
  
 

 

 

 

 

 

Útvar: Odbor přípravků na ochranu rostlin 

Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno 

 

Sp.zn: SZ UKZUZ 042091/2017/09595 Čj.: UKZUZ 074749/2017 Datum: 27. července 2017 

Vyřizuje: Libuše Konopíková Tel.: 545 110 489  E-mail: libuse.konopikova@ukzuz.cz 

 

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení 

na menšinová použití 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad 

podle § 72 odst. 1 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 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 

(„dále jen „nařízení EP“) 

 

rozšíření povolení na menšinová použití 

 

přípravku MOSPILAN 20 SP evid. č. 4053-7 

 

následujícím způsobem: 

 

Čl. 1 

1) 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, veřejně 

přístupné plochy, 

trávníky, zahrady 

křísi 0,15 kg/ha AT  2) podle 

signalizace 

 

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

 

 

    ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ 

________________________________________________________________ 
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Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací 

v plodině 

nezemědělská půda, 

trávníky 

 300-600 l/ha postřik, rosení   1x  za rok 

veřejně přístupné plochy, 

zahrady 

 300-600 l/ha (až 1000 l/ha 

pro prostorové kultury) 

postřik, rosení   1x  za rok 

 

 

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] 

nezemědělská půda, trávníky, veřejně 

přístupné plochy, okrasné rostliny ˂ 50 cm 
4 4 4 4 

Okrasné rostliny ˃ 50 cm 6 6 6 6 

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

nezemědělská půda, trávníky, veřejně 

přístupné plochy, okrasné rostliny ˂ 50 cm 
5 5 0 0 

okrasné rostliny ˃ 50 cm 5 5 5 0 

 

 

2) Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:     

Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat 

nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:   

i. Obecná ustanovení 

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení 

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

 

3) Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 

Ošetřené rostliny nesmí být použity k jídlu ani zkrmovány. 

Přípravek aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše. 

Je-li to možné, je vhodné v průběhu aplikace objekt s plochou uzavřít nebo alespoň zajistit 

vhodné označení ošetřené plochy apod. (během aplikace).  

 

 

4) Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění. 
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Čl. 2 

 

ÚKZÚZ v rámci rozšíření povolení přípravku na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 

nařízení EP odpovědný za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho 

případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně osoba 

používající přípravek.   

 

 

Toto nařízení ÚKZÚZ 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 

MOSPILAN 20 SP (evid. č. 4053-7). 

 

 

Čl. 3 

 

Toto nařízení ÚKZÚZ se v plném rozsahu vztahuje i na všechna další obchodní jména přípravku 

MOSPILAN 20 SP. 

 

 

Čl. 4 

 

Osoba používající přípravek dle čl. 1 tohoto nařízení je povinna se rovněž řídit etiketou 

k přípravku.  

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Minář, Ph.D. 

ředitel odboru 

 

 

 

datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:   

 

datum vyvěšení na úřední desce MZe:   

 

datum snětí z úřední desky ÚKZÚZ:   

 

datum snětí z úřední desky MZe:   


		2017-07-27T13:26:19+0200


		2017-07-27T13:49:04+0200




