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Prehľad
prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín
Doplnok
2/2001

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky podľa § 8 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej

starostlivosti vydáva tento prehľad príprav na ochranu
rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu
rastlín:
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1.2. Vysvetlivky, použité skratky

Typ formulácie (úprava):
Slovensky
AB
CS
DG
DKV
DL
DM
DMK
DP
ED
EK
EW
FL
G
GEL
K
KKN
KMO
KMV
LP
MKD
MEK
MOV
MK
MP
MPD
MPR
MVK
NV
OV
P
PA
PKN
PU
SU
SB
SE
Š
TB
ULV
VG
VS
VRP

podl a G.I.F.A.P.
AE
CS
WG
SC
PB
FD
CG
WP
ED
EC
EW
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 bombicka
mikroenkapsulovaný koncentrát
granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu ("dry flowable")
tekutý dispergovatel ný koncentrát (flowable) pre riedenie vodou
doska na natieranie lepidla
dymovnica
dispergovatel ný mikroenkapsulovaný koncentrát
dispergovatel ný (zmácatel ný) prášok
koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
emulgovatel ný koncentrát
vodná emulzia typu olej:voda
feromónový lapac / atraktant
granulát
gél
kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
kvapalný koncentrát pre prípravu návnad
kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšt adlami
kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
lepová pasca
moridlo vo forme tekutého dispergovatel ného koncentrátu
moridlo vo forme dispergovatel ného mikroenkapsulovaného koncentrátu
moridlo typu emulzia olej vo vode
moridlo kvapalné
moridlo práškové nedispergovatel né
moridlo práškové dispergovatel né
moridlo vo forme VRP
mikroemulzný vodný koncentrát
návnady
emulgovatel ný koncentrát - olejová emulzia typu voda:olej
popraš alebo zásyp
náterová hmota pastovitej konzistencie
práškový koncentrát pre prípravu návnad
pásy alebo došticky uvolnujúce úcinnú látku
sácky s práškovitým koncentrátom uvolnujúce úcinnú látku
sprayová bombicka
suspenzná emulzia
šampón
tabletky
špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s velmi nízkymi dávkami
vo vode rozpustné granule
vodný spray
vo vode rozpustný prášok alebo tuhý koncentrát

MT
DF, WDG
FLO, FW

AS, LC

WSP

Zaradenie
podl a toxicity v zmysle Nariadenia vlády SSR c.206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v
znení neskorších predpisov:
ZNJ
OJ
Ž
S

- zvlášt nebezpecné jedy
- ostatné jedy
- žieraviny
- prípravok nie je posudzovaný ako jed alebo iná látka škodlivá zdraviu
- prípravok so senzibilizujúcimi úcinkami spôsobujúci kožné alergie

podl a úcinku na vcely (vyhláška c.37/1963 Zb. o ochrane vciel, rýb a pol ovnej zveri pri nicení škodcov prípravkami na
ochranu rastlín v znení neskorších predpisov):
J
Š
N

-

- pre vcely jedovatý
- pre vcely škodlivý
- pre vcely relatívne neškodný
- predbežná klasifikácia do preskúšania vo Výskumnom ústave živocíšnej výroby, Ústave
vcelárstva Liptovskom Hrádku
- prípravok nie je klasifikovaný, alebo termín ci spôsob aplikácie vylucuje zasiahnutie vciel

podl a úcinku na pol ovnú zver (vyhláška c.37/1963 Zb. o ochrane vciel, rýb a pol ovnej zveri pri nicení škodcov
prípravkami na ochranu rastlín v znení neskorších predpisov):
ZN
NB
NP
RN
-

- mimoriadne nebezpecný
- nebezpecný
- nebezpecný (zvlášt pre prežúvavce)
- relatívne neškodný
- prípravok nie je klasifikovaný

Podl a úcinku na ryby a vodné živocíchy (vyhláška c.37/1963 Zb. o ochrane vciel, rýb a pol ovnej zveri pri nicení škodcov
prípravkami na ochranu rastlín v znení neskorších predpisov a podl a ON 46 6807 - Test akútnej toxicity na rybách a
ostatných vodných živocíchoch):
0
1
2
3
4
5
6

- látky takmer nejedovaté
- látky velmi slabo jedovaté
- látky slabo jedovaté
- látky stredne jedovaté
- látky silne jedovaté
- látky velmi silne jedovaté
- látky mimoriadne jedovaté

Podl a triedy horl avín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu horl avých
kvapalín):
I
II
III
IV
*)
-

- horl avina 1. triedy.(teplota vzplanutia do 21oC)
- horl avina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21oC do 55oC)
- horl avina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55oC do 100oC)
- horl avina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100oC do 250oC)
- tuhá látka s možnost ou samovznietenia po zvlhnutí
- prípravok nie je horl avou kvapalinou

Registracné císlo
Registracné císlo je evidované v Ústrednom registri (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav pol nohospodársky v Bratislave,
odbor skúšobníctva a kontroly, Hanulova 9/A, 844 29 Bratislava) pod ktorým bol prípravok povolený.
Prípravky v minulosti povol ované pre použitie v lesníctve a vo sfére komunálnych služieb povol ované inak ako v
registracnom konaní sú uvedené ešte pod císlom Ministerstva zdravotníctva CR
(HEM c. ...).
Povolenie do konca roka
Pod uvedeným císlom sa rozumie rok, v ktorom 31. decembra skoncí platnost povolenia.
PHO1 – PHO5

- prípravok je vylúcený z použitia v ochranných pásmách 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 urcitého casového intervalu podl a
návodu
DA
- delená aplikácia, dvoj - a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí urcitého casového intervalu podl a
návodu
TM
- súcasné ošetrenie zmesou ("tank mix") dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou podl a návodu v nádrži
postrekovaca
TP
- ošetrenie podl a schváleného technologického postupu
Dávka
rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch urcených na plochu 1 ha, pokial nie je uvedené inak.
Ochranná doba
znamená minimálny interval v dnoch medzi posledným ošetrením a zberom, resp. pokial je tak uvedené v poznámke,
minimálny interval medzi termínom ošetrenia a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou s kultúrou.
AT
- je casový interval daný technologickým termínom ošetrenia, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na
použitie, resp. v Metodickej prírucke na ochranu rastlín. Porast sa musí zberat len pri technologickej zrelosti pre normálny
zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povolit miestne príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.
Vysvetlivky k hlavicke tabul ky v kapitole 1.5.
Stlpec c. :

Význam stlpca :

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

obchodný názov prípravku
výrobca (pôvodca)
držitel registrácie
úprava - typ formulácie
úcinná látka - druh
úcinná látka - obsah
zaradenie podl a úcinku na hospodárske, domáce a vol ne žijúce zvieratá
zaradenie podl a úcinku na ryby a ostatné vodné živocíchy
zaradenie podl a úcinku na vcely
zaradenie podl a Nariad. vlády o jedoch
zaradenie podl a triedy horl avín
registracné císlo ÚKSÚP-u
povolenie do konca roka
obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd

1.3. Bezpecnost práce - odporúcané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Ochrana rúk a nôh
Kód

Ochrana hlavy
a celého tela

Kód

Ochrana tváre

Kód

1

pracovný oblek,
pokrývka hlavy,
zástera

1

ochranná maska s filtrom, alebo izolacný prístroj

1

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

gumové rukavice
gumová obuv

Poznámka:
kód 1.1.1. – pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranná maska s filtrom alebo izolacný prístroj,
gumové rukavice a gumová obuv
kód 1.2.1. – pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare,
gumové rukavice a gumová obuv
kód 1.3.1. – pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít 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 rukavice 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. slnecnica) použit na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom alebo izolacný dýchací prístroj.
Na ochranu rúk možno použit okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.
Pri aplikácii „tank mix„ zmesi sa musia použit OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku z danej zmesi.
Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovat s Výskumným a vzdelávacím ústavom bezpecnosti práce, Trnavská
cesta 57, Bratislava.
Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrujúci lekár konzultovat
s
Toxikologickým informacným centrom v Bratislave - Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Dumbierska 3, 831 01
Bratislava, tel : 02-54 77 41 66.

1.4. Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a d alšie obmedzenia
V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúcené všetky prípravky. V ostatných ochranných pásmach je použitie
prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):
PHO1
Prípravky sú vylúcené z použitia vo vnútornej casti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
povrchových
vôd (pokial nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu cast , platí
zákaz pre celé 2. pásmo).
PHO2
Prípravky sú vylúcené z použitia vo vnútornej casti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd (pokial nie
je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu cast , platí zákaz pre celé 2.
pásmo). Vo vnútornej casti 2. pásma hygienickej ochrany povrchových vodných zdrojov môžu byt tieto prípravky použité
za týchto podmienok:
a) prípravky sa nemôžu použit ak sa do 24 hodín ocakávajú dažd ové zrážky,
b) nesmú sa použit vo vnútornej casti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu vodárnami,
c) prípravky sa môžu používat vo vnútornej casti PHO 2. stupna povrchových vôd za predpokladu, že bude dodržaný 50
m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodnovaciemu kanálu a d alej budú
z ošetrenia týmito prípravkami vylúcené svahovité pozemky (nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do
povrchových vôd,
d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpecit zvýšený dohl ad, prípadne sledovanie rezíduí v in-dikovaných
prípadoch,
e) je potrebné dôsledne prihliadat na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnost ošetrenia daných pozemkov.
PHO3
Prípravky sú vylúcené z použitia vo vnútornej casti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd (pokial nie
je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu cast , platí obmedzenie pre
celé 2. pásmo).
PHO4
Prípravky sú vylúcené z použitia vo vnútornej casti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a po-vrchových
vôd. Pokial nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu cast , sú vylúcené z použitia
v celom 2. pásme
hygienickej ochrany. Prípravky sa nesmú aplikovat v blízkosti miest zásobovaných studnicnou vodou (posudzuje miestne
príslušný vodohospodársky orgán).
PHO5
Prípravky sú vylúcené z použitia z celého 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povr-chových vôd a z 3.
pásma hygienickej ochrany vodárenských nádrží. Prípravky sa tiež nesmú aplikovat
v blízkosti miest
zásobovaných studnicnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán). Prípravky sa nesmú použit na
pozemkoch urcených na pestovanie surovín (vrátane krmív), ktoré budú použité na výrobu detskej výživy. Aplikáciu možno
podl a daných miestnych podmienok povolit v dávke na dolnej hranici povoleného dávkovania. Aplikáciu nemožno povolit
na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vod-ným nádržiam.
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Oznámenie
o úprave znenia povolenia na výrobu a uvádzanie do obehu obchodného osiva
lucerny siatej z úrody roku 2001 pre rok 2002

V zmysle potreby úpravy znenia na výrobu a uvádzanie do obehu obchodného osiva lucerny siatej
z úrody roku 2001 pre rok 2002, upravujeme toto
znenie nasledovne:
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe všeobecného nedostatku certifikovaného osiva lucerny siatej pre predaj v roku 2002

povolľuje slovenským výrobcom v zmysle zákona
č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách vyrábať a uvádázať do obehu aj obchodné osivo lucerny z úrody
roku 2001.
Ing. Jaromír Košín, v.r.
generálny riaditeľ sekcie
poľnohospodárstva a obchodu MP SR
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Oznámenie
k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených
veterinárnych prípravkov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky podľa § 51 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z.z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996
Z.z. o reklame, na základe informácie Ústavu štátnej

10

kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre,
oznamuje Doplnok o novoregistrovaných veterinárnych
liekoch, o zmenách registrácie veterinárnych liekov,
o predĺžení registrácie veterinárnych liekov, o zrušení
registrácie veterinárnych liekov a schválení veterinárnych prípravkov a zdravotníckych pomôckach
v Slovenskej republike od 1. 6. 2001 do 15. 9. 2001

Registrácia:

AHP FORT DODGE, U.S.A
Fel-O-Guard 4+FeLV/R inj. a.u.v.
Suvaxyn AR/E/EC-4 inj. a.u.v.
Suvaxyn AR/T/E inj. a.u.v.

25x1ml lyof.+25x1ml
tekutej zložky
10 dáv.(30 ml), 35 dáv.(105 ml)
10 dáv.(20 ml), 50 dáv.(100 ml)

Rp.97/008/01-S
Rp.97/053/01-S
Rp.97/052/01-S

BIOWET - Gorzów Sp. z o.o., Pol sko
Enrobioflox 5% inj. a.u.v.
Enrobioflox 50mg tbl. a.u.v.
Neosol sol. a.u.v.

50, 100 ml
10, 20, 30, 50 tabliet
50, 90, 900 ml

Rp.96/060/01-S
Rp.96/061/01-S
Rp.96/065/01-S

BREMERPHARMA GmbH,Nemecko
Bremamectin inj. a.u.v.

50,100, 250 ml

Rp. 96/075/01-S

FATRO S.p.A., Taliansko
Micospectone inj. a.u.v.
Micospectone p.a. inj. a.u.v.
Fatroximin Topic spr. a.u.v.

100, 250 ml
5x5ml
170 g

Rp.96/063/01-S
Rp.96/062/01-S
Rp.96/074/01-S

CHANELLE Ltd., Írsko
Albex 2,5% susp. a.u.v.
Indigestion plv. a.u.v.

1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l,
100 g

Rp.96/026/01-S
Rp.96/007/01-S

Rp.96/050/01-S
Rp.96/046/01-S

Espes inj. a.u.v.
Inmodulen inj. a.u.v.
Niglumine inj. a.u.v.
Roxacin inj. a.u.v.
Roxacin oral.sol. a.u.v.
Veteglan inj. a.u.v.

100 ml
30, 50, 100 ml
100 g, 1000 g, 5 kg(5x1000 g),
25 kg(25x1000 g)
50, 100, 250 ml
10, 20, 50, 100 ml
25, 50, 100 ml
50, 100 ml
1000, 5000 ml
10 ml, 20 ml

MERIAL S.A.S., Francúzsko
COR - 2 inj. a.u.v.
Fitergol tbl. a.u.v.

300 ml (1000 dávok)
20 tbl.

Rp.97/033/01-S
Rp.96/071/01-S

MERIAL ITALIA S.P.A, Taliansko
Gallimune SE inj. a.u.v.

1x1000, 10x1000 dávok

Rp.97/041/01-S

10, 20, 50, 100 ml
10x10, 10x20, 10x50, 10x100ml

Rp.97/070/01-S

LABORATORIOS CALIER S.A., Španielsko
Butafenil inj. a.u.v.
Eres inj. a.u.v.
Eres plv.sol. a.u.v.

MEVAK, Slovenská republika
Porcivac Parvo inj. a.u.v.
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Rp.96/045/01-S
Rp.96/051/01-S
Rp.97/066/01-S
Rp.96/067/01-S
Rp.96/056/01-S
Rp.96/055/01-S
Rp.96/049/01-S

PFIZER, USA
Stronghold 6% liq. a.u.v.
Stronghold 12% liq. a.u.v.

3x1 (0,25 ml), 3x1 (0,75ml)
3x1 (0,25 ml), 3x1 (0,5ml),
3x1 (1,0 ml), 3x1 (2,0ml)

Rp.96/068/01-S

PHARMACIA, Belgicko
Excenel RTU inj. a.u.v.

100 ml

Rp.96/032/01-S

PHARMAGAL, Slovenská republika
Sevit inj. a.u.v.
Helmigal 10 tbl. a.u.v.

50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml
1x100, 1x500 tbl.

Rp.96/016/01-S
- 96/057/01-S

SCHERING PLOUGH SANTE ANIMALE, Francúzsko
Lotagen conc. sol. a.u.v.
100 ml
VIRBAC SA, Francúzsko
Rilexine 75 tbl. a.u.v.
Rilexine 300 tbl. a.u.v.
Rilexine 600 tbl. a.u.v.
Zoletil 50 inj. a.u.v.

Zoletil 100 inj. a.u.v.

10, 16, 20, 40, 100, 200, 500 tbl.
10, 12, 20, 40, 100, 200, 500 tbl.
10, 20, 40, 100, 200, 500 tbl.
1 liekovka lyof.+1 liekovka
rozpúšt adla(po 5 ml), 10 liekoviek
lyof.+10 liekoviek rozpúšt adla
(po 5ml)
1 liekovka lyof.+1 liekovka
rozpúšt adla(po 5 ml), 10 liekoviek
lyof.+10 liekoviek rozpúšt adla
(po 5 ml)

Rp.96/069/01-S

Rp.96/025/01-S

Rp.96/042/01-S
Rp.96/043/01-S
Rp.96/044/01-S

Rp.96/047/01-S

Rp.96/048/01-S

Schválenie:

AMP Slovakia, Slovenská republika
AMP Acid
AMP Detegrent

25, 50 kg
25, 50 kg

346665/DD/01-S
346666/DD/01-S

BARES Nitra, Slovenská republika
Tewa - riedidlo ejakulátu moriakov

2, 20 ml

346709/R/01-S

BIO-RAD, Francúzsko
Platelia BSE diagnostická súprava

1 súprava

346646/DG/01-S

BIOFAKTORY Praha, Ceská republika
B-Compositum plv.sol. a.u.v.
C-Compositum plv.sol. a.u.v.

0.5, 2, 3, 10 kg
0.5, 3, 10 kg

346712/V/01-S
346711/V/01-S

500 g, 5 kg, 10 kg, 50 kg
500 g, 5 kg, 10 kg, 50 kg

346715/K/01-S
346719/K/01-S

500 g, 5 kg, 50 kg

346713/K/01-S

500 g, 5 kg, 10 kg, 50 kg

346717/K/01-S

500 g, 5 kg, 50 kg

346716/K/01-S

500 g, 5 kg, 10 kg, 50 kg

346726/K/01-S

500 g, 5 kg, 50 kg

346714/K/01-S

10 l, 30 l

234871/DD/01-S

DETA, Ceská republik
Deta Werra - antiparazitní šampon
pro psy
Deta Werra - šampon pro kocky
Deta Werra - šampon pro psy
s biosírou-ichtamolem
Deta Werra - šampon pro psy
s jemnou a citlivou kuží
regneracní s kondicionérem
a pantenolem
Deta Werra - šampon pro psy
s pretucnujíci prísadou
Deta Werra - šampon pro psy
s repelentní prísadou
Deta Werra - vitamínový šampon
pro štenatá
DIEMER, Slovenská republika
Peroxid Aktiv
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DIVERSEYLEVER LIMITED, Anglicko
Deosan Filtaclene Plus
Divoquat Forte - kvapalná

5 kg
21 kg

346642/DD/01-S
346643/DD/01-S

DIVERSEYLEVER, Nemecko
Divoschaum 200
Spectak EL

26 kg, 240 kg, 760 kg
240, 600 kg

346524/DD/00-S
234769/DD/00-S

CHASSOT AG, Švajciarsko
Chlorophyll tbl. a.u.v.
Meladerm shp. a.u.v.
Octiderm shp. a.u.v.
Pervivet Multi sol. a.u.v.
Pervivet Nager sol. a.u.v.
Pervivet Vogel sol. a.u.v.

30 tbl.
150 ml, 300 ml
150 ml, 300 ml
20 ml
10 ml
10 ml

346580/K/01-S
346579/K/01-S
346578/K/01-S
346576/VM/01-S
346577/VM/01-S
346575/VM/01-S

I.P.A.-Institut de Phytodiététique Animale, Francúzsko
Acido Phyton plv. a.u.v.
210 g, 48x210 g, 5 kg
Digest Phyton plv. a.u.v.
70, 840 g
Hipoviton Promotion gran. a.u.v.
900 g
Ipaligo Calci sol. a.u.v.
460, 2000 ml
Ipaligo Kalb pasta a.u.v.
14 g, 16x14 g, 50x14 g
Legaphyton 50 tbl. a.u.v.
24 tbl.
Legaphyton 200 tbl. a.u.v.
24 tbl.

346624/M/01-S
346625/M/01-S
346630/VM/01-S
346626/M/01-S
346627/VM/01-S
346622/R/01-S
346623/R/01-S

JBL, Nemecko
Biotopol
Fungol
Punktol 400
Terra Vit Fluid

50 ml
100 ml
100 ml
50 ml

346661/R/01-S
346658/R/01-S
346664/R/01-S
346662/VM/01-S

LABORATORIOS CALIER S.A., Španielsko
Kawu antiparazitný púder a.u.v.
Kawu antiparazitný púderspray a.u.v.
Kawu antiparazitný šampón a.u.v.
Kawu šampón 2 v 1 a.u.v.
Kawu šampón De Visón a.u.v.
Kawu šamón dezodoracný a.u.v.
Kawu šampón s jojobou a.u.v.

200 g
250 ml
250 ml
250 ml
250 ml
250 ml
250 ml

346641/K/01-S
346638/K/01-S
346640/K/01-S
346631/K/01-S
346652/K/01-S
346651/K/01-S
346650/K/01-S

NUTRI-BIOMED, Anglilcko
Derma-Pet Capsules a.u.v.

60, 120 kapsúl

3466808/V/01-S

PETER MOTUS
Durissus+Zoo ung. a.u.v

50, 100 ml

346740/K/01-S

PHARMAGAL, Slovenská republika
Vitaplex - morky plv. a.u.v.
Vitaplex - nosnice plv. a.u.v.

800 g, 10 kg
400 g, 800 g, 10 kg

346724/VM/01-S
346723/VM/01-S

PHARMEDICA GmbH, Nemecko
Albicalb plv. a.u.v.
Equistro Animolite plv. a.u.v.
Equistro Energy Booster pst. a.u.v.
Equistro Excell "E" sol. a.u.v.
Equistro Haeomlytan 400 sol. a.u.v.
Equistro Kerabol sol. a.u.v.
Equistro Mega Base plv. a.u.v.

12x70 g, 420 g, 1260 g
100, 3000 g
20 g
1000 ml
250, 1000 ml
100 ml
3000 g, 10 kg

346621/VM/00-S
346573/R/01-S
346604/VM/01-S
346599/VM/01-S
346600/VM/01-S
346601/VM/01-S
346620/VM/01-S

1 súprava
- 100 vzoriek v duplikátoch

346801/DG/01-S

70 tbl.

346806/VM/01-S

PRIONICS AG, Švajciarsko
Prionics - Check

RICHTER Pharma AG, Rakúsko
Petnil für Hunde und
Katzen tbl. a.u.v.
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ROYAL CANIN S.A., Francúzsko
V-Diet cat Hypoallergenic gran. a.u.v.
V-Diet cat Intestinal gran. a.u.v.
V-Diet cat Moderate
Energy gran. a.u.v.
V-Diet cat Obesity gran. a.u.v.
V-Diet cat Renal gran. a.u.v.
V-Diet cat Urinary gran. a.u.v.
V-Diet dog Heart gran. a.u.v.
V-Diet dog Hypoallergenic gran. a.u.v.
V-Diet dog Intestinal gran. a.u.v.
V-Diet dog Moderate
Energy gran. a.u.v.
V-Diet dog Obesity gran. a.u.v.
V-Diet dog Renal gran. a.u.v.
V-Diet dog Urinary gran. a.u.v
Vet Cat Growth gran. a.u.v.
Vet Cat Mature Adult gran. a.u.v.
Vet Cat Senior gran. a.u.v.
Vet Cat Sensitiv gran. a.u.v.
Vet Cat Vital Milk plv. a.u.v.
Vet Cat Young Adult gran. a.u.v.
Vet Size Geriatry Veto gran. a.u.v.
Vet Size Mature Adult gran. a.u.v.
Vet Size Maxi Junior gran. a.u.v.
Vet Size Maxi Mature
Adult gran. a.u.v.
Vet Size Maxi Young
Adult gran. a.u.v.
Vet Size Medium Junior gran. a.u.v.
Vet Size Medium Mature
Adult gran. a.u.v.
Vet Size Medium Young
Adult gran. a.u.v.
Vet Size Mini Junior gran. a.u.v.
Vet Size Mini Young
Adult gran. a.u.v.
Vet Size Starter gran. a.u.v.

60g, 500g, 2kg
500g, 2kg

346677/VM/01-S
346669/VM/01-S

500g, 2kg
500g, 2kg
60g, 500g, 2kg
60g, 500g, 2kg
3kg
100g, 2kg, 14kg
100g, 2kg, 14kg

346672/VM/01-S
346668/VM/01-S
346725/VM/01-S
346685/VM/01-S
346667/VM/01-S
346676/VM/01-S
346681/VM/01-S

3kg, 14kg
100g, 2kg, 4kg
2kg
2kg, 15kg
500g, 1,5kg, 4kg
500g, 1,5kg, 4kg
500g, 1,5kg, 4kg
500g, 1,5kg, 4kg
300g
500g, 1,5kg, 4kg
300g
3kg
3kg

346671/VM/01-S
346670/VM/01-S
346684/VM/01-S
346722/VM/01-S
346675/VM/01-S
346731/VM/01-S
346698/VM/01-S
346679/VM/01-S
346674/VM/01-S
346699/VM/01-S
346729/VM/01-S
346800/VM/01-S
346695/VM/01-S

3kg

346691/VM/01-S

3kg, 14kg
3kg

346730/VM/01-S
346694/VM/01-S

3kg

346693/VM/01-S

3kg, 10kg
3kg

346810/VM/01-S
346732/VM/01-S

3kg
200g

346728/VM/01-S
346733/VM/01-S

UNIVIT, Ceská republika
Konvit MIN plv. a.u.v.
Roboran KK plv. a.u.v.
Roboran pro psy plv. a.u.v.

1 kg, 5kg, 20kg
1 kg, 20kg
500g, 20kg

346706/VM/01-S
346708/VM/01-S
346707/VM/01-S

VIRBAC SA, Francúzsko
Etiderm Shampoo a.u.v.
Sebocalm shp. a.u.v.

125, 200, 250ml
125, 200, 250, 1000, 5000ml

346653/K/01-S
346654/K/01-S

WESTFALIA-SURGE, U.S.A
Westfalia Surge Effect
Westfalia Surge Pfite

15, 30 galónov
15, 30 galónov

346647/DD/01-S
346648/DD/01-S

Predlženie registrácie :

AHP FORT DODGE, U.S.A
Cefa - Dri susp. a.u.v.

Rp.96/0039/96-S
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ALVETRA GmbH, Spolková republika Nemecko
Alvedextran 100 inj. a.u.v.
Rp.96/0033/96-S
BAYER AG, Spolková republika Nemecko
Kiltix 48 cm obojok a.u.v.
Kiltix 66 cm obojok a.u.v.

Rp.96/0027/96-S
Rp.96/0026/96-S

BIOTIKA, Slovenská republika
Devomic 50 prm. a.u.v.

Rp.98/0355/96-S

BIOVET, Bulharsko
Yumamycin 1% prm. a.u.v.

Rp.98/0032/96-S

BIOVETA, Ceská republika
Otibiovin sol. a.u.v.

Rp.96/0029/96-S

FARMACEUTICI GELLINI, Slovenská reoublika
Amossicillina Tridrato
75% plv. sol. a.u.v.
Rp.96/0360/95-S
Gelliprim orale sol. a.u.v.
Rp.96/0362/95-S
Gelliprim inj. a.u.v.
Rp.96/0619/95-S
CHEMINEX Laboratories Ltd., Anglicko
Tucoprim 150 prm. a.u.v.

Rp.98/0057/96-S

KRKA d.d., Slovinsko
Egocin 20 plv. a.u.v.
Egocin 155 plv. a.u.v.

Rp.96/0300/96-S
Rp.96/0299/96-S

MERIAL S.A.S., Francúzsko
Imequyl 20% sol. a.u.v.
Ronaxan CP 20 tbl. a.u.v.
Ronaxan CP 100 tbl. a.u.v.

Rp.96/0047/96-S
Rp.96/0049/96-S
Rp.96/0048/96-S

MEVAK, Slovenská republika
Surakol inj. a.u.v.

Rp.97/700/92-S

PFIZER S.A., Francúzsko
Dectomax inj. a.u.v.

Rp.96/0050/96-S

PFIZER AH, Taliansko
Peracef susp. a.u.v.

Rp.96/0306/96-S

PULMIX, Slovenská republika
Pulmix-Ivermectin prm. a.u.v.

Rp.98/0304/96-S

SVOBODOVÁ Lidmila, Ceská republika
Benzitrin sol. a.u.v.

-96/0324/96-S

WDT eG, Spolková republika Nemecko
Amoxicillin 15% susp. a.u.v.

Rp.96/0063/96-S

VEYX Pharma GmbH, Spolková republik Nemecko
Depherelin inj. a.u.v.
Rp.96/0053/96-S

Predlženie schválenia :

RICHTER Pharma AG, Rakúsko
Calcitabs für Hunde tbl. a.u.v.
Vitaderm für Hunde und
Katzen sol. a.u.v.
Vitavet für Hunde und
Katzen tbl. a.u.v.
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346690/M/01-S
346688/VM/01-S
346807/VM/01-S

W.E.H. BIESTERFELD, Nemecko
Webco rd-p
Webco sp tekutý
Webco Vetol

234776/DD/00-S
234777/DD/00-S
234775/DD/00-S

Zmeny registrácie :

BIOVETA, Ceská reupblika
PVP Jod spray a.u.v.

CEVA SANTÉ ANIMALE S.A., Francúzsko
Enzaprost 25 inj. a.u.v.
Ferkel Spectam gel. a.u.v.

CYANAMID, USA
Aureomycin 1% opht.ung. a.u.v.

Aureomycin 2% violet.spr. a.u.v.

-96/0619/97-S -balenie:100ml, 200ml
-obal:Kovová tlaková nádobka s
plastovým rozprašovacom a vieckom.
- 96/0618/97-S -balenie:100ml, 200 ml.
-obal:Kovová tlaková nádobka s
plastovým rozprašovacom a
vieckom.

Biosept spray a.u.v.

Rp.96/172/93-S -balenie:10x5ml, 20ml
Rp.96/173/93-S -názov:Spectam Scour Halt gel.
a.u.v.
-ochranná lehota:mäso 10 dní

Rp.96/472/91-S -výrobca:Ford Dodge Animal Health,
USA
-držitel rozhodnutia
Rp.96/466/91-S -názov: Aureomycin GV spr. a.u.v.
-výrobca:Ford Dodge Animal Health,
USA
-držitel rozhodnutia

HOECHST ROUSSEL Vet., Spolková republika Nemecko
Lactovac inj. a.u.v.
Rp.97/485/91-S - výrobca: Intervet International
B.V., Holandsko
Parvosorb inj. a.u.v.
Rp.97/476/91-S - výrobca: Intervet International
B.V., Holandsko
Prevacun N inj. a.u.v.
Rp.97/487/91-S - výrobca: Intervet International
B.V., Holandsko
Prevacun NT inj. a.u.v.
Rp.97/488/91-S - výrobca: Intervet International
B.V., Holandsko
Resequin plus inj. a.u.v.
Rp.97/490/91-S - výrobca: Intervet International
B.V., Holandsko
Rhinobovin marker
inactivatum inj. .a.u.v.
Rp.97/0120/97-S -výrobca: Intervet International
B.V., Holandsko
Tetanus-Vaccine Behring inj. a.u.v.
Rp.97/478/91-S - výrobca: Intervet International
B.V., Holandsko
INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko
Nobi-Equenza T inj. a.u.v.
Rp.97/417/94-S -názov:Equilis Tetanus Vaccine inj.
a.u.v.
Novalgin inj. a.u.v.
Rp.96/0330/95-S -názov: Vetalgin inj. a.u.v.
LAVET Pharmaceuticals Ltd., Mad arsko
Cestal Plus tbl. a.u.v.
MERIAL S.A.S., Francúzsko
Eqvalan pst. a.u.v.
Ivomec 0,6% prm. a.u.v.
Ivomec 1% inj. a.u.v.
Rabisin inj. a.u.v.

Rp.96/0645/97-S - balenie:10 tbl., 100x2 tbl.

Rp.99/135/86-C/S -výrobca:Merck Sharp & Dohme
B.V., Holandsko
Rp.98/231/94-S -výrobca:Merck Sharp & Dohme
B.V., Holandsko
Rp.99/210/87-C/S -výrobca:Merck Sharp & Dohme
B.V., Holandsko
Rp.97/242/92C/S-balenie:1x1ml, 10x1ml vacc.v
striekacke + plastová visacka
10x1ml vacc.v liekovke + plastová
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Tetradur LA 300 inj. a.u.v.
BIO HVT lyof. a.u.v.

visacka, 1x10ml vacc.v liekovke +
plastová visacka, 1x100ml
Rp.96/0589/96-S -výrobca:Norbrook Laboratories
Ltd., Írsko
Rp.97/054/01-S - názvu:na Marek HVT Lyo lyof.a.u.v.

NOVARTIS Animal Health, Švajciarsko
Lopatol 500 tbl. a.u.v.
-96/196/91-C/S -balenie:1x4, 24x4, 25x4 tbl.
Econor 1% prm. a.u.v.
- 96/020/99-S -balenie:1 kg, 2.5 kg,5kg,25kg,50kg

Econor 10% prm. a.u.v.

- 96/019/99-S

Econor 50% prm. a.u.v.

-96/015/99-S

RHONE MERIEUX, Francúzsko
Bigopest inj. a.u.v.
Binewaxidrop inj. a.u.v.
Gumboriffa inj. a.u.v.

držitel :Novartis Czech Republic
Trencianska 47,821 09 Bratislava
- balenie:1kg,5kg,25kg,50kg
držitel :Novartis Czech Republic
s.r.o.
Trencianska 47,821 09 Bratislava
- balenie:1kg,5kg,25kg,50kg
držitel :Novartis Czech Republic
s.r.o.
Trencianska 47,821 09 Bratislava

Rp.97/0664/97-S -výrobca: Merial S.A.S, Francúzsko
-držitel rozhodnutia
Rp.97/0665/97-S -výrobca: Merial S.A.S, Francúzsko
-držitel rozhodnutia
Rp.97/0666/97-S -výrobca: Merial S.A.S, Francúzsko
-držitel rozhodnutia

SLOV. VET. HOMEOPATICKÁ SPOL., Slovenská republika
Superpis sol. a.u.v.
-96/136/00-S -názov: SUPER-P sol. a.u.v.

Zrušenie registrácie :

AMERICAN CYANAMID COMPANY WAYNE, U.S.A
Cylap H.V.D inj. a.u.v.
97/0294/96-S
BIOFAKTORY PRAHA, Ceská republika
B-Compositum plv.sol. a.u.v.
C-Compositum plv.sol. a.u.v.

96/0320/96-S
96/0321/96-S

FORT DODGE Animal Health, U.S.A
Fel-O-Vax PCT/R inj. a.u.v.

97/136/99-S

LAH-LOHMANN, Nemecko
Talovac 106 Reo inj. a.u.v.
Tamox gran. a.u.v.

97/0297/96-S
96/0051/96-S

LAPORTE, Rakúsko
Calgodip konc. liq. a.u.v.
Calgonit Euterrein liq. a.u.v.
Calgonit Melkcreme ung. a.u.v.
Calgonit Melkfett ung. a.u.v.

96/0367/95-S
96/0316/96-S
96/0317/96-S
99/0585/96-S

PFIZER, USA
Stronghold 6% liq. a.u.v.
Stronghold 12% liq. a.u.v.

96/093/00-S
96/064/00-S

PHARMACIA & UPJOHN, Belgicko
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Excenel RTU inj. a.u.v.

96/0242/98-S

POLFA GRODZISK, Pol sko
Spiracol plv.sol. a.u.v.

96/0044/96-S

POLFA RZESZOW, Pol sko
Mycowet plv. adsp. a.u.v.

96/0046/96-S

POLFA WARSAW, Pol sko
Uterotonic inj. a.u.v.

96/0045/96-S

UNIVIT, Ceská republika
Akriflavin gran. a.u.v.
Clopidol 25% prm. a.u.v.
Konvit MIN plv. a.u.v.
Roboran KK plv. a.u.v.
Roboran pro psy plv. a.u.v.
UNI-Tiamutin 2% plv. a.u.v.
Vitamin C 25% plv. a.u.v.

96/0015/96-S
98/0016/96-S
96/0021/96-S
96/0019/96-S
96/0020/96-S
96/0054/96-S
96/0014/96-S

VEYX Pharma, Nemecko
Dilatationsstifte in Pana
Veyxal Salbe ung. a.u.v.

96/0616/96-S

Zrušenie schválenia :
LAPORTE, Rakúsko
Calgonit LR tekutý
Calgonit S tekutý
Calgonit Melkcreme ung. a.u.v.
Calgonit Melkfett ung. a.u.v.
Calgonit Euterrein liq. a.u.v.
MEVAK, Slovenská republika
Enzyset ADV gI

174/DDD/95-S
173/DDD/95-S
96/0317/96-S
99/0585/96-S
96/0316/96-S

346531/DG/00-S

PHARMAGAL s.r.o., Slovenská republika
Tiamutin PG 10% plv. a.u.v.
96/0739/96-S
Hydrovit A sol. a.u.v.
96/0341/96-S
RICHTER PHARMA, Rakúsko
Petnil für Hunde tbl. a.u.v.
Petnil für Katzen tbl. a.u.v.

109/V/96-S
108/V/96-S

VIRBAC SA, Francúzsko
Sebolytic shp. a.u.v.

0143/K/95-S

Tabulka skratiek liekových foriem:
cps. - kapsle
drg. - dražé
endo foam - pena pre intrauterinnu aplikáciu
foam - pena
gran. - granulát
gtt. - kvapky
gtt.ophth. - ocné kvapky
inj. - injekcie
inj.sicc. - injekcie lyofilizované
liq. - roztok na vonkajšie použitie
lyof. - lyofilizát s iným než injekcnym spôsobom aplikácie
plv. - prášok
plv.sol. - prášok rozpustný
pst. - pasta
supp. - capíky
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supp.uter. - intrauterínne capíky
susp. - suspenzia
tbl. - tablety
tbl.obd. - pot ahované tablety
tbl.uter. - uterínne tablety
tbl.vag. - vaginálne tablety
ung. - mast
ung. opthal. - ocná mast
lot. - lotion
prm. - premix
sponge - špongie
emul. - emulzia

Vysvetlivky :
DD - dezinfekcné, dezinsekcné prípravky
DG - diagnostické prípravky
K - kozmetické prípravky
M - minerálne prípravky
P - probiotika
R - rôzne
V - vitamínové prípravky
VM - vitamínovo-mineralne prípravky
VT - veterinárna technika
Rp. - na predpis vet. lekára
-. - bez predpisu vet. lekára

MVDr. Ladislav Sovík , v.r.
riaditel ÚŠKVBL Nitra
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Poznámky

Vestník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava v Ústave vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo, Nitra vo Vydavateľstve NOI, Koceľova
17, 821 08 Bratislava. Vychádza podľa potreby. Adresa redakcie: Koceľova 17, 821 08 Bratislava. Telefón: 02/5557 64 65,
fax: 02/5557 11 52, e-mail: noi@nextra.sk. Celoročné predplatné 250.- Sk. Frankové reklamácie sa uznávajú do 15 dní po
doručení reklamovanej čiastky. Objednávky a reklamácie vybavuje redakcia. Podávanie novinových zásielok povolené RPP
Bratislava-poštou BA 12, pod č. j. R 3/93 zo dňa 9. 2. 1993. Expedícia: FORTIS Bratislava.
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