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NaUízení Státní rostlinolékaUské správy o rozšíUení povolení na menšinová použití 
 

Státní rostlinolékaUská správa (dále jen „SRS“) jako správní úUad podle § 72 odst. 4 písm. 
e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékaUské péči a o zmEnE nEkterých souvisejících zákon], 
ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále jen „zákon “), tímto 
 

povoluje 
 

podle čl. 51 naUízení odst. 2 naUízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200ř  
(„dále jen „naUízení EP“) 

 
rozšíUení povolení na menšinová použití  

 
pUípravku STOCKER reg. č. 4612-2 

 
následujícím zp]sobem: 

 
Čl. 1 

 
1) Rozsah použití pUípravku: 

1) Plodina, oblast 
použití 

2) Škodlivý 
organismus, jiný účel 
použití 

Dávkování, 
mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

ovocné školky, 
okrasné školky 

kUísi, housenky 
motýl] 

0,17 kg/ha  

 

AT  

 
Dávka vody: 200 - 1000 l/ha 
Počet aplikací: max. 4 x za rok. 
K zabránEní vzniku rezistence neaplikujte tento pUípravek stále po sobE bez pUerušení ošetUením 
jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. 
 
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organism]: 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 
tryska 
75 % 

  tryska 
90 % 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organism] [m] 
Ovocné a okrasné školky 6 6 6 6 
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Ochranná vzdálenost od okraje ošetUovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 
členovc] [m] 
Ovocné a okrasné školky 20 20 20 20 

 
 

Státní rostlinolékaUská správa v rámci rozšíUení povolení pUípravku  
 

STOCKER reg. č. 4612-2 
 
na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 naUízení EP odpovEdna za rizika spojená 
s nedostatečnou účinností pUípravku nebo jeho pUípadnou fytotoxicitou. Ve smyslu pUedmEtného 
ustanovení nese tato rizika výlučnE osoba používající pUípravek.   

 
2) Závazné podmínky pro zacházení s pUípravkem podle pUílohy č. 6 a 7 vyhlášky č. 402/2011      
    Sb.: 

a) Označení z hlediska speciálních rizik: 
R22   Zdraví škodlivý pUi požití 
R 51/53  Toxický pro vodní organismy, m]že vyvolat dlouhodobé nepUíznivé účinky 

ve vodním prostUedí. 
 

b) Pokyny pro bezpečné zacházení: 
S2  Uchovávejte mimo dosah dEtí 
S13  Uchovávejte oddElenE od potravin, nápoj] a krmiv 
S20/21  Nejezte, nepijte a nekuUte pUi používání 
S 26  PUi zasažení očí okamžitE d]kladnE vypláchnEte vodou a vyhledejte lékaUskou 

pomoc. 
S 28  PUi styku s k]ží okamžitE omyjte velkým množstvím vody. 
S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodnEny bezpečný zp]sobem 
S 36/37/3ř Používejte vhodný ochranný odEv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 

obličejový štít. 
S 61  ZabraOte uvolnEní do životního prostUedí. Viz speciální pokyny nebo 

bezpečnostní listy. 
S 62  PUi požití nevyvolávejte zvracení: okamžitE vyhledejte lékaUskou pomoc a 

ukažte tento obal nebo označení. 
 

c) Další označení z hlediska zdraví lidí: 
 Z hlediska ochrany zdraví lidí žádné 

 
3) Další označení pUípravku podle zákona č. 326/2004 Sb., v platném znEní, vyhlášky č. 327/2004   
    Sb., v platném znEní, zákona  č. 350/2011 Sb. a naUízení Komise (EU) č. 547/2011: 
 
          a) Označení pUípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostUedí: 

SP 1 Neznečiš[ujte vody pUípravkem nebo jeho obalem. /NečistEte aplikační zaUízení v 
blízkosti povrchové vody / zabraOte kontaminaci vod splachem z farem a cest.  

            
PUípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupnE zdroj] podzemních a 
povrchových vod. 
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PUípravek nevyžaduje specifická opatUení z hlediska ochrany ptactva, suchozemských 
obratlovc], včel, p]dních makroorganism],  p]dních mikroorganism] a necílových 
rostlin. 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro človEka a životní 
prostUedí. 

 
4) Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby  

za podmínek:  Podmínky skladování pUípravku, zacházení pUípravku a bezpečnostní 
opatUení jsou uvedeny na etiketE pUípravku. 

 
5) Varovná označení pUípravku:   

5.1 z hlediska vlivu na zdraví lidí: 
výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností podle pUílohy č. 5 
vyhlášky č. 402/2011 Sb.:  
Piktogram náležející slovnímu označení zdraví škodlivý, včetnE tohoto označení. 
 

5.2 z hlediska vlivu na životní prostUedí: 
výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností podle pUílohy č. 5 
vyhlášky č. 402/2011 Sb.:  
Piktogram náležející slovnímu označení nebezpečný pro životní prostUedí, včetnE 
tohoto označení. 

 
6)  Závazné označení pUípravku podle pUílohy I NaUízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se   
     provádí naUízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009: 
    PUed použitím si pUečtEte pUiložené pokyny. 
 
7) Osobní ochranné pracovní prostUedky pUi pUípravE a aplikaci pUípravku: 
ochrana dýchacích orgán] ústenka z filtračního materiálu nebo polomaska z filtračního 

materiálu (ČSN EN 14ř) 
ochrana očí a obličeje uzavUené brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166) 
ochrana tEla protichemický ochranný odEv z textil. mat. (ČSN EN 36Ř a 

ČSN EN 36ř), zástEra z PVC nebo pogumovaného textilu 
ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk 
ochrana rukou gumové rukavice (ČSN EN 374-1) 
ochrana nohou gumové nebo plastové holinky (ČSN EN 346) 

 
Čl. 2 

 
Toto naUízení SRS o rozšíUení povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 naUízení EP 
nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho 
vyvEšení na úUední desce Ministerstva zemEdElství. 
 
Doba platnosti naUízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení pUípravku 
STOCKER  (reg. č. 4612-2). 
 
 
V Praze dne 9. 11. 2012 
 
                                                                                        Bc. ZdenEk Mach 
                                                                                        Ueditel Státní rostlinolékaUské správy 
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datum vyvEšení na úUední desce SRS: 12. 11. 2012 
 
datum vyvEšení na úUední desce MZe: 12. 11. 2012 
 
datum snEtí z úUední desky SRS: 28. 11. 2012 
 
datum snEtí z úUední desky MZe: 28. 11. 2012 
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