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Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku 

na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán 

ve smyslu § 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 § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) 

č. 1107/2009 (dále jen „nařízení ES“) 

 

omezené a kontrolované použití přípravku na ochranu rostlin  

Vaztak Les (evid. č. 4888-0) neprofesionálními uživateli 

 

následujícím způsobem: 

 

Čl. 1 

1. Rozsah použití přípravku: 

1) Plodina, oblast 

použití. 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

listnáče, jehličnany – 

ležící dřevo 

na venkovních plochách 

kůrovci kladoucí 

vajíčka pod kůru 

1 % - 3) před vylétnutím 

brouků 

listnáče, jehličnany – 

ležící dřevo na 

venkovních plochách 

kůrovci kladoucí 

vajíčka do dřeva 

1 % - 3) po začátku napadení 

listnáče, jehličnany – 

ležící dřevo 

na venkovních plochách 

kůrovci kladoucí 

do dřeva a pod kůru 

1-2 % - 3) při zjištěném ohrožení 

(preventivně) 

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

 

Nejvyšší počet aplikací v roce: 1x  
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Aplikační dávka vody:  

pro ležící dřevo listnáčů a jehličnanů na venkovních plochách se použije: 

v případě ošetření jednotlivých kmenů – max. 5 l aplikační kapaliny/m³, 

v případě ošetření dlouhého dřeva ve vrstvách – max. 3 l aplikační kapaliny/m³,  

v případě ošetření rovnaného dřeva ve vrstvách – max. 4 l aplikační kapaliny/m³. 

 

Způsob aplikace:  

Přípravek se aplikuje postřikem na ležící dřevo listnáčů a jehličnanů proti kůrovcům. 

K zajištění účinnosti ochranného zásahu je třeba aplikací přípravku zajistit dokonalé ovlhčení 

celého povrchu ošetřovaného dřeva. 

 

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 cest).  

 

ii. Bezpečnostní opatření týkající se životního prostředí 

SPe 3 S ohledem na ochranu vodních organismů dodržte ochrannou vzdálenost 20 m 

od povrchových vod.  

SPe 2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích 

(≥ 3 °svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.  

 

b) Informace o první pomoci ve smyslu přílohy I odst. 1 písm. g) nařízení Komise (EU) 

č. 547/2011: 

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. mravenčení, brnění v obličeji nebo 

na rukou, případně nevolnost) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.  

Osoba, která poskytuje první pomoc, musí dbát na svoji vlastní bezpečnost. 

První pomoc při nadýchání: Přerušte expozici/práci, dopravte postiženého mimo 

ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid. Odložte kontaminovaný oděv. 

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

pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře 

opláchněte. Při kontaminaci kůže se osprchujte. 

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody 

a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. 

Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.  

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít 

asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.  

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

poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku (s informací, že se 

jedná o přípravek na bázi syntetického pyrethroidu) a o poskytnuté první pomoci. Další 

postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým 

informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 
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c) Pokyny k použití osobních ochranných prostředků ve smyslu přílohy III bod 2 nařízení 

Komise (EU) č. 547/2011 pro osoby manipulující s přípravkem: 

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná 

Ochrana rukou:   

pro osobu aplikující postřik –  gumové nebo plastové rukavice; 

pro osobu manipulující s ošetřovaným dřevem (při aplikaci) – rukavice, které jsou 

odolné proti chemikáliím a zároveň odolné proti 

mechanickým rizikům (protržení); nebo dvoje rukavice 

na sobě.  

Ochrana očí a obličeje:  obličejový štít. 

Ochrana těla:  

pro osobu aplikující postřik – ochranný oděv (dlouhé rukávy i nohavice) a současně 

nepromokavý plášť nebo turistická pláštěnka;  

pro osobu manipulující s ošetřovaným dřevem (při aplikaci) – ochranný oděv (dlouhé 

rukávy i nohavice) a současně nepromokavý plášť.  

Dodatečná ochrana hlavy:  není nutná – při aplikaci postřikem směrem dolů; 

 nutno zohlednit obecné požadavky pro práci v lese. 

Dodatečná ochrana nohou:  ochranná obuv s ohledem na práci v lese. 

Poškozené osobní ochranné prostředky (např. protržené rukavice) je třeba urychleně 

vyměnit. 

Potřísněný/politý oděv je třeba ihned vyměnit za nekontaminovaný. 

 

3. Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona: 

Při přípravě aplikační kapaliny ani při aplikaci nepoužívejte kontaktní čočky. 

Otvírání obalů a přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních 

prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu. 

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. 

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. 

Vstup na pozemek s ležícím dřevem je možný po zaschnutí postřiku, ideálně však až druhý 

den. 

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení 

ochranného oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí. 

Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty osobní ochranné prostředky, které nelze 

prát. 

Přípravek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 

Při následné manipulaci s dřevem ošetřeným přípravkem používejte ochranné rukavice. 

 

Pokyny pro aplikaci prováděnou v oblastech využívaných širokou veřejností nebo 

zranitelnými skupinami obyvatel: 

Přípravek VŽDY aplikujte tak, aby se minimalizovalo množství přípravku a zamezilo úletu 

při postřiku. 

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

v okolí ležícího dřeva.  

Je-li to možné, je vhodné v průběhu aplikace objekt s plochou, kde se dřevo ošetřuje, uzavřít.  

Zajistěte vhodné označení ošetřeného ležícího dřeva vhodným označením, například nápisem: 

„Chemicky ošetřeno. Nedotýkejte se ošetřeného dřeva“. 
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Přípravek nelze míchat s jinými přípravky na ochranu rostlin ani s pomocnými prostředky. 

 

Aplikační zařízení: 

Aplikaci provádějte zádovým postřikovačem, který je opatřen krytem postřiku (resp. 

tryskami). Při postřiku je třeba použít postřikovou nebo teleskopickou trubku v délce 

minimálně 1 metr. 
 

Čl. 2 

 

Přípravek Vaztak Les je tímto nařízením ÚKZÚZ povolen pro použití neprofesionálními 

uživateli. 

Přípravek Vaztek Les je rozhodnutím o jeho povolení povolen k uvádění na trh a použití pouze 

profesionálními uživateli. Tímto nařízením se umožňuje neprofesionálním uživatelům nákup a 

použití přípravku Vaztak Les v následujících obalech: HDPE kanystr se šroubovým uzávěrem 

a obsahem 0,15 l; 0,25 l; 0,5 l a 1 l přípravku. 

Osoba používající přípravek je povinna se řídit návodem na použití a opatřeními k zajištění 

bezpečnosti z hlediska vlivu na zdraví lidí a na životní prostředí, jak je uvedeno v čl. 1 tohoto 

nařízení, a rovněž údaji uvedenými na etiketě přípravku případně příbalovém letáku, který je 

součástí obalu přípravku. 
 

Čl. 3 

 

Toto nařízení ÚKZÚZ o povolení přípravku pro omezené a kontrolované použití podle čl. 53 

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 omezenou dobu od 14. září 2018 do 12. ledna 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  
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