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Č. j. SRS 024782/2013 

ze dne 30.4.2013 

 

 

 

 

NaUízení Státní rostlinolékaUské správy o rozšíUení povolení na menšinová použití 
 

Státní rostlinolékaUská správa (dále jen „SRS“) jako správní úUad podle § 72 odst. 4 písm. 
e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékaUské péči a o zmEnE nEkterých souvisejících zákon], 
ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále jen „zákon “), tímto 

 

povoluje 
 

podle čl. 51 naUízení odst. 2 naUízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200ř  

(„dále jen „naUízení EP“) 
 

rozšíUení povolení na menšinová použití  
 

pUípravku Agroklasik reg. č.3827-17  
 

následujícím zp]sobem: 

 

Čl. 1 

 

1) Rozsah použití pUípravku: 
1)Plodina, oblast 

použití 
2) Škodlivý 
organismus, jiný 
účel použití 

Dávkování, 
mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

okrasné školky, 
ovocné školky 

plevele 3-6 l/ha AT 3) aplikace opakovaná  
max. 10 l/ha,    

aplikace s kryty 

AT – ochranná lh]ta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní nebo jde o zp]sob 
použití nebo určení, které stanovení ochranné lh]ty nevyžadují. 
 

Dávka vody: 100-200 l /ha 

 

PUedpokladem úspEšného hubení vytrvalých hluboko zakoUenEných plevel] je vytvoUení 
dostatečné plochy list] v dobE aplikace, aby se zabezpečil co nejvEtší pUíjem účinné látky do 
rostlin. NejúčinnEjší jsou ošetUení provádEná v dobE od nasazení poupat do odkvEtu, kdy rostliny 
jsou v plném r]stu. PUíznaky p]sobení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání až zhnEdnutí 
zasažených rostlin bEhem 10 - 14 dn]. Za chladného a suchého počasí se pUíznaky mohou 
projevit pozdEji. Účinek se zvEtšuje vyšší intenzitou svEtla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. 
Déš[ do 6 hodin po ošetUení účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádEt až v 
dobE, kdy se plnE projevily pUíznaky účinku, to je po 2-3 týdnech po ošetUení. 
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Zamezit v každém pUípadE zasažení zelených částí kulturních plodin, bu@ pUímo postUikem, nebo 
nepUímo úletem postUikové mlhy. 
PUípravkem nesmí být zasaženy sousední kultury! 
 

Vzhledem k charakteru pUípravku nelze v pUípadE nedostatečného vypláchnutí použitého 
aplikačního zaUízení vyloučit poškození následnE ošetUovaných rostlin zbytky pUípravku 
Agroklasik. 

 

PostUik provádEjte jen za bezvEtUí nebo mírného vánku, v tom pUípadE ve smEru po vEtru od 
dalších osob.  
 

NevpouštEjte domácí zvíUata na ošetUenou plochu po dobu 10-14 dní, dokud zelená hmota 

nezačne odumírat. 
 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organism] 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

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

okrasné školky, ovocné školky 5 5 5 5 

 

PUi použití herbicidního krytu není ochranná vzdálenost nutná. 
 

 

Státní rostlinolékaUská správa v rámci rozšíUení povolení pUípravku 

 

 Agroklasik (reg. č. 3827-17) 
 

 na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 naUízení EP odpovEdna za rizika spojená 
s nedostatečnou účinností pUípravku nebo jeho pUípadnou fytotoxicitou. Ve smyslu pUedmEtného 
ustanovení nese tato rizika výlučnE osoba používající pUípravek.   

 

2) Závazné podmínky pro zacházení s pUípravkem podle pUílohy č. 6 a 7 vyhlášky č. 402/2011      
    Sb.: 

a) Označení z hlediska speciálních rizik: 
R 36 Dráždí oči. 
R 51/53  Toxický pro vodní organizmy, m]že vyvolat dlouhodobé nepUíznivé účinky ve 
vodním prostUedí. 

 

b) Pokyny pro bezpečné zacházení: 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dEtí. 
S 13 Uchovávejte oddElenE od potravin, nápoj] a krmiv. 
S 25 Zamezte styku s očima. 
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný odEv, ochranné rukavice a ochranné brýle 

nebo obličejový štít. 
S 26 PUi zasažení očí okamžitE d]kladnE vypláchnEte vodou a vyhledejte lékaUskou 
pomoc. 

S 46 PUi požití okamžitE vyhledejte lékaUskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodnEny bezpečným zp]sobem. 
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S 61 ZabraOte uvolnEní do životního prostUedí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní 
listy. 

 

c) Další označení z hlediska zdraví lidí: 
Z hlediska ochrany zdraví lidí žádné.  

 

3) Další označení pUípravku podle vyhlášky č. 327/2004 Sb., v platném znEní, zákona  
    č. 350/2011 Sb. a naUízení Komise (EU) č. 547/2011: 

 

          a) Označení pUípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostUedí: 
SP 1 Neznečiš[ujte vody pUípravkem nebo jeho obalem. / NečistEte aplikační zaUízení v 
blízkosti povrchové vody / zabraOte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. 

 

OP II. st. PUípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupnE zdroj] 
povrchové vody. 

 

PUípravek nevyžaduje specifická opatUení z hlediska ochrany pták], suchozemských 
obratlovc], včel, necílových členovc], p]dních makroorganism] a p]dních 
mikroorganism]. 

 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro človEka a životní 
prostUedí. 

 

          b) Informace o poskytnutí první pomoci pUi zasažení človEka pUípravkem: 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v pUípadE pochybností 
uvEdomte lékaUe a poskytnEte mu informace z této etikety/štítku/pUíbalového letáku. 
První pomoc pUi nadýchání aerosolu pUi aplikaci: PUerušte expozici a zajistEte 
tElesný i duševní klid.  
První pomoc pUi zasažení k]že: Odložte kontaminovaný odEv. Zasažené části pokožky 
umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobUe opláchnEte. 
První pomoc pUi zasažení očí: Vyplachujte po dobu alespoO 10-15 minut velkým 
množstvím vlahé tekoucí čisté vody pUi násilím otevUených víčkách. PUetrvávají-li 
pUíznaky (zarudnutí, pálení) zajistEte odborné lékaUské ošetUení.   
První pomoc pUi náhodném požití: VypláchnEte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. 
PUi potížích vyhledejte lékaUskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popU. obal pUípravku. 
PUi vyhledání lékaUského ošetUení, informujte lékaUe o pUípravku, se kterým postižený 
pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V pUípadE potUeby lze další postup pUi první 
pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním 
stUediskem: Telefon nepUetržitE: 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 

4) Doba použitelnosti: 24 mEsíc] od data výroby  

- za podmínek: skladovací teplota + 5 až + 30 oC, 

- uzavUené originální obaly,  
- oddElenE od potravin, nápoj], krmiv, hnojiv, desinfekčních prostUedk] a 

prázdných obal] od tEchto látek, 
- čisté a uzamykatelné sklady chránEné pUed ohnEm, mrazem a pUímým slunečním 

svitem. 

 

 

5) Varovná označení pUípravku:   
5.1 z hlediska vlivu na zdraví lidí: 
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výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností podle pUílohy č. 5 

vyhlášky č. 402/2011 Sb.:  
Piktogram náležející slovnímu označení dráždivý, včetnE tohoto označení. 

 

5.2 z hlediska vlivu na životní prostUedí: 
výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností podle pUílohy č. 5 

vyhlášky č. 402/2011 Sb.:  

Piktogram náležející slovnímu označení nebezpečný pro životní prostUedí, včetnE 
tohoto označení. 
 

6) Závazné označení pUípravku podle pUílohy I NaUízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se   
     provádí naUízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009: 
    PUed použitím si pUečtEte pUiložené pokyny. 

 

7)  Osobní ochranné pracovní prostUedky pUi pUípravE a aplikaci pUípravku: 

 

ochrana dýchacích orgán]:  není nutná 

ochrana rukou:   ochranné rukavice označené piktogramem pro chemická 
 nebezpečí podle ČSN EN 420 a ČSN EN 374-1  

ochrana očí a obličeje:   brýle nebo obličejový štít podle ČSN EN 166 

ochrana tEla:   pracovní ochranný odEv proti kapalným chemikáliím podle   

 ČSN EN 14605 nebo podle ČSN EN 13034 označený 
 piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340  

dodatečná ochrana hlavy:   není nutná (vhodná pouze pUi postUiku vysokých rostlin) 
dodatečná ochrana nohou:  pracovní nebo ochranná obuv (napU. gumové nebo plastové 

 holinky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 

 (s ohledem na práci v zemEdElském terénu). 
 

 

Po skončení práce, až do odložení pracovního odEvu a dalších OOPP a do d]kladného umytí 
nejezte, nepijte a nekuUte. 
Pracovní odEv a OOPP pUed dalším použitím vyperte.  
Po ukončení práce opus[te ošetUované prostory! Další práce lze provádEt až po d]kladném 
oschnutí ošetUených rostlin.  
 

Čl. 2 

 

Toto naUízení SRS o rozšíUení povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 naUízení EP 

nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho 
vyvEšení na úUední desce Ministerstva zemEdElství. 
 

Doba platnosti naUízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení pUípravku 
Agroklasik (reg. č. 3827-17). 

 

 

V Praze dne: 6. 5. 2013 

 

                                                                                        Bc. ZdenEk Mach 

                                                                                        Ueditel Státní rostlinolékaUské správy 
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datum vyvEšení na úUední desce SRS: 7. 5. 2013 

 

datum vyvEšení na úUední desce MZe: 7. 5. 2013 

 

datum snEtí z úUední desky SRS: 23. 5. 2013 

 

datum snEtí z úUední desky MZe: 23. 5. 2013 
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