBCH 

2) houbové 

choroby  

 

sója podpora  

zdravotního stavu  

40 ml/ha AT 1) od: 12 BBCH  

2) houbové 

choroby 

 

zelenina podpora  

zdravotního stavu  

30 ml/ha AT 1) od: 12 BBCH  

2) houbové 

choroby 

 

zelenina 

košťálová 

podpora  

zdravotního stavu 

50 ml/ha AT 1) od: 12 BBCH 

2) houbové 

choroby  

 

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 

bob 150-250 l/ha postřik 2x 7 dnů 

brambor 150-250 l/ha postřik 3x 7 dnů 

chmel 350-1000 l/ha postřik, rosení 5x 7 dnů 

cukrovka 150-250 l/ha postřik 3x 7 dnů 

hrách 150-250 l/ha postřik 5x 7 dnů 
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jádroviny 150-250 l/ha postřik, rosení 5x 7 dnů 

jahodník 150-250 l/ha postřik 3x 7 dnů 

kukuřice 150-250 l/ha postřik 2x 7 dnů 

mák setý 150-250 l/ha postřik 2x 7 dnů 

obilniny 150-250 l/ha postřik 3x 7 dnů 

peckoviny 150-350 l/ha postřik, rosení 5x 7 dnů 

réva 150-350 l/ha postřik, rosení 5x 7 dnů 

růže 150-250 l/ha postřik, rosení 5x 7 dnů 

řepka olejka 150-250 l/ha postřik 3x 7 dnů 

slunečnice 150-250 l/ha postřik 2x 7 dnů 

sója 150-250 l/ha postřik 2x 7 dnů 

zelenina 150-250 l/ha postřik 3x 7 dnů 

zelenina košťálová 150-250 l/ha postřik 3x 7 dnů 

 

Pomocný prostředek se používá k podpoře zdravotního stavu a zvýšení odolnosti rostlin 

proti houbovým chorobám. 

 

Bob – bílá hniloba bobu, hnědá skvrnitost bobu, šedá plísňovitost hrachu  

Brambor – hnědá skvrnitost bramborových listů, aktinobakteriální obecná strupovitost 

bramboru, kořenomorka bramborová, plíseň bramboru 

Cukrovka – padání klíčních rostlin, cerkosporióza řepy, větevnatka řepná, plíseň řepná  

Chmel – padlí chmele, plíseň chmele 

Hrách – kořenové hniloby, bílá hniloba hrachu, plíseň hrachu, šedá plísňovitost hrachu  

Jahodník – plíseň šedá jahodníku, fytoftorová hniloba jahodníku, padlí jahodníkové 

Jádroviny – strupovitost jabloně, padlí jabloňové 

Kukuřice – sněť kukuřičná, padání klíčních rostlin, spála kukuřičná, rez kukuřičná  

Mák setý – bílá plísňovitost máku, plíseň máku, spála máku 

Obilniny – rez travní, černání pat stébel, rez pšeničná, rez plevová, sněť mazlavá pšeničná, 

padlí travní, sněť prašná pšeničná a ječná, fuzariózy klasů pšenice a ječmene, braničnatka 

pšeničná, plíseň sněžná, stéblolam, sněť zakrslá, rez ječná, pruhovitost ječná, hnědá 

skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene 

Peckoviny – strupovitost peckovin, moniliová hniloba, padlí broskvoňové 

Réva – padlí révy, plíseň révy, plíseň šedá 

 

Řepka olejka – hlízenka obecná, fomové černání krčku, nádorovitost brukvovité zeleniny, 

padlí brukvovitých, plíseň zelná, plíseň šedá 

Růže – rez růžová, padlí růžové, černá skvrnitost růže 

Slunečnice – alternáriová skvrnitost slunečnice, hlízenka obecná, fomová hniloba 

slunečnice, plíseň slunečnice, plíseň šedá 

Sója – kořenové hniloby, hlízenka obecná, plíseň šedá 

Zelenina – suchá skvrnitost listů mrkve, padlí miříkovitých, septorióza celeru, antraknóza 

salátu, plíseň salátu, hnědá skvrnitost rajčat, fusariové vadnutí rajčete, padlí rajčete, 
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septorióza rajčat 

Zelenina košťálová – alternáriová skvrnitost brukvovitých, nádorovitost brukvovité 

zeleniny, kořenové hniloby, plíseň zelná 

 

 

FORTEFOG GREENHOUSE SG - česneková dýmovnice 
držitel rozhodnutí o povolení: PelGar s.r.o., Na Výsluní 2424/7, 10000 Praha 10 

evidenční číslo: 1800-0C 

účinná látka: česnekový olej 63 g/kg 

platnost povolení končí dne: 30. 10. 2028 

 

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 zvýšení 

obranyschopnosti 

rostlin 

90 g / 60 m3 - 2) molice, 

mšice  

5) skleníky, 

foliovníky 

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

 

Plodina, oblast použití Způsob aplikace 

všechny plodiny zadýmování 

 

1 dýmovnice = 90 g, fumigace se provede dle návodu na použití.  

Ošetřujte při teplotách nad 16 °C. Před aplikací je třeba rostliny zalít, aby jejich kořeny 

byly mokré, listy rostlin však musí být při dýmování již suché. 

 

 

 

3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 

 

Belkar 
držitel rozhodnutí o povolení: Dow AgroSciences s.r.o., Na okraji 1305/14, Břevnov, 16200 

Praha 616 

evidenční číslo: 5452-0 

účinná látka: halauxifen-methyl 10 g/l 

                      pikloram               48 g/l 

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 

řepka olejka 

ozimá 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,25 l/ha 

AT 

1) od 12 BBCH, do 

14 BBCH 

2) postemergentně  

 

řepka olejka 

ozimá 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,25 l/ha 

AT 

1) od 12 BBCH, do 

18 BBCH  

2) postemergentně  

4) aplikace 

opakovaná  

1. aplikace BBCH 

12-14; 

2. aplikace BBCH 

16-18 

řepka olejka 

ozimá 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,5 l/ha 

AT 

1) od 16 BBCH, do 

18 BBCH 

2) postemergentně  

 

 

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  

řepka olejka  100-300 l/ha postřik 1x na podzim, nebo 2x 

0,25 l/ha na podzim 

 14 dnů 

 

Plevele: v raných růstových fázích, aktivně rostoucí. 

 

Spektrum plevelů: 

0,25 l/ha 

Plevele citlivé: zemědým lékařský, hluchavky, kokoška pastuší tobolka, chrpa polní, merlík 

bílý, svízel přítula, kakost maličký, heřmánek pravý 

Plevele méně citlivé: úhorník mnohodílný, heřmánkovec přímořský, mák vlčí, penízek rolní 

2x0,25 l/ha 

Plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, chrpa polní, zemědým lékařský, svízel přítula, 

hluchavky, heřmánek pravý, merlík bílý, kakost maličký, heřmánkovec přímořský, mák vlčí, 

penízek rolní 

Plevele méně citlivé: ptačinec prostřední, úhorník mnohodílný 

0,5 l/ha 

Plevele citlivé: chrpa polní, zemědým lékařský, svízel přítula, hluchavky, mák vlčí, kokoška 

pastuší tobolka, merlík bílý, úhorník mnohodílný, kakost maličký, heřmánek pravá, 

heřmánkovec přímořský, penízek rolní 

Plevele méně citlivé: ptačinec prostřední 

 

Přípravek je odolný dešti 1 hodinu po aplikaci. 

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. 
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Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. 

 

Následné plodiny: 

Pěstování následných plodin je bez omezení.  

 

Náhradní plodiny:  

V případě podzimního zaorání porostu lze na jaře následujícího roku pěstovat všechny 

plodiny kromě rajčat, polního bobu a polního hrachu, slunečnice, sóji a máku. 

V případě potřeby lze pěstovat po sklizni řepky meziplodiny – lze zaset pohanku, svazenku, 

jarní řepku olejku, jetel luční a bílou hořčici.  

 

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°C) mohou být 

citlivé plodiny poškozeny! 

 

Čištění postřikového zařízení 

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] 

řepka olejka ozimá 4 4 4 4 

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

[m] 

řepka olejka ozimá 5 5 0 0 

 

 

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

4102 Ougrée, Belgie 

evidenční číslo: 5296-1 

účinná látka: cypermethrin              40 g/l 

                      chlopryrifos-methyl 400 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 10. 2019 

 

 



33 

 

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 mandelinka 

bramborová,  

mšice 

0,75 l/ha 21  1) od: 09 BBCH, 

do: 95 BBCH  

 

mák setý mšice 0,75 l/ha AT  1) do: 59 BBCH   

řepka olejka jarní, 

hořčice 

krytonosec 

čtyřzubý,  

blýskáček řepkový 

0,625 l/ha AT  1) do: 59 BBCH,  

před květem  

 

pšenice, žito, 

tritikale 

kyjatka travní 0,75 l/ha 28  1) do: 51 BBCH   

pšenice, žito, 

tritikale 

kyjatka obilná 0,625 l/ha 28  1) od: 09 BBCH, 

do: 59 BBCH  

 

pšenice, ječmen, 

oves 

kohoutek černý 0,6 l/ha 28  1) od: 30 BBCH,  

do: 69 BBCH  

 

řepka olejka ozimá krytonosec 

čtyřzubý, 

blýskáček řepkový 

0,75 l/ha AT  1) od: 30 BBCH; 

do: 59 BBCH, před 

květem  

 

ječmen kyjatka travní, 

kyjatka obilná 

0,6 l/ha 28  1) od: 50 BBCH,  

do: 70 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 

brambor, mák setý  200-1000 l/ha postřik   1x 

řepka olejka jarní,  

řepka olejka ozimá, 

hořčice, pšenice, žito, 

tritikale, ječmen, oves 

 200-300 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 povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

brambor 50 20 10 4 

řepka olejka ozimá 30 14 7 4 
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hořčice, mák setý, pšenice jarní, 

řepka olejka jarní, tritikale jarní, 

žito jarní, oves jarní, ječmen jarní 

50 16 8 4 

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito 

ozimé, oves ozimý, ječmen ozimý 
50 15 8 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

členovců [m] 

brambor, hořčice, mák setý, 

pšenice, tritikale, žito, oves, 

ječmen, řepka olejka jarní 

5 5 5 5 

 

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

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

při použití vegetačního pásu.  

 

 

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

Rakousko 

evidenční číslo: 4827-2 

účinná látka: trinexapak-ethyl 175 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 

 

ječmen 

jarní 

 zkrácení stébla, 

zvýšení 

odolnosti proti 

poléhání 

0,6 l/ha AT  1) postemergentně   

ječmen 

ozimý 

 zkrácení stébla, 

zvýšení 

odolnosti proti 

poléhání 

1,2 l/ha AT  1) postemergentně   

pšenice 

ozimá 

 zkrácení stébla, 

zvýšení 

odolnosti proti 

poléhání 

0,6 l/ha AT  1) postemergentně   

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

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

ječmen, pšenice  200-400 l/ha postřik   1x 

 

Ječmen jarní 

Ošetření ječmene jarního se provádí postemergentně ve vývojové fázi  BBCH 31 – 34 (fáze 

1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího 

uzlu min. 1 cm až fáze 4. kolénka). 

 

Ječmen ozimý 

Ošetření ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře ve vývojové fázi od  BBCH 31 

(fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od 

odnožovacího uzlu min. 1 cm) do fáze BBCH 35 (5. kolénko je patrné). 

 

Pšenice ozimá 

Ošetření pšenice ozimé se provádí postemergentně na jaře ve vývojové fázi od  BBCH 31 

(fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od 

odnožovacího uzlu min. 1 cm) do fáze BBCH 35 (5. kolénko je patrné).  

 

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. 

 

Při použití přípravku nelze vyloučit mírné zbrzdění vývoje plodin. 

 

Vliv přípravku na kvalitu výnosu ječmene ozimého konzultujte s držitelem povolení. 

 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin.  

 

 

4. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ POMOCNÉHO 

PROSTŘEDKU 

 

- rozhodnutí nebyla vydána 

 

 

 

5. ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ POVOLENÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ZMĚNA 

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

 

a) rozhodnutí vydaná držiteli povolení k přípravku 

 

- rozhodnutí nebyla vydána 
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b) nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského  

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

další obchodní jména) 

 

Cantus 
evidenční číslo: 4889-0 

účinná látka: boskalid  500 g/kg 

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 

hrách setý  

 

hlízenka obecná,  

plíseň šedá 

1 kg/ha    

 

7 1) od 60 BBCH  

do 69 BBCH  

5) venkovní prostory 

6) na zrno 

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  

hrách setý 300-600 l/ha postřik 2x 7-10 dnů 

 

 

Polyram WG 
evidenční číslo: 3935-0 

účinná látka: metiram  700 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31. 1. 2019 

 

Rozsah povoleného použití přípravku: 

1)Plodina, oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

 

ovocné školky, 

okrasné školky 

rzi 2 - 2,4 kg/ha -    

celer bulvový septorióza celeru 1,8 - 2 kg/ha AT  1) od: 12 

BBCH, do: 49 

BBCH  

2) od začátku 

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

      OL (-) – ochrannou lhůtu nebylo nutné stanovit 

Plodina, oblast 

použití 
Dávka vody Způsob 

aplikace 
Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

celer bulvový  400-1000 l/ha postřik   3x  7 dnů 

ovocné školky, 

okrasné školky 

 200-1000 l/ha postřik, 

rosení 

  3x za rok  7-14 dnů 

 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů: 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

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

Okrasné školky do 50 cm 45 20 10 4 

Okrasné školky (50 – 150 cm) nelze nelze 50 30 

Ovocné školky, okrasné školky (nad 150 cm) nelze nelze 50 35 

Celer bulvový 4 4 4 4 

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

Okrasné školky (50 – 150 cm) 5 0 0 0 

Ovocné školky, okrasné školky (nad 150 cm) 10 5 0 0 

 

Ovocné školky, okrasné školky (do 50 cm, 50 – 150 cm, 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. 

Celer bulvový: 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.  

 

 

 

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 

ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

 

- nařízení nebyla vydána 

 

 


