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Č. j. SRS 032629/2013 

ze dne 7. června 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 Topas 100 EC reg. č. 3750-6 
 

následujícím způsobem: 

 

Čl. 1 

 

1) Rozsah použití přípravku: 

1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organismus, 

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

okrasné školky, ovocné 

školky 

padlí jabloňové 0,045 % AT  

 

Dávka vody: 200-1000 l/ha 

Max. 3 x za rok, v intervalu 14 dní 

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením. 

 

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením 

jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. 

 

Státní rostlinolékařská správa v rámci rozšíření povolení přípravku  

 

Topas 100 EC reg. č. 3750-6 
 

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.   
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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 36 Dráždí oči. 

R 51/53 Toxický 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 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. 

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

pomoc. 

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 

obličejový štít. 

S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. 

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

listy. 

S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a  

ukažte tento obal nebo označení. 

 

3) Další označení přípravku podle vyhlášky č. 327/2004 Sb., v platném znění, zákona  

    č. 350/2011 Sb., vyhlášky č. 327/2012 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.  

 

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

podzemní vody. 

 

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, suchozemských 

obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních 

mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin. 

 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní 

prostředí. 

 

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.: Xi, Dráždivý 

 

5.2 z hlediska vlivu na životní prostředí: 

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

vyhlášky č. 402/2011 Sb.:  
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Piktogram náležející slovnímu označení nebezpečný pro životní prostředí, 

včetně tohoto označení. 

 

7) Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci přípravku: 

Ochranné prostředky při přípravě postřikové kapaliny (Os-2): 

ochrana dýchacích orgánů (A1) - ústenka z filtračního materiálu nebo (A3)- polomaska 

z filtračního       materiálu (ČSN EN 149) 

ochrana očí a obličeje (B2)- uzavřené brýle nebo (B3)- obličejový štít (ČSN EN 166) 

ochrana těla (C1) - protichemický ochranný oděv z textil. mat.(ČSN EN 368 a ČSN EN 369),  

                     (C3) - zástěra z PVC nebo pogumovaného textilu 

ochrana hlavy (D) - čepice se štítkem nebo klobouk 

ochrana rukou (E) - gumové rukavice (ČSN EN 374-1) 

ochrana nohou (F) - gumové nebo plastové holinky (ČSN EN 346) 

 

Ochranné prostředky při aplikaci (Os-1): 

ochrana dýchacích orgánů (A1) - ústenka z filtračního materiálu nebo (A3) - polomaska 

z filtračního       materiálu (ČSN EN 149) 

ochrana očí a obličeje (B2) - uzavřené brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166) 

ochrana těla (C1) - protichemický ochranný oděv z textil. mat. (ČSN EN 368 a ČSN EN 369) 

ochrana hlavy (D) - čepice se štítkem nebo klobouk 

ochrana rukou (E) - gumové rukavice (ČSN EN 374-1) 

ochrana nohou (F) - gumové nebo plastové holinky (ČSN EN 346) 

 

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. 

 

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

Topas100 EC  (reg. č. 3750-6). 

 

V Praze dne 7. června 2013 

 

                                                                                        Bc. Zdeněk Mach 

                                                                                        ředitel Státní rostlinolékařské správy 

 

 

 

 

datum vyvěšení na úřední desce SRS: 11.6.2013 

 

datum vyvěšení na úřední desce MZe: 11.062013 

 

datum snětí z úřední desky SRS: 27.6.2013 

 

datum snětí z úřední desky MZe: 27.6.2013 

 


