PELLACOL
Reg.číslo: 3849-1
Držitel rozhodnutí

Věc:

o registraci:

ufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021
Linz, Rakousko

Doplnění stávající etikety přípravku

PELLACOL

• V bloku "Návod k použití":
Pod tabulku s registrovaným použitím držitele rozhodnutí o registraci, firmy Nufarm
GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Rakousko, vložte tabulku
s rozšířeným použitím do ovocných školek a ovocných sadů následujícím způsobem:

Rozšířené použití přípravku
pro tento účel:

povolené dle § 37 zákona č. 32612004 Sb., v platném znění:

I) Plodina, oblast
použití.

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

LA 3) Poznámka

školky,
ovocné
ovocné sady

ochrana proti
zimnímu okusu
zvěří

3 I /1000 stromků,
ředění s vodou v
poměru 1:1

AT

-

3) nátěr, po výsadbě,
max. lx

školky,
ovocné
ovocné sady

ochrana proti
letnímu okusu
zvěří

2 I 11000 stromků,
ředění s vodou v
poměru 1:1

AT

-

3) nátěr, po výsadbě,
max. lx

AT - určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje
Způsob použití: ruční nátěr
Voda: ředění přípravku s vodou 1: 1
Termín aplikace: po výsadbě
Riziko případného poškození ošetřovaných rostlin nese pěstitel (ošetřovatel).
Upravenou etiketu zašlete, prosím, na oddělení koordinace, SRS-SPOR Brno.
Vypracoval:
Martin Prokop
SRS, sekce přípravků na OR
oddělení kO~

Datum: 30. března 2010

Ovocnářská unie České republiky
Holovousy 1
508 01 Hořice

V Brně dne 30. března 2010

Čj. SRS 012962/2010
Vyřizuje:

Prokop/kl. 464, J. Švaříček/kl. 426

Věc:

ROZHODNUTÍ
Státní rostlinolékařská správa (dále jen "SRS") jako věcně příslušný správní orgán
podle § 72 odst. 4 písmo c) a v návaznosti na ustanovení § 37 odst. 1 zákona Č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen
"zákon") v řízení
ve věci: povolení rozšířeného použití přípravku na ochranu rostlin PELLACOL (dále jen
"přípravek") podle § 37 odst. 1 zákona, na základě návrhu ze dne 21. ledna 2008, doručeného
SRS dne 23. ledna 2008 a evidovaného pod číslem č.j. SRS SRS 001165/2008, podaného
Ovocnářskou unií České republiky, Holovousy ],508 O] Hořice (dále jen "navrhovatel"),

rozhodla takto:
I. povoluje se rozšířené použití přípravku:
Název přípravku:
Registračni čislo pripravku:
Účinná látka, obsah:
Držitel rozhodnuti o registraci:

PELLACOL
3849-]
thiram 120,15 gll
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse
4021 Linz, Rakousko

25,

pro tento účel:
1) Plodina,

2) Škodlivý organismus,
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ovocné školky,
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ovocné školky,

ochrana proti letnímu

2 lil 000 stromků,

ovocné sady

okusu zvěří

ředění s vodou v

3) nátěr, po
výsadbě,

poměru 1:1

max. lx

AT

AT

- určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje

Způsob použití: ruční nátěr
Voda: ředění přípravku s vodou 1:1
Termín aplikace: po výsadbě

2. Rozšířené použití přípravku pro uvedený účel se povoluje
rozhodnutí o registraci přípravku PELLACOL.

v souladu s dobou platnosti

3. Držitel tohoto rozhodnutí je povinen neprodleně písemně oznámit SRS nové informace o
možných a zjištěných nebezpečných
účincích přípravku, souvisejících
s uvedeným
rozšířeným použitím přípravku, včetně reziduí účinných látek v něm obsažených, na zdraví
lidí nebo zvířat nebo na životní prostředí (§ 39 odst. 1 zákona).
4. Rozšířené použití přípravku PELLACOL pro ošetření ovocných školek a sadů po výsadbě
proti zimnímu a letnímu okusu zvěří bylo posouzeno v Toxikologickém posudku dle § 33
odst. 4 a 5 zákona Č. 32612004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydaném Ministerstvem
zdravotnictví ČR (viz dopis č.j. 4230/2008-0VZ-34.3.3-25.1.08
ve znění ze dne 24. února
20 lOs přílohou ze dne 15. února 2010).
5. Použití ochranných prostředků se při aplikaci přípravku řídí schválenými
prostředky pro registrovaná použití uvedenými v etiketě přípravku.

ochrannými

Odůvodnění:
Navrhovatel přesvědčivým způsobem zdůvodnil potřebu ošetření ovocných školek a
sadů po výsadbě proti zimnímu a letnímu okusu zvěří přípravkem PELLACOL v dávce jak
navrhl na základě výsledků pokusů provedených odborným pracovištěm.
Z hlediska vlivu na životní prostředí bylo rozšíření použití přípravku PELLACOL posouzeno
dle zákona Č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění, a vyhlášky Č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu
rostlin, v platném znění v návaznosti na požadavky Směrnice Rady 97/57/ES, ze dne 22. září
1997, kterou se doplňuje Příloha VI ke Směrnici Rady 91/414/EHS, o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh.
Účinnost, vliv na ošetřené rostliny a fytotoxicita na ošetřených rostlinách nejsou předmětem
hodnocení SRS v souladu s ust. § 37 odst. 1 písmo b) zákona. Ve smyslu § 37 odst. 1 písmo b)
zákona Státní rostlinolékařská
správa povolí rozšířené použití přípravku, jestliže bylo
prokázáno, že nezpůsobuje zbytečné utrpení a bolest obratlovcům, nemá škodlivý účinek na
zdraví lidí nebo zvířat nebo na podzemní vodu a nemá nepřijatelný vliv na životní prostředí
zejména se zřetelem na jeho rozpad a pohyb.
Z výše uvedeného vyplývá, že nevyhodnocení rizika ve smyslu § 33 odst. 3 písmo b) bod 1 a 2
zákona v rámci řízení o povolení rozšířeného použití přípravku zakládá odpovědnost držitele
povolení vůči třetím osobám ve věcech účinnosti přípravku a jeho účinku na rostliny, přičemž
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odpovědnost za škodu vzniklou z těchto příčin nese výlučně držitel povolení rozšířeného
použití přípravku.
Držitel rozhodnutí o registraci se k návrhu na rozšířené použití přípravku PELLACOL pro
ošetření ovocných školek a sadů po výsadbě proti zimnímu a letnímu okusu zvěří vyjádřil
dopisem ze dne 27. února 2008.

Vzhledem k tomu, že SRS neshledala žádné důvody
rozšířeného použití přípravku, rozhodla tak, jak shora uvedeno.

svědčící

proti

povolení

Sprá ní poplatek, splatný podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění zákona Č. 553/2005 Sb., podle Položky 83 písmo a) Sazebníku "Přijetí žádosti o
rozšíření registrace přípravku na ochranu rostlin" ve výši 300,- Kč, k žádosti doručené SRS
dne 23. ledna 2008, byl uhrazen 6. února 2008 převodem na účet SRS.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to
k Ministerstvu zemědělství České republiky, odbor rostlinných komodit, prostřednictvím
Státní rostlinolékařské
správy, sekce přípravků na ochranu rostlin, Zemědělská
1 a,
61300 Brno.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.
vedoucí sekce
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