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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, v platném znění (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
následujícím způsobem:
Čl. 1
Výsev osiva máku namořeného přípravky Cruiser OSR (obsah úč. látky fludioxonyl 8 g/l,
metalaxyl-M 32,3 g/l a thiamethoxam 280 g/l) a Elado FS 480 (beta-cyfluthrin 80 g/l,
klothianidin 400 g/l) proti krytonosci kořenovému za níže uvedených podmínek:
Termín výsevu namořeného osiva: od 1. 2. 2019 do 31. 5. 2019
Maximální množství osiva, které bude vyseto v ČR:
65 t osiva včetně přesevů (hmotnost před namořením) na ploše 37 000 ha
Osivo bylo namořeno v ČR přípravkem Cruiser OSR na základě nařízení
čj. UKZUZ 148819/2018 ze dne 14. listopadu 2018 a přípravkem Elado FS 480 na základě
nařízení čj. UKZUZ 154265/2018 ze dne 26. listopadu 2018 vydaných ÚKZÚZ podle § 37a
odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 51 nařízení ES.
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Při setí pomocí pneumatických secích strojů je nutné za účelem ochrany včel použít
výhradně ty, které jsou k tomuto účelu doporučené ÚKZÚZ.
Čl. 2
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 1. 2. 2019 do 31. 5. 2019.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.
ředitel odboru
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