
 ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu 

 SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 
 ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ 
 Korespondenční adresa:  Zemědělská 1a, 613 00  BRNO 

Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05  PRAHA 1              Pracoviště ústředí:  Ztracená 1099/10, 161 00  PRAHA 6 
IČ: 65349563 DIČ: CZ65349563                    Bankovní spojení – č. ú: 61322011/0710 
Elektronická podání: epo@srs.cz  (datové zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) Web: www.srs.cz 
  podatelna.epo@srs.cz  (datové zprávy bez zaručeného el. podpisu) ID  DS: z4gaipn 

 

 

 

 

 

Č. j. SRS 051798/2013 

ze dne 24. 9. 2013 

   

 

 

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití 

 

Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) jako správní úřad podle § 72 odst. 4 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 Aliette 80 WG reg. č. 3511-11 
 

následujícím způsobem: 

 

Čl. 1 

 

1) Rozsah použití přípravku: 

1)Plodina, oblast 

použití. 

2) Škodlivý 

organismus, jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

ovocné školky, 

okrasné školky 

pravé plísně 

(oomycety) 

2-3 kg/ha AT  

AT – jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují. 

 

Dávka vody: 200-1000 l/ha 

Počet aplikací: max. 3x za rok 

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením. 

 

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje fosetyl-Al 

nebo kyselinu fosforitou a její soli jinak než preventivně. 

 

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:   
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i) Obecná ustanovení 

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v 

blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest). 

 

ii. Bezpečnostní opatření týkající se životního prostředí 

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, suchozemských 

obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních 

mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin. 

 

iii. Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe 

SPa 1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který 

obsahuje fosetyl-Al nebo kyselinu fosforitou a její soli vícekrát než 3x. 

 

3) Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. v platném znění: 

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů 

povrchových vod. 

 

Čl. 2 

 

Státní rostlinolékařská správa v rámci rozšíření povolení přípravku a menšinová použití není ve 

smyslu čl. 51 odst. 5 nařízení EP odpovědna za rizika spojená s nedostatečnou účinností 

přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika 

výlučně osoba používající přípravek.   

 

Toto nařízení SRS 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 

Aliette 80 WG  (reg. č. 3511-11). 

 

 

 

V Praze dne 25. 9. 2013 

 

                                                                                        Bc. Zdeněk Mach 

                                                                                        ředitel Státní rostlinolékařské správy 

 

 

 

 

datum vyvěšení na úřední desce SRS: 27. 9. 2013 

 

datum vyvěšení na úřední desce MZe: 27. 9. 2013 

 

datum snětí z úřední desky SRS: 14. 10. 2013 

 

datum snětí z úřední desky MZe: 14. 10. 2013 
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