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Č. j. SRS 039413/2013 

ze dne 17. července 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 Mospilan 20 SP č. 4053-7 
 

následujícím způsobem: 

 

Čl. 1 

 

1) Rozsah použití přípravku: 

1) Plodina, oblast 

použití 
2) Škodlivý organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 
OL 3) Poznámka 

maliník, 

ostružiník 

bejlomorka ostružiníková 0,25 kg/ha 

 

49 
 

 

Max. 2x za vegetaci, před květem do balonového stadia květu, po sklizni. 

Dávka vody: 200-1000 l/ha. 

Přípravek se aplikuje postřikem schválenými pozemními postřikovači a rosiči.  

 

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou 

látku ze skupiny neonikotinoidů (např. acetamiprid, thiakloprid, klothianidin, imidakloprid, 

thiamethoxam) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem 

účinku. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů: 

MOSPILAN 20 SP 
bez 

redukce 

tryska  

50 % 

tryska 

75 % 

tryska  

90 % 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organismů 

[m]  

Maliník, ostružiník 6 6 6 6 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových členovců [m]  
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Maliník, ostružiník  10 5 0 0 

 

Státní rostlinolékařská správa v rámci rozšíření povolení přípravku  

 

Mospilan 20 SP č. 4053-7 
 

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 22 Zdraví škodlivý při požití. 

R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodním prostředí. 

 

b) Pokyny pro bezpečné zacházení: 

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 

S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. 

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 

pomoc. 

S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. 

S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem  

S 36/37Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice   

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní 

listy. 

 

3) Další označení přípravku dle zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění, dle vyhlášky č.      

    327/2012 Sb., 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. 

 

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: 

--- 
 

4) Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby  
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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 zdraví škodlivý, včetně tohoto označení. 

 

6.2 z hlediska vlivu na životní prostředí: 

výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností podle přílohy č. 5 

vyhlášky č. 402/2011 Sb.:  

Nejsou vyžadovány. 

 

6) Klasifikace přípravku z hlediska vlivu na zdraví člověka podle směrnice 1999/45/ES (v ČR     

     podle zákona č. 350/2011 Sb.), kterou musí obsahovat povolení podle čl. 31 odst. 2 nařízení   

     (ES) č. 1107/2009: 

      Xn, R22 

      R52/53 

 

7) Závazné označení přípravku podle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se   

     provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009: 

    Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. 

 

8) 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 s uvedeným kódem 

podle přílohy A k ČSN EN 374-1. 

ochrana očí a obličeje není nutná  

ochrana těla celkový ochranný oděv z textilního materiálu podle 

ČSN EN 14605 nebo podle ČSN EN 13034 označený 

piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 

340 a nepromokavý plášť s kapucí (turistická pláštěnka). 

ochrana hlavy není nutná 

ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv (gumové nebo plastové 

holinky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo 

ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském 

terénu). 

 

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného 

umytí teplou vodou a mýdlem nejezte, nepijte a nekuřte. 

Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte. 
 

 

    9) Vymezení kategorie uživatelů přípravku: 

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) 

zákona. 

 

Čl. 2 

 

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. 
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Doba platnosti nařízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku 

Mospilan 20 SP  (reg. č. 4053-7). 

 

         Čl. 3 

 

Nařízení SRS vydané dne 22. dubna 2013 pod č.j. SRS 022738/2013  se ruší a nahrazuje se tímto 

nařízením. 

 

V Praze dne 22. července 2013 

 

                                                                                        Bc. Zdeněk Mach 

                                                                                        ředitel Státní rostlinolékařské správy 

 

 

datum vyvěšení na úřední desce SRS: 23.7.2013 

 

datum vyvěšení na úřední desce MZe: 23.7.2013 

 

datum snětí z úřední desky SRS: 7.8.2013 

 

datum snětí z úřední desky MZe: 7.8.2013 

 


