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Č. j.: SRS 034416/2013 

ze dne: 18. 6. 2013  

 

 

 

 

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití 

 

Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) jako správní úřad podle § 72 odst. 4 písm. 

e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “), tímto 

 

povoluje 
 

podle čl. 51 nařízení odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009  

(„dále jen „nařízení EP“) 

 

rozšíření povolení na menšinová použití  

 

přípravku Dicopur M 750 reg. č. 3926-1  
 

následujícím způsobem: 

 

Čl. 1 

 

1) Rozsah použití přípravku: 

1)Plodina, oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

ovocné školky, 

okrasné školky 

plevele 

dvouděložné 

jednoleté, plevele 

dvouděložné 

vytrvalé 

1,8 l/ha AT  

AT –jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují. 

 

Dávka vody: 200-400 l/ha 

Lze aplikovat pouze na jaře, max. 1x 
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Spektrum účinnosti:   

Plevele citlivé – ředkev ohnice, kokoška pastuší tobolka, pcháč oset, pryskyřníky, svlačec rolní, 

hořčice rolní, merlík bílý, šťovíky, penízek rolní           

Plevele méně citlivé – konopice polní, rozrazily, laskavec ohnutý, mák vlčí, pomněnka rolní, 

kopretina osenní 

Přípravek je účinný na aktivně rostoucí plevele. 

Aplikovat při teplotě nad 10 °C.  

Srážky do 4 hodin po aplikaci snižují účinnost. 

Při ošetření přípravkem DICOPUR M 750 nesmí žádným způsobem dojít k zasažení kultury!  

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

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva 

vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší 

teploty). Za vysokých teplot (nad 23
o
C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku. 

Postup čištění aplikačního zařízení:  

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého 

aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku 

DICOPUR M 750. 

Postupy čištění aplikačního zařízení 

Ihned po skončení postřiku musejí být veškeré stopy přípravku odstraněny z mísící nádrže a 

postřikovače podle následujícího postupu, aby později nedošlo k poškození jiných plodin 

ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi MCPA: 

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. 

 
Přípravek se aplikuje postřikem. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Dicopur M 750  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

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

ovocné školky, okrasné školky  20 10 5 5 

 

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

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

použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m. 

 

Státní rostlinolékařská správa v rámci rozšíření povolení přípravku 

 

 Dicopur M 750  (reg. č. 3926-1) 
 

 na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 nařízení EP odpovědna za rizika spojená 

s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného 

ustanovení nese tato rizika výlučně osoba používající přípravek.   

 

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

a) Označení z hlediska speciálních rizik: 

R 22 Zdraví škodlivý při požití. 

R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. 

R 51/53  Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodním prostředí. 

 

b) Pokyny pro bezpečné zacházení: 

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 

S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. 

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle 

nebo obličejový štít. 

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 

pomoc. 

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 

S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. 

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní 

listy. 

 

c) Další označení z hlediska zdraví lidí: 

Z hlediska ochrany zdraví lidí žádné.  

 

3) Další označení přípravku podle vyhlášky č. 327/2004 Sb., v platném znění, zákona  

    č. 350/2011 Sb., vyhlášky č. 327/2012 Sb. a nařízení Komise (EU) č. 547/2011: 

 

          a) Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí: 

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. / Nečistěte aplikační zařízení v 

blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. 

 

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů 

povrchové vody. 

 

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, suchozemských 

obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních 

mikroorganismů. 

 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní 

prostředí. 

 

          b) Informace o poskytnutí první pomoci při zasažení člověka přípravkem: 

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností 

uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/ štítku/ příbalového letáku. 

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný 

i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/ zajistěte 

lékařské ošetření. 

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky 

umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách 

silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/ zajistěte lékařské ošetření 

První pomoc při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory 

pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky 
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(zarudnutí, pálení), neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské 

ošetření). 

První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že 

postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou 

pomoc a ukažte štítek/ etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list. 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený 

pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první 

pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním 

střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 

 

 

4) Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby  

- za podmínek: skladovací teplota + 5 až + 30 
o
C, 

 

5) Varovná označení přípravku:   

5.1 z hlediska vlivu na zdraví lidí: 

výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností podle přílohy č. 5 

vyhlášky č. 402/2011 Sb.:  

Piktogram náležející slovnímu označení zdraví škodlivý, včetně tohoto označení. 

 

5.2 z hlediska vlivu na životní prostředí: 

výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností podle přílohy č. 5 

vyhlášky č. 402/2011 Sb.:  

Piktogram náležející slovnímu označení nebezpečný pro životní prostředí, včetně 

tohoto označení. 

 

6) Závazné označení přípravku podle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se   

     provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009: 

    Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. 

 

7) Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci přípravku: 

ochrana dýchacích orgánů není nutná 

ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro  

 chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným 

kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1. 

ochrana očí a obličeje bezpečnostní ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN 

EN 166.  

ochrana těla celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. 

podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1 

 označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle 

ČSN EN 340. 

dodatečná ochrana hlavy není nutná 

dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové 

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

(s ohledem na práci v zemědělském terénu) 

 

 

 

8) Další opatření z hlediska ochrany zdraví člověka: 
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Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen 

za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a 

dalších osob. 

Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.  

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného 

umytí nejezte, nepijte a nekuřte. 

Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a 

OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte, popř. postupujte podle doporučení 

výrobce těch OOPP, které nelze vyprat. U textilních prostředků se při jejich 

praní/ošetřování/čištění řiďte piktogramy/symboly podle ČSN EN ISO 3758, umístěnými 

zpravidla přímo na výrobku.  

 

 

 

Čl. 2 

 

Toto nařízení SRS o rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 nařízení EP 

nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho 

vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. 

 

Doba platnosti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku 

Dicopur M 750 (reg. č. 3926-1). 

 

 

 

 

V Praze dne: 15. 7. 2013 

 

                                                                                        Bc. Zdeněk Mach 

                                                                                        ředitel Státní rostlinolékařské správy 

 

 

 

 

 

datum vyvěšení na úřední desce SRS: 15. 7. 2013 

 

datum vyvěšení na úřední desce MZe: 15. 7. 2013 

 

datum snětí z úřední desky SRS: 31. 7. 2013 

 

datum snětí z úřední desky MZe: 31. 7. 2013 
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