ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu
SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Č. j. SRS 022726/2013
ze dne 22. dubna 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 nařízení odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
(„dále jen „nařízení EP“)
rozšíření povolení na menšinová použití

přípravku Floramite 240 SC reg. č. 4586-0
následujícím způsobem:
Čl. 1
1) Rozsah použití přípravku:
1) Plodina, oblast
použití

2) Škodlivý organismus, Dávkování,
jiný účel použití
mísitelnost

OL 3) Poznámka

jahodník skleníky

svilušky

1

0,4 l/ha

Přípravek se aplikuje v BBCH 15-87, max. 2x za vegetační sezónu v intervalu 7 dní.
Dávka vody: 1000-1200 l/ha
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení
ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
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IČ: 65349563
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Státní rostlinolékařská správa v rámci rozšíření povolení přípravku

Floramite 240 SC reg. č. 4586-0
na 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.
2) Závazné podmínky pro zacházení s přípravkem podle přílohy č. 6 a 7 vyhlášky č. 402/2011
Sb.:
a) Označení z hlediska speciálních rizik:
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí.
b) Pokyny pro bezpečné zacházení:
S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
S 23 Nevdechujte aerosoly.
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní
listy.
3) Další označení přípravku podle zákona č. 326/2004 Sb.., v platném znění, zákona
č. 350/2011 Sb. a nařízení Komise (EU) č. 547/2011:
a) Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v
blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a
povrchových vod.
Za účelem ochrany necílových členovců neaplikujte ve sklenících, kde je používána
biologická ochrana.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských
obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových
suchozemských rostlin.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní
prostředí.
b) Informace o poskytnutí první pomoci při zasažení člověka přípravkem:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (pálení očí; podráždění kůže nebo
podezření na alergickou reakci) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a
poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci. Přejděte mimo
ošetřovanou oblast.
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První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky
umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte,
současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím
vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.
Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek, obal přípravku popř. bezpečnostní list.
Při vyhledání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo a o
poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze
konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě:
224 919 293 nebo 224 915 402.
4) Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
5) Varovná označení přípravku:
5.1 z hlediska vlivu na zdraví lidí:
výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností podle přílohy č. 5
vyhlášky č. 402/2011 Sb.:
Piktogram náležející slovnímu označení dráždivý, včetně tohoto označení.
5.2 z hlediska vlivu na životní prostředí:
výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností podle přílohy č. 5
vyhlášky č. 402/2011 Sb.:
Piktogram náležející slovnímu označení nebezpečný pro životní prostředí, včetně
tohoto označení.
6) Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci přípravku:
Ochrana dýchacích orgánů není nutná
Ochrana rukou
gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro
chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným
kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.
Ochrana očí a obličeje
není nutná
Ochrana těla
celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např.
podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1,
popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv
označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle
ČSN EN 340.
Dodatečná ochrana hlavy není nutná
Dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové
holinky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347
(s ohledem na práci v zemědělském terénu)
Společný údaj k OOPP
poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba
urychleně vyměnit.
7) Vymezení kategorie uživatelů přípravku:
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h)
zákona.
Čl. 2
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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
Floramite 240 SC (reg. č. 4586-0).

V Praze dne 22. 4. 2013
Bc. Zdeněk Mach
ředitel Státní rostlinolékařské správy
datum vyvěšení na úřední desce SRS: 24. 4. 2013
datum vyvěšení na úřední desce MZe: 24. 4. 2013
datum snětí z úřední desky SRS: 9. 5. 2013
datum snětí z úřední desky MZe: 9. 5. 2013
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