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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, v platném znění (dále jen „nařízení ES“)
omezené a kontrolované použití přípravku Actara 25 WG (4476-0)
následujícím způsobem:
Čl. 1
1. Rozsah použití přípravku:
1) Plodina,
2) Škodlivý organismus, Dávkování,
oblast použití jiný účel použití
mísitelnost

lesní dřeviny

chroust obecný
0,2-0,4 kg/ha
a chroust maďalový
(larvy)
(–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
– 2) preventivně nebo
při zjištění výskytu

4) Pozn.
k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
5) mladé výsadby

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

lesní dřeviny

600 l/ha

postřik

1x za rok
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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. 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).
3. Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních vod.
Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní
organismy.
Zvlášť nebezpečný pro včely.
Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí
plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely
aktivní při vyhledávání potravy.
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. 5. 2020 do 28. 8. 2020.
Čl. 3
V případě uvádění na trh v rámci podnikání v České republice musí být splněny požadavky
na distribuci dle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského
Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení
(ES) č. 1907/2006 (dále jen „nařízení CLP“).

Pro uvádění na trh musí být etiketa přípravku Actara 25 WG v úvodu opatřena těmito
údaji:
Etiketa pro použití přípravku v rámci povolení na omezenou dobu nepřesahující 120 dnů
(tj. od 1. 5. 2020 do 28. 8. 2020) podle čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení
směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.
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Ing. Pavel Minář, Ph.D.
ředitel odboru
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