ČR - Státní rostlinoléka ská správa, organizační složka státu
SEKCE P ÍPRůVK Nů OCHRůNU ROSTLIN

ODBOR KOORDINůCE HODNOCENÍ

Korespondenční adresa: Zem d lská 1a, 613 00 BRNO

Č. j. SRS 045712/2013
ze dne 23. srpna 2013
Na ízení Státní rostlinoléka ské správy o rozší ení povolení na menšinová použití
Státní rostlinoléka ská správa (dále jen „SRS“) jako správní ú ad podle § 72 odst. 4 písm.
e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinoléka ské péči a o zm n n kterých souvisejících zákon ,
ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon “), tímto
povoluje
podle čl. 51 na ízení odst. 2 na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
(„dále jen „na ízení EP“)
rozší ení povolení na menšinová použití

p ípravku Score 250 EC reg. č. 4014-7
následujícím zp sobem:
Čl. 1
1) Rozsah použití p ípravku:
1) Plodina, oblast použití

2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL 3) Poznámka

ovocné a okrasné školky

padlí, skvrnitost list
0,2 l/ha
AT
AT – zp sob použití nebo určení, které stanovení ochranné lh ty nevyžadují.
P ípravek se aplikuje max. 4x za vegetaci.
Dávka vody: 200-1000 l/ha
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organism
SCORE 250 EC
bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organism [m]
Ovocné a okrasné školky do 50 cm
4
4
4
4
Ovocné a okrasné školky 50-150 cm
6
6
6
6
Ovocné a okrasné školky nad 150 cm
20
14
9
6
P i aplikaci do okrasných a ovocných školek do 50 cm:
S ohledem na ochranu vodních organism je vyloučeno použití p ípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. P ípravek nelze na t chto pozemcích aplikovat ani p i
použití vegetačního pásu.
P i aplikaci do okrasných a ovocných školek 50-150 cm:
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S ohledem na ochranu vodních organism je vyloučeno použití p ípravku na pozemcích
svažujících se k povrchovým vodám. P ípravek lze na t chto pozemcích aplikovat p i použití
vegetačního pásu o ší ce nejmén 10 m.
P i aplikaci do okrasných a ovocných školek nad 150 cm:
SPe2 Za účelem ochrany vodních organism neaplikujte na svažitých pozemcích (
svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod 20m.

3°

2) Standardní v ty udávající bezpečnostní opat ení pro ochranu lidského zdraví, zdraví zví at
nebo životního prost edí, uvedené v p íloze III na ízení Komise (EU) č. 547/2011:
a) Obecná ustanovení
SP 1 Neznečiš ujte vody p ípravkem nebo jeho obalem. (Nečist te aplikační za ízení
v blízkosti povrchové vody / zabra te kontaminaci vod splachem z farem a cest).
P ípravek nevyžaduje specifická opat ení z hlediska ochrany pták , suchozemských
obratlovc , včel, necílových členovc , p dních makroorganism a p dních
mikroorganism a necílových suchozemských rostlin.
3) Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. v platném zn ní:
OP II.st. P ípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupn zdroj podzemní vody.
Čl. 2
Státní rostlinoléka ská správa v rámci rozší ení povolení p ípravku a menšinová použití není ve
smyslu čl. 51 odst. 5 na ízení EP odpov dna za rizika spojená s nedostatečnou účinností
p ípravku nebo jeho p ípadnou fytotoxicitou. Ve smyslu p edm tného ustanovení nese tato rizika
výlučn osoba používající p ípravek.
Toto na ízení SRS o rozší ení povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 na ízení EP
nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho
vyv šení na ú ední desce Ministerstva zem d lství.
Doba platnosti na ízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení p ípravku
Score 250 EC (reg. č. 4014-7).
V Praze dne 29. 8. 2013
Bc. Zden k Mach
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