
 

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: 4. 11. 2019 

č.j. : UKZUZ 199961/2019 

 

 

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 10. 2019 – 31. 10. 2019 

 

 

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN 

 

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

Industrial Park, Mulhuddar, Dublin 15, Irsko 

evidenční číslo: 5614-0 

účinná látka: prochloraz 450 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 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, 

tritikale 

braničnatka 

pšeničná 

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

do: 39 BBCH  

 

pšenice, 

tritikale 

stéblolam 1 l/ha 35  1) od: 30 BBCH, 

do: 32 BBCH  

 

žito hnědá skvrnitost 

ječmene 

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

do: 39 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  

pšenice, 
 200-400 l/ha postřik  2x (max. 1x proti 

stéblolamu) 

 14 dnů 
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tritikale, 

žito 

 

Přípravek dosahuje v pšenici a tritikale proti stéblolamu a braničnatce pšeničné průměrné 

účinnosti.  

Přípravek dosahuje v žitu proti hnědé skvrnitosti ječmene průměrné účinnosti.  

 

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, tritikale, žito 9 4 4 4 

 

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. 

 

 

Force Evo 
držitel rozhodnutí o povolení: DIACHEM S.P.A., Via Tonale 15, 24061 Albano  

                                                 Sant´Alessandro, Itálie 

evidenční číslo: 5636-0 

účinná látka: tefluthrin  5 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 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 

kukuřice bázlivec kukuřičný 20 kg/ha -  4) při předpokladu 

vyššího výskytu 

kukuřice bázlivec kukuřičný, 

drátovci 

16 kg/ha -   

brambor drátovci 16 kg/ha -   

Ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit. 

 

Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

brambor   zapravení do půdy  

při výsadbě 

  1x  

kukuřice   zapravení do půdy  

při setí 

  1x  
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Dávkování přípravku na bázlivce kukuřičného volíme podle předpokládané intenzity výskytu 

škůdce, mimo jiné v závislosti na časnosti setí a osevním sledu.    

 

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem 

k povrchovým vodám.    

 

 

Moddus ME 
držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, 

Švýcarsko 

evidenční číslo: 5742-0 

účinná látka: trinexapak-ethyl    250 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2021 

 

Rozsah povoleného použití: 

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

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet aplikací 

v plodině 

pšenice ozimá, ječmen, tritikale 

ozimé, žito ozimé, řepka olejka 

ozimá  

 200-400 l/ha postřik 1x   

 

Aplikujte na suchý porost při teplotě 10oC -15oC. 

Pěstování následných plodin je bez omezení. 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

Nedostatečné vypláchnutí postřikového zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaného porostu. 

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: 31 BBCH, 

do: 49 BBCH  

 

ječmen ozimý zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,8 l/ha AT  1) od: 31 BBCH, 

do: 49 BBCH  

 

tritikale ozimé, 

žito ozimé 

zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,6 l/ha AT  1) od: 31 BBCH, 

do: 39 BBCH  

 

ječmen jarní zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

0,6 l/ha AT  1) od: 31 BBCH, 

do: 37 BBCH  

 

řepka olejka ozimá zvýšení odolnosti 

proti poléhání 

1,5 l/ha AT  1) od: 39 BBCH,  

do: 55 BBCH  
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Molina 
držitel rozhodnutí o povolení: Isagro S.p.A., Caldera Business Park, Via Caldera 21, 20153 

Milano, Itálie 

evidenční číslo: 5746-0 

účinná látka: tetrakonazol 125 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 ozimá padlí travní, 

braničnatka 

pšeničná,  

rez pšeničná,  

rez plevová 

1 l/ha -  1) od: 40 BBCH, 

do: 69 BBCH  

 

Ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit 

Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval 

mezi 

aplikacemi  

pšenice ozimá  200-600 l/ha postřik   1x  

 

 

Nissorun 25 SC 
držitel rozhodnutí o povolení: Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 

Dusseldorf, Německo 

evidenční číslo: 5749-0 

účinná látka: hexythiazox 250 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 5. 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 

chmel sviluška chmelová 0,6 l/ha 28  2) podle 

signalizace  

 5) venkovní 

prostory 

jabloň, hrušeň sviluška 

chmelová,  

0,39 l/ha    

(0,13 l/1 m výšky 

28  1) od: 51 BBCH,  

do: 79 BBCH  

 5) venkovní 

prostory 
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sviluška ovocná koruny/ha) 2) při zjištění 

výskytu  

jahodník sviluška 

chmelová,  

sviluška ovocná 

0,32 l/ha 3 1) do: 97 BBCH  

2) při zjištění 

výskytu  

 5) venkovní 

prostory, 

skleníky 

cuketa sviluška chmelová 0,16 l/ha 3  1) do: 89 BBCH  

2) při zjištění 

výskytu  

 5) skleníky 

okurka, tykev 

velkoplodá, 

meloun 

cukrový, 

meloun vodní, 

paprika, rajče, 

baklažán 

sviluška chmelová 0,16-0,32 l/ha 3  1) do: 89 BBCH  

2) při zjištění 

výskytu  

 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 

chmel  800-3300 l/ha postřik, rosení   1x /rok 

jabloň, hrušeň  500-1500 l/ha postřik, rosení   1x /rok 

jahodník  500-2000 l/ha postřik   1x /rok 

cuketa  600 l/ha postřik   1x 

okurka, tykev velkoplodá, meloun 

cukrový, meloun vodní, paprika, 

rajče, baklažán 

 600-1200 l/ha postřik   1x 

 

Upřesnění dávkování pro rozmezí dávky 0,16-0,32 l/ha:  

Při výšce rostlin do 50 cm je dávka přípravku 0,16 l/ha a 600 l vody/ha. 

Při výšce rostlin 50 až 125 cm je dávka přípravku 0,24 l/ha a 900 l vody/ha. 

Při výšce rostlin nad 125 cm je dávka přípravku 0,32 l/ha a 1200 l vody/ha. 

 

U plodiny meloun vodní, meloun cukrový platí odstupňování výšky jen pro vyvazované 

kulturní plodiny. Pro nevyvazované kulturní plodiny může být pro dosažení dostatečné 

účinnosti zapotřebí nejvyšší množství přípravku uvedené v použití. 
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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] 

chmel 30 25 16 10 

jabloň, hrušeň 25 18 14 6 

jahodník 4 4 4 4 

 

Pro aplikaci do chmele 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.  

 

Pro aplikaci do jabloně a hrušně 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.  

 

 

Patras (+ další obchodní jméno Remora) 
držitel rozhodnutí o povolení: HELM AG, Nordkanalstr.28, D-20097 Hamburg, Německo 

evidenční číslo: 5595-0 

účinná látka: tebukonazol  240 g/l 

                     azoxystrobin 120 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 8. 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 

 

kukuřice skvrnitost kukuřice 

(Kabatiella zeae) 

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

do: 65 BBCH  

 

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  

kukuřice  200-400 l/ha postřik   1x  

 

Přípravek dosahuje proti skvrnitosti kukuřice průměrné účinnosti.  
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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 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 10 m. 

 

 

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

Německo 

evidenční číslo: 5690-0 

účinná látka: mefentriflukonazol  100 g/l 

platnost povolení končí dne: 20. 3. 2030 

 

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,  

rez pšeničná,  

rez plevová,  

padlí travní 

1,5 l/ha 35  1) od: 30 BBCH, 

do: 69 BBCH  

 

ječmen hnědá skvrnitost 

ječmene, 

rynchosporiová 

skvrnitost ječmene, 

ramulariová skvrnitost 

ječmene, rez ječná,  

padlí travní 

1,5 l/ha 35  1) od: 30 BBCH, 

do: 69 BBCH  

 

tritikale braničnatky,  

rez pšeničná,  

rez plevová 

1,5 l/ha 35  1) od: 30 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, ječmen, 

tritikale 

 100-300 l/ha postřik   2x  14 dnů 

 

Přípravek dosahuje proti hnědé skvrnitosti ječmene průměrné účinnosti. 

 

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, tritikale 4 4 4 4 

 

Pro aplikaci do obilovin ozimých 

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. 

Pro aplikaci do obilovin jarních 

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. 

 

 

Sinopia (+ další obchodní jméno Toluso) 
držitel rozhodnutí o povolení: Belchim Crop Protection NV/SA, Technologielaan 7, B-1840 

Londerzeel, Belgie 

evidenční číslo: 5425-0 

účinná látka: metobromuron     400 g/l 

                     klomazon     24  g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 10. 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 ježatka kuří noha, 

lipnice roční, plevele 

dvouděložné jednoleté 

3 l/ha AT 1) od: 00 BBCH, 

do: 09 BBCH  

2) preemergentně 
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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 150-200 l/ha    postřik  1x 

Spektrum účinnosti: 

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, lipnice roční, mračňák Theophrastův, laskavec ohnutý, řepka 

olejka-výdrol, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, merlík bílý, durman obecný, zemědým 

lékařský, konopice polní, pěťour maloúborný, svízel přítula, kakost maličký, hluchavky, 

heřmánkovec přímořský, mák vlčí, rdesna, truskavec ptačí, šrucha zelná, lilek černý, mléč 

zelinný, penízek rolní, kopřiva žahavka, violka rolní 

Plevele méně citlivé: hořčice polní, rozrazily 

 

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční 

schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit 

snížení účinnosti.  

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy 

anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.  

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

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

 

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

ošetřovaného porostu přípravkem. 

 

Následné  / náhradní plodiny 

Po 1 měsíci od aplikace přípravku lze po kultivaci půdy pěstovat brambory a mrkev.  

Řepy, listovou zeleninu a obiloviny lze pěstovat až po 4 měsících od aplikace. 

Rok po ošetření lze již pěstovat všechny plodiny (bez omezení). 

 

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

 

Čištění aplikačního zařízení:  

Nedostatečné vypláchnutí postřikového 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] 

brambor 4 4 4 4 

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 
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svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při 

použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.  

 

Steward OPZ 
držitel rozhodnutí o povolení: FMC Agro Česká republika spol. s r.o., Na Maninách 876/7, 

Holešovice, 170 00 Praha 7 

evidenční číslo: 5228-0 

účinná látka: indoxakarb 300 g/kg 

platnost povolení končí dne: 31. 10. 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 

 

jabloň, hrušeň obaleč jablečný, 

obaleči slupkoví a 

pupenoví,  

píďalka podzimní 

167 g/ha 33 1) od: 51 BBCH, 

do: 75 BBCH  

2) na počátku 

líhnutí  housenek  

5) venkovní 

prostory 

broskvoň, meruňka obaleč východní, 

píďalka podzimní 

167 g/ha 33 1) od: 51 BBCH, 

do: 65 BBCH  

2) na počátku 

líhnutí  housenek  

 5) venkovní 

prostory 

třešeň, slivoň píďalka podzimní, 

obaleči 

167 g/ha 33 1) od: 51 BBCH, 

do: 65 BBCH  

2) na počátku 

líhnutí  housenek  

 5) venkovní 

prostory 

réva obaleč jednopásý, 

obaleč 

mramorovaný 

125 g/ha 33 1) od: 13 BBCH, 

do: 79 BBCH  

2) na počátku 

líhnutí  housenek 

každé generace  

 5) venkovní 

prostory 

réva křísi,  

pidikřísek zelenavý 

125 g/ha 33 2) na počátku 

výskytu  

 5) venkovní 

prostory 

maliník, ostružiník,  

rybíz 

obaleči 167 g/ha 7 1) od: 13 BBCH, 

do: 87 BBCH  

2) na počátku 

líhnutí  housenek  

 5) venkovní 

prostory 

brokolice, 

kapusta růžičková 

housenky motýlů 85 g/ha 1 1) od: 13 BBCH, 

do: 49 BBCH  

2) na počátku 

líhnutí  housenek  

 5) venkovní 

prostory 

ředkev, ředkvička housenky motýlů 85 g/ha 3 1) od: 13 BBCH,  5) venkovní 
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do: 49 BBCH  

2) na počátku 

líhnutí  housenek  

prostory 

kapusta,  

kapusta kadeřavá, 

zelí čínské 

housenky motýlů 85 g/ha 14 1) od: 13 BBCH, 

do: 49 BBCH  

2) na počátku 

líhnutí  housenek  

 5) venkovní 

prostory 

salát, špenát,  

byliny čerstvé 

housenky motýlů 85 g/ha 1  1) od: 13 BBCH, 

do: 49 BBCH  

 5) venkovní 

prostory 

řepka olejka blýskáček řepkový 85 g/ha AT 1) do: 59 BBCH 

2) na počátku 

výskytu  

 5) venkovní 

prostory 

kukuřice zavíječ kukuřičný, 

bázlivec kukuřičný 

125 g/ha 35 1) od: 34 BBCH, 

do: 77 BBCH  

2) na počátku 

líhnutí  housenek,  

podle signalizace  

 5) venkovní 

prostory 

baklažán, rajče, 

meloun vodní, 

meloun cukrový 

housenky 0,125 g/ha 1 1) od: 13 BBCH, 

do: 89 BBCH  

2) na počátku 

líhnutí  housenek  

 5) skleníky 

kedluben bělásek zelný, 

bělásek řepový,  

můra zelná 

85 g/ha 3  1) od: 13 BBCH, 

do: 49 BBCH  

2) na počátku 

líhnutí  housenek  

 5) skleníky,  

foliovníky 

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  

baklažán, rajče, 

meloun cukrový, 

meloun vodní 

 

 500-1000 l/ha postřik 3x,    

6x  

hydroponická 

kultura 

 8-14 dnů 

brokolice,  

kapusta růžičková 

 200-800 l/ha postřik   1x /rok  

jabloň, hrušeň, 

broskvoň, meruňka, 

 500-1500 l/ha postřik, rosení   1x /rok  



 

12 

 

třešeň, slivoň 

kapusta,  

kapusta kadeřavá, 

zelí čínské 

 400-800 l/ha postřik   1x  /rok  

kukuřice  200-800 l/ha postřik   2x  /rok   20 dnů 

maliník, ostružiník, 

rybíz 

 500-1200 l/ha postřik, rosení   1x  /rok 

(venkovní 

prostory, 

foliovník),    

  

réva  200-1500 l/ha postřik, rosení   1x  /rok  

ředkev, ředkvička  200-800 l/ha postřik 2x  za pěstební 

cyklus,   6x /rok 

 10 dnů 

řepka olejka  150-400 l/ha postřik  1x  před květem  

salát, špenát, byliny  600-800 l/ha postřik   1x /rok    

kedluben  200-800 l/ha postřik 2x  (skleník, 

foliovník) 

 10-14 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] 

Jabloně, hrušně, broskve, meruňky, 

třešně, švestky 
25 18 14 6 

Réva vinná, maliny, ostružiny, rybíz 

(polní použití a fóliovník) 
7 6 6 6 

Brokolice, růžičková kapusta, kapusta, 

kadeřávek, čínské zelí, salát, špenát, 

aromatické bylinky, kedlubny, ředkve, 

ředkvičky, řepka olejná, kukuřice  

(polní použití a fóliovník) 

4 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

členovců [m] 

Jabloně, hrušně, broskve, meruňky, 

třešně, švestky 
30 20 15 10 

Réva vinná 10 5 3 3 
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Jabloně, hrušně, broskve, meruňky, třešně, švestky: 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m. 

Réva vinná, maliny, ostružiny, rybíz: 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m. 

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 5 m. 

 

Symetra Flex 
držitel rozhodnutí o povolení: Adama CZ s.r.o., Pražská, 252 41 Dolní Břežany 

evidenční číslo: 5245-0 

účinná látka: azoxystrobin      200 g/l  

                      isopyrazam        125 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 3. 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 

řepka olejka  hlízenka obecná 1 l/ha AT 1) od 61 BBCH, do 69 

BBCH 

 

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  100-400 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] 

Řepka olejka 5 4 4 4 

 

 

Xilon GR 
držitel rozhodnutí o povolení: Kwizda Agro GmbH., Universitätsring 6, 1010 Vídeň, 

Rakousko, A-1010 Wien, Rakousko 

evidenční číslo: 5647-0 

účinná látka: Trichoderma asperellum kmen T34  1 x 107 CFU/g 

platnost povolení končí dne: 31. 5. 2024 
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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 

 

slunečnice, sója hlízenka obecná 10 kg/ha AT    

kukuřice fuzariózy 10 kg/ha AT    

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

Plodina, 

oblast použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací 

v plodině 

kukuřice, sója, 

slunečnice 

  aplikace do 

půdy  při 

výsevu 

  1x 

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti. 

 

 

2. NOVÉ POVOLENÉ POMOCNÉ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN  
 

Bylinková směs na svilušky 
držitel rozhodnutí o povolení: AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice 

evidenční číslo: 1846-0C 

účinná látka: směs mydlice a skořice     100 % 

platnost povolení končí dne: 24. 9. 2029 

 
Rozsah povoleného použití: 

  pro jednorázové balení 10 g 

 

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 

zelenina  

(plošné kultury) 

zvýšení 

odolnosti 

rostlin 

10 g  

0,5 l vody /  

5 m2 

– 2) svilušky  

okrasné rostliny, 

zelenina (prostorové 

kultury), jádroviny, 

peckoviny, drobné 

ovoce, réva  

zvýšení 

odolnosti 

rostlin 

2 %  

(10 g /  

0,5 l vody)  

 

– 2) svilušky 4) do počátku 

skanutí 
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 pro jednorázové balení 20 g 

 

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 

zelenina  

(plošné kultury) 

zvýšení 

odolnosti 

rostlin 

20 g  

1 l vody / 10 m2 

– 2) svilušky  

okrasné rostliny, 

zelenina (prostorové 

kultury), jádroviny, 

peckoviny, drobné 

ovoce, réva  

zvýšení 

odolnosti 

rostlin 

2 %  

(20 g / 1 l vody)  

 

– 2) svilušky 4) do počátku 

skanutí 

 

(–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

 

Plodina, oblast použití Způsob aplikace 

okrasné rostliny, jádroviny, peckoviny, drobné ovoce, réva postřik, rosení, podle návodu  

zelenina postřik, rosení, podle návodu 

(prostorové kultury) 

postřik, podle návodu  

(plošné kultury) 

 

Návod na použití: 

 Sáček se směsí se louhuje při pokojové teplotě minimálně 5 hodin. Po maceraci (ukončení 

louhování) se sáček opatrně vymačká a následně se výluh aplikuje na rostliny postřikem 

nebo rosením.  

 Postřik aplikujte na listy a ostatní zelené části, aplikujte i ze spodu listů. 

 Aplikace se provádí preventivně nebo na začátku výskytu svilušek. Ošetření je potřeba 

opakovat po smytí deštěm, zálivkou nebo při vytvoření nových přírůstků rostlin, případně 

při novém napadení rostlin sviluškami po celou dobu vegetační sezóny. 

Před ošetřením rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše. 

 

 

Peridiam Quality 316 
držitel rozhodnutí o povolení: Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, 

Francie 

evidenční číslo: 1812-0C 

účinná látka: vodná disperze akrylátového kopolymeru   250 g/l 

platnost povolení končí dne: 23. 9. 2029 
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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  zlepšení kvality 

namořeného osiva  

1,5 – 3 l/t 

+ 15 ml/VJ 

Redigo M – TM 

(1 VJ = 50 000 zrn) 

–   

 

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

prostředek aplikuje. 

 

Peridiam Quality 316 je třeba použít v souladu s návodem na použití příslušného mořidla. 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet  

aplikací v plodině 

kukuřice podle přípravku Redigo M  moření 1x 

 

 

CHRYSOPA 
držitel rozhodnutí o povolení: BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, 66442 

Modřice 

evidenční číslo: 1842-0B 

účinná látka: chrysoperla carnea 

platnost povolení končí dne: 12. 9. 2029 

 

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 

okrasné rostliny, 

skleníkové 

kultury, zelenina 

mšice, molice, třásněnky 10-50 ks/m2 

(larvy)  

 

- 2) na počátku  

výskytu  

5) chráněné  

prostory 

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit. 

 

 

Plodina, oblast použití Způsob aplikace Interval mezi aplikacemi  

okrasné rostliny, skleníkové kultury, 

zelenina 

podle návodu 7 dnů 

 

Způsob aplikace: 

- Aplikace se provádí ručně, otevřením přepravní lahvičky a rozsypáním bioagens 
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na zastíněném místě přímo na listy rostliny nebo na substrát. 

- Aplikaci provádějte průběžně po dobu výskytu škůdce s intervalem mezi ošetřeními 7 dní. 

- Optimální podmínky působení: +20 °C až +28 °C, při teplotě pod +10 °C se účinnost 

zastavuje. 

- Po dobu působení neaplikujte jiné přípravky na ochranu rostlin toxické vůči Chrysoperla 

carnea. 

 

 

3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU 

 

Fusilade Forte 150 EC (+ další obchodní jméno Privium Forte) 
držitel rozhodnutí o povolení: Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter-Strasse 25, 4021 Linz, 

Rakousko 

evidenční číslo: 4318-2 

účinná látka:  fluazifop-P-butyl 150 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 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 

brambor plevele 

jednoděložné  

jednoleté 

0,8-1,0 l/ha 90  1) před květem  

před uzavřením 

řádků 

 2) postemergentně  

 

brambor pýr plazivý 1,6 l/ha 90  1) před květem  

před uzavřením 

řádků  

2) postemergentně  

 

chmel plevele 

jednoděložné  

jednoleté 

0,6 l/ha AT  1) na podzim  po 

sklizni  

2) postemergentně  

 

chmel - 

kořenáčové 

školky 

plevele 

jednoděložné  

jednoleté 

0,6 l/ha -  1) po výsadbě  

2) postemergentně  

 

cibule mimo 

cibule  jarní 

ježatka kuří noha, 

oves hluchý, bér 

0,6 l/ha 28  1) výsevy,  

postemergentně  

2) postemergentně  

 

cukrovka, řepa 

krmná 

bér, ježatka kuří 

noha, oves hluchý, 

plevele 

jednoděložné  

jednoleté 

0,8-1 l/ha 56  1) postemergentně  

2) postemergentně  
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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 

cukrovka, řepa 

krmná 

pýr plazivý 2 l/ha 56  1) postemergentně  

2) postemergentně  

 

fazol mimo 

zelené fazolky, 

hrách mimo 

zelené lusky 

plevele 

jednoděložné  

jednoleté 

0,8-1 l/ha 90  1) do: 50 BBCH  

2) postemergentně  

 

lesní porosty, 

lesní školky 

plevele 

jednoděložné  

jednoleté 

0,8-1 l/ha -  2) postemergentně   

lesní porosty, 

lesní školky 

retardace, třtina 

křovištní 

1 l/ha -  2) postemergentně   

mrkev krmná bér, ježatka kuří 

noha, oves hluchý 

0,8-1 l/ha 56  1) postemergentně  

2) postemergentně  

 

mrkev krmná pýr plazivý 1,6 l/ha 56  1) postemergentně  

2) postemergentně  

 

okrasné dřeviny, 

ovocné školky 

bér, ježatka kuří 

noha, oves hluchý 

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

2) postemergentně  

 

řepka olejka 

ozimá 

výdrol obilnin 0,5 l/ha 90  1) do: 50 BBCH  

2) postemergentně  

 

řepka olejka 

ozimá 

pýr plazivý 1,6 l/ha 90  1) do: 50 BBCH  

2) postemergentně  

 

slunečnice plevele 

jednoděložné  

jednoleté 

0,8-1 l/ha AT  1) do: 16 BBCH  

2) postemergentně  

 

sója plevele 

jednoděložné  

jednoleté 

0,8-1 l/ha 90  1) do: 50 BBCH  

2) postemergentně  

 

mák setý oves hluchý, 

ježatka kuří noha 

0,8-1 l/ha AT  1) od: 16 BBCH, 

do: 19 BBCH  

2) postemergentně  

 

hořčice bílá pýr plazivý 2 l/ha AT  1) od: 12 BBCH, 

do: 19 BBCH  

2) od: 12 BBCH, 

do: 20 BBCH, 

výška 15-20 cm  

 

 

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

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

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

brambor  100-600 l/ha postřik 1x, pýr lze 2x děleně, 

1. dávka 1 l/ha 

 7-14 dnů 

chmel  100-600 l/ha postřik ošetření 

půdy v řadách, 

školky - ošetření 

sadby 

1x  za rok - 

cukrovka, řepa 

krmná 

 100-600 l/ha postřik 1x, 

pýr lze 2x děleně, 1. 

dávka 1 l/ha, pýr 

BBCH 12-13 

 7-14 dnů 

fazol, hrách, mák 

setý, mrkev, řepka 

olejka ozimá, 

slunečnice, cibule, 

sója 

 100-600 l/ha postřik   1x - 

hořčice bílá  300 l/ha postřik   1x - 

lesní porosty, lesní 

školky, okrasné 

dřeviny, ovocné 

školky 

 100-600 l/ha postřik   1x  za rok - 

 

Chmel, lesní porosty, lesní školky:  

Přípravek lze aplikovat pouze v příkmenovém pásu, max. na 1/3 celkové plochy pozemku. Plošná 

aplikace je zakázána. 

 

Teplé a vlhké počasí urychluje příjem přípravku a jeho účinnost. 

 

Při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid min. 7 dní, aby došlo k 

translokaci účinné látky do celé rostliny. 

 

Aplikujte na jednoděložné plevele aktivně rostoucí, BBCH 12-29. 

 

Dávka 0,6 l/ha: plevele mohou být méně citlivé  

 

Přípravek nepůsobí na lipnici roční a kostřavu červenou.  
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Rozmezí dávkování: dávka se volí podle intenzity zaplevelení. Ve vyšších růstových fázích trav 

použijte dávku vyšší. 

 

Při použití přípravku nelze vyloučit snížení olejnatosti semen hořčice bílé. 

 

Obilniny a trávy mohou být pěstovány po uplynutí 8 týdnů od aplikace přípravku.  

 

Jako náhradní plodiny lze pěstovat dvouděložné rostliny. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 

 

Nedostatečné vypláchnutí použitého 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] 

brambor, chmel, cibule, cukrovka, 

hořčice bílá, mrkev, řepa krmná, řepka 

olejka ozimá 

15 m 10 m 5 m 5 m 

fazol, hrách, lesní porosty, lesní školky, 

mák setý, okrasné dřeviny, ovocné 

školky, slunečnice, sója 

10 m 5 m 5 m 0 m 

 

 

Jura (+ další obchodní jméno DEFI Evo) 
držitel rozhodnutí o povolení: GLOBACHEM nv., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 

2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgie 

evidenční číslo: 5244-0 

účinná látka: prosulfokarb   667 g/l 

                      diflufenikan     14 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 10. 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, 

ječmen ozimý, 

plevele jednoděložné 

jednoleté, plevele 

dvouděložné jednoleté 

4 l/ha AT 1) preemergentně,  

postemergentně 

BBCH 10-13  
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žito ozimé, 

tritikale ozimé 

2) preemergentně,  

postemergentně 

BBCH 10-12 

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

 

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

ječmen, pšenice, tritikale, 

žito 

200-300 l/ha postřik 1x na podzim 

 

Preemergentní aplikace: 

Plevele citlivé – lipnice roční, ptačinec žabinec, rozrazil perský 

Plevele méně citlivé – violka rolní 

Postemergentní aplikace: 

Plevele citlivé – chundelka metlice, violka rolní, kokoška pastuší tobolka, rozrazil perský, 

heřmánkovec přímořský 

Plevele méně citlivé – svízel přítula, mák vlčí; psárka polní 

Osivo obilnin musí být zakryto 3 cm půdy. 

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován 

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

na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.  

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy 

anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.  

Ozimé obilniny: 

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

 

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

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

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

ošetřovaného porostu přípravkem. 

Nelze vyloučit negativní vliv na procesy zpracování. 

 

Následné plodiny: 

Po sklizni je pěstování následných plodin bez omezení, avšak 12 měsíců po aplikaci nelze 

vysévat bob.  

Náhradní plodiny: 

Po zaorávce ošetřené plodiny lze pěstovat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Citlivost odrůd 

konzultujte s držitelem povolení.  

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

Čištění postřikového zařízení: 

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

nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.  
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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 postupovat dle návodu k 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 povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

ječmen, pšenice, tritikale, žito 6 4 4 4 

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

ječmen, pšenice, tritikale, žito 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. 

 

 

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

Francie 

evidenční číslo: 5209-0 

účinná látka:  mesosulfuron-methyl 45 g/kg (ve formě sodné soli 47 g/kg) 

                      propoxykarbazon        64 g/kg (ve formě sodné soli 67,5 g/kg) 

platnost povolení končí dne: 30. 6. 2033 

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 

psárka polní, 

chundelka 

metlice, 

lipnice roční, 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,2 kg/ha  

+ 1 l/ha 

Biopower - 

TM 

AT  1) od: 21 BBCH, 

do: 32 BBCH  

 

pšenice ozimá, 

tritikale  ozimé 

psárka polní -

silné výskyty, 

oves hluchý, 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,33 kg/ha  

+ 1 l/ha 

Biopower - 

TM 

AT  1) od: 21 BBCH, 

do: 32 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 

pšenice, tritikale, žito  200 – 400 l/ha postřik   1x na jaře 

 

Spektrum účinnosti:   

Plevele citlivé v dávce 0,2 kg/ha: 

psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, ptačinec prostřední, výdrol řepky, kokoška 

pastuší tobolka, penízek rolní. 

Plevele méně citlivé v dávce 0,2 kg/ha: 

heřmánkovec přímořský, rmen rolní, oves hluchý, mák vlčí (méně citlivý i v dávce 0,33 kg/ha)  

Plevele citlivé v dávce 0,33 kg/ha: 

psárka polní - silné výskyty, oves hluchý, heřmánkovec přímořský, rmen rolní a plevele citlivé 

v dávce 0,2 kg/ha 

 

Upřesnění podmínek aplikace: 

Přípravek se aplikuje postemergentně na jaře ve fázi obilnin BBCH 21-32 (počátek odnožování 

až fáze 2. kolénka). 

Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na mladé, aktivně rostoucí plevele za podmínek 

příznivých pro růst a vývoj rostlin. Jednoleté trávy jsou nejcitlivější od fáze prvého listu do 

konce odnožování. Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější od vzcházení do 6 listů. 

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu na ošetřovaných rostlinách. 

K projevům fytotoxicity může dojít zejména po aplikaci na stresované rostliny (např. 

dlouhodobé sucho, chladné počasí) nebo při aplikaci na oslabená pletiva v období intenzivního 

růstu. 

Při aplikaci zabraňte překrývání postřikových pásů! 

 

Následné plodiny: 

V rámci běžného osevního postupu  lze jako následné plodiny vysévat ozimou řepku, ozimý 

ječmen, ozimou pšenici, hrách, fazol, cukrovku, slunečnici, kukuřici, hořčici, lupinu, jílek a 

svazenku.  

V případě extrémního sucha po použití přípravku Monolith je doporučeno před výsevem 

brukvovitých meziplodin nebo řepky ozimé provést zpracování půdy do hloubky 15-20 cm, tak 

aby bylo zabezpečeno promísení půdy. 

 

 

Náhradní plodiny:  

Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení přípravku. 

 

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

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

Ihned po skončení postřiku zcela vyprázdněte aplikační zařízení. 
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Odmontujte všechny filtry a trysky a důkladně je vyčistěte ve vodě. 

Naplňte postřikovač vodou v množství odpovídající 10 % objemu nádrže a postřikovač 

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

ramena a hadice a vyprázdněte postřikovač. 

Opakujte postup ještě jednou. 

Namontujte zpět filtry a trysky. Ujistěte se, že celý systém je důkladně vyprázdněn. 

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, tritikale ozimé, žito 

ozimé 
4 4 4 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m] 

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito 

ozimé 
5 0 0 0 

 

 

Pegaso F (+ další obchodní jméno Valis F, Emendo F) 
držitel rozhodnutí o povolení: Belchim Crop Protection NV/SA, Technologielaan 7, B-1840 

Londerzeel, Belgie 

evidenční číslo: 4778-1 

účinná látka:  valifenalát  60 g/kg 

                       folpet        480 g/kg                 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2021 

 

Rozsah povoleného použití: 

1)Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, 

 jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

 

réva plíseň révová 1 kg/ha   

do BBCH 61  

2 kg/ha    

od  BBCH 61 

28  1) od: 15 BBCH, 

do: 83 BBCH  

 6) hrozny 

moštové 

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

sklizní 
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Plodina,  

oblast použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval 

mezi 

aplikace

mi  

réva  100-1000 l/ha (max. 

500 l/ha do BBCH 61) 

postřik, rosení   3x za rok  10 dnů 

 

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 10 7 6 6 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.  

 

 

Serenade ASO 
držitel rozhodnutí o povolení: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, 

Německo 

evidenční číslo: 5396-0 

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

 (minimálně 1,042 x 1012 CFU/l              

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2021 

 

Rozsah použití:  

1) rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn.  

k dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

mrkev padlí miříkovitých, 

alternáriová skvrnitost 

8 l/ha AT 1) od 41 BBCH  

do 49 BBCH  

5) pole 

mrkev pytiová hniloba 10 l/ha AT 1) ve f. 00 BBCH  4) aplikace 

do půdy se 

zapravením  

5) pole 

salát plíseň šedá, 

sklerotiniová hniloba 

salátu 

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

do 49 BBCH  

5) pole, 

skleníky 
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rajče, paprika, 

baklažán 

plíseň šedá, 

alternáriová skvrnitost 

8 l/ha AT 1) od 21 BBCH  

do 89 BBCH  

5) pole, 

skleníky 

rajče, paprika, 

baklažán 

bakteriální tečkovitost 

rajčete, bakteriální 

skvrnitost rajčete 

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

do 89 BBCH  

5) skleníky 

rajče, paprika, 

baklažán 

fuzariózy 10 l/ha AT 1) od 00 BBCH, 

do 13 BBCH  

4) aplikace 

řádková  

5) skleníky 

jahodník plíseň šedá 4-8 l/ha AT 1) od 55 BBCH  

do 89 BBCH  

5) pole, 

skleníky 

réva plíseň šedá 4 l/ha AT 1) od 60 BBCH, 

do 89 BBCH  

5) pole 

jádroviny bakteriální spála 4-8 l/ha AT 1) od 60 BBCH, 

do 79 BBCH  

5) pole 

řepka olejka hlízenka obecná 2 l/ha AT 1) od 60 BBCH, 

do 69 BBCH  

5) pole 

cukrovka cerkosporióza řepy, 

padlí řepy 

2-4 l/ha AT 1) od 31 BBCH, 

do 49 BBCH  

5) pole 

okrasné 

rostliny, růže 

padlí 5 l/ha AT 1) od 11 BBCH, 

do 85 BBCH  

5) skleníky, 

pole 

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  

rajče, paprika, 

baklažán  

200-1500 l/ha 

 

postřik 

 

6x 5-14 dnů 

rajče, paprika, 

baklažán 

200-500 l/ha aplikace 

řádková 

1x  5-14 dnů 

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

aplikace 

do půdy 

1x   

jahodník  200-1000 l/ha postřik 6x za rok 5-14 dnů 

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

réva  200-1000 l/ha postřik, 

rosení 

  4x za rok  5-14 dnů 

jádroviny  500-1500 l/ha postřik, 

rosení 

  6x za rok  5-14 dnů 

řepka olejka  100-400 l/ha postřik   2x  5 dnů 

cukrovka  100-400 l/ha postřik   6x  5 dnů 

okrasné rostliny, růže  500-4000 l/ha postřik   6x za rok  5-14 dnů 
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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. 

 

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 

réva padlí révy 4-8 l/ha AT 1) od 15 BBCH 

do 85 BBCH 

 

řepka olejka, 

hořčice, 

slunečnice, mák 

plíseň šedá, 

alternáriová skvrnitost 

2-4 l/ha AT 1) od 12 BBCH 

do 89 BBCH  

 

hořčice, 

slunečnice, mák 

hlízenka obecná 2-4 l/ha  1) od 12 BBCH 

do 89 BBCH 

 

řepa salátová, 

řepa krmná 

cerkosporióza řepy, 

padlí řepné 

2-4 l/ha AT 1) od 31 BBCH 

do 49 BBCH  

 

pšenice, ječmen fuzariózy klasů 2-4 l/ha AT 1) od 59 BBCH 

do 69 BBCH  

 

pšenice, žito, 

tritikale 

padlí travní, rez 

pšeničná, rez plevová, 

braničnatka pšeničná 

2-4 l/ha AT 1) od 25 BBCH 

do 59 BBCH  

 

ječmen, oves padlí travní, rez ječná, 

hnědá skvrnitost 

ječmene 

2-4 l/ha AT 1) od 25 BBCH 

do 59 BBCH  

 

brambor kořenomorka 

bramborová, stříbřitost 

slupky bramboru 

5 l/ha  

100-200 l 

vody/ha 

aplikace 

při výsadbě 

do brázdy 

AT 1) od 00 BBCH 

do 09 BBCH  

 

třešeň, višeň, 

slivoň, meruňka, 

broskvoň 

moniliová spála, 

moniliová hniloba, 

bakteriální spála, 

4-8 l/ha AT    
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plíseň šedá, bakteriální 

skvrnitost peckovin  

jádroviny plíseň šedá, 

stemfyliová skvrnitost 

hrušně 

4-8 l/ha AT    

réva octová hniloba hroznů 

révy 

4-8 l/ha AT 1) od 79 BBCH 

do 89 BBCH  

 

chmel padlí chmelové 8 l/ha AT 1) od 12 BBCH 

do 89 BBCH  

 

hrách na zrno, 

fazol na zrno, 

sója, lupina, 

bob, peluška 

plíseň šedá, hlízenka 

obecná 

4-8 l/ha AT 1) od 12 BBCH 

do 89 BBCH  

 

hrách na zeleno 

a lusky, fazol  

na lusky 

plíseň šedá, hlízenka 

obecná 

4-8 l/ha AT 1) od 12 BBCH 

do 79 BBCH  

 

kmín kořenný, 

světlice 

barvířská 

plíseň šedá, hlízenka 

obecná 

4-8 l/ha AT 1) od 12 BBCH 

do 89 BBCH  

 

jahodník padlí jahodníkové 4-8 l/ha AT 1) od 55 BBCH 

do 89 BBCH  

5) pole 

zelenina 

tykvovitá 

plíseň šedá, padlí 

okurky 

4-8 l/ha AT 1) od 12 BBCH 

do 89 BBCH  

5) pole, 

skleníky 

zelenina 

košťálová 

plíseň šedá, hlízenka 

obecná, alternáriová 

skvrnitost 

4-8 l/ha AT 1) od 12 BBCH 

do 49 BBCH  

5) pole, 

skleníky 

ředkvička, 

ředkev 

hlízenka obecná, 

alternáriová skvrnitost 

4-8 l/ha AT 1) od 12 BBCH 

do 49 BBCH  

5) pole, 

skleníky 

petržel, 

pastinák, celer 

bulvový 

suchá skvrnitost listů, 

plíseň šedá, padlí, 

hlízenka obecná 

4-8 l/ha AT 1) od 12 BBCH 

do 49 BBCH  

5) pole 

chřest plíseň šedá, hlízenka 

obecná 

4-8 l/ha AT 1) od 12 BBCH 

do 49 BBCH  

 

pór alternáriová skvrnitost 

póru 

4-8 l/ha AT 1) od 12 BBCH 

do 49 BBCH  

 

cibule botryotiniová 

skvrnitost listů cibule 

4-8 l/ha AT 1) od 12 BBCH 

do 49 BBCH  

 

léčivé rostliny plíseň šedá, hlízenka 

obecná, alternáriová 

skvrnitost, padlí 

4-8 l/ha AT 1) od 12 BBCH 

do 49 BBCH  

5) pole, 

skleníky 

ostružiník, 

maliník, 

borůvka, 

plíseň šedá, americké 

padlí angreštové 

4-8 l/ha AT 1) od 51 BBCH 

do 85 BBCH  

5) pole, 

skleníky 
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brusnice 

brusinka, rybíz, 

angrešt 

špenát, zelenina 

listová 

plíseň šedá, hlízenka 

obecná 

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

do 49 BBCH  

5) pole, 

skleníky 

okrasné rostliny, 

okrasné dřeviny 

plíseň šedá, hlízenka 

obecná, alternáriová 

skvrnitost, padlí růže 

4-8 l/ha AT 1) od 12 BBCH 

do 85 BBCH  

5) pole, 

skleníky 

brambor hnědá skvrnitost 

bramborových listů 

4-8 l/ha  

200-600 l 

vody/ha  

postřik 

AT 1) od 31 BBCH 

do 85 BBCH  

 

celer listový suchá skvrnitost listů, 

plíseň šedá, padlí, 

hlízenka obecná 

4-8 l/ha 

 

AT 1) od 12 BBCH 

do 49 BBCH  

5) pole, 

skleníky 

řepka olejka fomová hniloba 2-4 l/ha 

 

AT 1) od 14 BBCH 

do 19 BBCH  

na podzim,  

od 30 BBCH  

do 40 BBCH  

na jaře 

 

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 

ostružiník, maliník, borůvka, 

brusnice brusinka, rybíz, 

angrešt, okrasné rostliny, 

okrasné dřeviny 

200-1200 l/ha postřik 6x za rok 5-14 dnů 

hrách, fazol, sója, lupina, 

bob, peluška, řepka olejka, 

hořčice, slunečnice, mák, 

kmín kořenný, světlice 

barvířská 

200-600 l/ha postřik 6x 5-14 dnů 

brambor 100-200 l/ha aplikace  

při výsadbě do 

brázdy  

1x   

200-600 l/ha postřik 6x 5-14 dnů 

třešeň, višeň, slivoň, 

meruňka, broskvoň, 

jádroviny 

200-1000 l/ha postřik, rosení 6x za rok 5-14 dnů 

réva 200-1000 l/ha postřik, rosení 4x za rok 5-14 dnů 
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celer, chřest, cibule, léčivé 

rostliny, pastinák, petržel, 

pór, ředkev, ředkvička, 

špenát, zelenina košťálová, 

zelenina listová 

200-1000 l/ha postřik 6x 5-14 dnů 

chmel 700-2000 l/ha postřik, rosení 6x 5-14 dnů 

řepa krmná, řepa salátová, 200-400 l/ha postřik 6x 5-14 dnů 

jahodník 700-2000 l/ha postřik 6x za rok 5-14 dnů 

ječmen, pšenice, oves, 

tritikale, žito 

200-400 l/ha postřik 2x 5-14 dnů 

zelenina tykvovitá 600-2000 l/ha postřik 6x 5-14 dnů 

 

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese 

ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně 

osoba používající přípravek.  

 

 

 

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)  

 

nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského  

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

další obchodní jména) 

 

Amistar 
evidenční číslo: 4247-1 

účinná látka: azoxystrobin  250 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2022 

 

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 

 

brambor hnědá skvrnitost 

bramborových 

listů 

0,5 l/ha 7  1) od: 31 BBCH, 

do: 91 BBCH  

2) preventivně   
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nebo při prvních 

příznacích 

choroby  

ředkev olejná hlízenka obecná, 

čerň řepková 

1 l/ha AT  1) od: 60 BBCH, 

do: 65 BBCH  

 6) semenné 

porosty 

maliník, 

ostružiník 

plíseň šedá, 

antraknóza, rez 

maliníková, padlí 

1 l/ha 7    

jahodník antraknózová 

skvrnitost 

jahodníku,  

antraknózová 

hniloba jahod, 

padlí 

jahodníkové, bílá 

skvrnitost listů  

jahodníku 

1 l/ha 3    

trávy   rzi, skvrnitost 

listů, plíseň 

0,5-1 l/ha AT   6) semenné 

porosty 

pažitka plíseň cibulová 1 l/ha 14  2) preventivně  

nebo  při prvním 

výskytu  

5) venkovní 

prostory 

salát alternáriová 

skvrnitost, padlí, 

plíseň salátu 

1 l/ha 14  2) při prvním 

výskytu  

5) venkovní 

prostory, 

skleníky 

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

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  

brambor  400-600 l/ha postřik   3x  7-14 dnů 

jahodník  400-800 l/ha postřik   2x  7-14 dnů 

maliník, ostružiník  200-1000 l/ha postřik, 

rosení 

  2x za rok  7 dnů 

pažitka  200-500 l/ha postřik   2x za rok  10 dnů 

ředkev olejná  200-400 l/ha postřik   2x  5-14 dnů 

salát  200-600 l/ha postřik   1x  

trávy  200-400 l/ha postřik   2x  14 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] 

ředkev olejná, trávy semenné porosty, 

brambor, jahodník, salát, pažitka 
4 4 4 4 

maliník, ostružiník 6 6 6 6 

 

Pro aplikaci do ředkve olejné a bramboru: 

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. 

 

Pro aplikaci do jahodníku: 

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. 

 

Delan Pro 
evidenční číslo: 5447-0 

účinná látka: dithianon                  125 g/l 

                      fosfonáty draselné   561 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 5. 2022 

 

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 

rybíz, 

angrešt 

antraknóza 

rybízu, rez 

vejmutovková 

2,5 l/ha 7 1) od 19 BBCH, 

do 85 BBCH  

 

rybíz, 

angrešt 

antraknóza 

rybízu, rez 

vejmutovková 

2,5 l/ha AT 1) od BBCH 91, 

do 95 BBCH 

po sklizni  

 

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 

rybíz, angrešt 150-500 l/ha postřik, 

rosení 

3x za rok 

(2x BBCH 19-85 

a 1x BBCH 91-

95) 

7-10 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] 

rybíz, angrešt 14 9 6 6 

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

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m. 

 

Milbeknock 
evidenční číslo: 5576-0 

účinná látka: milbemektin  9,3 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 7. 2021 

 

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 

hrušeň sviluška ovocná,  

sviluška 

chmelová, 

vlnovník 

jabloňový 

1 l/ha 14 1) od: 69 BBCH, 

do: 76 BBCH 

 

 

rybíz černý, rybíz 

červený, rybíz 

bílý, ostružiník, 

borůvka, maliník, 

klikva, angrešt 

sviluška ovocná,  

sviluška chmelová 

1,25 l/ha AT 1) do: 60 BBCH, 

od: 91 BBCH  

 

 

chmel  sviluška ovocná,  

sviluška chmelová 

1,5 l/ha 21 1) od: 65 BBCH, 

do: 85 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  

chmel 3300 l/ha postřik, rosení 2x za rok 21 dnů 

hrušeň 500 – 750 l/ha postřik, rosení  1x za rok   

rybíz černý, 

rybíz červený, 

rybíz bílý, 

ostružiník, 

borůvka, 

maliník, 

klikva, angrešt 

750 – 2000 l/ha postřik, rosení 2x za rok 7 – 10 dnů 
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Movento 100 SC 
evidenční číslo: 5110-0 

účinná látka: spirotetramat   100 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2025 

 

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 

cibulovité 

okrasné 

rostliny, 

okrasné rostliny 

mšice 0,75 l/ha AT 1) od: 69 BBCH, 

do: 89 BBCH, 

mimo období 

kvetení  

 

ovocné dřeviny 

okrasné dřeviny  

mšice 0,75 l/ha - 1) mimo období 

kvetení  

5) školky 

réva mšička révokaz 0,5-0,7 l/ha 14 1) od: 69 BBCH, 

do: 81 BBCH  

5) školky, 

mladé výsadby, 

podnožové 

vinice 

réva pidikřísek 

révový, křísek 

révový 

0,5-0,7 l/ha 14 1) od: 60 BBCH, 

do: 81 BBCH  

5) školky, 

mladé výsadby, 

podnožové 

vinice 

angrešt, bez 

černý, borůvka 

mšice 0,75 l/ha AT 1) po sklizni   

meruňka, třešeň, 

višeň, broskvoň, 

slivoň 

puklice 

švestková 

2,25 l/ha   

(0,75 l/1 m 

výšky 

koruny/ha) 

21 1) od: 69 BBCH, 

do: 81 BBCH  

 

mrkev, celer 

bulvový, 

pastinák, petržel 

mšice, dutilka 

hlohová 

0,45-0,75 

l/ha 

21 1) od: 12 BBCH, 

do: 49 BBCH  

 

čekanka 

salátová listová 

mšice, dutilka 

topolová 

0,45-0,75 

l/ha 

7 1) od: 13 BBCH, 

do: 49 BBCH  

 

endívie 

širokolistá 

dutilka topolová 0,75 l/ha 7 1) od: 13 BBCH, 

do: 49 BBCH  

 

brokolice, 

květák, kapusta, 

zelí hlávkové, 

zelí čínské, 

kedluben 

mšice, molice 

vlaštovičníková, 

třásněnka 

zahradní 

0,75 l/ha 3 1) od: 12 BBCH, 

do: 49 BBCH 

 

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

aplikace a sklizní. 

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

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit. 
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Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

angrešt, bez černý, 

borůvka 

500-1000 l/ha postřik, 

rosení 

2x /rok 14 dnů 

broskvoň, meruňka, 

slivoň, třešeň, višeň 

500-1500 l/ha postřik, 

rosení 

2x /rok 14 dnů 

brokolice, květák, 

kapusta, zelí 

hlávkové, zelí 

čínské, kedluben 

500-1000 l/ha postřik 2x /rok 14 dnů 

celer bulvový, 

čekanka salátová, 

mrkev, petržel, 

pastinák 

200-500 l/ha postřik 2x 14 dnů 

endívie širokolistá 500 l/ha postřik 1x  

réva 1000 l/ha postřik, 

rosení 

2x /rok 14 dnů 

okrasné rostliny 

a dřeviny, cibulovité 

okrasné rostliny, 

ovocné dřeviny 

200-800 l/ha postřik, 

rosení 

2x /rok 14 dnů 

 

Pro použití do plodin třešeň, višeň: 

V dávce 2,25 l přípravku/ha (tedy při výšce koruny 3 m) lze přípravek aplikovat pouze 

při použití intervalu mezi aplikacemi 21 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] 

okrasné rostliny nad 150 cm, ovocné 

a okrasné školky, meruňka, třešeň, 

višeň, broskvoň, slivoň 

6 6 6 6 

 

 

 

NATUREN Koncentrát Proti plevelům 
evidenční číslo: 5610-0 

účinná látka: kyselina pelargonová   565 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 8. 2021 

 

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 

nezemědělská půda – 

propustné povrchy 

bez vegetace 

mechy 23 ml/10 m2 0,5 l 

vody/10 m2  

– 
 

4) aplikace 

opakovaná  
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okrasné dřeviny mechy – bodová aplikace – 
 

4) aplikace 

opakovaná  

(–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

 

Plodina,  

oblast použití 

Způsob aplikace Max. počet  

aplikací v plodině 

Interval mezi aplikacemi  

nezemědělská půda, 

okrasné dřeviny 

postřik 4x za rok,  

duben – listopad 

7 dnů 

 

 

NATUREN Postřik Proti plevelům 
evidenční číslo: 5611-0 

účinná látka: kyselina pelargonová   43,1 g/l 

platnost povolení končí dne: 31. 8. 2021 

 

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 

nezemědělská půda – 

propustné povrchy  

bez vegetace 

mechy 30 ml/ m2   

 

– 
 

4) aplikace 

opakovaná 

  

okrasné dřeviny mechy – bodová 

aplikace 

– 
 

4) aplikace 

opakovaná  

 

(–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

 

Plodina,  

oblast použití 

Způsob aplikace Max. počet  

aplikací v plodině 

Interval mezi aplikacemi  

nezemědělská půda, 

okrasné dřeviny 

postřik 4x za rok,  

duben – listopad 

7 dnů 

 

 

 

 

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ 

ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)  

 

- rozhodnutí nebyla vydána 

 

 


