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Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina  bez redukce 
     tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

  tryska 

90 % 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 

[m] 

lnička setá, řepa salátová, tuřín, 

vodnice bílá, vodnice černá, brukev 

řepák, lilie, narcis, vrba 

5 5 0 0 

 

 

Movento 100 SC 

evidenční číslo: 5110-0 

účinná látka: spirotetramat  100 g/l 

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2025 

 

Rozsah povoleného 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 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

 

cibulovité 

okrasné 

rostliny, 

okrasné rostliny 

mšice 0,75 l/ha AT  1) od: 69 BBCH, 

do: 89 BBCH, 

mimo období 

kvetení  

 

ovocné dřeviny 

okrasné dřeviny  

mšice 0,75 l/ha -  1) mimo období 

kvetení  

 5) školky 

réva mšička révokaz 0,5-0,7 l/ha 14  1) od: 69 BBCH, 

do: 81 BBCH  

 5) školky, 

mladé výsadby, 

podnožové 

vinice 

réva  pidikřísek 

révový, křísek 

révový 

0,5-0,7 l/ha 14  1) od: 60 BBCH, 

do: 81 BBCH  

 5) školky, 

mladé výsadby, 

podnožové 

vinice 

angrešt, bez 

černý, borůvka 

mšice 0,75 l/ha AT  1) po sklizni   

meruňka, třešeň, 

višeň, broskvoň, 

slivoň 

puklice 

švestková 

2,25 l/ha   

(0,75 l/1 m 

výšky 

koruny/ha) 

21  1) od: 69 BBCH, 

do: 81 BBCH  
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mrkev, celer  

bulvový, 

pastinák, petržel 

mšice, dutilka 

hlohová 

0,45-0,75 

l/ha 

21  1) od: 12 BBCH, 

do: 49 BBCH  

 

čekanka 

salátová listová 

mšice, dutilka 

topolová 

0,45-0,75 

l/ha 

7  1) od: 13 BBCH, 

do: 49 BBCH  

 

endívie 

širokolistá 

dutilka topolová 0,75 l/ha 7  1) od: 13 BBCH, 

do: 49 BBCH  

 

 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 

aplikace a sklizní. 

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

       (-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

Plodina, oblast 

použití 

Dávka 

vody 

Způsob 

aplikace 

Max. počet aplikací 

v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi  

angrešt  500-1000 

l/ha 

postřik, 

rosení 

  2x /rok  14 dnů 

bez černý  500-1000 

l/ha 

postřik, 

rosení 

  2x /rok  14 dnů 

borůvka  500-1000 

l/ha 

postřik, 

rosení 

  2x /rok  14 dnů 

broskvoň  500-1500 

l/ha 

postřik, 

rosení 

  2x /rok  14 dnů 

celer bulvový  200-500 

l/ha 

postřik   2x  14 dnů 

cibulovité okrasné 

rostliny 

 200-800 

l/ha 

postřik, 

rosení 

  2x /rok  14 dnů 

čekanka salátová  200-500 

l/ha 

postřik   2x  14 dnů 

endívie širokolistá  500 l/ha postřik   1x  

meruňka  500-1500 

l/ha 

postřik, 

rosení 

  2x /rok  14 dnů 

mrkev  200-500 

l/ha 

postřik   2x  14 dnů 

okrasné dřeviny  200-800 

l/ha 

postřik, 

rosení 

  2x /rok  14 dnů 

okrasné rostliny  200-800 

l/ha 

postřik, 

rosení 

  2x /rok  14 dnů 

ovocné dřeviny  200-800 

l/ha 

postřik, 

rosení 

  2x /rok  14 dnů 

pastinák  200-500 

l/ha 

postřik   2x  14 dnů 

petržel  200-500 

l/ha 

postřik   2x  14 dnů 
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réva  1000 l/ha postřik, 

rosení 

  2x /rok  14 dnů 

slivoň  500-1500 

l/ha 

postřik, 

rosení 

  2x /rok  14 dnů 

třešeň  500-1500 

l/ha 

postřik, 

rosení 

  2x /rok  14 dnů 

višeň  500-1500 

l/ha 

postřik, 

rosení 

  2x /rok  14 dnů 

Pro použití do plodin třešeň, višeň: 

V dávce 2,25 l přípravku/ha (tedy při výšce koruny 3 m) lze přípravek aplikovat pouze při 

použití intervalu mezi aplikacemi 21 dní. 

 

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] 

okrasné rostliny nad 150 cm, ovocné a 

okrasné školky, meruňka, třešeň, višeň, 

broskvoň, slivoň 

6 6 6 6 

 

 Phostoxin tablety 

evidenční číslo: 3252-1 

účinná látka: fosfid hlinitý  56% 

platnost povolení končí dne: 31. 8. 2020 

 

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 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

dřevo v přepravních 

kontejnerech 

dřevokazný 

hmyz 

5-10 tabl./ m3 dřeva 

 (= 5-10 g PH3 /m
3) 

-   

Tableta o hmotnosti 3 g uvolní 1 g fosfinu. 

Vyšší dávka se volí u dřeva a způsobu ložení, kde je zpomalena difuze plynu, což má za následek 

nedostatečnou distribuci plynného fosfinu.  

Ochrannou lhůtu není třeba stanovit. Je pokryta dobou nutnou na odvětrání kontejneru. 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině 

dřevo  ZÁSADNĚ 

NEVLHČIT 

fumigace 1x  při naskladnění kontejneru 

 

Doba expozice při fumigaci vzhledem k teplotě dřeva: 

teplota komodity minimální doba expozice  
pod 5 °C fumigace se neprovádí 
5-10°C 10 dnů (240 hodin) 


Obdélník


