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Stara

ne 

250 

EC 

IQ - CRYSTAL

Restrikce pesticidů v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh se v 
posledních letech dotkla i přípravků z portfolia 
Cortevy.
Pro ovocnáře to znamenalo ztrátu významných 
insekticidů RELDAN 22 EC a INTEGRO, fungicidu 
DITHANE DG NEO TEC a vedle toho nebyly 
obnoveny původní rozsahy registrace u minoritních 
plodin při přechodu na jiné formulace přípravků, 
např.  herbicid STARANE 250 EC.

Podobnou situaci restrikce 



Podle stejného nařízení, letošním 
rokem končí spotřebováním zásob 
fungicid TALENT. 

v souladu s Regulation (EC) No.
1107/2009 of the European 
Parliament and of the Council * 
candidate for substitution 

not supported = není podporováno

* Toto není černá listina. Látky, které mají být nahrazeny, splňují vysoké regulační standardy EU pro schválení a byly 
identifikovány jako látky s jednou nebo více vlastnostmi, které jsou méně příznivé než u většiny schválených 
látek.„Náhrada“ přípravků na ochranu rostlin znamená, že povolení určitého použití je zamítnuto nebo omezeno, pokud 
srovnávací posouzení prokáže, že alternativní přípravek nebo nechemická metoda kontroly nebo prevence představuje 
„výrazně nižší riziko“ a substituce by nezpůsobila žádné významné praktické nebo ekonomické obtíže.



PAN* International List of Highly Hazardous Pesticides 

PAN* Pesticide Action Network je společenská občanská organizace, založená v roce 1982. občanské

společnosti, která nejstabilněji a nepřetržitě volá po účinných mezinárodních akcích zaměřených na

odstranění nebezpečných pesticidů. Je jednou z klíčových sil mezi nevládními organizacemi pro 

zlepšování politik ochrany pesticidů a plodin směrem k bezpečnějším, sociálně spravedlivějším, 

ekologicky udržitelným a ekonomicky životaschopným systémům ochrany před škůdci.



cyantraniliprol (EXIREL)

tebufenozid (MIMIC)

etofenprox (TREBON)

X

X

X





spinetoram (DELEGATE)



jabloň
květopas 

jabloňový
0,6 7

BBCH 53–74, 500–1000 l/ha 

vody

jabloň nosatci 0,3 7
BBCH 71–89, 1000–1500 l/ha 

vody

hrušeň
květopas 

hrušňový
0,6 7 BBCH 91, 500–1000 l/ha vody

třešeň, višeň nosatci 0,3 5
BBCH 71–89, 1000–1500 l/ha 

vody, max. 2x

Plodina Škůdce
Dávka 

l/ha

OL 

(dny

)

Poznámka

NOVÉ ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ

jádroviny: octomilka japonská, mery
jabloně: květopas jabloňový, obaleč jablečný, slupkoví a pupenoví obaleči, nosatci
hrušeň: květopas hrušňový
třešeň, višeň: vrtule třešňová, vrtule višňová, octomilka japonská, nosatci
borůvka, brusnice brusinka: octomilka japonská
maliník, ostružiník: octomilka japonská, třásněnky, malinovník plstnatý, květopas jahodníkový
rybíz, angrešt: octomilka japonská, nesytka rybízová, polník rybízový, polník zelenavý
jahodník: květopas jahodníkový, octomilka japonská
ovocné školky: třásněnky, žravý hmyz

SOUČASNÁ REGISTRACE POKRÝVÁ NÁSLEDUJÍCÍ KULTURY A ŠKŮDCE



obaleč švestkový (Cydia funebrana)  

X





FONTELIS®



SULFOXAFLOR

štítenka zhoubná tmavka švestková

vlnatka krvavá

mšice jitrocelová

včela medonosná



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GONDOLATM 

GAZELLE™ 


