ČR - Státní rostlinoléka ská správa, organizační složka státu
SEKCE P ÍPRůVK Nů OCHRůNU ROSTLIN

ODBOR KOORDINůCE HODNOCENÍ

Korespondenční adresa: Zem d lská 1a, 613 00 BRNO

Č. j. SRS 049020/2012
ze dne 7.11.2012
VY IZUJE/TELEFON: Mgr. Eva Trávníčková / 545 110 443
E-MAIL: eva.travnickova@srs.cz

Na ízení Státní rostlinoléka ské správy o rozší ení povolení na menšinová použití
Státní rostlinoléka ská správa (dále jen „SRS“) jako správní ú ad podle § 72 odst. 4 písm.
e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinoléka ské péči a o zm n n kterých souvisejících zákon ,
ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon “), tímto
povoluje
podle čl. 51 na ízení odst. 2 na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200ř
(„dále jen „na ízení EP“)
rozší ení povolení na menšinová použití

p ípravku EXPLICIT PLUS reg. č. 4612-1
následujícím zp sobem:
Čl. 1
1) Rozsah použití p ípravku:
1) Plodina, oblast 2) Škodlivý
použití
organismus, jiný účel
použití

Dávkování,
mísitelnost

OL 3) Poznámka

ovocné školky,
okrasné školky

0,17 kg/ha

AT

k ísi, housenky
motýl

Dávka vody: 200 - 1000 l/ha
Počet aplikací: max. 4 x za rok.
K zabrán ní vzniku rezistence neaplikujte tento p ípravek stále po sob bez p erušení ošet ením
jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organism :
tryska
tryska
tryska
Plodina
bez redukce
50 %
75 %
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organism [m]
Ovocné a okrasné školky
Sídlo organizace:
IČ: 65349563
Elektronická podání:

6

T šnov 17, 117 05 PRAHA 1
DIČ: CZ65349563
epo@srs.cz (datové zprávy se zaručeným elektronickým podpisem)
podatelna.epo@srs.cz (datové zprávy bez zaručeného el. podpisu)
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Ochranná vzdálenost od okraje ošet ovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových
členovc [m]
Ovocné a okrasné školky

20

20

20

20

Státní rostlinoléka ská správa v rámci rozší ení povolení p ípravku

EXPLICIT PLUS reg. č. 4612-1
na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 na ízení EP odpov dna za rizika spojená
s nedostatečnou účinností p ípravku nebo jeho p ípadnou fytotoxicitou. Ve smyslu p edm tného
ustanovení nese tato rizika výlučn osoba používající p ípravek.
2) Závazné podmínky pro zacházení s p ípravkem podle p ílohy č. 6 a 7 vyhlášky č. 402/2011
Sb.:
a) Označení z hlediska speciálních rizik:
R22
Zdraví škodlivý p i požití
R 51/53 Toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé účinky
ve vodním prost edí.
b) Pokyny pro bezpečné zacházení:
S2
Uchovávejte mimo dosah d tí
S13
Uchovávejte odd len od potravin, nápoj a krmiv
S20/21 Nejezte, nepijte a neku te p i používání
S 26
P i zasažení očí okamžit d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou
pomoc.
S 28
P i styku s k ží okamžit omyjte velkým množstvím vody.
S35
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ny bezpečný zp sobem
S 36/37/3ř Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít.
S 61
Zabra te uvoln ní do životního prost edí. Viz speciální pokyny nebo
bezpečnostní listy.
S 62
P i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit vyhledejte léka skou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení.
c) Další označení z hlediska zdraví lidí:
Z hlediska ochrany zdraví lidí žádné
3) Další označení p ípravku podle zákona č. 326/2004 Sb., v platném zn ní, vyhlášky č. 327/2004
Sb., v platném zn ní, zákona č. 350/2011 Sb. a na ízení Komise (EU) č. 547/2011:
a) Označení p ípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prost edí:
SP 1 Neznečiš ujte vody p ípravkem nebo jeho obalem. (Nečist te aplikační za ízení v
blízkosti povrchové vody / zabra te kontaminaci vod splachem z farem a cest).
P ípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupn zdroj podzemních a
povrchových vod.
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P ípravek nevyžaduje specifická opat ení z hlediska ochrany ptactva, suchozemských
obratlovc , včel, p dních makroorganism , p dních mikroorganism a necílových
rostlin.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člov ka a životní
prost edí.
4) Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
za podmínek: Podmínky skladování p ípravku, zacházení p ípravku a bezpečnostní
opat ení jsou uvedeny na etiket p ípravku.
5) Varovná označení p ípravku:
5.1 z hlediska vlivu na zdraví lidí:
výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností podle p ílohy č. 5
vyhlášky č. 402/2011 Sb.:
Piktogram náležející slovnímu označení zdraví škodlivý, včetn tohoto označení.
5.2 z hlediska vlivu na životní prost edí:
výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností podle p ílohy č. 5
vyhlášky č. 402/2011 Sb.:
Piktogram náležející slovnímu označení nebezpečný pro životní prost edí, včetn
tohoto označení.
6) Závazné označení p ípravku podle p ílohy I Na ízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se
provádí na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009:
P ed použitím si p ečt te p iložené pokyny.
7) Osobní ochranné pracovní prost edky p i p íprav a aplikaci p ípravku:
ochrana dýchacích orgán
ústenka z filtračního materiálu nebo polomaska z filtračního
materiálu (ČSN EN 14ř)
ochrana očí a obličeje
uzav ené brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166)
ochrana t la
protichemický ochranný od v z textil. mat. (ČSN EN 36Ř a
ČSN EN 36ř), zást ra z PVC nebo pogumovaného textilu
ochrana hlavy
čepice se štítkem nebo klobouk
ochrana rukou
gumové rukavice (ČSN EN 374-1)
ochrana nohou
gumové nebo plastové holinky (ČSN EN 346)
Čl. 2
Toto na ízení SRS o rozší ení povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 na ízení EP
nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho
vyv šení na ú ední desce Ministerstva zem d lství.
Doba platnosti na ízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení p ípravku
EXPLICIT PLUS (reg. č. 4612-1).

V Praze dne 9. 11. 2012
Bc. Zden k Mach
editel Státní rostlinoléka ské správy
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datum vyv šení na ú ední desce SRS: 12. 11. 2012
datum vyv šení na ú ední desce MZe: 12. 11. 2012
datum sn tí z ú ední desky SRS: 28. 11. 2012
datum sn tí z ú ední desky MZe: 28. 11. 2012
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