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Doplnok
k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov
a
schválených veterinárnych prípravkov
od 1. 04. 2008 do 30. 06. 2008

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 51 ods. 10 zákona è. 140/1998
Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach,
o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích
predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z. o
reklame v znení neskorích predpisov (ïalej len
zákon) zverejòuje na základe oznámenia Ústavu
tátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a lieèiv v Nitre tento doplnok.

Ústav tátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a lieèiv v Nitre pod¾a § 51 zákona vydal
rozhodnutie o novoregistrovaných veterinárnych
liekoch, o zmenách registrácie veterinárnych liekov,
o predåení registrácie veterinárnych liekov,
o zruení registrácie veterinárnych liekov a pod¾a
§ 65 ods. 2 písm. c) zákona schválil veterinárne
prípravky a zdravotnícke pomôcky v Slovenskej republike.
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Registrácia:
BIOVETA, Èeská republika
Biocan B
Biocan DHPPi+LR inj.sicc.

2x1 ml, 10x1 ml, 20x1 ml,
50x1 ml, 100x1ml
5x1 dávka, 10x1 dávka, 50x1 dávka

Rp.97/016/08-S
Rp.97/014/08-S

CODIFAR NV, Belgicko
Doxyril 500 mg/g plv.sol.

100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg

Rp.96/005/08-S

ESSEX Animal Health, Nemecko
Porcilis Coli 6 C

50 ml

Rp.97/019/08-S

FARZOO, Taliansko
Aurofac 100mg/g prm.

3 kg, 9 kg, 12 kg, 20 kg, 25 kg

Rp.98/022/08-S

FORT DODGE Animal Health, Holandsko
Poulvac AE
1x1000 dáv., 10x1000 dáv.

Rp.97/011/08-S

FORT DODGE Laboratories, Írsko
Duramune DAPPi+L

Rp.97/018/08-S

10x1 ml , 25x1 ml, 50x1 ml, 100x1 ml

CHANELLE Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Írsko
Rheumocam 1,5 mg/ml
perorálna suspenzia
42 ml, 100 ml, 200 ml

Rp.EU/2/07/078/001-003

INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko
Nobivac DHPPi inj. ad us. vet.
10x1 dáv. + ried., 50x1 dáv. + ried.

Rp.97/010/08-S

Ovilis Enzovax inj.

Rp.97/023/08-S

10 dáv., 20 dáv., 50 dáv., 100 dáv.

LUSOMEDICAMENTA SOCIEDATE TÉCNICA FARMACÊUTICA S.A., Portugalsko
Diclazuril Janssen 2,5 mg/ml susp.por.
200 ml; 1 l; 2,5 l; 5 l
Rp.96/020/08-S
Meloxivet 0,5 mg/ml sol.por.

10 ml, 30 ml

Rp.EU/2/07/077/001-002

Meloxivet 1,5 mg/ml sol.por.

10 ml, 30 ml, 150 ml

Rp.EU/2/07/077/003-005

MEVAK, Slovenská republika
Mevapest cps. ad us. vet.

10x1 dáv., 20x1 dáv., 30x1 dáv.,
10x10 dáv.

PRODULAB Pharma, Holandsko
Benazepril hydrochlorid Le Vet 20 mg tbl. 14 tbl., 28 tbl., 42 tbl., 56 tbl., 70 tbl.,
84 tbl., 98 tbl.
Benazepril hydrochlorid Le Vet 5 mg tbl.
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14 tbl., 28 tbl., 42 tbl., 56 tbl., 70 tbl.,
84 tbl., 98 tbl.

Rp.97/021/08-S

Rp.96/025/08-S
Rp.96/024/08-S

RICHTER PHARMA AG, Rakúsko
Rifen 100 mg/ml inj.

50 ml, 100 ml, 10x50 ml, 10x100 ml

Rp.96/013/08-S

SP BRAY, Írsko
Nuflor 23 mg/ml sol.por.

2,17 l

Rp.96/007/08-S

TREI BIO, Taliansko
Microamox 300 mg/g prm.

10 kg, 25 kg

Rp.98/015/08-S

VEYX-PHARMA, Nemecko
Oxytocin Vet inj.ad us. vet.

1x10 ml, 1x50 ml, 1x100 ml

Rp.96/008/08-S

Schválenie:
AVEFLOR a.s., Èeská republika
Arpalit Neo kondicionér s extraktom
z listov èajovníka

250 ml

-052/K/08-S

Arpalit Neo ampón s extraktom z listov
èajovníka

250 ml

-051/K/08-S

Arpalit Neo ampón proti parazitom
s bambusovým extraktom

250 ml

-050/DD/08-S

Avejodin Vet spr. s mech.
rozpraovaèom ad us. vet.

150 ml v nádobke s obj. 210 ml

-026/DD/07-S

Kubatol Pix spr. ad us. vet.

150 ml v nádobke s obj. 210 ml

-025/DD/08-S

CEVA SANTÉ ANIMALE, Francúzsko
Cevaderm Gél ad us. vet.
40 ml

-034/K/08-S

D.A.P. náplò

48 ml

-057/R/08-S

D.A.P. náplò + difuzér

48 ml + 1 diuzér

-056/VT/08-S

D.A.P. prírodný spray

60 ml

-058/R/08-S

Diarsanyl pst.

10 ml, 24 ml

-044/M/08-S

Feliway náplò

48 ml

-054/R/08-S

Feliway náplò + difuzér

48 ml + 1 diuzér

-053/VT/08-S

Feliway prírodný spray

60 ml

-055/R/08-S

DOGTOR, Èeská republika
Meditake

10 ks, 20 ks

-045/VT/08-S
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HELM AG, Nemecko
Helmvit A sol.

1 l, 5 l

-047/V/08-S

Helmvit AD3 sol.

1 l, 5 l

-049/V/08-S

Helmvit D3 sol.

500 ml, 1 l, 5 l

-048/V/08-S

I.C.F. S.r.l., Taliansko
Before.X sol. ad us. vet.

100 ml, 250 ml

-038/R/08-S

Elastopad krém ad us. vet.

75 g

-036/K/08-S

Idraderm sol. ad us. vet.

300 ml

-037/K/08-S

MEDIPHARM CZ s.r.o., Èeská republika
Ecovit pre kone ad us. vet.
250 g, 500 g

-040/P/08-S

MEVAK, Slovenská republika
Aciprogentin plv.sol.

1x320 g, 10x320 g, 20x320 g

-041/M/08-S

Biprogentin plv.sol.

1x380 g, 5x380 g, 10x380 g, 20x380 g

-042/M/08-S

MICROBIAL DEVELOPMANTS, Ve¾ká Británia
Aviguard plv.
25 g; 62,5 g; 125 g

-043/P/08-S

PHARMA UNITED Inc., Kanada
Alavis Single tbl.

-046/R/08-S

60 tbl.

PILOGEN CAREZZA COSMETICI, Taliansko
Winerpad
150 ml

-039/K/08-S

ROYAL CANIN S.A., Francúzsko
RC Vet Diet Cat Dry Urinary s/o
High Dilution gran. ad us. vet.

Rp.035/VD/08-S

0,06 kg; 0,4 kg; 1,5 kg; 3,5 kg; 6 kg

Veterinary Diet canine Urinary U/C UUC
18 Low Purine
0,1 kg; 2 kg; 7,5 kg; 14 kg

Rp.059/VD/08-S

Veterinary Diet Renal Special Feline
RSF 26

0,06 kg; 0,5 kg; 2 kg; 4 kg

Rp.060/VD/08-S

Veterinary Diet Renal s tuniakom Feline

12x100 g

Rp.061/VD/08-S

SALVIAFARM-Vitae Nova, Slovenská republika
Arthronox sol. ad us. vet.
30 g, 50 g

Rp.031/R/08-S

Calux sol. ad us. vet.

30 g, 50 g

Rp.030/R/08-S

Imunoxol sol. ad us. vet.

30 g, 50 g

Rp.029/R/08-S

Muskulax sol. ad us. vet.

30 g, 50 g

Rp.028/R/08-S
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Recardox sol. ad us. vet.

30 g, 50 g

Rp.033/R/08-S

Repulmox sol. ad us. vet.

30 g, 50 g

Rp.027/R/08-S

Tendinox sol. ad us. vet.

30 g, 50 g

Rp.032/R/08-S

Predåenie registrácie:
ABBOTT Laboratories Ltd, Ve¾ká Británia
SevoFlo
Rp.EU/2/02/035/001-007
BIOPHARM-Výzkumný ústav biofarmácie a veterinárních léèiv, Èeská republika
Livacox® Q susp. ad us. vet.
Rp.97/045/02-S
Livacox® T susp. ad us. vet.

Rp.97/044/02-S

BREMER Pharma, Nemecko
Bremamectin 10 mg/ml inj.

Rp.96/075/01-S

INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko
Quadrisol 1 mg/ml gel pre psov
Rp.EU/2/97/005/008-009
Quadrisol 100 mg/ml gel pre kone

Rp.EU/2/97/005/001 Rp.EU/2/97/005/005

Quadrisol 5 mg/ml gel pre psov

Rp.EU/2/97/005/002-003 Rp.EU/2/97/005/006-007

Quadrisol 50 mg/ml inj. pre kone

Rp.EU/2/97/005/004

PFIZER AH, USA
Rimadyl Palatable 20 mg tbl. ad us. vet.

Rp.96/070/02-S

Rimadyl Palatable 50 mg tbl. ad us. vet.

Rp.96/071/02-S

Rimadyl Palatable 100 mg tbl. ad us. vet.

Rp.96/072/02-S

RICHTER PHARMA AG, Rakúsko
Theranekron inj. ad us. vet.

Rp.96/0630/96-S

VIRBAC S.A., Francúzsko
Suramox 10 % plv.sol. ad us. vet.

Rp.96/0704/96-S

Suramox 50 % prm. ad us. vet.

Rp.98/0705/96-S
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Predåenie schválenia:
BAYER AG, Nemecko
Vetriderm èistiè uí sol. a.u.v.

-020/K/03-S

Vetriderm hypoalergénny ampón a.u.v.

-022/K/03-S

Vetriderm spray proti svrbeniu

-021/K/03-S

Vetriderm ampón pre kadodenné
pouitie a.u.v.

-024/K/03-S

BIOVETA, Èeská republika
Súprava na diagnostiku sneti slezinovej
metódou precipitácie

-078/DG/03-S

DETA, Èeská republika
Deta Werra Krá¾ovský ampón pre psov

-156/K/02-S

DIEMER, Slovenská republika
Diemasan liq.

-032/DD/03-S

FARMAVET s.r.o., Slovenská republika
Vitafarm C FV 25 % plv.
-000309/V/98-S
HELM AG, Nemecko
Helm Spuracid sol.

-194/M/03-S

Helmvit AD3EC sol.

-188/V/03-S

Helmvit Anti-Heat-Stres sol.

-189/VM/03-S

Helmvit B + K sol.

-195/VM/03-S

Helmvit Calm Extra sol.

-190/VM/03-S

Helmvit Ca-phos sol.

-191/VM/03-S

Helmvit E/Se sol.

-192/VM/03-S

Helmvit Pro-Calci-Vit sol.

-193/VM/03-S

HYPRED SA, Francúzsko
D 5 Iodine

-202/DD/03-S

Filmadine sol.

-196/DD/03-S

Prefoam

-203/DD/03-S
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Prepost sol.

-198/DD/03-S

Propisderm liq.

-201/DD/03-S

MTH, Slovenská republika
Mikrominerálny Líz so zvýeným
obsahom horèíka a.u.v.

-005/M/02-S

Mikrominerálny Líz so zvýeným obsahom
horèíka, vápnika a fosforu a.u.v.
-004/M/02-S
MEVAK, Slovenská republika
Antiasper plv. a.u.v.

-027/R/03-S

Bovimin sypaný líz a.u.v.

-054/M/03-S

Ovimin sypaný líz a.u.v.

-055/M/03-S

Q set KFR

-080/DG/03-S

PHARMAGAL s.r.o., Slovenská republika
Multivitamin PG plv.sol. ad us. vet.
-039/VM/98-S
RICHTER Pharma AG, Rakúsko
Phlegmovet

-150/R/03-S

Vitasol AD3EC inj. ad us. vet.

Rp.96/0083/97-S

SUPPLEXAN, Spol. republika Nemecko
Dia-Dog tbl. a.u.v.
-179/VM/02-S
Zmeny registrácie:
BIOFAKTORY, Èeská republika
Biozink 600 mg/g prm.

Rp.98/077/02-S -dávkovanie

BIOPHARM-Výzkumný ústav biofarmácie a veterinárních léèiv a.s., Èeská republika
Livacox® Q susp. ad us. vet.
Rp.97/045/02-S -spôsob uchovávania
Livacox® T susp. ad us. vet.

Rp.97/044/02-S -spôsob uchovávania

BIOVETA, Èeská republika
Biocan DHPPi inj.sicc. ad us. vet.

Rp.97/023/99-S -vynechanie skúky bezpeènosti are

Oestrophan inj. ad us. vet.

Rp.99/238/80-C/S -výrobca lieèivej látky

CEVA PHYLAXIA, Maïarsko
Doxyvit 100 plv.sol. ad us. vet.

Rp.96/005/05-S -adresa drite¾a rozhodnutia o registrácii
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CEVA Santé Animale, Francúzsko
Colivet plv.sol.

Rp.96/049/93-S

- adresa drite¾a rozhodnutia o registrácii

Fervetrin inj.

Rp.96/050/93-S

- adresa drite¾a rozhodnutia o registrácii

Vetrimoxin LA 150 mg/ml

Rp.96/191/93-S

- adresa drite¾a rozhodnutia o registrácii
- ve¾kos balenia: 50 ml, 100 ml, 250 ml,
500 ml
- zloenie vnútorného obalu
- ochranná lehota

DALES Pharmaceutical Ltd., Ve¾ká Británia
Oxyglobin 130 mg/ml inf.
Rp.EU/2/99/015/001 -ve¾kos balenia: 2x60 ml, 2x125 ml
ELI LILLY, Rakúsko
Tylan 1000 mg/g plv.sol. ad us. vet.

Rp.15/250/70-C/S

- ochranná lehota
- výrobca: ELI LILLY, Anglicko

ESSEX Animal Health, Nemecko
AquaVac ERM oral

Rp.97/022/06-S

- èas pouite¾nosti

FORT DODGE Animal Health, Holandsko
Duvaxyn EHV 1,4 inj. ad us. vet.
Rp.97/065/04-S
Duvaxyn IE Plus inj. ad us. vet.
Rp.97/086/04-S
Duvaxyn IE-T Plus inj. ad us. vet.

Rp.97/037/03-S

Poulvac Bursa Plus lyof. ad us. vet.

Rp.97/054/99-S

FORT DODGE Veterinaria S.A., panielsko

- kontrolné laboratórium
- skúka úèinnosti pri prepúaní are
- imunologické vlastnosti
- kontrolné laboratórium
- skúka úèinnosti pri prepúaní are
- imunologické vlastnosti
- kontrolné laboratórium
- dodávate¾ vstupnej suroviny
- testovanie bezpeènosti finálneho
produktu

Equest 2 % Oral Gel for Horses ad us. vet.Rp.96/045/99-S

- zloenie vnútorného obalu

Equest Pramox perorálny gél

Rp.96/029/06-S

- zloenie vnútorného obalu

Poulvac iSE

Rp.97/046/06- S

- ve¾kos balenia: 1, 10 liekoviek

INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko
Engemycin 10 % inj. ad us. vet.
Rp.96/517/92-S

- ve¾kos are

Folligon 200 IU/ml inj.sicc.

Rp.96/875/94-S

- miesto výroby
- výrobca zodpovedný za kontrolu,
skúanie a uvo¾òovanie are

P.G. 600 inj.sicc.

Rp.96/246/92-C/S

- miesto výroby
- výrobca zodpovedný za kontrolu,
skúanie a uvo¾òovanie are
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Nobivac DHPPi inj. ad us. vet.

Rp.97/010/08-S

- interval revakcinácie
- miesto výroby pre antigény
- interval revakcinácie

Nobivac Parvo C inj.sicc.

Rp.97/122/92-C/S

Porcilis ERY - Parvo inj. ad us. vet.

Rp.97/126/00-S

- miesto výroby pre antigén a koncentrát
antigénu
- výrobca lieèivej látky

KRKA, Slovinsko
Floron 100mg/ml oral.sol. ad us. vet.

Rp.96/006/03-S

- ve¾kos are
- dávkovanie

KVP, Pharma-und Veterinärprodukte GmbH, Spolková rep. Nemecko; VETERINA S.A., Grécko
Drontal Junior susp.
-96/0010/98-S
- èas pouite¾nosti
LABORATORIOS HIPRA S.A., panielsko
Gestavet - Prost inj. ad us. vet.
Rp.96/084/01-S

- miesto výroby

LAVET Pharmaceuticals Ltd., Maïarsko, Virbac S.A., Francúzsko
Stalimox 81 mg/g premix pre oípané
Rp.98/048/06-S
- drite¾ rozhodnutia o registrácii: Virbac
S.A., Francúzsko
Stalimox 364,2 mg/g granule pre oípané

Rp.96/047/06-S

- drite¾ rozhodnutia o registrácii: Virbac
S.A., Francúzsko

LOHMANN Animal Health, Nemecko
AviPro ND C 131
Rp.97/064/07-S

-objem náplne

MERIAL S.A.S, Francúzsko
Eurican DHPPi2 inj.sicc. ad us. vet.

Rp.97/049/04-S

- miesto výroby úèinných látok

Eurican DHPPi2-L inj.sicc. ad us. vet.

Rp.97/052/04-S

- miesto výroby úèinných látok

Frontline Combo Spot on
Cats sol. ad us. vet.

-96/035/03-S

Frontline Combo Spot on
Dogs sol. ad us. vet.

- výrobca úèinnej látky
- zmeny v SPC, PI

-96/034/03-S

- výrobca úèinnej látky
- zmeny v SPC, PI

ProteqFlu inj.sicc.

Rp.EU/2/03/037/005 - ve¾kos balenia: 10x1 dáv.
- lieková forma: injekèná suspenzia
- èas pouite¾nosti

MERIAL LABORATOIRE DE PORTE DES ALPES, Francúzsko
Eurican DHPPi2-LR inj.sicc. ad us. vet. Rp.97/037/99-S
- miesto výroby úèinných látok
NOVARTIS Santé Animale, Francúzsko
Prac-tic 56,25 mg Spot-on roztok pre
ve¾mi malých psov
EU/2/06/066/001-003 -èas pouite¾nosti
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Prac-tic 137,5 mg Spot-on roztok pre
malých psov

EU/2/06/066/004-006 -èas pouite¾nosti

Prac-tic 275 mg Spot-on roztok pre
stredne ve¾kých psov

EU/2/06/066/007-009 -èas pouite¾nosti

Prac-tic 625 mg Spot-on roztok pre
ve¾kých psov

EU/2/06/066/010-012 -èas pouite¾nosti

ORION Corporation, Fínsko
Kefavet vet 250 mg tbl.obd.

Rp.96/073/07-S

- certifikát zhody s Európským liekopisom

Kefavet vet 500 mg tbl.obd.

Rp.96/074/07-S

- certifikát zhody s Európským liekopisom

OY GALENA Ltd, Fínsko
Dolovet vet 2,4 g perorálny práok

Rp.96/002/07-S

- výrobca zodpovedný za kontrolu,
skúanie a uvo¾òovanie are

PFIZER Ltd., Ve¾ká Británia; CODBECK BLENDERS, Ve¾ká Británia
Tucoprim 150 prm.
Rp.98/0057/96-S
- adresa drite¾a rozhodnutia o registrácii
- certifikát zhody s Európským liekopisom
PFIZER Ltd., Ve¾ká Británia
Stronghold 15 mg spot-on

Rp.EU/2/99/014/001
Rp.EU/2/99/014/012 - neiaduce úèinky

Stronghold 30 mg spot-on

Rp.EU/2/99/014/003
Rp.EU/2/99/014/007 -neiaduce úèinky

Stronghold 45 mg spot-on

Rp.EU/2/99/014/002
Rp.EU/2/99/014/008 -neiaduce úèinky

Stronghold 60 mg spot-on

Rp.EU/2/99/014/004
Rp.EU/2/99/014/009 -neiaduce úèinky

Stronghold 120 mg spot-on

Rp.EU/2/99/014/005
Rp.EU/2/99/014/010 -neiaduce úèinky

Stronghold 240 mg spot-on

Rp.EU/2/99/014/006
Rp.EU/2/99/014/011 - neiaduce úèinky

PFIZER Animal Health, Belgicko
Rispoval RS+PI3 IntraNasal

Rp.97/044/06-S

- pecifikácia koneèného lieku

PFIZER Italiana, Taliansko
Synulox 50 tbl. ad us. vet.

Rp.96/181/94-S

- ve¾kos are

Synulox 250 tbl. ad us. vet.

Rp.96/180/94-S

- ve¾kos are

Synulox 500 tbl. ad us. vet.

Rp.96/089/99-S

- ve¾kos are
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PFIZER PGM, Francúzsko
Cerenia 10 mg/ml inj. pre psov

Rp.EU/2/06/062/005 - zmeny v SPC

Cerenia 16 mg tbl. pre psov

Rp.EU/2/06/062/001 - èas pouite¾nosti
- zmeny v SPC

Cerenia 24 mg tbl. pre psov

Rp.EU/2/06/062/002 -èas pouite¾nosti
- zmeny v SPC

Cerenia 60 mg tbl. pre psov

Rp.EU/2/06/062/003 -èas pouite¾nosti
- zmeny v SPC

Cerenia 160 mg tbl. pre psov

Rp.EU/2/06/062/004 -èas pouite¾nosti
- zmeny v SPC

PFIZER S.A., Francúzsko
Dectomax 10 mg/ml inj.

Rp.96/0050/96-S

- adresa drite¾a rozhodnutia o registrácii

PHARMAGAL, Slovenská republika
Enrogal inj. ad us. vet.

Rp.96/014/01-S

Trinidazol 10 mg/g plv.sol. ad us. vet.

Rp.96/061/02-S

- pecifikácia lieèivej látky
- výrobca lieèivej látky
- výrobný postup koneèného lieku
- pecifikácia koneèného lieku
- kontrolná metóda pre koneèný liek
- cie¾ový druh zvierat
- indikácie
- dávkovanie
- ochranná lehota
- zmeny v SPC
- ve¾kos balenia: 10 g, 30x10 g, 60x10 g,
500 g

RIEMSER Arzneimittel, Nemecko
Phenylbutazon 100mg/ml gel.

Rp.96/086/01-S

- spôsob uchovávania
- pomocné látky

RICHTER PHARMA AG, Rakúsko
Novasul inj. ad us. vet.

Rp.96/0356/95-S

Rimox L.A. inj. ad us. vet.

Rp.96/012/04-S

- pecifikácia koneèného lieku
- dodávate¾ obalového materialu
- èas pouite¾nosti
- certifikát zhody s Európským liekopisom

Vitasol AD3EC inj. ad us. vet.

Rp.96/0083/97-S

- neiaduce úèinky
- interakcie
- dávkovanie a spôsob podania
- kontraindikácie
- inkompatibilita
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SCHERING Canada, USA
Exspot Spot-On liq. ad us. vet.

-96/021/01-S

- zmena vlastníctva USA EPA registrácie
a údajov

SCHERING-PLOUGH Animal Health Ltd, Nový Zéland
Covexin 8 inj. ad us. vet.
Rp.97/047/02-S

- kontrolné testy

SCHERING-PLOUGH, Ve¾ká Británia
AquaVac ERM
Rp.97/044/05-S

-zväèenie egalizovaného objemu vakcíny

UNIVIT, Èeská republika
Uni-Tiamutin 10 % plv. ad us. vet.

Rp.98/0361/95-S

- ve¾kos balenia: 650 g
- adresa drite¾a rozhodnutia o registrácii
- názov vet. lieku: Uni-Tiamulin 10 % plv.
ad us. vet.
- cie¾ový druh zvierat

VÉTOQUINOL AG, vajèiarsko
Narketan 10 % inj. ad us. vet.

Rp.96/141/00-S

- èas pouite¾nosti po prvom otvorení
- cie¾ový druh zvierat

VÉTOQUINOL S.A., Francúzsko
Marbocyl S 10 % inj. ad us. vet.

Rp.96/056/06-S

- zloenie vnútorného obalu

VEYX-PHARMA, Nemecko
Trimetox 240 inj.

Rp.96/035/01-S

- cie¾ový druh zvierat
- neiaduce úèinky
- dávkovanie
- peciálne opatrenia pri pouívaní

Veyxyl LA 200 mg/ml inj.

Rp.96/0649/95-S

- cie¾ový druh zvierat
- ochranná lehota

Zmeny schválení:
B & I LUX, Maïarsko
Bovi - odrohovacia pasta ad us. vet.

-096/R/07-S

- výrobca: CHEM-É.SZ. Vegyipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság, Maïarsko

RICHTER Pharma AG, Rakúsko
Phlegmovet

-150/R/03-S

- oblas pouitia
- spôsob uchovávania
- upozornenie
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Zruenie registrácie:
AHP FORT DODGE, USA
Poulvac AE lyof. a.u.v.

Rp.97/422/94-S

IMPFSTOFFWERK DESSAU-TORNAU GmbH, Nemecko
Gallivac SE lyof. a.u.v.
Rp.97/034/04-S
MERIAL S.A.S, Francúzsko
Imalgene 1000 inj. ad us. vet.

Rp.96/0235/98-S

MEVAK a.s., Slovenská republika
Aciprogentin plv.sol. a.u.v.

-99/043/76-S

Biprogentin plv.sol. a.u.v.

-99/045/76-S

PFIZER AH, USA
ARadicator inj. a.u.v.

Rp.97/003/04-S

ER BAC Plus inj. a.u.v.

Rp.97/048/03-S

Litterguard LT-C inj. a.u.v.

Rp.97/0240/98-S

SCHERING-PLOUGH Animal Health, Írsko
Nuflor sol. ad us. vet.
Rp.96/010/03-S
SLOVENSKÁ ZOOVETERINÁRNA HOMEOPATICKÁ SPOLOÈNOS, Slovenská republika
Super-P sol. a.u.v.
-96/136/00-S
VERICORE Ltd. Ve¾ká Británia
Rimadyl 20 mg tbl. ad us. vet.

Rp.96/0236/98-S

Rimadyl 50 mg tbl. ad us. vet.

Rp.96/0237/98-S

VETERINA Animal Health Ltd., Chorvátsko
Geotilin P prm. ad us. vet.
Rp.98/048/93-S
Gumpeskal+IB inj. a.u.v.

Rp.97/204/94-S

Pestikal LA SOTA SPF lyof. a.u.v.

Rp.97/0626/96-S

VEYX-PHARMA, Nemecko
Oxytocin inj. a.u.v.

Rp.96/0731/96-S
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Zruenie schválenia:
ALLTRACEL PHARMA Ltd., Írsko
Vetracel-lokálny homeopatický
sprej a.u.v.

-031/R/03-S

ANPROKRMI s.r.o., Slovenská republika
Anprozink gran. a.u.v.
Rp.012/VM/03-S
BAYER AG, Nemecko
Bolfo ampón a.u.v.

-041/K/03-S

Vetriderm ampón proti lupinám na
suchú kou a.u.v.

-023/K/03-S

Vetriderm ampón s benzoylperoxidom na
mastnú kou a.u.v.
-019/K/03-S
BIOVETA, Èeská republika
Súprava k diagnostice chlamydiózy
metódou RVK

-077/DG/03-S

BIOWET, Po¾sko
Karno-Pig sol. a.u.v.

-035/VM/03-S

CLEMATIS s.r.o., Slovenská republika
Almus Champion spr. a.u.v. na
nièenie lietajúceho a lezúceho hmyzu

-025/K/03-S

Almus Champion spr. a.u.v. pre psov
a maèky

-026/K/03-S

EKO-PHARM, Maïarsko
Ekodiár 1,2 % plv.sol. a.u.v.

-083/R/03-S

Ekodiár Plusz 6 % prm. a.u.v.

-082/R/03-S

EWABO, Nemecko
Ewabo Mentofin

-016/DD/03-S

HILLS PET NUTRITION Manufacturing BV, Holandsko
HillS Prescription Diet Canine b/d
gran. a.u.v.
Rp.004/VM/03-S
LEO AH, Dánsko
Specific CAD Aktiv gran. a.u.v.

Rp.062/VM/03-S

Specific CCD Precal gran. a.u.v.

Rp.063/VM/03-S

Specific CDD Dermil gran. a.u.v.

Rp.064/VM/03-S

Specific CGD Geriatril gran. a.u.v.

Rp.065/VM/03-S
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Specific CID Digest gran. a.u.v.

Rp.056/VM/03-S

Specific CKD Renil gran. a.u.v.

Rp.071/VM/03-S

Specific CPD Pediatril gran. a.u.v.

Rp.067/VM/03-S

Specific CPD Pediatril XL gran. a.u.v.

Rp.061/VM/03-S

Specific CRD Fibril gran. a.u.v.

Rp.066/VM/03-S

Specific CÙD Eicosa gran. a.u.v.

Rp.060/VM/03-S

Specific FCD Precal gran. a.u.v.

Rp.058/VM/03-S

Specific FGD Geriatril gran. a.u.v.

Rp.057/VM/03-S

Specific FKD Renil gran. a.u.v.

Rp.068/VM/03-S

Specific FPD Pediatril gran. a.u.v.

Rp.070/VM/03-S

Specific FRD Fibril gran. a.u.v.

Rp.069/VM/03-S

Specific FSD Struvil gran. a.u.v.

Rp.059/VM/03-S

LYBAR a.s., Èeská republika
Jonathan kondicionér na srs

-014/K/03-S

Jonathan ochranný spray na labky
pre psov a maèky a.u.v.

-015/K/03-S

MARCK and CHAPPEL Std., Anglicko
Jonathan zubná pasta pre psov
a makèy a.u.v.
-028/K/03-S
NOVATIO IMPORT & EXPORT NOVA, Nemecko
Terranova G 2000
-030/R/03-S
PENNGAR s.a., Francúzsko
Anti-Germ Galox Trayor

-099/DD/03-S

PRIONICS AG, vajèiarsko
Prionics-Check LIA

-033/DG/03-S

PROVIMI B.V., Holandsko
Anprotart gran. a.u.v.

Rp.011/VM/03-S

SANO - Moderne Tierernährung GmbH, Nemecko
Cotosan Plus plv. a.u.v.
-007/P/03-S
TOPEKA - HILLS PET NUTRITION Inc., USA
HillS Prescription Diet Canine c/d
konzerva a.u.v.
Rp.006/VM/03-S
HillS Prescription Diet Canine p/d
konzerva a.u.v.

Rp.008/VM/03-S
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Tabu¾ka skratiek liekových foriem:
cps.
- kapsle
drg.
- draé
endo foam
- pena pre intrauterinnu aplikáciu
foam
- pena
gran.
- granulát
gtt.
- kvapky
gtt.ophth.
- oèné kvapky
inj.
- injekcie
inj.sicc.
- injekcie lyofilizované
liq.
- roztok na vonkajie pouitie
lyof.
- lyofilizát s iným ne injekènym spôsobom aplikácie
plv.
- práok
plv.sol.
- práok rozpustný
pst.
- pasta
supp.
- èapíky
supp.uter.
- intrauterínne èapíky
susp.
- suspenzia
tbl.
- tablety
tbl.obd.
- poahované tablety
tbl.uter.
- uterínne tablety
tbl.vag.
- vaginálne tablety
ung.
- mas
ung. opthal. - oèná mas
lot.
- lotion
prm.
- premix
sponge
- pongie
emul.
- emulzia
Vysvetlivky:
DD
DG
K
M
P
R
V
VM
VT
Rp.
-.

- dezinfekèné, dezinsekèné prípravky
- diagnostické prípravky
- kozmetické prípravky
- minerálne prípravky
- probiotiká
- rôzne
- vitamínové prípravky
- vitamínovo-minerálne prípravky
- veterinárna technika
- na predpis veterinárneho lekára
- bez predpisu vetetrinárneho lekára

MVDr. Ladislav Sovík, v. r.
riadite¾ ÚKVBL Nitra
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33

Z O Z NAM
registrovaných prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov
2008
Doplnok 2/08

Veobecná èas
Ústredný kontrolný a skúobný ústav po¾nohospodársky v Bratislave pod¾a § 17 ods. 2 zákona è. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti (ïalej len zákon) zverejòuje tento

zoznam registrovaných prípravkov na ochranu
rastlín a iných prípravkov (ïalej len zoznam) ako
Doplnok 2 pre rok 2008

1.2. Vysvetlivky, pouité skratky
Typ formulácie (úprava):
Kód G.I.F.A.P. Formulaèná úprava
AE
AL
AP
CB
CG
CS
DP
DS
EC
ED
EG
EO
ES
EW
FD
FK
FR
FS

Aerosólový dávkovaè (pomocou hnacej látky)
Kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
Práok pre aplikáciu bez riedenia
Koncentrát (pevný, kvapalný) pre prípravu návnad po zriedení
Kapsulované granule s povlakom, ktorý riadi uvo¾òovanie úèinnej látky
Suspenzia kapsulí v kvapaline zvyèajne urèená pre pouitie po zriedení vodou
Popra alebo zásyp
Práok k suchému moreniu osiva
Emulgovate¾ný koncentrát
Koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
Emulgovate¾né granule
Emulgovate¾ný koncentrát - olejová emulzia typu voda: olej
Moridlo vo forme emulzie na priame pouitie alebo po zriedení
Vodná emulzia typu olej: voda
Dymovnica - plechovka
Dymovnica - svieèka (forma vyvíjaèa dymu)
Dymovnica - tyèinka (forma vyvíjaèa dymu)
Moridlo vo forme kvapalného dispergovate¾ného koncentrátu
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Kód G.I.F.A.P. Formulaèná úprava
FT
FU
FW
GA
GF
GR
GW
LS
ME
OD
OL
PA
PB
RB
SC
SE
SG
SL
SP
SS
SU (ULV)
TB
UL (ULV)
VP
WG
WP
WS
XX

Dymovnica - tableta (forma vyvíjaèa dymu)
Dymovnica (hor¾avý pesticíd)
Dymovnica - peleta (forma vyvíjaèa dymu)
Plyn v tlakovej nádobe
Gél pre morenie osiva
Granule
Gél rozpustný vo vode (elatina pre aplikáciu ako vodný roztok)
Moridlo kvapalné na priame pouitie alebo po zriedení vodou
Mikroemulzný vodný koncentrát
Dispergovate¾ný koncentrát na báze oleja
Kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúadlami
Náterová hmota pastovitej konzistencie
Doska na natieranie lepidla (návnada)
Návnada k priamemu pouitiu
Kvapalný dispergovate¾ný koncentrát pre riedenie vodou
Suspenzná emulzia
Granule rozpustné vo vode
Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
Práok alebo tuhý koncentrát rozpustný vo vode
Moridlo prákové vodorozpustné
peciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s ve¾mi nízkymi dávkami (suspenzia)
Tabletky
peciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s ve¾mi nízkymi dávkami (kvapalina)
Prípravok (pásy, dotièky, odparníky) uvo¾òujúce úèinnú látku vo forme pary
Granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
Dispergovate¾ný (zmáèate¾ný) práok
Moridlo prákové dispergovate¾né
Ostatné

Zaradenie
Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto zozname, sú klasifikované pod¾a vykonávacieho
predpisu zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorích
predpisov, ktorým je výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2007 è. 2/2002
na vykonanie zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie
è. 384/2002 Z. z.) v znení výnosu zo 4. mája 2005 è. 2/2005 (oznámenie è. 214/2005 Z. z.).
Klasifikácia prípravkov pod¾a nebezpeènosti
Prípravky sú klasifikované pod¾a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca
2007 è. 2/2002 (oznámenie è. 384/2002 Z. z.) v znení výnosu zo 4. mája 2005 è. 2/2005 (oznámenie
è. 214/2005 Z. z.), pod¾a § 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 6 ods. 7, § 7 ods. 4, § 8 ods. 10, § 14 ods. 4, § 23
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ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods. 9 a § 26 ods. 12 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a
chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov:
T+
T
C
Xn
Xi
E
F+
F
O
N

Ve¾mi jedovatý
Jedovatý
ieravý
kodlivý
Drádivý
Výbuný
Mimoriadne hor¾avý
Ve¾mi hor¾avý
Oxidujúci
Nebezpeèný pre ivotné prostredie

Oznaèenie prípravkov z h¾adiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vèely a uitoèný hmyz
a vodné zdroje za úèelom ich bezpeèného pouívania
Oznaèenie prípravkov z h¾adiska ochrany zvierat (okrem vtákov)
Z 1: Pre domáce, hospodárske a vo¾ne ijúce zvieratá zvlá nebezpeèný (zvlá pre preúvavce)
Z 2: Pre domáce, hospodárske a vo¾ne ijúce zvieratá zvlá nebezpeèný
Z 3: Pre domáce, hospodárske a vo¾ne ijúce zvieratá nebezpeèný
Z 4: Riziko vyplývajúce z pouitia prípravku pri dodraní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
domáce, hospodárske a vo¾ne ijúce zvieratá prijate¾né
Prípravky na ochranu rastlín sa v zmysle oznaèenia Vt1 a Vt4 z h¾adiska ochrany vtákov môu
aplikova v chránených vtáèích územiach len v zmysle § 26 zákona è. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody.
Oznaèenie prípravkov z h¾adiska ochrany vtákov
Vt 1: Prípravok je pre vtáky jedovatý
Vt 2: Morené osivo je pre vtáky jedovaté
Vt 3: Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie by uloený tak, aby mohol by vo¾ne dostupný vtákom
ako potrava
Vt 4: Prípravok je pre vtáky kodlivý i pri neprekroèení predpísanej dávky alebo koncentrácie
Vt 5: Riziko vyplývajúce z pouitia prípravku pri dodraní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
vtáky prijate¾né pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie
Oznaèenie prípravkov z h¾adiska ochrany vodných organizmov
Vo 1: Pre ryby a ostatné vodné ivoèíchy mimoriadne jedovatý
Vo 2: Pre ryby a ostatné vodné ivoèíchy jedovatý
Vo 3: Pre ryby a ostatné vodné ivoèíchy slabo jedovatý
Vo 4: Riziko vyplývajúce z pouitia prípravku pri dodraní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
ryby a ostatné vodné ivoèíchy prijate¾né
Oznaèenie prípravkov z h¾adiska ochrany vèiel
Vè 1: Prípravok pre vèely jedovatý
Vè 2: Prípravok pre vèely kodlivý
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Vè 3: Riziko vyplývajúce z pouitia prípravku pri dodraní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
vèely prijate¾né
Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vyluèuje zasiahnutie vèiel
PHO1 - PHO5 - prípravok je vylúèený z pouitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri
kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.
Triedy hor¾avín
Pod¾a triedy hor¾avín (STN 65 0201 Poiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu
hor¾avých kvapalín)
I
Hor¾avina 1. triedy.(teplota vzplanutia do 21 ºC)
II
Hor¾avina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21 ºC do 55 ºC)
III
Hor¾avina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55 ºC do 100 ºC)
IV
Hor¾avina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100 ºC do 250 ºC)
*)
Tuhá látka s monosou samovznietenia po zvlhnutí
Prípravok nie je hor¾avý
Registraèné èíslo
Registraèné èíslo je evidované v Ústrednom registri (Ústredný kontrolný a skúobný ústav po¾nohospodársky v Bratislave, odbor registrácie pesticídov, Matúkova 21, 833 16 Bratislava), pod ktorým bol
prípravok povolený.
Pod skratkami NA, DA, TM a TP sa v poznámke k rozsahu povoleného pouitia prípravku rozumie:
NA
- oetrenie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí urèitého
èasového intervalu pod¾a návodu
DA
- delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí urèitého
èasového intervalu pod¾a návodu
TM
TP

- súèasné oetrenie zmesou (tank mix) dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou pod¾a návodu
v nádri postrekovaèa
- oetrenie pod¾a schváleného technologického postupu.

Dávka
rozumie sa mnostvo prípravku v kilogramoch alebo litroch urèených na plochu 1 ha, pokia¾ nie je
uvedené inak
Ochranná doba
znamená minimálny interval v dòoch medzi posledným oetrením a zberom, resp. pokia¾ je tak uvedené
v poznámke, minimálny interval medzi termínom oetrenia a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou
s plodinou.
AT - je èasový interval daný technologickým termínom oetrenia, ktorý je podrobne pecifikovaný
v návode na pouitie, resp. v Metodickej príruèke na ochranu rastlín. Porast sa musí zbera len pri
technologickej zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môe povoli miestne
prísluný orgán veterinárnej alebo hygienickej sluby.
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Vysvetlivky k hlavièke tabu¾ky v kapitole 1.5, 1.6, 1.7 a 1.8
Ståpec è.:
1
2
3
4
4/MB
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Význam ståpca:

obchodný názov prípravku
strana
výrobca
drite¾ registrácie ve¾kospotrebite¾ského balenia
drite¾ registrácie malospotrebite¾ského balenia
zástupca drite¾a registrácie z krajiny EÚ v SR
úprava - typ formulácie
úèinná látka  názov
úèinná látka  obsah v prípravku
klasifikácia a oznaèovanie prípravku pod¾a zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov
zaradenie pod¾a triedy hor¾avín
registraèné èíslo ÚKSÚP-u
deò/mesiac/rok ukonèenia platnosti registrácie;
v kapitole 1.8 - deò/mesiac/rok najneskorieho spotrebovania alebo znekodnenia
obmedzenie pouitia v pásmach hygienickej ochrany vôd

1.3 Bezpeènos práce - odporúèané 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 izolaèný prístroj

1

Gumové rukavice
gumová obuv

2

Ochranný tít na tvár alebo
ochranné okuliare

3

Ochranný tít na tvár alebo
ochranné okuliare,
respirátor proti výparom

4

Ochranný tít na tvár alebo
ochranné okuliare,
respirátor proti prachu

Poznámka:
kód 1.1.1.

- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranná maska s filtrom alebo izolaèný prístroj,
gumové rukavice a gumová obuv

kód 1.2.1.

- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný tít na tvár alebo ochranné okuliare,
gumové rukavice a gumová obuv

kód 1.3.1.

- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný tít na tvár alebo ochranné okuliare,
respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv

kód 1.4.1.

- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, respirátor proti prachu, gumové rukavica
a gumová obuv. Zástera je z PVC alebo pogumovaného textilu.

21

Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo
vysokých plodinách (napr. slneènica) poui na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom,
alebo izolaèný dýchací prístroj. Na ochranu rúk mono poui okrem gumových rukavíc aj rukavice z
PVC.
Pri aplikácii tank mix zmesi sa musia poui OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku
z danej zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je moné konzultova so Strediskom pre túdium práce
a rodiny, pitálska 6, 812 41 Bratislava, tel.: 02-5477 4166, fax: 02-4296 6633, www.sspr.gov.sk.
Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môe oetrujúci lekár konzultova s Národným toxikologickým informaèným centrom v Bratislave - FNsP Bratislava, Klinika pracovného lekárstva
a toxikológie - pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel: 02-5477 4166.
1.4 Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ïalie obmedzenia
V 1. pásme hygienickej ochrany sú z pouívania vylúèené vetky prípravky na ochranu rastlín.
V ostatných ochranných pásmach je pouitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri pouité
indexy v texte):
PHO1
Prípravky sú vylúèené z pouitia vo vnútornej èasti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
i povrchových vôd (pokia¾ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na
vnútornú a vonkajiu èas, platí zákaz pre celé 2. pásmo).
PHO2
Prípravky sú vylúèené z pouitia vo vnútornej èasti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
vôd (pokia¾ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajiu
èas, platí zákaz pre celé 2.pásmo). Vo vnútornej èasti 2.pásma hygienickej ochrany povrchových vodných
zdrojov môu by tieto prípravky pouité za týchto podmienok:
a) prípravky sa nemôu poui ak sa do 24 hodín oèakávajú daïové zráky,
b) nesmú sa poui vo vnútornej èasti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúi priamo k odberu
vodáròami,
c) prípravky sa môu pouíva vo vnútornej èasti PHO 2. stupòa povrchových vôd za predpokladu, e
bude dodraný 50 m iroký neoetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbliiemu
odvodòovaciemu kanálu a ïalej budú z oetrenia týmito prípravkami vylúèené svahovité pozemky
(nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd,
d) v oblasti pouitia herbicídov je potrebné zabezpeèi zvýený doh¾ad, prípadne sledovanie rezíduí
v indikovaných prípadoch,
e) je potrebné dôsledne prihliada na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnos oetrenia daných pozemkov.
PHO3
Prípravky sú vylúèené z pouitia vo vnútornej èasti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
vôd (pokia¾ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajiu
èas, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).
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PHO4
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).
PHO5
Prípravky sú vylúčené z použitia z celého 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a po-vrchových vôd
a z 3. pásma hygienickej ochrany vodárenských nádrží. Prípravky sa tiež nesmú aplikovať 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

1.5/I

Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo
veľkospotrebiteľskom balení

Prípravky na ochranu rastlín: Nové registrácie
1

CLICK PLUS

3

4

5

6

MOA
OXO

OXO

ASR

FANTIC F

ISA

ISA

AAE

MILAGRO EXTRA
6 OD

ISH

ISK

-

7

8

9

-1

450 g.l
SE acetochlor
terbuthylazine 214 g.l-1

10

Xn, N IV

11

12

13

08-11-1005

31.12.2010

PHO1

31.12.2010

-

31.12.2016

PHO3

-1
WG benalaxyl-M 37,5 g.kg-1 Xn, N - 08-02-0982
folpet
480 g.kg
-1
OD nicosulfuron 60 g.l
Xi, N III
08-11-1004

Poznámky:
OXO – OXON Italia S.P.A Sempione 195, 20016 Pero (Milano), Taliansko; Výr. závod: Strada Privinciale km, 2,6, 27030 Mezzana
Bigli (Pavia), Taliansko

ISA - ISAGRO, S.p.A., Via Caldera 21, 20153 Miláno, Taliansko

1.5/I

Prípravky na ochranu rastlín: Rozšírenie rozsahu použitia
1

3

4

5

6

7

8
-1

ATONIK

ASA ARA

-

SL PNP-Na
ONP-Na
5-NG-Na

3 g.l
2 g.l-1
1 g.l-1

DURSBAN 10 G 1)

DOW DAS

-

GR chlorpyrifos

10%

PLEDGE 50 WP

SMF

SMF ARA WP flumioxazin

500 g.kg

-1

9

10

11

12

13

-

-

3407

31.12.2012

-

Xn, N

-

3341

30. 6.2010

-

T, N

-

07-11-0874 31.12.2012

-
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1.5/II

Iné prípravky: Nové registrácie
1

3

BREAK THRU 240 S

GOL

4

5

BAS

6

- SL

7

8

9

polyether100 %
polymethylsilox
an-copolymer

10

Xn, N

11

12

13

- 08-23-1001 31.12.2012

-

Poznámky:

GOL - Goldschmidt GmbH, Goldschmidstr. 100, D-45127 Essen, Nemecko

1.6

1.6/I

Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
v malospotrebiteľskom balení
Prípravky na ochranu rastlín: Nové registrácie
1

BAYCOR 25 WP

4

4/MB

7

8

11

12

-1

08-MB-0664

31.12.2011

BAY

FLS

bitertanol

250 g.l

DAS

FLS

spinosad

240 g.l-1

08-MB-0665

31.12.2008

DUC

FLS

indoxacarb

300 g.kg-1

08-MB-0667

31.12.2016

DUS

BGS

MCPA
dicamba

300 g.l-1
40 g.l-1

08-MB-0666

31.12.2011

DUS

FLS

MCPA
dicamba

300 g.l-1
40 g.l-1

08-MB-0663

31.12.2011

10 g, 40 g potlačené vrecko kompozit
C (PAP/Al/PE)
SPINTOR
6 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml PET fľaša +
potlačená papierová krabica
STEWARD
0,8 g vrecko z vodorozpustnej fólie
WSF s potlačeným vreckom kompozit
C(Pap/Al/PE), 3 x 0,8 g a 5 x 0,8 g,
vrecká z vodorozpustnej fólie WSF s
potlačeným vreckom kompozit
C(Pap/Al/PE) , 8 g potlačené vrecko
kompozit C(Pap/Al/PE)
TRITON DUO
100 ml , 250 ml, 500 ml PET fľaša +
etiketa
TRITON DUO
100 ml, 250 ml PET fľaša a potlačená
papierová krabica, 500 ml ,1000 ml
PET fľaša s potlačenou etiketou
Poznámky:
BGS – BGS Trade, spol. s r.o., Prievrana 48, 987 01 Poltár

24

1.8.

Zoznam registrovaných súbežných prípravkov vo veľkospotrebiteľskom
a malospotrebiteľskom balení (Súbežný dovoz)

Veľkospotrebiteľské balenia (profesionálne použitie): Nové registrácie
Názov súbežného
prípravku

Názov referenčného
prípravku

Držiteľ registrácie súbežného
prípravku

6

14

ACETÁT
CEDRUS ÍRA

GUARDIAN MAX
KUMULUS WG

EC
WG

08-PI-0030
08-PI-0023

31.12.2008
31.12.2011

CELERA

GALERA

SL

08-PI-0024

31.12.2008

CEON 5 CS

KARATE ZEON 5 CD

CS

08-PI-0025

31.12.2014

CITAN DG

DITHANE DG NEO TEC

WG

08-PI-0026

31.12.2008

GUARDIAN MAX
840 EC
KARATE ZEON 050
CS
LAMBDOL
MORFOLÍN
PONÍK

GUARDIAN MAX

EC

08-PI-0032-VP 31.12.2008

CS

08-PI-0033-VP 31.12.2014

CS
EC
EC

08-PI-0031
08-PI-0028
08-PI-0027

31.12.2014
31.12.2009
31.12.2009

PROPIKOL

BUMPER 25 EC

ORAGRO – Z, s.r.o., Oravské Veselé
CEDRUS International, s.r.o.,
Dunajská Streda
CEDRUS International, s.r.o.,
Dunajská Streda
CEDRUS International, s.r.o.,
Dunajská Streda
CEDRUS International, s.r.o
Dunajská Streda
AGRONÁKUP T, s.r.o. Zemplínsky
Branč 153
AGRONÁKUP T, s.r.o. Zemplínsky
Branč 153
ORAGRO – Z, s.r.o., Oravské Veselé
ORAGRO – Z, s.r.o., Oravské Veselé
CEDRUS International, s.r.o.,
Dunajská Streda
ORAGRO – Z, s.r.o., Oravské Veselé

EC

08-PI-0029

31.12.2008

KARATE ZEON 5 CS
KARATE ZEON 5 CS
CERELUX PLUS
MUSTANG

15

Malospotrebiteľské balenia (neprofesionálne použitie): Nové registrácie
Názov súbežného prípravku

Držiteľ registrácie
súbežného prípravku
AGRO CS Slovakia, a.s.,
Lučenec

6

14

APPLAUD 25 WP

Názov referenčného
prípravku
APPLAUD 25 WP

15

WP

08-PI/MB-0005

31.12.2008

APPLAUD 25 WP

APPLAUD 25 WP

SYNTACHEM s.r.o.,
Sereď

WP

08-PI/MB-0008

31.12.2008

PLESEŇ STOP

DITHANE DG NEO TEC

AGRO CS Slovakia, a.s.,
Lučenec

WG

08-PI/MB-0006

31.12.2008

2. Rozsah povoleného použitia
2.2. Prípravky proti hubovým chorobám
benalaxyl M + folpet
FANTIC F
Plodina
vinič

Škodlivý organizmus
peronospóra viniča

Dávka/ha
0,2 %
(2,0 kg/ha)

Ochranná doba/dni
42

Poznámka
Zahájenie ošetrenia, keď nastanú
podmienky pre výskyt choroby. Ošetrenie
vo fáze BBCH 15-83; najviac 3 krát za
sezónu

Poznámky:
dávka aplikačnej kvapaliny 300-1000 l/ha

25

fenpropimorph + flusilazole
MORFOLÍNPI
Plodina
pšenica
jačmeň

Škodlivý organizmus
múčnatka trávová, hrdze,
septorióza pšenice
múčnatka trávová, hnedá
škvrnitosť jačmeňa,
rynchospóriová škvrnitosť
jačmeňa

Dávka/ha
1l

Ochranná doba/dni
42

1l

42

Poznámka

Poznámky:
PI – súbežný prípravok

mancozeb
CITAN DGPI
Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka/ha

Ochranná
doba/dni

pšenica

mazľavá sneť pšeničná, mazľvá sneť
hladká

1,5 kg.t-1

jačmeň

prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť
jačmeňa (primárna infekcia )

1,5 kg.t-1

AT

fazuľa struková

antraknóza fazule

2 kg

7

fazuľa - semenné porasty
zemiaky

antraknóza fazule
pleseň zemiakov, hnedá škvrnitosť listov

2 kg
2 kg

7
7

tabak

pleseň tabaku

0,2 %

21

jadroviny

chrastavitosť jabĺk

3-4,5 kg

21

AT

broskyňa

kučeravosť broskyňových listov

0,3 %

AT

čerešňa, višňa

dierkovitosť listov, škvrnitosť listov

0,2 %

21

marhuľa

hnednutie listov

0,2-0,3 %

21

ríbezľa

antraknóza ríbezlí

0,3 %

21

vinič

peronospóra viniča

0,2-0,3 %

42

jahody (nie mesačné)

biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť
listov
pleseň cibule

0,2 %

AT

2 kg

14

škvrnitosť listov, pleseň mrkvy,
septorióza petržlenu, čierna hniloba
mrkvy
skládkové choroby

0,2 %

AT

0,2 % (20 l.m3)

AT

0,3 %

AT

2-3 kg

AT

0,2 %

21

0,3 % (3 kg)

8

cibuľa, pór
mrkva, petržlen- semenné
porasty
koreňová a kapustová zelenina
– sadzačka
kapustová zelenina - semenné
porasty
šalát - semenné porasty
rajčiak

pleseň kapustová, alternáriová
škvrnitosť, čierna hniloba
hubové škvrnitosti, pleseň šalátová

tekvicová zelenina

pleseň zemiakov, septorióza rajčiakov,
čerň rajčiaková
pleseň uhorková

fenikel

cerkosporióza feniklu

2-2,5 kg

21

mečíky, tulipány

hubové choroby

0,3 %

AT

okrasné rastliny

škvrnitosť listov

0,2 %

AT

ruža

čierna škvrnitosť

0,3 %

AT

klinčeky

hrdza klinčeková

0,2 %

AT

lesné dreviny

hrdze

0,3 %

AT
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Poznámka

do začiatku
kvitnutia

po zbere

max, 3x

postreky treba
opakovať

borovica

hynutie sadeníc, sypavka borovicová

0,3 %

AT

smrekovec

méria smrekovcová

0,3 %

AT

Poznámky:
PI – súbežný prípravok

propiconazole
PROPIKOLPI
Plodina
pšenica

raž
trávy - semenné porasty

Škodlivý organizmus
múčnatka trávová, hrdze,
septorióza pšenice
múčnatka trávová, hrdza
jačmenná, hnedá škvrnitosť
jačmeňa, rynchospóriová
škvrnitosť jačmeňa
múčnatka trávová
námeľ

vinič

múčnatka viniča

jačmeň

Dávka/ha
0,5 l

Ochranná doba/dni
42

Poznámka

0,5 l

42

0,5 l
0,5 l

42
AT

na začiatku kvitnutia

0,2 l (0,02%)

35

( v 1 000 l vody)

Poznámky:
PI – súbežný prípravok

síra
CEDRUS ÍRAPI
Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka/ha

jabloň
vinič

múčnatka jabloňová
múčnatka viniča

6 kg (0,6%)
6 kg (0,6%)
4 kg (0,4%)
2%

erinóza, akarinóza

Ochranná doba/dni
3
AT
AT
AT

Poznámka
preventívne
pred kvitnutím
po odkvitnutí

Poznámky:
PI – súbežný prípravok
dávka vody pri jabloniach -1000 l/ha

2.3. Dezinfekčné a konzervačné prostriedky
mancozeb
CITAN DGPI
Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka/ha

semenáčiky lesných drevín

padanie semenáčikov

dezinfekcia skladovacích
priestorov (aj sklady s
množiteľským materiálom)

hubové choroby

60-120 kg v 30000-40000 l
vody.ha-1
0,3-0,5 %, max. 1 %

Ochranná
doba/dni
AT

Poznámka
pôdna dezinfekcia,
zálievka

AT

Poznámky:
PI – súbežný prípravok
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2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom
lambda-cyhalothrin
CEON 5 CSPI
Plodina

Škodlivý organizmus

obilniny

byľomor sedlový

0,1 l

Ochranná
doba/dni
AT

kohútik pestrý a modrý

0,1 l

AT

voška osevná
zunčavka jačmenná

0,1 l
0,125 l

AT
28

vijačka kukuričná
vošky
strapky
listáriky
plodomor šošovicový
pásavka zemiaková
vošky

0,25 l
0,15 l
0,1 l
0,15 l
0,15 l
0,15 l
0,3 l

AT
AT
AT
AT
AT
14
14

skočky
byľomor kelový, krytonos šešuľový
krytonos repkový, krytonos štvorzubý
blyskáčik repkový

0,15 l
0,15 l
0,15 l
0,125 l

AT
AT
AT
AT

ploštice, strapky, plodomor lucernový
nosániky
strapka ľanová
skočky
voška chmeľová

0,125 l
0,2 l
0,4 l
0,2 l
0,02 % 
0,04 %
0,06 %

AT
AT
AT
AT
14
AT
AT

0,1 l
0,15 l
0,1 l
0,05 %
0,15 l
0,15 l
0,2 l
0,05 %
0,15 l
0,15 l
0,15 l
0,15 l

AT
28
AT
AT
28
AT
AT
AT
14
AT
14
AT

0,2 l

AT

0,02 % 
0,025 %
0,025 %
0,15 l
0,025 % 
0,2 l

7
3
7
7
5
AT

ovos – semenné porasty a na
kŕmenie
kukurica na zrno
bôb – zrno
hrach, bôb
šošovica
zemiaky
zemiaky
repka ozimná, horčica

lucerna – semenné porasty
ďatelina – semenné porasty
ľan
chmeľ

nosánik ligurčekový
ovocné stromy
jabloň

broskyňa
vinič
jahody
cesnak
kapustová zelenina, kapusta
kŕmna
kapustová zelenina –
semenárske porasty
mrkva, petržlen, paštrnák,
fenikel, kôpor – množiteľské
porasty
paprika
rajčiak
uhorky
rasca

28

húsenice
obaľovač jablčný
podkopáčik špirálový
kvetovka jabloňová
obaľovač východný
obaľovače
kvetovka jahodová
fúzavka cesnaková
mlynárik kapustový
skočky
mora kapustová, voška kapustová
blyskáčik repkový, krytonos repkový
a štvorzubý
psota rascová, obaľovače
vošky
molica skleníková
pásavka zemiaková
molica skleníková
psota rascová, obaľovače

Dávka/ha

Poznámka
podľa signalizácie

hlavne množiteľské
porasty,
zákaz vstupu 3 dni

(TM) DAM 390 len
pred kvitnutím

pred kvitnutím

podľa signalizácie

podľa signalizácie

pred kvitnutím

zahmlievanie

postrek
pred kvitnutím

okrasné rastliny

lesné porasty

ihličnany - sadenice
borovica
smrek

molica skleníková
vošky, strapky, húsenice, chrobáky,
ploštice
listožravý a cicavý hmyz
podkôrový a drevokazný hmyz
(lykožrúty smrekový, smrečinový)
voľne žijúce chrobáky a ich larvy,
húsenice motýľov, piliarok
a ploskaniek
roztočce a roztoče
kôrovce a červce
tvrdoň smrekový
hrebenárka
piliarky

0,05 – 0,1 % 
0,03 %

3
3

0,05 – 0,1 l
0,5 %(prevencia)
1,0 %(asanácia)
1,5 %(otrávené
lapáky)
0,2 – 0,3 l

AT
28
28
28

0,15 % 
0,05 - 0,1 %
0,5-1 %
0,2-0,3 l
0,2-0,3 l

28
28
28
28
28

28

kuratívny postrek

Poznámky:
PI – súbežný prípravok

lambda-cyhalothrin
LAMBDOL PI, KARATE ZEON 050 CSPI
Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka/ha

obilniny

byľomor sedlový
kohútik pestrý a modrý
voška osevná
zunčavka jačmenná

0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,125 l

Ochranná
doba/dni
AT
AT
AT
28

vijačka kukuričná
vošky
strapky
listáriky
plodomor šošovicový
vošky
pásavka zemiaková
vošky

0,25 l
0,15 l
0,1 l
0,15 l
0,15 l
0,5 l
0,15 l
0,3 l

AT
AT
AT
AT
AT
AT
14
14

skočky
byľomor kelový, krytonos šešuľový
krytonos repkový, krytonos štvorzubý
blyskáčik repkový

0,15 l
0,15 l
0,15 l
0,125 l

AT
AT
AT
AT

ploštice, strapky, plodomor lucernový
nosániky
strapka ľanová
skočky
voška chmeľová
nosánik ligurčekový

0,125 l
0,2 l
0,4 l
0,2 l
0,02 %
0,04 %
0,06 % 

AT
AT
AT
AT
14
AT
AT

húsenice
obaľovač jablčný
podkopáčik špirálový
kvetovka jabloňová
obaľovač východný
obaľovače

0,1 l
0,15 l
0,1 l
0,05 %
0,15 l
0,15 l

AT
28
AT
AT
28
AT

ovos – semenné porasty a na
kŕmenie
kukurica na zrno
bôb – zrno
hrach, bôb
šošovica
repa cukrová a repa kŕmna
zemiaky
zemiaky
repka, horčica

lucerna – semenné porasty
ďatelina – semenné porasty
ľan
chmeľ

ovocné stromy
jabloň

broskyňa
vinič

Poznámka

hlavne množiteľské
porasty,
zákaz vstupu 3 dni

(TM) DAM 390 len
pred kvitnutím

pred kvitnutím

podľa signalizácie

podľa signalizácie
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jahody
cesnak
kapustová zelenina, kapusta
kŕmna
kapustová zelenina –
množiteľské porasty
mrkva, petržlen, paštrnák,
fenikel, kôpor – množiteľské
porasty
paprika
rajčiak
uhorky
rasca
okrasné rastliny

lesné porasty

ihličnany - sadenice
borovica
smrek

kvetovka jahodová
fúzavka cesnaková
mlynárik kapustový
skočky
mora kapustová, voška kapustová
blyskáčik repkový, krytonos repkový
a štvorzubý
psota rascová, obaľovače
vošky
molica skleníková
pásavka zemiaková
molica skleníková
psota rascová, obaľovače
molica skleníková
vošky, strapky, húsenice, chrobáky,
ploštice
listožravý a cicavý hmyz
podkôrový a drevokazný hmyz

voľne žijúce chrobáky a ich larvy,
húsenice motýľov, piliarok
a ploskaniek
roztočce a roztoče
kôrovce a červce
tvrdoň smrekový
hrebenárka
piliarky

0,2 l
0,05 % 
0,15 l
0,15 l
0,15 l
0,15 l

AT
AT
14
AT
14
AT

0,2 l

AT

0,02 %
0,025 %
0,025 %
0,15 l
0,025 % 
0,2 l
0,05 – 0,1 % 
0,03 %

7
3
7
7
5
AT
3
3

0,05 – 0,1 l
0,5%(prevencia)
1,0%(asanácia)
1,5%(otrávené
lapáky)
0,2 – 0,3 l

AT
28
28
28

0,15 %
0,05 - 0,1 %
0,5-1 %
0,2-0,3 l
0,2-0,3 l

28

pred kvitnutím

zahmlievanie

postrek
pred kvitnutím

5 – 6 l postrekovej
kvapaliny na m3
dreva

28

28
28
28

kuratívny postrek

Poznámky:
PI – súbežný prípravok

2.11.Prípravky proti burinám
acetochlor
ACETÁTPI, GUARDIAN MAX 840 EC PI
Plodina
kukurica
slnečnica
Poznámky:
PI – súbežný prípravok
zákaz použitia v PHO2
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Škodlivý organizmus
dvojklíčnolistové buriny a
jednoročné trávy
dvojklíčnolistové buriny a
jednoročné trávy

Dávka/ha
1,7-2,5 l

Ochranná doba/dni
AT

2-2,5 l

AT

Poznámka

acetochlor + terbuthylazine
CLICK PLUS
Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka/ha

kukurica

dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy

3,5 l

Ochranná doba/dni
AT

Poznámka
preemergentne (do 3 dní po sejbe)
a skoro postemergentne (kukurica
do 2 listov, buriny klíčne listy až 1. pár
pravých listov)

clopyralid + picloram
CELERAPI
Plodina

Škodlivý organizmus

kukurica
repka ozimná

odolné dvojklíčnolistové buriny
rumančekovité buriny, lipkavec,
pichliač a ďalšie dvojklíčnolistové
buriny
rumančekovité buriny, lipkavec,
pichliač a ďalšie dvojklíčnolistové
buriny
rumančekovité buriny, lipkavec,
pichliač a ďalšie dvojklíčnolistové
buriny

repka jarná
horčica

Dávka/ha

Ochranná doba/dni Poznámka

0,35-0,4 l
0,3-0,35 l
0,3-0,35 l + (100-150 l)

AT
AT
AT

jeseň aj jar *
(TM) DAM 390*

0,3-0,35 l
0,3-0,35 l + (100-150 l)

AT
AT

(TM) DAM 390*

0,3-0,35 l

AT

Poznámky:
PI – súbežný prípravok
*- dávkovanie podľa rastových fáz burín
aplikujte v dávkach 300 – 400 l vody ma 1 ha

2,4-D EHE + florasulam
PONÍKPI
Plodina
jačmeň ozimný, pšenica
ozimná, raž, tritikale
jačmeň jarný, ovos, proso,
pšenica jarná
kukurica
trávy - semenné porasty

Škodlivý organizmus
odolné dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec
odolné dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec
odolné dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec, durman, voškovník a
trváce buriny
odolné dvojklíčnolistové buriny

Dávka/ha
0,6 l

Ochranná doba/dni
AT

0,5 l

AT

0,6-0,8 l

AT

0,6-0,8 l

AT

Poznámka

Poznámky:
PI – súbežný prípravok
zákaz použitia v PHO2

nicosulfuron
MILAGRO EXTRA 6 OD
Plodina
kukurica

Škodlivý organizmus
jednoročné trávy,
dvojklíčnolistové buriny
pýr, proso, cirok alepský,
dvojklíčnolistové buriny

Dávka/ha
0,5-0,65 l

Ochranná doba/dni

0,75 l
0,5 l + (0,25 l)

AT
AT

Poznámka

AT
DA (delená aplikácia)
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Iné prípravky
2.20./II Iné prípravky, ktoré je možno používať len s prípravkami na ochranu rastlín
polyeter-polymethylsiloxane-copolymer
BREAK THRU 240 S
Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka/ha

Ochranná Poznámka
doba/dni

jačmeň jarný
jačmeň ozimný, ovos,
pšenica ozimná, raž
kukurica

dvojklíčnolistové buriny, lipkavec
dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

0,1-0,125 l + (0,15 kg)
0,1-0,125 l + (0,2 kg)

AT
AT

(TM) Arrat
(TM) Arrat

dvojklíčnolistové buriny

0,1-0,125 l + (0,2 kg)

AT

(TM) Arrat

Rozsah rozšírených použití registrovaných prípravkov na ochranu rastlín
2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom
chlorpyrifos
DURSBAN 10 G – rozšírenie o škodlivý organizmus
Plodina

Škodlivý organizmus

kukurica

kukuričiar koreňový
(larvy)

Dávka/ha

Ochranná doba/dni

15-20 kg

Poznámka

AT

2.11.Prípravky proti burinám
flumioxazine
PLEDGE 50 WP – rozšírenie do plodiny
Plodina
kukurica

Škodlivý organizmus
dvojklíčnolistové buriny
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy

Dávka/ha
80 g
80 g + (2,0-2,5 l)

Ochranná doba/dni
AT
AT

Poznámka
(TM) Proponit 720 EC

2.14. Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania
sodium p-Nitrophenolate (PNP-Na) + sodium o-Nitrophenolate (ONP-Na) + sodim 5-Nitroguaiacolate (5NG-Na)
ATONIK – rozšírenie do plodín
Plodina
jačmeň jarný
kukurica

Účel použitia
stimulácia úrody
stimulácia úrody

Dávka/ha
0,6 + 0,6 l
0,6 l

Ochranná doba
AT
AT

Poznámka
delená aplikácia

zemiaky

stimulácia úrody

0,5 + 1,0 l

AT

delená aplikácia

Poznámky:
JAČMEŇ JARNÝ 1.aplikácia: V štádiu odnožovania (BBCH 21-29).
2.aplikácia: V štádiu BBCH 31 (1. kolienko minimálne 1 cm nad odnožovacím uzlom). Možno aplikovať aj ako TM
s kvapalným hnojivom v období produkčného prihnojovania.
KUKURICA - Aplikujte v štádiu BBCH 16 (štádium 6 listov) formou postreku na list. Odporúčaná dávka vody 300-600
l/ha.
ZEMIAKY –
1. aplikácia - výška zemiakov 10 – 15 cm (BBCH 29 – 30). Odporúčaná dávka prípravku 0,5 a l vody 300-600 l/ha.
2. aplikácia – od uzatvorenia porastu do kvitnutia. Odporúčaná dávka prípravku 1,0 l a vody 300-600 l/ha.
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3. Ostatné zmeny
1. Malospotrebiteľské balenia (prebaľovanie, neprofesionálne použitie): Predĺženie doby platnosti
registrácie z 2007
1
ACTARA 25 WG

4

4/ MB

6

7

SYS

FLS

WG

thiamethoxam

ARA

FLS

SL

ONP-Na
PNP-Na
5-NG-Na

8

11
-1

12

250 g.kg

00-MB-0339

31.12.2010

2 g.l-1
3 g.l-1
1 g.l-1

97-MB-0197

31.12.2012

0,8 g, 3 x 0,8 g potlačené vrecko kompozit
C/PAP/Al/PE) vrecko z vodorozpustnej fólie
WSF, 4 g potlačené vrecko kompozit
C(PAP/Al/PE), 40 g potlačené vrecko
kompozit C(PAP/Al/PE), 0,2 g vo
vodorozpustnej fólii WFS + 500 ml fľaša
HDPE s rozprašovačom
ATONIK
25 ml, 100 ml, 250 ml fľaša PET + potlačená
papierová krabička
CABRIO TOP
20 g potlačené vrecko kompozit C
(PAP/Al/PE) , 3 x 20 g a 10x20 g vrecko
kompozit C (PAP/Al/PE) + potlačená
papierová krabica, 0,8 l (500 g) HDPE dóza
s potlačenou etiketou
CASORON G

BAS

FLS

WG

metiram
pyraclostrobin

dichlobenil

550 g.kg-1
50 g.kg-1

6,75 %

06-MB-0623

31.6.2010

CHR

FLS

GR

BAS

FLS

WG

dithianon

700 g.kg-1

03-MB-0551

31.12.2012

AGP

FLS

SC

dodine

500 g.l-1

01-MB-0516

31.12.2012

BAS

FLS

WG

síra

800 g.kg-1

00-MB-0419

31.12.2011

BAS

FLS

SC

teflubenzuron

150 g.kg-1

99-MB-0308

31.12.2012

SYN

FLS

WP

metalaxyl-M
oxychlorid Cu
(obsah Cu)

2,5%
690 g.kg-1
(400 g.kg-1)

99-MB-0299

BAS

FLS

WP

prochloraz- Mn

50 %

99-MB-0295

31.12.2012

DUS

CHM

SL

polysulfid-Ca

05-MB-0610

31.12.2012

AGS

FLS

WP

dodine

65 %

96-MB-0116

31.12.2012

FNA

FLS

EC

bifenthrin

100 g.l-1

93-MB-0013

31.12.2011

97-MB-0198

31.12.2012

150 g a 450 g PP sypná dóza + potlačená
papierová krabička
DELAN 700 WDG
10 g potlačené vrecko kompozit C
(PAP/Al/PE)
5 x 10 g vrecko kompozit C (PAP/Al/PE)
a potlačená papierová krabička
EFUZIN 500 SC
25 ml, 50 ml,100 ml PET fľaša + potlačená
papierová krabica
KUMULUS WG
60 g potlačené vrecko kompozit C
(PAP/Al/PE), 5 x 60 g vrecko kompozit C
(PAP/Al/PE) a potlačená krabica
NOMOLT 15 SC
10 ml, 25 ml, 50 ml a 100 ml PET fľaša +
potlačená papierová krabička
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP
10 g , 50 g potlačené vrecko kompozit C
(PAP/Al/PE), 5 x 50 g vrecko kompozit C
(PAP/Al/PE) a potlačená papierová krabička
SPORGON 50 WP
4 g potlačené vrecko kompozit C
(PAP/Al/PE) ;
5 x 4 g vrecko kompozit C (PAP/Al/PE)
a potlačená papierová krabička
SULKA

14 %

31.12.2012

250 ml, 500 ml, 1 000 ml PE fľaša + etiketa
SYLLIT 65
10 g potlačené vrecko kompozit
C(PAP/Al/PE),
5 x 10 g vrecko kompozit C(PAP/Al/PE) a
potlačená papierová krabica
TALSTAR 10 EC
6 ml, 25 ml PET fľaša a potlačená papierová
krabica
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1
VEKTAFID A
3x10 ml vrecko kompozit C(PET/PET/PE +
potlač. papierová krabica, 100ml, 250 ml PET
fľaša + papierová krabica, 500 ml PET fľaša
papierová etiketa
ZATO 50 WG
1,5 g , 15 g potlačené vrecko kompozit C
(PAP/AL/PE), 3 x 1,5 g potlačené vrecko
kompozit C (PAP/AL/PE) a vodorozpustné
vrecko WSF

4
BOT

4/ MB
FLS

6
EO

7
parafínový olej

8
83 %

11
05-MB-0613

12
31.12.2012

BAY

FLS

WG

trifloxystrobin

500 g.kg-1

03-MB-0522

30.9.2013

2. Na základe žiadosti držiteľa registrácie malospotrebiteľského balenia Floraservis Pavol Benčič, ktorý
požiadal o reklasifikáciu iného prípravku na ochranu rastlín SILWET L-77 (účinná látka heptamethyltrisiloxan modifikovaný s polyalkylenoxidom - 84 %, reg. č. 04-MB-0586, doba platnosti registrácie do
31.12.2014). Kontrolný ústav preklasifikoval uvedený prípravok na základe dodaných odborných posudkov. Prípravok SILWET L - 77 bude označený ako Xn a N, v zmysle národnej klasifikácie je zaradený
ako prípravok s klasifikáciou Z4, Vt5, Vo2, V3 a Vč3.
3. Kontrolný ústav posúdil žiadosť držiteľa registrácie F&N Agro Slovensko s.r.o., Rožňavská cesta 34, 821
04 Bratislava, prípravku na ochranu rastlín AURORA 40 WG (reg. číslo 04-11-0674, účinná látka
carfentrazone-ethyl - 400 g.kg-1) o rozšírenie veľkosti obalu 100-300 g HDPE fľaša aj o obaly 850 g HDPE
dóza s odmerkou (náplň - 400 g) a 1 l HDPE fľaša (náplň – 750 g). Ďalej posúdil žiadosť o doplnenie
etikety o tank-mix kombináciu s prípravkom PIKE. Kontrolný ústav vyhovel žiadosti žiadateľa o doplnenie
etikety prípravku o tank-mix kombináciu a o rozšírenie veľkosti obalu prípravku AURORA 40 WG.
Klasifikácia v zmysle národnej klasifikácie sa nemení. Doba registrácie 30.9.2013.
4. Držiteľ registrácie Bayer, spol. s r.o. požiadal kontrolný ústav o zmenu klasifikácie v prípravku na ochranu
rastlín SENCOR 70 WG (metribuzin 700 g.kg.l-1, reg. č. 93-11-0052, doba platnosti registrácie do
31.12.2008) a to v klasifikácii na vtáky na základe prehodnotenia účinku uvedeného prípravku odborným
pracoviskom NRL ÚVL Košice a vystavením nového odborného posudku. Kontrolný ústav vyhovel
žiadosti držiteľa registrácie a zmenil označenie prípravku SENCOR 70 WG z hľadiska ochrany vtákov
z klasifikácie Vt4 – Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie
na Vt5 - Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
vtáky prijateľné. Prípravok SENCOR 70 WG sa zároveň vyraďuje z kapitoly 1.10. (Zoznam zakázaných
prípravkov pre podopatrenie č.5.3.2.1.1 „ ZÁKLADNÁ PODPORA“- OPATRENIA ENVIRONMENTÁLNE PLATBY PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 -2013)
5. Kontrolný ústav posúdil žiadosť a predložené náležitosti k predĺženiu doby platnosti registrácie prípravku
na ochranu rastlín POLYVERSUM (účinná látka Pythium oligandrum Drechsler - 106-107 spór.g-1). Zároveň na základe žiadosti výrobcu a vlastníka údajov pre prípravok, ktorým je spoločnosť Biopreparáty
spol. s r.o. zmenil držiteľa registrácie z BIOCONT spol. s r.o., 941 36 Rúbaň 23 na Biopreparáty spol. s r.o.,
Unětice 150, 252 62 Horoměřice, Česká republika a pre zastupovanie držiteľa registrácie na území
Slovenskej republiky poveril spoločnosť Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská 16, 940 76, Nové
Zámky, Slovenská republika. Kontrolný ústav pridelil prípravku na ochranu rastlín nové registračné číslo
08-02-0983 a predĺžil dobu platnosti registrácie do 31.12.2012.
6. ASRA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ktorá zastupuje v Slovenskej republike - OXON
ITALIA S.p.A., Via Sempione 195, 200 16 Pero (MI), Taliansko vo veciach registrácie prípravku na ochranu rastlín CLICK 500 SC, požiadala o prevedenie zmeny prípravku CLICK 500 SC (reg. číslo 07-11-0905
s účinnou látkou terbuthylazine - 500 g.l-1), etiketový zápis tank-mix kombinácie s prípravkom TROPHY
GOLD a o zrušenie registrácie v dávke 2 l.ha-1 v kukurici. Kontrolný ústav posúdil žiadosť o zrušenie sólo
registrácie v kukurici v dávke 2 l.ha-1 a žiadosť, ku ktorej predložili súhlas držiteľa registrácie prípravku na
ochranu rastlín TROPHY GOLD na etiketový zápis tank - mix kombinácie. Na základe priložených dokumentov vyhovel žiadosti žiadateľa prípravku CLICK 500 SC. Klasifikácia v zmysle národnej klasifikácie
ani doba registrácie (31.12.2012) sa nemení.
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7. Držiteľ registrácie ASRA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji požiadal kontrolný ústav
o schválenie nových balení registrovaného prípravku na ochranu rastlín CONTANS WG (úč. látka
Coniothyrium minitans, kmeň CON/M/91-08, s obsahom účinnej látky 100 g.kg-1, s registračným číslom
05-02-0698). Po prehodnotení predloženej dokumentácie, kontrolný ústav vyhovel žiadosti držiteľa
registrácie a schválil pre používanie prípravku CONTANS WG veľkosti obalov 400 g, 2 kg, 4 kg, 10 kg,
20 kg kartónová krabica s polyetylénovým zataveným vreckom (papier/PE) aj na obal PE vedro s obalom
z polypropylén-heterofázického kopolyméru s hmotnosťou 12 kg. Dobou platnosti registrácie sa nemení
(31. 12. 2010).
8. Spoločnosť Chemtura Europe Ltd., o. z., požiadala o úpravu rozhodnutia prípravku na ochranu rastlín
OMITE 30 WP ( účinná látka propargite -31,5 % (čistá látka), reg. číslo 06-05-0837), v dôsledku zníženia
hmotnosti čistého prípravku, z 25 kg na 20 kg papierovú škatuľu, a to v súvislosti s európskym právnym
predpisom upravujúcim maximálnu povolenú hmotnosť jedného balenia. Nezmenil sa druh, typ ani rozmery obalu. Kontrolný ústav vykonal administratívnu zmenu v rozhodnutí a upravil hmotnosť prípravku na
20 kg. Registračné číslo ani doba registrácie sa nemenia.
9. Do kapitoly 3.1 sa dopĺňa text:
Názov prípravku
CLICK PLUS
FANTIC F
MILAGRO EXTRA 6 OD

Z
Z4
Z4
Z4

Vo
Vo1
Vo1
Vo2

Vt
Vt5
Vt5
Vt5

Vč
Vč3
Vč3
Vč3

10. OPRAVA ÚDAJOV V ZOZNAME PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH
PRÍPRAVKOV – 2008
10/1. V kapitole 1.5/I sa nesprávny údaj o obsahu účinnej látky iodosulfuron-methyl 125 g.kg-1 opravuje na
12,5 g.kg-1
1

2

SEKATOR

3

95

4

5

BCF BAY

7

6

8
9
10
50 g.kg-1 Xi, N 12,5 g.kg-1

WG amidosulfuron
iodosulfuronmethyl

-

11

12

13

99-11-0482 31.12.2011

-

10/2. V kapitole 1.5/I sa opravuje názov a obsah účinnej látky prípravku na ochranu rastlín MUSTANG
nasledovne:
1
MUSTANG

2

3

4

5

103 DOW DAS

-

7

6

8
-1

-1
EC 2.4-D (2.4-D EHE) 300 g.l -1(452,5 g.l )
florasulam
6,25 g.l

9

10

Xn, N

-

11

12

13

98-11-0441 31.12.2009 2

10/3. V kapitole 1.5/I sa opravuje doba registrácie prípravku na ochranu rastlín SPOTLIGHT PLUS
nasledovne:
1
SPOTLIGHT
PLUS

2
150

3
FMC

4
FNA

5
-

6

7

EO carfentrazoneethyl

8
60 g.l-1

9
Xi

10
III

11

12

04-12-0668 24.8.2008

13
-

10/4 V kapitole 1.5/I a 2.2 sa opravuje názov účinnej látky fluoxystrobin na správny názov fluoxastrobin
10/5 V kapitole 1.5 sa opravuje registračné číslo prípravku na ochranu rastlín TREND 90. správne registračné
číslo je 06-23-0745.
10/6 V kapitole 1.5/I sa opravujú údaje o obsahu účinných látok prípravku na ochranu rastlín PROSARO 250
EC nasledovne:
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1

2

PROSARO 250
EC

68

3

4

5

6

7

EC prothioconazole
tebuconazole

BCM BAY

8
125 g.l-1
125 g.l-1

9

10

Xn, N III

11

12

13

06-02-0771 11.9.2009

-

10/7 V kapitole 1.5/I sa opravuje doba registrácie prípravku na ochranu rastlín CHORUS 75 WG nasledovne:
1

2

CHORUS 75 WG

56

3
SYN

4

5

SYS

-

6

7

WG cyprodinil

8
75 %

9
N

10
-

11

12

13

96-02-0295 30.4.2011

-

10/8 V kapitole 1.7 sa opravuje názov účinnej látky súbežného prípravku na ochranu rastlín
v malospotrebiteľskom balení KARATE SO ZEON TECHNOLÓGIOU 5 CS nasledovne:
Názov súbežného prípravku
(SP)
KARATE SO ZEON
TECHNOLÓGIOU 5 CS

Názov referenčného
prípravku

Držiteľ
registrácie SP

KARATE ZEON 5 CS AGRO CS
Slovakia, a.s.

6

7

CS lambdacyhalothrin

11

12

07-PI/MB-0003

31.12.2011

10/9 V kapitole 2.2 sa opravuje dávka prípravku na ochranu rastlín TANGO SUPER pre jačmeň - múčnatka
trávová, hrdza jačmenná nasledovne:
epoxiconazole + fenpropimorph
TANGO SUPER
Plodina

Škodlivý organizmus

pšenica

múčnatka trávová, hrdze,
septorióza pšenice
múčnatka trávová, hrdza
jačmenná
rynchospóriová škvrnitosť
jačmeňa

jačmeň

Dávka

Ochranná doba

1l

42

1l

42

1l

42

10/10 V kapitole 2.5 sa opravuje registrovaný rozsah použitia prípravku na ochranu rastlín RAPID nasledovne:
Plodina
obilniny

hrach
repa cukrová
repka, horčica

Škodlivý organizmus
vošky
kohútik modrý, kohútik pestrý
byľomor sedlový
voška hrachová
zrniarka hrachová
voška maková
skočky, piliarka repková, krytonos repkový,
krytonos štvorzubý, blyskáčik repkový, krytonos
šešuľový, byľomor kelový
voška kapustová

Dávka (l.ha-1)
0,06
0,08

Ochranná doba
28 dní
28 dní

0,06
0,08
0,08
0,08

14 dní
14 dní
14 dní
28 dní

0,06

28 dní

10/11 V kapitole 2.5 sa opravuje dávka prípravku na ochranu rastlín KARATE ZEON 5 CS pre plodinu
cukrová repa, kŕmna repa nasledovne:
lambda-cyhalothrin
KARATE ZEON 5 CS
Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka

obilniny

byľomor sedlový
kohútik pestrý a modrý
voška osevná
zunčavka jačmenná

0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,125 l

vijačka kukuričná

0,25 l

ovos – semenné porasty a na
kŕmenie
kukurica na zrno
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Ochranná OOPP, Poznámka
doba
AT
AT
AT
28
AT

bôb – zrno
hrach, bôb
šošovica
repa cukrová a repa kŕmna

vošky
strapky
listáriky
plodomor šošovicový
vošky

zemiaky
zemiaky

pásavka zemiaková
voška broskyňová a rešetliaková

repka, horčica

skočky
byľomor kelový, krytonos šešuľový
krytonos repkový, krytonos štvorzubý
blyskáčik repkový
ploštice, strapky, plodomor lucernový
nosániky
strapka ľanová
skočky
voška chmeľová

lucerna – semenné porasty
ďatelina – semenné porasty
ľan
chmeľ

nosánik ligurčekový
ovocné stromy
jabloň

broskyňa
vinič
jahody
cesnak
kapustová zelenina, kapusta
kŕmna
kapustová zelenina –
množiteľské porasty
mrkva, petržlen, paštrnák,
fenikel, kôpor – množiteľské
porasty
paprika
rajčiak
uhorky
rasca
okrasné rastliny

lesné porasty

ihličnany - sadenice

húsenice
obaľovač jablčný
podkopáčik špirálový
kvetovka jabloňová
obaľovač východný
obaľovače
kvetovka jahodová
fúzavka cesnaková
mlynárik kapustový
skočky
mora kapustová, voška kapustová
blyskáčik repkový, krytonos repkový
a štvorzubý
psota rascová, obaľovače
vošky
molica skleníková
pásavka zemiaková
molica skleníková
psota rascová, obaľovače
molica skleníková

vošky, strapky, húsenice, chrobáky,
ploštice
listožravý a cicavý hmyz
podkôrový a drevokazný hmyz
voľne žijúce chrobáky a ich larvy,
húsenice motýľov, piliarok
a ploskaniek
roztočce a roztoče
kôrovce a červce
tvrdoň smrekový

0,15 l
0,1 l
0,15 l
0,15 l
0,15 l
0,1 l + (0,2 kg)
0,1 l + (1 l)
0,15 l
0,3 l

AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
14
14

0,15 l
0,15 l
0,15 l
0,125 l
0,125 l
0,2 l
0,4 l
0,2 l
0,02 
0,04 
0,06 

AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
14
AT
AT

0,1 l
0,15 l
0,1 l
0,05 %
0,15 l
0,15 l
0,2 l
0,05 
0,15 l
0,15 l
0,15 l
0,15 l

AT
28
AT
AT
28
AT
AT
AT
14
AT
14
AT

0,2 l

AT

0,02
0,025 %
0,025
0,15 l
0,025
0,2 l
0,05 – 0,1
0,05 – 0,1  +
(0,1 %)
0,03

7
3
7
7
5
AT
3
7

0,05 – 0,1 l
0,06 – 0,1 (2,5-3
kg.m3)
0,2 – 0,3 l

AT
AT

0,15
0,05 - 0,1 %
0,5-1 %

28

™ Pirimor 50 WG
™ BI 58 EC - NOVÉ
hlavne množiteľské,
zákaz vstupu 3 dni

pred kvitnutím

signalizácia

signalizácia

pred kvitnutím

zahmlievanie

postrek
pred kvitnutím
™ Applaud 25 WP

3

28

28

kuratívny postrek

37

borovica
smrek
smrek (prevencia)
smrek (asanácia)
smrek (otrávené lapáky)

hrebenárka
piliarky
lykožrút smrekový, lykožrút
smrečinový
lykožrút smrekový, lykožrút
smrečinový
lykožrút smrekový, lykožrút
smrečinový

0,2-0,3 l
0,2-0,3 l
0,50 %

28
28
28

1%

28

1,5 %

28

10/12 V kapitole 2.5 sa opravuje názov účinnej látky prípravku na ochranu rastlín VERTIMEC 018 EC na
abamectin
10/13 V kapitole 2.11 sa opravuje dávka prípravku na hektár pre prípravok AXIAL 050 EC.
Správna dávka je:
pinoxaden
AXIAL 050 EC
Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka

Ochranná doba

pšenica ozimná

metlička obyčajná, ovos hluchý,
psiarka roľná
metlička obyčajná, ovos hluchý,
psiarka roľná

0,75- 1 l

AT

0,75- 1 l

AT

jačmeň jarný

10/14 V kapitole 2.20 sa opravuje rozsah použitia prípravku na ochranu rastlín ELASTIQ nasledovne:
karboxylovný styrén butadién kopolymér
ELASTIQ
Plodina

Škodlivý organizmus

repka olejka

obmedzenie predzberových
a zberových strát

Dávka

Ochranná doba

0,8 - 1,0 l

AT

10/15 V kapitole 4.4 sa opravuje názov účinnej látky prípravku na ochranu rastlín COSMOS 500 FC na
fipronil
10/16 Do kapitoly 4.5 sa dopĺňa:
1.výrobca:
Goldschmidt GmbH, Goldschmidtstr. 100, 45127 Essen, Nemecko – skratka GOL
Syntachem s.r.o., sídlo Niklova ulica, 926 01, Sereď - skratka STC
Oxon Italia S.p.a. ,Sempione 195 , 20016 Pero (Milano), Taliansko - skratka OXO
2. držiteľ registrácie:
Oragro - Z, s.r.o., 029 62 Oravské Veselé 374 - skratka ORA
Isagro, S.p.A., Via Caldera 21, 20153 Miláno, Taliansko – skratka ISA
Topagro s.r.o.,Parchovany166, 076 62 – skratka TOP
Cedrus International, s.r.o., Ádorská 12, 929 01 Dunajská Streda – skratka CED
Agronákup T, s.r.o., Zemplínsky Branč 153, 076 02 – skratka AGT
10/17 V kapitole 4.5. sa mení:
Adresa držiteľa registrácie:
ChemTrade Slovakia s.r.o., Vodná 20, 949 01 Nitra – skratka ostáva nezmenená
Isas Chemicals Slovakia s.r.o., 811 06 Bratislava, Štetinova 7– skratka ostáva nezmenená
10/18 Do INDEXU na strane 234 sa dopĺňa pre prípravok na ochranu rastlín MIRAGE 45 EC číslo strany 66,
na ktorej je uvedený rozsah použitia pre tento prípravok na ochranu rastlín.
Ing. Pavel Filkorn v. r.
ústredný riaditeľ
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KALE N D Á R
ve¾trhov a výstav 2009

Pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky sa budú pre rok 2009 realizova nasledovné výstavy a ve¾trhy:

B. Regionálne výstavy ivoèínej a rastlinnej
výroby realizované v Slovenskej republike
v roku 2009:

A. Medzinárodné výstavy a ve¾trhy realizované v Slovenskej republike v roku 2009:

7. Chovate¾ský deò v Podturni
14. roèník Pinzgauského regionálneho dòa
Termín konania: 6. máj 2009

1. DANUBIUS GASTRO, Bratislava
16. roèník medzinárodného ve¾trhu gastronómie
Termín konania: 22.  25. január 2009
2. GASTRA 2009, Nitra
15. roèník medzinárodnej výstavy zariadení pre
hotely, obchod, verejné stravovanie a potraviny
Termín konania: november 2009
3. KÔÒ 2009, Trenèín
6. roèník medzinárodnej výstavy koní
Termín konania: 26.  28. jún 2009
4. AGROKOMPLEX 2009, Nitra
36. roèník medzinárodného po¾nohospodárskeho a potravinárskeho ve¾trhu
Termín konania: august 2009
5. Národná výstava hospodárskych zvierat
4. roèník národnej výstavy hospodárskych
zvierat
Termín konania: november 2009
6. EURÓPSKA VÝSTAVA DROBNÝCH
ZVIERAT, Nitra
Medzinárodná propagaèno-predajná výstava
Termín konania: 20.  22. november 2009

8. Regionálna výstava hospodárskych zvierat
v Kremnièke
12. roèník stredoslovenského chovate¾ského
dòa hospodárskych zvierat
Termín konania: 27. máj 2009
9. Regionálny chovate¾ský deò v Èaklove
10. regionálny chovate¾ský deò
Termín konania: 24. september 2009
10. Jablko roka 2009, Nitra
8. roèník celoslovenskej súae Jablko roka
Termín konania: október 2009
C. Medzinárodné ve¾trhy a výstavy realizované v zahranièí v I. polroku 2009:
1. BIOFACH Norimberg, Nemecko
Svetový ve¾trh biopotravín, bioproduktov a bioosív
Termín konania: 19.  22. február 2009
2. IFE Londýn, Ve¾ká Británia
Medzinárodná výstava potravín a nápojov
Termín konania: 15.  18. marec 2009
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3. PLMA, Amsterdam, Holandsko
Svetová výstava privátnych znaèiek
Termín konania: máj 2009
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4. INDAGRA FOOD, Bukure, Rumunsko
Medzinárodný potravinársky ve¾trh
Termín konania: jún 2009

