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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 Stopkus (4579-0)
následujícím způsobem:
Čl. 1
1. Rozsah použití přípravku:
Stopkus
1) Plodina,
2) Škodlivý organismus,
oblast použití
jiný účel použití
lesní dřeviny,
okus zvěří
okrasné dřeviny a poškození krčků hlodavci
lesní dřeviny,
okus zvěří
okrasné dřeviny a poškození krčků hlodavci

Dávkování, mísitelnost OL 3) Poznámka
2-5 kg / 1000 sazenic

-

3) nátěr

3-7,5 kg / 1000
sazenic

-

3) postřik

Ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit.
Při zimní aplikaci se přípravek Stopkus ředí s vodou v poměru 2-3 : 1 (Stopkus : voda)
a při letní aplikaci se přípravek Stopkus ředí s vodou v poměru 1-2 : 1 (Stopkus : voda).
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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
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m
vzhledem k povrchové vodě.

3. Přípravek Stopkus je povolen k uvádění na trh v následujících obalech:
HDPE dóza se šroubovacím uzávěrem s ochranným víčkem a přípravkem v množství 1 l a
2,5 l; PP kbelík s víkem s bezpečnostní pojistkou a přípravkem v množství 10 l.
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 31. 7. 2019 do 30. 9. 2019.
Čl. 3
ÚKZÚZ stanoví v souladu s ust. článku 46 nařízení ES odkladnou lhůtu pro prodej a distribuci
přípravku Stopkus, a to do 30. září 2019.
Tato lhůta začíná běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Odkladná lhůta pro používání nakoupených zásob tohoto přípravku opatřených etiketou
uvedenou do souladu s rozhodnutím čj. UKZUZ 016962/2017 ze dne 28. února 2017, a to do
30. ledna 2020 stanovená rozhodnutím čj. UKZUZ 156391/2018 ze dne 30. 11. 2018 zůstává
v platnosti, a je tímto nařízením nedotčena.
Čl. 4
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“).
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Ing. Pavel Minář Ph.D.
ředitel odboru

datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:
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