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PREHĽAD
prípravkov na ochranu rastlín,
mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín,
ich výrobcov a držiteľov registrácie
Doplnok 4/04

1. Všeobecná časť
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky podľa § 8 ods. 4 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z.z.

uverejňuje tento prehľad prípravkov na ochranu
rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu
rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie (ďalej
len „prehľad“):
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1.2. Vysvetlivky, použité skratky
Typ formulácie (úprava):
slovensky

podľa G.I.F.A.P.

AB
CS
DG

AE
CS
WG

DKV
DL
DM
DMK
DP
ED
EK
EW
FL
G
GEL
K
KKN
KMO
KMV
LP
MKD
MEK

SC
PB
FD
CG
WP
ED
EC
EW

MOV
MK
MP
MPD
MPR
MVK
NV
OV
P
PA
PKN
PU
SU
SB
SE
Š
TB
ULV
VG
VS
VRP

GR

CB
OL
SL
BB
FS

LS
SS
WS
SS
RB
EO
DP
PA
TP
VP
VP
GA
GP
TB
SU
SG
SP

iné

aerosolová bombička
mikroenkapsulovaný koncentrát
granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
(„dry flowable“)
tekutý dispergovateľný koncentrát (flowable) pre riedenie vodou
doska na natieranie lepidla
dymovnica
dispergovateľný mikroenkapsulovaný koncentrát
dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
emulgovateľný koncentrát
vodná emulzia typu olej:voda
feromónový lapač / atraktant
granulát
gél
kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
kvapalný koncentrát pre prípravu návnad
kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšťadlami
kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
lepová pasca
moridlo vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu
moridlo vo forme dispergovateľného mikroenkapsulovaného
koncentrátu
moridlo typu emulzia olej vo vode
moridlo kvapalné
moridlo práškové nedispergovateľné
moridlo práškové dispergovateľné
moridlo vo forme VRP
mikroemulzný vodný koncentrát
návnady
emulgovateľný koncentrát - olejová emulzia typu voda:olej
popraš alebo zásyp
náterová hmota pastovitej konzistencie
práškový koncentrát pre prípravu návnad
pásy alebo doštičky uvolňujúce účinnú látku
sáčky s práškovitým koncentrátom uvolňujúce účinnú látku
sprayová bombička
suspenzná emulzia
šampón
tabletky
špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami
vo vode rozpustné granule
vodný spray
vo vode rozpustný prášok alebo tuhý koncentrát

MT
DF, WDG
FLO, FW

AS, LC

WSP

Zaradenie
1/ Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto prehľade sú klasifikované podľa vykonávacieho
predpisu zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, ktorým je výnos
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 z 27. marca 2002 na vykonanie zákona
č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie č. 384/2002 Z. z.).
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2/ Prípravky klasifikované a označované v zmysle predchádzajúcich predpisov. Tieto prípravky budú
v priebehu roku 2004 reklasifikované.
Klasifikácia prípravkov podľa nebezpečnosti
1/ Prípravky sú klasifikované podľa výnosu č. 2/2002 z 27. marca 2002 (oznámenie č. 384/ 2002 Z. z.),
vydaného podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 6 ods. 7, § 7 ods. 4, § 8 ods. 10, § 14 ods. 4, § 23 ods. 4,
§ 24 ods. 8, § 25 ods. 9 a § 26 ods. 12 zákona č. 163/2001 Z. z.
T+
T
Xn
C
Xi
N
F+
F
R10
E
O

veľmi jedovatý
jedovatý
škodlivý
žieravý
dráždivý
nebezpečný pre životné prostredie
mimoriadne horľavý
veľmi horľavý
horľavý
výbušný
oxidujúci

2/ Podľa toxicity v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri
práci s chemickými faktormi:
ZNJ
OJ
Ž
S

zvlášť nebezpečné jedy
ostatné jedy
žieraviny
prípravok nie je posudzovaný ako jed alebo iná látka škodlivá zdraviu
prípravok so senzibilizujúcimi účinkami spôsobujúci kožné alergie

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany včiel
1/ Podľa účinku na včely (príloha č.16 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o pravidelných kontrolách mechanizačných
prostriedkov na ochranu rastlín) (oznámenie č. 78/2002 Z. z.).
Vč 1: prípravok pre včely jedovatý
Vč 2: prípravok pre včely škodlivý pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
Vč 3: prípravok pre včely relatívne neškodný pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
2/ Podľa účinku na včely (vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami v znení
neskorších predpisov).
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J
Š
N
*
-

pre včely jedovatý
pre včely škodlivý
pre včely relatívne neškodný
predbežná klasifikácia do preskúšania vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby, Ústave včelárstva
v Liptovskom Hrádku
prípravok nie je klasifikovaný alebo termín, či spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany zvierat
1/ Označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat - okrem vtákov (príloha č.16 k výnosu č.3322/3/
2001-100) (oznámenie č. 78/2002 Z. z.):
Z 1:
Z 2:
Z 3:
Z 4:

pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný
pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný
pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne neškodný

2/ Podľa účinku na poľovnú zver (vyhláška č. 37/1963 Zb. v znení neskorších predpisov):
ZN
NB
NP
RN
-

mimoriadne nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
relatívne neškodný
prípravok nie je klasifikovaný

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov
1/ Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov (príloha č.16 k výnosu č. 3322/3/
2001-100) (oznámenie č. 78/2002 Z. z.):
Vo 1:
Vo 2:
Vo 3:
Vo 4:

pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý
pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý
pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý
pre ryby a ostatné vodné živočíchy takmer nejedovatý

2/ Podľa účinku na ryby a vodné živočíchy (vyhláška č. 37/1963 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa ON 46 6807 - Test akútnej toxicity na rybách a ostatných vodných živočíchoch):
0
1
2
3
4
5
6
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látky takmer nejedovaté
látky veľmi slabo jedovaté
látky slabo jedovaté
látky stredne jedovaté
látky silne jedovaté
látky veľmi silne jedovaté
látky mimoriadne jedovaté

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany vtákov
1/ Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov (príloha č.16 k výnosu č. 3322/3/2001-100)
(oznámenie č. 78/2002 Z. z.):
Vt 1:
Vt 2:
Vt 3:
Vt 4:
Vt 5:

prípravok je pre vtáky jedovatý
morené osivo je pre vtáky jedovaté
prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť uložený tak, aby mohol byť voľne dostupný vtákom
ako potrava
prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie
prípravok je pre vtáky relatívne neškodný pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie

Triedy horľavín
Podľa triedy horľavín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu
horľavých kvapalín):
I
II
III
IV
*)
-

horľavina 1. triedy.(teplota vzplanutia do 21 ºC)
horľavina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21 ºC do 55 ºC)
horľavina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55 ºC do 100 ºC)
horľavina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100 ºC do 250 ºC)
tuhá látka s možnosťou samovznietenia po zvlhnutí
prípravok nie je horľavou kvapalinou

Registračné číslo
Registračné číslo je evidované v ústrednom registri (Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom
poľnohospodárskym v Bratislave, odbor registrácie pesticídov, Hanulova 9/A, 844 29 Bratislava 42),
pod ktorým bol prípravok povolený.
Prípravky v minulosti povoľované pre použitie v lesníctve a vo sfére komunálnych služieb povoľované
inak, ako v registračnom konaní, sú uvedené ešte pod číslom Ministerstva zdravotníctva ČR (HEM č....).
Povolenie do konca roka
Pod uvedeným číslom sa rozumie rok, v ktorom 31. decembra skončí platnosť povolenia.
PHO1 - PHO5 - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri
kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.
Pod skratkami NA, DA, TM a TP sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie:
NA - ošetrenie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí určitého časového
intervalu podľa návodu
DA - delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí určitého časového
intervalu podľa návodu
TM - súčasné ošetrenie zmesou („tank mix“) dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou podľa návodu
v nádrži postrekovača
TP - ošetrenie podľa schváleného technologického postupu
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Dávka
Dávkou rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch určených na plochu 1 ha, pokiaľ
nie je uvedené inak
Ochranná doba
Ochranná doba znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrením a zberom, alebo pokiaľ je tak uvedené v poznámke, minimálny interval medzi termínom ošetrenia a sejbou, výsadbou alebo
inou manipuláciou s plodinou.
AT- je časový interval daný technologickým termínom ošetrenia, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na použitie, resp. v metodickej príručke na ochranu rastlín.
Porast sa musí zberať len pri technologickej zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoliť miestne príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.
Vysvetlivky k hlavičke tabuľky v kapitole 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 a 1.11
Stĺpec č.:

Význam stĺpca:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

obchodný názov prípravku
výrobca (pôvodca)
držiteľ registrácie
úprava – typ formulácie
účinná látka – druh
účinná látka – obsah
zaradenie podľa účinku na hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá
zaradenie podľa účinku na ryby a ostatné vodné živočíchy
zaradenie podľa účinku na včely
zaradenie podľa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 Z. z.
zaradenie podľa triedy horľavín
registračné číslo ÚKSÚP-u
povolenie do konca roka
obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd

1. 3. Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
Kód

Ochrana hlavy
a celého tela

Kód

Ochrana tváre

Kód

Ochrana rúk a nôh

1

pracovný oblek,
pokrývka hlavy,
zástera

1

ochranná maska s filtrom,
alebo izolačný prístroj

1

gumové rukavice
gumová obuv

2

ochranný štít na tvár alebo
ochranné okuliare

3

ochranný štít na tvár alebo
ochranné okuliare,
respirátor proti výparom

4

ochranný štít na tvár alebo
ochranné okuliare,
respirátor proti prachu

6

Poznámka:
kód 1.1.1.
kód 1.2.1.
kód 1.3.1.
kód 1.4.1.

- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranná maska s filtrom alebo izolačný prístroj,
gumové rukavice a gumová obuv
- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare,
gumové rukavice a gumová obuv
- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare,
respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv
- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, respirátor proti prachu, gumové rukavica
a gumová obuv. Zástera je z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých
plodinách (napr. slnečnica) použiť na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom, alebo izolačný
dýchací prístroj.
Na ochranu rúk možno použiť okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.
Pri aplikácii „tank mix“ zmesi sa musia použiť OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku
z danej zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovať s Výskumným a vzdelávacím ústavom
bezpečnosti práce, Trnavská cesta 57, Bratislava.
Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrujúci lekár konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave - Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Ďumbierska 3,
831 01 Bratislava, tel : 02-54774166.
1.4. Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia
V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúčené všetky prípravky. V ostatných ochranných
pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):
P H O1
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na
vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).
P H O2
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu
časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo). Vo vnútornej časti 2.pásma hygienickej ochrany povrchových vodných
zdrojov môžu byť tieto prípravky použité za týchto podmienok:
a) prípravky sa nemôžu použiť, ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,
b) prípravky sa nesmú použiť vo vnútornej časti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo na odber vodárňami,
c) prípravky sa môžu používať vo vnútornej časti PHO 2. stupňa povrchových vôd za predpokladu, že
bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu
odvodňovaciemu kanálu a z ošetrenia týmito prípravkami budú vylúčené svahovité pozemky (nad 15°),
kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd,
d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie rezíduí
v indikovaných prípadoch,
e) je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrenia daných pozemkov.
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P H O3
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov
podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany
rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).
P H O4
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2.pásma hygienickej ochrany zdrojov
podzemných a povrchových vôd. Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a
vonkajšiu časť, sú vylúčené z použitia v celom 2. pásme hygienickej ochrany. Prípravky sa
nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne
príslušný vodohospodársky orgán).
P H O5
Prípravky sú vylúčené z použitia z celého 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
a povrchových vôd a z 3. pásma hygienickej ochrany vodárenských nádrží. Prípravky sa
nesmú aplikovať ani v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne
príslušný vodohospodársky orgán). Prípravky sa nesmú použiť na pozemkoch určených pre
pestovanie surovín (vrátane krmív), ktoré budú použité pre výrobu detskej výživy. Aplikáciu
možno podľa daných miestnych podmienok povoliť v dávke na dolnej hranici. Aplikáciu
nemožno povoliť na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným nádržiam.
1.5. Doplnok abecedného zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín vo
veľkospotrebiteľskom balení
Nové registrácie
1

2

TRITON DUO ISC

3

4

ISC

SL

VEKTAFID A ROG BIO EO

5

6

7

MCPA
300 g.l-1
dicamba
40 g.l-1
parafínový olej 83 %
emulgátor
17 %

8

9

10

11

Z3 Vo2 Vč3 Xn. Xi
Z4 Vo2 N Xn -

12

13

14

04-11-0676 2007 04-05-0675 2007 -

Rozšírenie rozsahu použitia
1

2

3

4

5

6

EKOVERT 60 BIO BIO DKV burel
propolis

7

8

60±10 mg.Mn.l–1 Z4 Vo3
1,7±0,07 g.l–1

9

Vč3 -

10

11

-

12

13

14

99-01-0473 2007 -

1.6. Doplnok abecedného zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín v malospotrebiteľskom balení
Nové registrácie
Prípravok
balenie

AFALON 45 SC
PE HD fľaše 50, 100, 250
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Držiteľ registrácie
veľkospotrebiteľského balenia

ART

Držiteľ registrácie Registračné číslo Platnosť registrácie
malospotrebiteľdo 31.12.
ského balenia

FYS

04-MB-0608

2008

2. Rozsah povoleného použitia
2.2. Prípravky proti hubovým chorobám
burel (oxid manganičitý) + propolis
EKOVERT 60
rozšírenie rozsahu použitia na škodlivého činiteľa
plodina

dávka.ha-1

škodlivý činiteľ

kukurica

hubové choroby klíčiacich semien a
vzchádzajúcich rastlín
semená zelenín
hubové choroby semien a klíčiacich
kaleráb, brokolica, kapusta, karfiol, rastlín, stimulácia klíčenia a
kel, rajčiak, baklažán, paprika,
vzchádzania rastlín
uhorky, melón, tekvica, cuketa,
patizón, mrkva, petržlen, paštrnák,
zeler, kôpor, cibuľa, pór, pažitka,
cvikla, hrach, fazuľa, reďkev,
reďkovka, šalát, špenát

ochr.doba poznámka

1,6 l.t-1

AT

1,6 l.t-1

AT

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom
parafínový olej + emulgátor (Atplus 300 F)
VEKTAFID A
rozsah použitia
plodina
špargľa

škodlivý činiteľ

dávka.ha-1

ochr.doba

poznámka

1%

AT

na začiatku
kladenia vajíčok

špargľovec obyčajný
špargľovec dvanásťbodkový

2.11. Prípravky proti burinám
MCPA + dicamba
TRITON DUO
rozsah použitia
plodina

škodlivý činiteľ

jačmeň ozimný, pšenica odolné dvojklíčnolistové buriny
jarná, pšenica ozimná, raž,
tritikale
odolné dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec
jačmeň ozimný, pšenica odolné dvojklíčnolistové buriny
jarná, pšenica ozimná
trávy - semenné porasty odolné dvojklíčnolistové buriny

dávka.ha-1
2-2,5 l
1,2 l + (5-7 g)
1,5 l + (1 l)
1,5 l + (0,4 l)

ochr.doba
AT
AT
AT
AT

2,2 l + (1 l)
2-2,5 l

poznámka
zákaz použitia v PHO2

(TM) Logran 75 WG
(TM) Pardner 22,5 EC
(TM) Starane 250 EC
(TM) Optica

AT
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plodina

škodlivý činiteľ

jadroviny, kôstkoviny

dávka.ha-1

odolné dvojklíčnolistové buriny 2,5-4 l

ochr.doba

poznámka

AT

3. Predĺženie platnosti registrácie
Prípravok
DERALAN H

Držiteľ
registrácie
MKA

EKOVERT 60 BIO

Účinná látka

Obsah
účinnej látky

Registračné
číslo

Povolenie
do 31.12.

bromadiolon

0,00125 %

00-08-0513

2005

burel
propolis

60±10 mg.Mn.l-1
1,7±0,07 g.l-1

99-01-0473

2007

4. Ostatné zmeny
Držiteľ registrácie firmy NovaCHEMIX, Bratislava požiadal o preregistráciu nižšie uvedených prípravkov na spoločnosť BGS Trade, s.r.o., Prievrana 48, 987 01 Poltár. Výrobca
zostáva nezmenený.
CYPER NC 10 EM reg. číslo 97-05-0384, 04-MB-0593
CYPER EXTRA NC reg. číslo 97-05-0385, 04-MB-0594
KOMPLET NC reg. číslo 97-05-0386, 04-MB-0595

Ing. Ladislav Dobos, v. r.
generálny riaditeľ sekcie
poľnohospodárstva a obchodu
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ZOZNAM
registrovaných spracovateľov
Pôdohospodárska platobná agentúra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1535/2003 (Ú. v. ES L
218, 30. 8. 2003) a čl. 9 ods. 4 usmernenia ministra
pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku
štátnej správy o všeobecných pravidlách spoločnej

organizácie trhu s ovocím a zeleninou č. 28/2004
(uverejnený v č. 9/2004 Vestníka ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky) uverejňuje tento
zoznam registrovaných spracovateľov pre rajčiaky
a broskyne:

Por. č.

Registračné číslo

Subjekt

Adresa

1.

001-696-732/2005

ZPD-Zeleninársko
potravinárske družstvo
Dvory nad Žitavou

Veľká Komárňanská č. 2330
941 31 Dvory nad Žitavou

2.

002-703-732/2005

Poľnohospodárske družstvo
Tvrdošovce

Széchenyiho č. 10
941 10 Tvrdošovce

3.

003-727-732/2005

NOVOFRUCT SK, s r.o.
Nové Zámky

Komárňanská cesta č. 13
940 43 Nové Zámky

4.

004-767-732/2005

KOLAGREX Int.,spol. s r.o.
Kolárovo

Železničný rad č. 3154
946 03 Kolárovo

Ing. Štefan Szolnoky, v. r.
riaditeľ sekcie
organizácie trhu
Pôdohospodárskej platobnej agentúry
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O Z NÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd
prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri právne
chránených odrôd
(zo 17. januára 2005 č. 795/2005-510)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 13 ods. 2,
§ 16 ods. 4, § 18 ods. 1, § 21 ods. 3 zákona č. 132/
1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín
a plemenám zvierat v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z.z. (ďalej len „zákon“) uverejňuje:
1. Podľa § 13 ods. 2 zákona oznámenie o zrušení
šľachtiteľského osvedčenia k 31. decembru 2004
uvedené v prílohe č. 1 od uverejnenia v čiastke
25/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 29. októbra 2004
(ďalej len „vestník“).

2. Podľa § 16 ods. 4 zákona oznámenie o vykonaní
zápisu o zrušení prihlášky v zozname prihlášok
k 31. decembru 2004 uvedené v prílohe č. 2 od uverejnenia vo vestníku.
3. Podľa § 18 ods. 1 zákona oznámenie o podaných prihláškach k 31. decembru 2004 uvedené
v prílohe č. 3 od uverejnenia vo vestníku.
4. Podľa § 21 ods. 3 zákona oznámenie o udelených šľachtiteľských osvedčeniach k 31. decembru 2004 uvedené v prílohe č. 4 od uverejnenia vo vestníku.

Ing. Ladislav Dobos, v. r.
generálny riaditeľ sekcie
poľnohospodárstva a obchodu
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Príloha č. 1
k oznámeniu č. 795/2005-510

Oznámenie o zrušení šľachtiteľského osvedčenia k 31. 12. 2004

Číslo
prihlášky

Druh

Číslo
šľachtiteľského
osvedčenia

1075

89

1332

.

Názov

Repka olejka ozimná

LIBERATOR

196

Repka olejka ozimná

ARTUS

1174

202

Ovos siaty

EXPANDER

1382

257

Hrach siaty

JADEIT

39
297
1165

51
131
351

Hrach siaty
Baklažán
Bôb obyčajný

OLIVÍN
KRASAN
FALAN

Majiteľ odrody

Deutsche Saatveredelung Lippstadt Bremen, Lippstadt
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans
GEORG Lembke KG
EHO - Saat, Saatzucht der LFS Edelhof,
ZWETTL
Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a.s.
Horná Streda
Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a.s.
Horná Streda
ZELSEED spol. s r.o. Horná Potôň
ZELSEED spol. s r.o. Horná Potôň

Dátum zrušenia

7.10.2004
7.10.2004
7.12.2004
10.12.2004
10.12.2004
27.12.2004
27.12.2004
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Príloha č. 2
k oznámeniu č. 795/2005-510

Oznámenie o vykonaní zápisu o zrušení prihlášky v zozname prihlášok k 31. 12. 2004

Číslo
prihlášky

14

Druh

Názov

1417
1418
1600

Kuriča siata
Kuriča siata
Repka olej ká ozimná

LH 228
LH 176
ABRAXAS

1642
1380
1055
390
393
1015
1195
1198

Repka olejka ozimná
Zemiak
Jačmeň siaty
Hrach siaty
Hrach siaty
Jačmeň jarný
Fazuľa záhradná pravá
Fazuľa záhradná pravá

VIKING
APRIORI
LUXOR
MENHIR
SONET
AMULET
ANITA
VIVIANA

Majiteľ odrody

Corn States International, ANDARD
Corn States International, ANDARD
DANISCO SEED, Hojbygardvej 31, Holeby
Nordeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
Hohenlieth / Holtsee
HETTEMA B.V. Emmeloord
Selgen a.s. Praha
Selgen a.s. Praha
Selgen a.s. Praha
Selgen a.s. Praha
ZELSEED spol. s. r.o. Horná Potôň
ZELSEED spol. s. r.o. Horná Potôň

Dátum
zrušenia
6.10.2004
6.10.2004
6.10.2004
7.10.2004
22.10.2004
25.11.2004
25.11.2004
25.11.2004
25.11.2004
21.12.2004
21.12.2004

Príloha č. 3
k oznámeniu č. 795/2005-510

Oznámenie o podaných prihláškach k 31. 12. 2004

Číslo
prihlášky

1676
1677
1678

Druh

Názov

Pšenica letná MERITTO
ozimná
Pšenica letná ozimná
SULAMIT

Pracovné
označenie

SG - U 8069
SG-S 1393
SG-C8

1680

Bôb obyčajný MERLIN
Pšenica letná SOISSANA
ozimná
Pšenica letná SATURNUS
ozimná

1681

Hrach siaty

HS 925 12 -96

1682

Fazuľa
šarlátová

1679

XANTOS

GRÁCIA

HS 284 - 96

Prihlasovateľ

SELGEN a.s. Janko
vcova 1 8, Praha
SELGEN a.s. Janko
vcova 1 8, Praha
SELGEN a.s.
Jankovcova 18, Praha
Saatzucht Donau GmbH
CoKG Probstdorf
Saatzucht Donau GmbH
CoKG Probstdorf
Šľachtiteľská stanica
Horná Streda, a.s. Horná
Streda
Šľachtiteľská stanica
Horná Streda, a.s. Horná
Streda

%

Novosť

odroda bola predávaná,
100 ponúkaná
odroda bola predávaná,
100 ponúkaná
odroda bola predávaná,
100 ponúkaná
odroda bola predávaná,
100 ponúkaná
odroda bola predávaná,
100 ponúkaná

od kedy

Dátum
podania
prihlášky

október 04

23.11.2004

október 04

23.11.2004

marec 04

23.11.2004

september 04

24.11.2004

september 02

24.11.2004

100

odroda nebola predávaná,
ponúkaná

10.12.2004

100

odroda nebola predávaná,
ponúkaná

10.12.2004
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Príloha č. 4
k oznámeniu č. 795/2005-510

Oznámenie o udelených šľachtiteľských osvedčeniach k 31. 12. 2004

Číslo Šľachtiteľské
prihlášky osved. číslo

16

Druh

Názov

1019
1376

367
368

Zemiak
Zemiak

ADORA
CICERO

1411
1503

369
370

Zemiak
Repka olejka

1107

371

1272
1271
1143

Majiteľ osvedčenia

Dátum vydania
Dátum podania
šľacht. osvedčenia
prihlášky
9.3.1993
6.5.1999

15.7.2004
15.7.2004

VERONIKA
AVISO

HETTEMA ZONEN. P.O.B. 99 Emmeloord
HETTEMA B.V. P.O.B. 99 Emmeloord
Vesa Velhartice šlechtení a množení brambor, a.
s, Velhartice
DANISCO SEED, Hojbygardvej 14, HOLEBY

10.4.2000
25.7.2001

15.7.2004
27.10.2004

Vika siata

SLOVENA

SAATBAU LINZ Slovensko, spol. s r.o. Trnava

5.5.1995

27.10.2004

372
373
374

Repka olejka
Repka olejka
Zemiak

INDIÁN
NAVAJO
PLATINA

SAATBAU LINZ , GmbH LINZ
SAATBAU LINZ , GmbH LINZ
Hettema Zonen Kxveekbedrijf B.V., Emmeloord

22.12.1997
22.12.1997
20.12.1995

27.10.2004
27.10.2004
27.10.2004

1024

375

Zemiak

NOVITA

Hettema Zonen Kxveekbedrijf B.V., Emmeloord

9.3.1993

27.10.2004

1539
1538
1537
1453
1397
1398

376
377
378
379
380
381

Pšenica letná
Jačmeň siaty
Jačmeň siaty
Zemiak
Zemiak
Zemiak

BONITA
NITRAN
LUDAN
MARANCA
ARINDA
PROVENTO

HORDEUM s.r.o. Sládkovičovo
HORDEUM s.r.o. Sládkovičovo
HORDEUM s.r.o. Sládkovičovo
AGRICO Cooperatieve, Emmeloord
AGRICO B.A., Emmeloord
AGRICO B. A., Emmeloord

12.12.2001
12.12.2001
12.12.2001
22.12.2000
30.12.1999
30.12.1999

27.10.2004
27.10.2004
27.10.2004
27.10.2004
27.10.2004
27.10.2004

