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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“) 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, v platném 

znění („dále jen „nařízení ES“) 

 

rozšíření povolení na menšinová použití 

 

přípravku Sonata evid. č. 5566-0 

 

následujícím způsobem: 

 

 

Čl. 1 

 

1) Rozsah povoleného 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 

zelenina plodová 

včetně sadby 

padlí 5-10 l/ha 1 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH  

5) pole, 

skleníky 

zelenina tykvovitá, 

zelenina listová 

padlí dýňovitých 5-10 l/ha 1 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH  

5) pole, 

skleníky 

jahodník padlí jahodníku 5-10 l/ha 1 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH  

5) pole, 

skleníky 

angrešt, josta, rybíz americké padlí 

angreštové 

5-10 l/ha 1 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH  

5) pole 
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maliník, ostružiník padlí maliníku 5-10 l/ha 1 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH  

5) pole 

zelenina kořenová padlí miříkovitých 5-10 l/ha 1 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH  

5) pole 

jádroviny, 

peckoviny 

padlí jabloně, padlí 

broskvoně, padlí 

slivoně 

5-10 l/ha 1 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH  

5) venkovní 

prostory 

lesní dřeviny, lesní 

školky 

padlí 5-10 l/ha 1 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH  

5) venkovní 

prostory 

réva padlí révy 2,5 l/ha 

do BBCH 61 

5 l/ha 

od BBCH 61 

1 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH  

5) venkovní 

prostory 

okrasné rostliny, 

okrasné dřeviny 

padlí 5-10 l/ha - 1) od 15 BBCH 

do 85 BBCH  

5) venkovní 

prostory, 

skleníky 

tabák padlí tabákové 5-10 l/ha - 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH  

5) pole 

pšenice, žito, 

tritikale 

padlí travní 2-4 l/ha 1 1) od 14 BBCH 

do 53 BBCH  

5) pole 

ječmen, oves padlí travní 4 l/ha 1 1) od 30 BBCH 

do 53 BBCH  

5) pole 

pšenice, žito, 

tritikale, ječmen, 

oves 

fuzariózy klasů 4 l/ha 1 1) od 59 BBCH 

do 65 BBCH  

5) pole 

řepka olejka, 

hořčice 

padlí brukvovitých 2-4 l/ha 1 1) od 30 BBCH 

do 72 BBCH  

5) pole 

mák setý, 

slunečnice 

padlí máku, padlí 

slunečnice 

2-4 l/ha 1 1) od 14 BBCH 

do 72 BBCH  

5) pole 

luskoviny, sója padlí 2-4 l/ha 1 1) od 12 BBCH 

do 89 BBCH  

5) pole 

cukrovka, řepa 

krmná, řepa 

salátová 

padlí řepy 2-4 l/ha 1 1) od 31 BBCH 

do 49 BBCH  

5) pole 

kmín kořenný padlí miříkovitých 5-10 l/ha 1 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH  

5) pole 

chmel padlí chmele 5-10 l/ha 1 1) od 12 BBCH 

do 89 BBCH  

5) pole 

léčivé rostliny padlí 5-10 l/ha 1 1) od 11 BBCH 

do 89 BBCH  

5) pole 

 

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 

aplikace a sklizní. 
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Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 

aplikace 

Max. počet 

aplikací v 

plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

angrešt, jahodník, josta, 

maliník, ostružiník, rybíz 

200-1000 l/ha postřik 6x za rok 5-7 dnů 

chmel 400-3000 l/ha postřik, rosení 6x za rok 5-7 dnů 

cukrovka, luskoviny, řepa 

krmná, řepa salátová, sója 

200-400 l/ha postřik 4x 5-7 dnů 

hořčice, řepka olejka 200-400 l/ha postřik 2x 5-7 dnů 

jádroviny, lesní dřeviny, 

lesní školky, peckoviny 

200-1000 l/ha postřik, rosení 6x za rok 5-7 dnů 

ječmen, kmín kořenný, 

oves, pšenice, tritikale, žito 

200-400 l/ha postřik 6x 5-7 dnů 

léčivé rostliny, mák setý, 

slunečnice 

200-600 l/ha postřik 4x 5-7 dnů 

okrasné dřeviny, okrasné 

rostliny 

500-1500 l/ha postřik, rosení 6x za rok 5-7 dnů 

réva 100-1000 l/ha postřik, rosení 6x za rok 5-7 dnů 

tabák, zelenina kořenová, 

zelenina listová, zelenina 

plodová, zelenina tykvovitá 

200-1500 l/ha postřik 6x 5-7 dnů 

 

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 

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

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

 

ii. Zvláštní bezpečnostní opatření pro obsluhu 

Spo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte. 

 

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

547/2011 přípravek používat: 

Profesionální uživatel 

 

c) Pokyny k použití osobních ochranných prostředků ve smyslu přílohy III bod 2 nařízení 

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

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě aplikační kapaliny a plnění 

Ochrana dýchacích orgánů není nutná 

Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro 

chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle 

ČSN EN ISO 374-1 

Ochrana očí a obličeje není nutná 

Ochrana těla ochranný oděv podle ČSN EN ISO 27065 (pro práci s 
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pesticidy – typu C2 nebo C3), popř. celkový ochranný oděv 

typ 3 nebo 4 podle ČSN EN 14605+A1 nebo typ 6 ČSN EN 

13034+A1, označený grafickou značkou „ochrana proti 

chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688 

(nezbytná podmínka - oděv musí mít dlouhé rukávy a 

nohavice) 

při ředění přípravku vhodná gumová nebo plastová zástěra 

Dodatečná ochrana hlavy není nutná 

Dodatečná ochrana nohou uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20347 (např. 

gumové nebo plastové holínky) 

Společný údaj k OOPP  poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba 

vyměnit 

Osobní ochranné pracovní prostředky při aplikaci pozemním postřikovačem / 

rosičem 

Při vlastní aplikaci, když je pracovník dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče 

například typu 3 (podle ČSN EN 15695-1, tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – 

proti prachu, aerosolu), OOPP nejsou nutné. 

Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení. 

Bude-li použit při aplikaci menší typ traktoru (např. ve vinici, sadu nebo lesní školce) bez 

uzavřené kabiny pro řidiče, pak část OOPP (používané pro ředění – minimálně ochranný 

oděv) je vhodné používat i během aplikace. 

Osobní ochranné pracovní prostředky při ruční aplikaci (venkovní i vnitřní 

prostory) 

Ochrana dýchacích orgánů 

při aplikaci ve venkovních prostorách: není nutná 

při aplikaci ve skleníku:  pro krátkodobé práce - vhodný typ filtrační polomasky 

např. s ventily proti plynům a částicím podle ČSN EN 

405+A1 nebo k ochraně proti částicím podle ČSN EN 

149+A1, (typ FFP2 nebo FFP3) 

Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro 

chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle 

ČSN EN ISO 374-1 

Ochrana očí a obličeje v případě postřiku ve výšce obličeje nebo směrem nahoru: 

ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166 

Ochrana těla ochranný oděv podle ČSN EN ISO 27065 (pro práci s 

pesticidy – typu C2 nebo C3), popř. celkový ochranný oděv 

typ 3 nebo 4 podle ČSN EN 14605+A1 nebo typ 6 ČSN EN 

13034+A1, označený grafickou značkou „ochrana proti 

chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688 

(nezbytná podmínka - oděv musí mít dlouhé rukávy a 

nohavice) 

Dodatečná ochrana hlavy kapuce, čepice se štítkem nebo klobouk v případě ručního 

postřiku – ve výšce hlavy nebo směrem nahoru 

Dodatečná ochrana nohou uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20347 (s 
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ohledem na vykonávanou práci) 

Společný údaj k OOPP  poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba vyměnit 

Osobní ochranné pracovní prostředky při aplikaci ve skleníku: 

OOPP je třeba přizpůsobit aplikační technice použité v daném skleníku a výšce plodin, které 

se ošetřují. 

Osobní ochranné pracovní prostředky při čištění aplikačního zařízení 

Ochrana dýchacích orgánů není nutná 

Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro 

chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle 

ČSN EN ISO 374-1 

Ochrana očí a obličeje není nutná 

Ochrana těla celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN ISO 27065 

(pro práci s pesticidy), nebo alespoň typu 6 podle ČSN EN 

13034+A1, nebo jiný ochranný oděv označený grafickou 

značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 

13688 

(nezbytná podmínka - oděv musí mít dlouhé rukávy a 

nohavice) 

Dodatečná ochrana hlavy není nutná 

Dodatečná ochrana nohou uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20347 (s 

ohledem na vykonávanou práci a typ postřikovače) 

OOPP je možné upravit s ohledem na použitou aplikační techniku. 

 

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

Při aplikaci na poli se doporučuje použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou 

kabinou pro řidiče například typu 3 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a 

filtrace vzduchu – proti prachu a aerosolu. 

Při ruční aplikaci postřikem je třeba použít postřikovou nebo teleskopickou trubku v délce 

minimálně 1 metr.  

Postřik (postřikovačem, rosičem i ručně) provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve 

směru po větru a od dalších osob. 

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty. 

Zamezte styku přípravku a aplikační kapaliny s kůží. 

Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku. 

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 

Při ošetřování okrasných rostlin nebo okrasných dřeviny v oblastech využívaných širokou 

veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržovat následující preventivní 

a režimová opatření:  

- aplikaci je vhodné předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému 

úřadu); 

- přípravek aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše; 

- doporučujeme po dobu aplikace a až do zaschnutí postřiku zamezit (popř. omezit) vstupu 

osob a pohybům zvířat na ošetřené ploše; 

- je-li to možné, je vhodné po dobu aplikace přípravku objekt uzavřít; 

- opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku. 
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Čl. 2 

 

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

5 třetí pododstavec 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 

Sonata (5566-0). 

 

Čl. 3 

 

Toto nařízení ÚKZÚZ se v plném rozsahu vztahuje i na všechny další povolené přípravky na 

ochranu rostlin, které se odkazují na referenční přípravek na ochranu rostlin pod obchodním 

názvem Sonata. (viz Informace k vyhledávání menšinových použití v on-line registru přípravků 

na ochranu rostlin zveřejněná na webových stránkách ÚKZÚZ 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/). 

 

Čl. 4 

 

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

přípravku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Minář, Ph.D. 

ředitel OPOR 

 

 

datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ: 

datum vyvěšení na úřední desce MZe: 

datum snětí z úřední desky ÚKZÚZ: 

datum snětí z úřední desky MZe: 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/
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