TÉMA: PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN
Povinný požadavek na hospodaření 10: Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
Kontrolovaný požadavek PPH 10/1
Znění kontrolovaného požadavku PPH 10/1
Byly při aplikaci přípravku na ochranu rostlin se stejnou účinnou látkou dodržovány požadavky
na ochranu podzemní vody?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Počet přípravků, které byly
na ochranu podzemní vody, je 1.

použity

v rozporu

s požadavky

Střední

Počet přípravků, které byly použity v rozporu
na ochranu podzemní vody, je 2 až 4.

s

požadavky

Velký

Počet přípravků, které byly použity v rozporu
na ochranu podzemní vody, je 5 a více.

s

požadavky

Malá

x

Střední

Aplikace přípravku nebyla provedena v souladu s požadavky na
ochranu podzemní vody.

Velká

x

Odstranitelná

x

Trvalost
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře) nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz.

TÉMA: PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN
Povinný požadavek na hospodaření 10: Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
Kontrolovaný požadavek PPH 10/2
Znění kontrolovaného požadavku PPH 10/2
Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti škodlivému organismu v souladu
s údaji o použití?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Počet přípravků použitých do nepovolené plodiny je 1.

Střední

Počet přípravků použitých do nepovolené plodiny je 2 až 4.

Velký

Počet přípravků použitých do nepovolené plodiny je 5 a více.

Malá

Povolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu do 10 % výměry
obhospodařované plochy plodiny včetně.

Střední

Povolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu od 10 do 50 %
výměry obhospodařované plochy plodiny včetně.

Velká

Povolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu nad 50 %
výměry obhospodařované plochy plodiny.

Odstranitelná

x

Trvalost
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře) nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz.

TÉMA: PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN
Povinný požadavek na hospodaření 10: Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
Kontrolovaný požadavek PPH 10/3
Znění kontrolovaného požadavku PPH 10/3
Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Stupně kritérií
Malý

Počet přípravků, u kterých byla překročena nejvyšší povolená dávka,
je 1.

Střední

Počet přípravků, u kterých byla překročena nejvyšší povolená dávka,
je 2 až 4.

Velký

Počet přípravků, u kterých byla překročena nejvyšší povolená dávka,
je 5 a více.

Malá
Závažnost

Hodnocení

Střední
Velká
Odstranitelná

Trvalost
Neodstranitelná
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Překročení povolené dávky do 10 % včetně.
Překročení povolené dávky od 10 do 50 % včetně.
Překročení povolené dávky nad 50 %.
x
Neodstranitelné porušení.

Ano.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře) nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz.

TÉMA: PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN
Povinný požadavek na hospodaření 10: Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
Kontrolovaný požadavek PPH 10/4
Znění kontrolovaného požadavku PPH 10/4
Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s požadavky na ochranu
vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů
podzemních vod nebo vodárenských nádrží?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Počet přípravků, které byly použity v ochranném pásmu vodního
zdroje v rozporu s pokyny k ochraně vod, je 1.

Střední

Počet přípravků, které byly použity v ochranném pásmu vodního
zdroje v rozporu s pokyny k ochraně vod, je 2 až 4.

Velký

Počet přípravků, které byly použity v ochranném pásmu vodního
zdroje v rozporu s pokyny k ochraně vod, je 5 a více.

Malá

Přípravek byl použit na obhospodařované ploše ochranného pásma
vod v rozsahu do 10 % včetně.

Střední

Přípravek byl použit na obhospodařované ploše ochranného pásma
vod v rozsahu od 10 % do 50 % včetně.

Velká

Přípravek byl použit na obhospodařované ploše ochranného pásma
vod v rozsahu nad 50 %.

Odstranitelná

x

Trvalost
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře) nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz.

TÉMA: PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN
Povinný požadavek na hospodaření 10: Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
Kontrolovaný požadavek PPH 10/5
Znění kontrolovaného požadavku PPH 10/5
Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s požadavky na ochranu
včel a suchozemských obratlovců?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Počet aplikací přípravku, popř. směsi přípravků, přípravku
s hnojivem, nebo směsi přípravku s pomocným prostředkem nebo
hnojivem v rozporu s požadavky na ochranu včel a suchozemských
obratlovců, je 1.

Střední

Počet aplikací přípravku, popř. směsi přípravku, přípravku
s hnojivem, nebo směsi přípravku s pomocným prostředkem nebo
hnojivem v rozporu s požadavky na ochranu včel a suchozemských
obratlovců, je 2 až 4.

Velký

Počet aplikací přípravku, popř. směsi přípravku, přípravku
s hnojivem, nebo směsi přípravku s pomocným prostředkem nebo
hnojivem, v rozporu s požadavky na ochranu včel a suchozemských
obratlovců, je 5 a více.

Malá

x

Střední

Při aplikaci přípravku nebylo postupováno v souladu s požadavky na
ochranu včel a suchozemských obratlovců.

Velká

x

Odstranitelná

x

Trvalost
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře) nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz.

TÉMA: PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN
Povinný požadavek na hospodaření 10: Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
Kontrolovaný požadavek PPH 10/6
Znění kontrolovaného požadavku PPH 10/6
Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo k zasažení rostlin mimo pozemek, na němž se
prováděla aplikace?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

x

Střední

Došlo k ojedinělému okrajovému úletu přípravku na sousední
pozemek.

Velký

Došlo k souvislému pásovému úletu přípravku na sousední pozemek.

Malá

x

Střední

Došlo k zasažení rostlin mimo pozemek, na kterém se prováděla
aplikace přípravku.

Velká

x

Odstranitelná

x

Trvalost
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře) nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz.

TÉMA: PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN
Povinný požadavek na hospodaření 10: Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
Kontrolovaný požadavek PPH 10/7
Znění kontrolovaného požadavku PPH 10/7
Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s požadavky na ochranu vodních
organismů z hlediska ochranné vzdálenosti od povrchové vody?
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Počet přípravků, které byly použity
na ochranu povrchové vody, je 1.

v rozporu

s požadavky

Střední

Počet přípravků, které byly použity
na ochranu povrchové vody, je 2 až 4.

v rozporu

s požadavky

Velký

Počet přípravků, které byly použity
na ochranu povrchové vody, je 5 a více.

v rozporu

s požadavky

Malá

x

Střední

Při aplikaci přípravku nebylo postupováno v souladu s požadavky na
ochranu vodních organismů z hlediska ochranné vzdálenosti od
povrchové vody.

Velká

x

Odstranitelná

x

Trvalost
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře) nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz.

