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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 

(„dále jen „nařízení EP“) 

 

rozšíření povolení na menšinová použití 

 

přípravku SIGNUM evid. č. 4738-1 

 

následujícím způsobem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ 

________________________________________________________________ 
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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 

mrkev padlí miříkovitých, 

suchá skvrnitost listů 

mrkve 

0,75 kg/ha 14  1) od: 41 BBCH, do: 

47 BBCH 

 2) od začátku výskytu  

ovocné školky, 

okrasné školky 

padlí, skvrnitost listů 0,75 kg/ha AT   

špenát skvrnitost listů špenátu 1,5 kg/ha 28 1) od: 12 BBCH  

2) od začátku výskytu  

       OL (ochranná lhůta) – AT – je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 

       Ochranná lhůta je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní. 

    Plodina, oblast 

použití 
Dávka vody Způsob 

aplikace 
Max. počet 

aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

mrkev  200-600 l/ha postřik   2x  7 dnů 

Ovocné a okrasné 

školky 

 200-1000 l/ha postřik   3x  za rok  

špenát  200-600 l/ha postřik   2x  8 -12 dnů 

 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

špenát, mrkev, ovocné a okrasné školky < 50 

cm 
4 4 4 4 

Ovocné a okrasné školky 50 – 150 cm  10 6 6 6 

Ovocné a okrasné školky > 150 cm  25 20 16 10 
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Při aplikaci do ovocných a okrasných školek 50 – 150 cm: 

SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° 

svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.  

 

Při aplikaci do ovocných a okrasných školek >150 cm: 

SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° 

svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m 

 

 

 

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

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 cest).  

 

3) Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

     Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. 

 

4) Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h)    

    zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění. 

 

 

 

Čl. 2 

 

ÚKZÚZ v rámci rozšíření povolení přípravku na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 

nařízení EP 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 EP 

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 

SIGNUM  (evid. č. 4738-1). 
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Čl. 3 

 

Toto nařízení ÚKZÚZ se v plném rozsahu vztahuje i na všechna další obchodní jména přípravku 

SIGNUM. 

 

Čl. 4 

 

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

k přípravku.  

 

Čl. 5 

 

ÚKZÚZ stanoví v souladu s ust. článku 46 Nařízení ES odkladnou lhůtu pro prodej a distribuci 

přípravku SIGNUM do 18. 6. 2018, a odkladnou lhůtu pro používání nakoupených zásob tohoto 

přípravku  opatřených  etiketou  uvedenou  do souladu s nařízením  čj. SRS 035991/2013 ze  dne 

26. června 2013 a nařízením čj. UKZUZ 023594/2016 ze dne 2. 3. 2016, a to do 18. 6. 2019. 

Tyto lhůty začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení o změně povolení. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                            Ing. Pavel Minář, Ph.D. 

                                                                                                ředitel odboru POR 

 

 

 

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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