
Příloha č. 1 k protokolu o kontrole č. j. UKZUZ 060877/2021 

Zjištěné nedostatky (doplnění bodu 2.3 kontrolního listu) 

 

- HERBICIDY:  

 

Barracuda, číslo povolení 5266-0: 

o V katalogu přípravku na str. 12 je v odstavci „SPEKTRUM ÚČINNOSTI“ 

uveden seznam plevelů dle citlivosti, který není shodný s platným rozhodnutím 

o povolení. Tento nedostatek byl zjištěn také u dalších přípravků, např. Efector 

360 CS str. 19, Rassel 100 SC str. 34, a další…  

Spektrum plevelů uváděné v propagačních materiálech k jednotlivým 

přípravkům, které nebylo ÚKZÚZ vyhodnoceno v rámci řízení o povolení 

přípravků, bude ÚKZÚZ akceptovat, pokud bude v propagačních materiálech 

uvedená informace, že citlivost plevelů (které nejsou uvedené v rozhodnutí 

o povolení), nebyla vyhodnocena ÚKZÚZ z hlediska účinnosti, ale vyplývá 

ze zkušenosti dosavadní agronomické praxe. 

 

Inventor 500 SC, číslo povolení 5544-0: 

o V katalogu přípravku na str. 25 je v části „PŘI APLIKACI POSTŘIKEM“ 

uvedeno: 

„- absolutně nejširší spektrum plevelů, včetně silné a výrazné dlouhodobě 

reziduální účinnost a to i za sucha“ 

dále je uvedeno:  

„Největší předností přípravku INVENTOR 500 SC je jeho dlouhodobá půdní 

účinnost a to hlavně i za sucha.“ 

 

V platném rozhodnutí o povolení je ale uvedeno: 

 

„Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid 

musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností 

a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze 

vyloučit snížení účinnosti.“  

 

Rovněž u dalších přípravků uvedených v tomto odstavci jako TM kombinace 

s přípravkem INVENTOR 500 SC, např. METAX 500 SC NEW je v platném 

rozhodnutí o povolení uvedena informace, že: 

„Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid 

musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností 

a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze 

vyloučit snížení účinnosti.“  

U přípravku Efector 360 CS je v platném rozhodnutí o povolení uvedeno: 

„Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.“ 

 

 

 

 

 



METAX 500 SC NEW, číslo povolení: 4532-0D/9: 

o V katalogu přípravku na str. 31 je v části „DOPORUČENÍ“ uvedeno: 

„POST systém 1: 

PRE: EFECTOR 360 CS (0,2 l) 

POST: METAX 500 SC NEW (1,5 – 2 l) 

sse 

 

„POST systém 2: 

POST: METAX 500 SC NEW (1,5 – 2 l) + partner 

 

V platném rozhodnutí o povolení přípravku METAX 500 SC NEW je u indikace 

řepka olejka ozimá ve sloupci „Dávkování, mísitelnost“ uvedeno: „1,5 l/ha“ 

 

Rassel 100 SC, číslo povolení 5850-0: 

o V katalogu přípravku na str. 35 je v části „NÁSLEDNÉ PLODINY“ 

uvedeno: 

„Jestliže je nutné po aplikaci ošetřenou plodinu zaorat, může následovat 

obilnina, kukuřice, sója a slunečnice.“ 

 

V platném rozhodnutí o povolení přípravku Rassel 100 SC je uvedeno: 

 

„Náhradní plodiny 

V případě předčasného zaorání porostu ošetřeného přípravkem je možné po 

uplynutí 30 dnů od aplikace a provedení předseťové přípravy pěstovat jarní 

obilniny a kukuřici.“ 

 

- FUNGICIDY:  

 

ARVEMUS 80 WG, číslo povolení 5266-0: 

o V katalogu přípravku na str. 48 je v odstavci „SPEKTRUM ÚČINNOSTI“ 

uveden seznam chorob, které nejsou uvedeny v platném rozhodnutí o povolení: 

 

„Potlačuje také hnilobu jablek a plísně typu Botrytis. 

Vedlejší účinnost na padlí. 

Má vliv na nárust velikosti plodů. 

Odzkoušený vedlejší efekt k omezení výskytu skládkových chorob.“ 

 

Na etiketě, která je umístěná na webových stránkách kontrolované osoby, nejsou 

informace o vedlejší účinnosti přípravku uvedeny. 

 

 

- INSEKTICIDY: 

 

APIS 200 SE, číslo povolení 5266-0: 

o V katalogu přípravku na str. 61 je v části „SPEKTRUM ÚČINNOSTI“ uveden 

seznam škodlivých organismů, které nejsou v platném rozhodnutí o povolení 

uvedeny. 

 



V odstavci „Řepka olejná“ je uveden krytonosec řepkový, dřepčík černý/ 

černonohý, krytonosec zelný, osenice polní a pilatka řepková.  

V odstavci „Jádroviny“ je uvedená vlnatka krvavá, pilatka jablečná, zobonoská 

jablečná/ ovocná, mšice broskvoňová a květopas jabloňový.   

 

Na etiketě, která je umístěná na webových stránkách kontrolované osoby, nejsou 

tyto informace uvedeny. 

 

 

DELCAPS 050 CS, číslo povolení 5239-3: 

o V katalogu přípravku na str. 62 je v části „SPEKTRUM ÚČINNOSTI“ uveden 

seznam škodlivých organismů, které nejsou v platném rozhodnutí o povolení 

uvedeny. 

 

V odstavci „Řepka olejka ozimá“ je uveden krytonosec zelný, krytonosec 

šešulový, dřepčík olejkový, květilka zelná a pilatka řepková.  

V odstavci „Pšenice ozimá“ jsou uvedeny mšice a křísek polní.  

 

Na etiketě, která je umístěná na webových stránkách kontrolované osoby, nejsou 

tyto informace uvedeny. 

 

 

DELMETROS 100 SC, číslo povolení 5517-1: 

o V katalogu přípravku na str. 64 je v části „SPEKTRUM ÚČINNOSTI“ uveden 

seznam škodlivých organismů, které nejsou v platném rozhodnutí o povolení 

uvedeny. 

 

V odstavci „Řepka olejka“ je uveden krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový, 

krytonosec šešulový a pilatka řepková.  

V odstavci „Obilniny“ jsou uvedeny mšice a křísek polní.  

 

Na etiketě, která je umístěná na webových stránkách kontrolované osoby, nejsou 

tyto informace uvedeny. 

 

 

- REGULÁTORY RŮSTU: nebyly zjištěny nedostatky 

 

- MOŘIDLA: nebyly zjištěny nedostatky 

 

- SMÁČEDLA: nebyly zjištěny nedostatky 

 

 

 

 

 

 

 

 


