
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ 
Hroznová 2  www.ukzuz.cz IČO: 00020338 

656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338 

 

1/5 

 

 

 

Útvar: Oddělení povolování přípravků Spisová zn.: SZ UKZUZ 101476/2021/31848 

Vyřizuje: Ing. Anna Horáková Č. j.: UKZUZ 163281/2021 

E-mail: anna.horakova@ukzuz.cz Označení UKZ / captan 80 wg 

Telefon: +420 545 110 424   

Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno Datum: 14. září 2021 

 

 

 

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, v platném znění (dále jen „nařízení ES“) 

 

omezené a kontrolované použití přípravku Captan 80 WG (4750-0) 

 

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 

lesní dřeviny – ošetření osiva houbové choroby 4 g/kg –     

 

(–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit  

 

Plodina,  

oblast použití 

Dávka 

vody   vody 

Způsob                                                                                                                          

a         aplikace                                          

Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi 

lesní dřeviny 8–20 l/kg postřik, máčení   3x v průběhu skladování  30 dnů 
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kategorie počet semen (ks/kg) max. výsevek (kg/ha) 

velká semena do 1000  10000 

střední semena 1000–25000  2250 

malá semena nad 25000  700 

 

Přípravek lze aplikovat ručně:  

1) máčením – velká semena/osivo (např. žaludy) vložit do síta nebo jiné perforované 

přepravky a ponořit do vhodné nádoby s naředěným přípravkem; následně síto/přepravku  

s osivem/semeny vytáhnout; tento postup několikrát opakovat, poté osivo/semena nechat 

okapat nad záchytnou vanou. 

Při manipulaci s naplněnými síty/přepravkami (vkládání i vytahování) je nutno použít 

vhodnou manipulační techniku usnadňující práci s břemeny.  

2) postřikem – pomocí zádového postřikovače, ideálně při umístění osiva/semen na jezdícím 

pásu (pro rovnoměrné ošetření) 

  

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

a) Kategorie uživatelů, kteří smí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU)  

č. 547/2011 přípravek používat:  

Profesionální uživatel 

 

b) 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. Zvláštní bezpečnostní opatření pro obsluhu 

SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte. 

 

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

č. 547/2011: 

Všeobecné pokyny: Vždy při zasažení očí neředěným přípravkem nebo projeví-li se 

zdravotní potíže (např. pálení či slzení očí, při podezření na alergickou kožní reakci – 

vyrážka, zarudnutí či pálení kůže; dýchací potíže, nevolnost nebo bolesti břicha apod.) 

nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.  

První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. / Přejděte 

mimo prašné prostředí. Nebo dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Odložte 

kontaminovaný oděv. Zajistěte tělesný i duševní klid 

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

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

opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.  

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči alespoň 15 minut při násilím široce 

rozevřených víčkách vlažnou čistou vodou. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, 

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znova 

použít, je třeba je zlikvidovat. 

Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků 

rozhodující. 

Po dostatečném vymývání vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc.  
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První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Podejte pokud možno cca 5-10 

tablet rozdrceného aktivního uhlí a 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 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.  

 

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

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

a) Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě, plnění, aplikaci máčením  

i postřikem a čištění aplikačního zařízení: 

Ochrana dýchacích orgánů vždy při otvírání obalů, ředění přípravku a plnění 

aplikačního zařízení: 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) 

vždy při aplikaci postřikem: alespoň 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 

FFP3) nebo jiná polomaska/ obličejová maska např. 

podle ČSN EN 140 nebo ČSN EN 136, s vhodnými 

filtry proti a částicím 

Ochrana rukou ochranné rukavice označené piktogramem  

pro chemická nebezpečí podle ČSN EN ISO 21420  

s kódem podle ČSN EN ISO 374-1  

Ochrana očí a obličeje ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166 

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

s pesticidy – např. typu C3), (nezbytná podmínka – 

oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice) doplněný  

o gumovou nebo plastovou zástěru 

Dodatečná ochrana hlavy není nutná 

Dodatečná ochrana nohou uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20347  

(s ohledem na vykonávanou práci – např. gumové či 

plastové holínky) 

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

urychleně vyměnit 

 

b) Osobní ochranné pracovní prostředky při následném nakládání s ošetřeným osivem 

(včetně balení): 

Ochrana dýchacích orgánů není nutná 

Ochrana rukou ochranné rukavice označené piktogramem  

pro chemická nebezpečí podle ČSN EN ISO 21420  

s kódem podle ČSN EN ISO 374-1 
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Ochrana očí a obličeje není nutná  

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

s pesticidy – např. typu C2 nebo C3), případně jiný 

vhodný pracovní oděv 

Dodatečná ochrana hlavy není nutná 

Dodatečná ochrana nohou uzavřená pracovní obuv (s ohledem na vykonávanou 

práci) 

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

urychleně vyměnit 

 

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

Zamezte styku přípravku a aplikační kapaliny s kůží a očima.  

S přípravkem manipulujte tak, aby se minimalizovala prašnost. 

Zamezte vdechování prachu/mlhy/aerosolů. 

Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných pracovních 

prostředků.  

Po skončení ruční aplikace a po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se 

osprchujte.  

Po skončení práce ochranný oděv a další OOPP vyperte/očistěte. Kontaminovaný pracovní 

oděv neodnášejte z pracoviště. Filtrační polomasku bezpečně zlikvidujte.  

Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.  

Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby. 

Při přípravě aplikační kapaliny ani při vlastní aplikaci nepoužívejte kontaktní čočky. 

Při otvírání obalů a používání přípravku v uzavřených prostorách dostatečně větrejte. 

Zajistěte na místech/pracovištích, kde se nakládá s koncertovaným přípravkem, dostatek čisté 

vody pro případnou první pomoc pro výplach očí. 

Vstup do skladů s ošetřeným osivem za účelem provádění prací (manipulace s osivem) je 

možný až následující den po aplikaci v pracovním oděvu a ochrannými rukavicemi.  

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

Při postřiku je třeba použít postřikovací tyč o délce nejméně 0,5 metru. 

Postřik (ve vnitřních prostorách) provádějte bez přítomnosti dalších nechráněných osob (tj. 

osob bez OOPP). 

Nebezpečný pro ptáky a savce. 

Ošetřené osivo nesmí přijít do kontaktu s volně žijícími ptáky a savci. 

Na obalech (pytlích) musí být uvedena opatření ke zmírnění rizika při nakládání s osivem 

ošetřeným přípravkem Captan 80 WG a musí být zřetelně označeny: 

Osivo ošetřeno přípravkem Captan 80 WG na bázi kaptanu. 

Ošetřené osivo nesmí být použito ke krmným účelům! 

Obaly (pytle) od ošetřeného osiva musí být řádně označeny, nesmí být použity k jiným 

účelům a musí být zlikvidovány v zařízeních k tomu určených. 
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Čl. 2 

 

Toto nařízení ÚKZÚZ o povolení přípravku pro omezené a kontrolované použití vydané  

podle § 37 a zákona a v návaznosti na 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 15. 9. 2021 do 12. 1. 2022. 

 

 

Čl. 3 

 

Osoba používající přípravek dle čl. 1 tohoto nařízení je povinna se rovněž řídit údaji na etiketě 

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:   
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