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Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení 

na menšinová použití 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“ nebo „správní orgán“) 

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 ES“) 

 

rozšíření povolení na menšinová použití 

 

přípravku CONTANS WG evid. č. 4531-1 

 

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 

mák setý hlízenka 

obecná 

2 kg/ha   AT   4) před setím se 

zapravením do hloubky   

5 cm, minimálně 2-3 

měsíce před výskytem ŠO 

kmín - hlízenka 2 kg/ha   AT   4) před setím se 
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kořenný obecná zapravením do hloubky   

5 cm, minimálně 2-3 

měsíce před výskytem ŠO 

mák setý hlízenka 

obecná 

1 kg/ha AT  4) po sklizni na strniště se 

zapravením podmítkou 

kmín 

kořenný 

hlízenka 

obecná 

1 kg/ha AT  4) po sklizni na strniště se 

zapravením podmítkou 

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

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině 

kmín kořenný, mák setý 200-500 l/ha postřik   2x (1x před setím, 1x po sklizni) 

 

 

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

a) 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 

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

v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 

 

b) Kategorie uživatelů, kteří smějí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 

547/2011 přípravek používat: 

Profesionální uživatel 

 

Čl. 2 

 

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

odst. 5 nařízení ES 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 

ES 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 

CONTANS WG (4531-1). 

 

Čl. 3 

 

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

přípravku CONTANS WG. 
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Čl. 4 

 

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

přípravku. 

 

Čl. 5 

 

ÚKZÚZ stanovil v souladu s ust. článku 46 nařízení ES odkladnou lhůtu pro prodej a 

distribuci přípravku CONTANS WG, a to do 24. 11. 2018, a odkladnou lhůtu pro používání 

nakoupených zásob tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s nařízením 

čj. UKZUZ 008479/2018 ze dne 23. ledna 2018, a to do 24. 11. 2019. Tyto lhůty začínají 

běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení o změně povolení. 

 

Čl. 6 

 

Nařízení čj. UKZUZ 008479/2018 ze dne 23. ledna 2018 se ruší a nahrazuje se tímto 

nařízením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Minář, Ph.D. 

ředitel OPOR 

 

 

 

 

 

datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ: 
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