
 

5. ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ POVOLENÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ZMĚNA V ROZŠÍŘENÉM 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU tzv. „minority“ (= menšinová použití)  
 

a) rozhodnutí vydaná držiteli povolení k přípravku  
 ANTRE 70 WG  

držitel rozhodnutí o povolení: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel Str. 50, 40789 Monheim, 

    Germany  
registrační číslo:   4718-0  

účinná látka:    propineb 700 g/kg  

platnost povolení končí dne:  31.3.2014  

 

1) rozsah povoleného použití: 

 

1)Plodina, oblast 
použití  

2) Škodlivý 
organismus, 

jiný účel použití  

Dávkování, mísitelnost  OL  3) Poznámka  

jádroviny  strupovitost  0,65-0,75 kg / 1m výšky 

koruny/ha (max. 2,25 kg/ha)  

AT  1) do BBCH 69 

(ukončené 
kvetení), max. 

výška olistění 3m  

3) max. 2x  
réva  plíseň révová  0,8-1 kg/ha do BBCH 61 (počátek 

kvetení), max. 500 l vody /ha 

(min. koncentrace 0,2%);  
1,6-2 kg/ha od BBCH 61 (počátek 

kvetení), max. 1000 l vody /ha 

(min. koncentrace 0,2%)  

28  3) max. 2x  

réva  černá skvrnitost  2 kg/ha  AT  1) od BBCH 05 
(stadium vlny), do 

BBCH 13 (3 

vyvinuté listy)  
3) max. 2x  

réva  červená spála  1,5 kg/ha do BBCH 71 

(nasazování bobulí), max. 750 l 
vody /ha (min. koncentrace 0,2%)  

2 kg/ha od BBCH 71 (nasazování 

bobulí), max. 1000 l vody /ha 

(min. koncentrace 0,2%)  

28  3) max. 2x  

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

(přípravek lze aplikovat nejpozději do růstové fáze jádrovin BBCH 69).  

Maximální počet ošetření: jádroviny 2 x za vegetační sezónu,  
réva 2 x za vegetační sezónu.  

 



Dávka aplikační kapaliny: jádroviny 200 – 1000 l / ha  

réva 200 – 1000 l / ha  

Interval mezi ošetřeními: jádroviny 7 – 14 dní  
réva 7 – 14 dní  

Nižší dávka v rámci uvedeného rozmezí se použije při menším ohrožení porostu a při kratším 

intervalu mezi ošetřeními.  

 

2) Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení:  

 

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1107/2009 

1) Plodina, 
oblast použití.  

2) Škodlivý organismus, 
jiný účel použití  

Dávkování, 
mísitelnost  

OL  3) Poznámka  

rajče  hnědá skvrnitost rajčat, 

čerň rajčatová, septorióza 
rajčat  

2,25 kg/ha  3  1) skleníky, 

fóliovníky  

rajče  hnědá skvrnitost rajčat, 

čerň rajčatová, septorióza 
rajčat  

2,25 kg/ha  7  1) pole  

třešeň, višeň  skvrnitost listů třešně, 

strupovitost peckovin, 

suchá skvrnitost listů 
peckovin  

2,25 kg/ha  28  

Použití preventivně, na počátku infekce dle prognózy a signalizace, max. 2x za sezónu.  

U rajčete v BBCH 14 - 85, max. 600 - 1000 l vody/ha, interval mezi ošetřeními: 7dní.  
U třešně a višně v BBCH 59 - 72, max. 300 - 1000 l vody/ha, interval mezi ošetřeními:10 -14dní  

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu 

ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba 

používající přípravek. 

3) Další společné pokyny pro použití přípravku:  
 

Přípravek se aplikuje rosením nebo postřikem schválenými pozemními aplikátory.  

Při aplikaci nízkých dávek vody konzultujte s držitelem povolení možný vliv zvýšené koncentrace 
přípravku na účinnost a plodinu.  

Vzhledem k nízké hodnotě suspendovatelnosti je nezbytné míchání kapaliny během aplikace, věnujte 

zvýšenou pozornost čištění aplikačního zařízení. 


