
 

 

Svaz pěstitelů cukrovky Čech, Semčice  

Řepařský institut spol. s r.o., Semčice 

Cukrovary Tereos TTD 

 

 

ÚKZÚZ, oddělení povolování POR 

Ing. Kateřina Bagárová PhD. 

 

Semčice, 11.03.2021 

 

 

Věc: Podnět k rozšíření povolení na menšinové použití nebo formou MRO na 120 dnů 

insekticidních přípravků na ochranu rostlin do cukrovky 

 

Vážená paní inženýrko, 

 

V návaznosti na naši žádost z 11.05.2020 doplňujeme informaci že byly vyhodnoceny další 

pokusy, při kterých se prokázal delší reziduální účinek u přípravku Mospilan 20 SP. Zasíláme 

proto upravený NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ POVOLENÍ NA MENŠINOVÁ POUŽITÍ 

PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN  (článek 51 nařízení ve spojení s ust. § 32 zákona) . 

V Návrhu je upraveno dávkování s ohledem na případné další škůdce (rýhonosec řepný) a 

kvůli nebezpečí vytvoření rezistence.  

 

Odhad použití insekticidních přípravků na škůdce v předešlých letech (hektary): 

 
Škůdce 2018 2019 2020  

Makadlovka řepná 5000 3000 1000 

Rýhonosec řepaný 0 0 0 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Jaromír Chochola, jednatel,  

Řepařský institut spol. s r.o., Semčice 

 

 

 

Jan Křováček, výkonný ředitel,  

Svaz pěstitelů cukrovky Čech  

 

 

 

Karel Chalupný, agronomický ředitel 

Tereos TTD a.s., cukrovary 

 

 

Příloha: NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ POVOLENÍ NA MENŠINOVÁ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU NA 

OCHRANU ROSTLIN  (článek 51 nařízení ve spojení s ust. § 32 zákona)  



 

 

NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ POVOLENÍ NA MENŠINOVÁ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU NA 

OCHRANU ROSTLIN  (článek 51 nařízení ve spojení s ust. § 32 zákona)  

 

1.  

 

1.1. Obchodní název přípravku: 

MOSPILAN 20 SP 

 

1.2. Formulační typ: 

SP – smáčitelný prášek 

 

1.3. Název a obsah účinných látek nebo účinných organismů: 

acetamiprid 200 g/kg, 20% 

 

1.4. Navrhované použití přípravku pro ČR:  

 

INDIKACE 1   

 

Název plodiny nebo Skupiny plodin nebo Objektu mimo plodinu: 

k vyplnění lze využít Seznamy pojmů) 

cukrovka 

Umístění plodiny (místo použití):  

k vyplnění lze využít Seznamy pojmů) 

venkovní prostor 

Určení sklizně:  
    k vyplnění lze využít Seznamy pojmů)   

všechna určení včetně lidské výživy 

Uživatel:  

profesionální uživatel 

Škodlivý organismus (ŠO) / Účel použití:  
(název ŠO a růstové fáze ŠO při aplikaci - např. plevel - BBCH) 

Makadlovka řepná 

Typ (y) ošetření:  

k vyplnění lze využít Seznamy pojmů) 

ošetření nadzemních částí – listů 

Způsob (y) ošetření:  
(postřik, rosení, moření, fumigace, speciální technika atd. ) – uvést zda bude použit pozemní   

postřikovač/rošič a/nebo ruční zádový postřikovač/rosič 

postřik 

Termín ošetření plodiny a jeho limity v indikaci (od-do):  
(růstová fáze plodiny, BBCH nebo slovně od - do, období [preemergentně / postemergentně];  intenzita    

napadení atd.) 

BBCH 31-49 

Maximální množství vysévaného namořeného osiva (sadby) v kg/ha: 

--- 

Rozmezí dávkování přípravku:  

200 g/ha 

Maximální dávka přípravku při aplikaci:  

200 g/ha 

Odstupňování dávek přípravku podle ---  
 (jiná dávka než maximální podle vývoj. fází ŠO a/nebo plodiny, půdy, výšky plodiny atp.) 



 

 

Maximální dávka přípravku za sezónu celkem:  
 (maximální dávka při aplikaci násobeno maximálním počtem aplikací za sezónu) 

200 g/ha 

Maximální počet aplikací přípravku za sezónu celkem:  

1x 

Minimální a maximální dávka vody: 

200-400 l/ha 

Interval (ve dnech) mezi ošetřeními: 

--- 

Biologická ochranná lhůta: 
 (pokud je v dané indikaci delší než toxikologická OL pro plodinu) 

7 dní 

 

 

INDIKACE 2   

Název plodiny nebo Skupiny plodin nebo Objektu mimo plodinu: 

k vyplnění lze využít Seznamy pojmů) 

cukrovka 

Umístění plodiny (místo použití):  

k vyplnění lze využít Seznamy pojmů) 

venkovní prostor 

Určení sklizně:  
    k vyplnění lze využít Seznamy pojmů)   

všechna určení včetně lidské výživy 

Uživatel:  

profesionální uživatel 

Škodlivý organismus (ŠO) / Účel použití:  
(název ŠO a růstové fáze ŠO při aplikaci - např. plevel - BBCH) 

Rýhonosec řepný 

Typ (y) ošetření:  

k vyplnění lze využít Seznamy pojmů) 

ošetření nadzemních částí – listů 

Způsob (y) ošetření:  
(postřik, rosení, moření, fumigace, speciální technika atd. ) – uvést zda bude použit pozemní   

postřikovač/rošič a/nebo ruční zádový postřikovač/rosič 

postřik 

Termín ošetření plodiny a jeho limity v indikaci (od-do):  
(růstová fáze plodiny, BBCH nebo slovně od - do, období [preemergentně / postemergentně];  intenzita    

napadení atd.) 

BBCH 12-31 

Maximální množství vysévaného namořeného osiva (sadby) v kg/ha: 

--- 

Rozmezí dávkování přípravku:  

250 g/ha 

Maximální dávka přípravku při aplikaci:  

250 g/ha 

Odstupňování dávek přípravku podle ---  
 (jiná dávka než maximální podle vývoj. fází ŠO a/nebo plodiny, půdy, výšky plodiny atp.) 
Maximální dávka přípravku za sezónu celkem:  
 (maximální dávka při aplikaci násobeno maximálním počtem aplikací za sezónu) 

250 g/ha 

Maximální počet aplikací přípravku za sezónu celkem:  



 

 

1x 

Minimální a maximální dávka vody: 

200-400 l/ha 

Interval (ve dnech) mezi ošetřeními: 

--- 

Biologická ochranná lhůta: 
 (pokud je v dané indikaci delší než toxikologická OL pro plodinu) 

AT 

 

INDIKACE 3   

postupovat stejně jako u  INDIKACE 1   

 

 

SUMÁŘ PLODIN / SITUACÍ 

 

PLODINA 1   

 

Název plodiny nebo Skupiny plodin nebo Objektu mimo plodinu: 

cukrovka 

Termín ošetření plodiny a jeho limity v indikaci (od-do):  

BBCH 12-49 

Maximální dávka přípravku na plodinu celkem:  

250 g/ha 

Maximální požadovaná dávka jednorázová v plodině:  

250 g/ha 

Maximální počet aplikací přípravku na plodinu celkem:  

1x 

Minimální a maximální dávka vody jednorázová v plodině:  

200-400 l/ha 

Interval (ve dnech) mezi ošetřeními:  

--- 

 

PLODINA 2  ( P. 2.) 

postupovat stejně jako u  PLODINA 1   

 

PLODINA 3  ( P. 3.) 

postupovat stejně jako u  PLODINA 1   

 

DALŠÍ INFORMACE týkající se použití přípravku: 

Upozornění k rezistenci:  

--- 

Upozornění k integrované produkci: 

--- 

Ostatní poznámky:  

--- 

Ostatní limity: 

--- 

 

1.5. Seznam příloh, které SRS požaduje předložit: 
ANO / NE 



 

 

1.5.1.  odůvodnění, kterým žadatel dokládá, že povolení přípravku na 

požadované použití je ve veřejném zájmu (viz kritéria uvedená v § 38 

odst. 1 písm. b zákona) 
 

x 

 

  

 

 

Podpis navrhovatele:  

 

 

 

Jaromír Chochola, Řepařský institut spol. s r.o. 

      

Datum vyhotovení: Semčice, 10.03.2021 

 

 


