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ZOZNAM
ÚRADNÝCH METÓD LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY
POTRAVÍN A KRMÍV
Na základe § 5 písm. l) a § 15 ods. 4 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
vydávam
doplnok č. 2/2009
zoznamu úradných metód a metódy laboratórnej diagnostiky potravín a krmív - časť mikrobiológia.
Nariaďujem
vykonávať laboratórnu diagnostiku úradných vzoriek potravín úradnými metódami s účinnosťou dňom
ich vydania vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Zmeny a doplnky úradných metód a nové úradné metódy vydá hlavný veterinárny lekár vo forme
príloh.
MVDr. Ján Pliešovský, CSc., v. r.
hlavný veterinárny lekár
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Príloha č. 5

M - 51
MIKROBIOLÓGIA POTRAVÍN
Detekcia vybraných mikroorganizmov a stafylokokových enterotoxínov
v potravinách pomocou prístroja VIDAS

1. Úvod
Vidas Campylobacter
- je automatizovaný kvalitatívny test na použitie na prístroji VIDAS/miniVIDAS na detekciu
kampylobakterov vo vzorkách potravín a vzorkách odobratých z prostredia použitím ELFA techniky.
Vidas E.coli O157
- je automatizovaný kvalitatívny test na použitie na prístroji VIDAS/miniVIDAS na detekciu E.coli O157
vo vzorkách potravín a vzorkách odobratých z prostredia použitím ELFA techniky.
Vidas Salmonella
- je automatizovaný kvalitatívny test na použitie na prístroji VIDAS/miniVIDAS na detekciu salmonel vo
vzorkách potravín a vzorkách odobratých z prostredia použitím ELFA techniky.
Vidas Listeria monocytogenes
- je automatizovaný kvalitatívny test na použitie na prístroji VIDAS/miniVIDAS na špecifický dôkaz
Listeria monocytogenes v potravinách a vzorkách z prostredia použitím ELFA techniky.
Vidas stafylokokové enterotoxíny SEA až SEE v potravinách
- je automatizovaný kvalitatívny test na použitie na prístroji VIDAS/miniVIDAS na špecifický dôkaz
stafylokokových enterotoxínov použitím ELFA techniky.
2. Princíp metódy
VIDAS® je enzýmová fluorescenčná imunoanalýza (ELFA) ktorá sa vykonáva na automatizovanom
prístroji VIDAS/miniVIDAS, určenému na špecifickú detekciu jednotlivých druhov mikroorganizmov,
resp. ich toxínov. Nádobka pevnej fázy (Solid Phase Receptacle - SPR®) slúži jednak ako fáza pevná
a zároveň aj ako pipetovacie zariadenie. Vnútro SPR® je pokryté špecifickými protilátkami proti antigénom
jednotlivých druhov mikroorganizmov, resp. ich toxínom. Činidlá na stanovenie sú pripravené na použitie
a dodané v uzavretých reagenčných stripoch. Všetky kroky testu prebiehajú automaticky na prístroji.
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Reakčné médium je cyklované dnu a von z SPR® niekoľkokrát. Časť extraktu sa naviaže na vnútro
reagenčného prúžku. Prítomné antigény v extrakte sa počas analýzy naväzujú na protilátky, imobilizované
na stenách SPR®. Nenaviazané komponenty sa odstraňujú premývacími krokmi. Sekundárne protilátky
konjugované s alkalickou fosfatázou /konjugát/ cyklujú do a von z SPR® a naväzujú sa na antigény
mikroorganizmov/toxínov, ktoré sa v prvom kroku už naviazali na protilátky na stenách SPR®. Posledný
krok premývania odstráni nespotrebovaný konjugát. Počas záverečného kroku detekcie je do a von z
SPR® vpravovaný substrát (4- metylumbelliferylfosfát). Konjugátový enzým /alkalická fosfatáza/ katalyzuje
hydrolýzu substrátu na fluorescenčný produkt (4- metylumbelliferón), ktorého fluorescencia sa meria pri
450nm. Na konci testu prístroj výsledky automaticky vyhodnotí. Pre každú vzorku sa vygeneruje testovaná
hodnota TV, ktorá sa porovnáva s uloženými štandardmi (hraničnými hodnotami) a jej interpretácia (pozitívne / negatívne).
3. Materiál a chemikálie
3.1 VIDAS súprava
Obsah súpravy VIDAS® 30 testov
30 prúžkov
30 Solid Phase
Receptacle - SPR ®
1x Štandard (6 ml)

STR
SPR

Pripravené k priamemu použitiu
Pripravené k priamemu použitiu
Vnútro SPR je pokryté špecifickými protilátkami
S1
Pripravené k priamemu použitiu
Interval spoľahlivosti je vyznačený na MLE karte po
nasledujúcej poznámke „Standard S1 RFV Range“
Pozitívna kontrola
C1
Pripravené k priamemu použitiu
(6 ml)
Interval spoľahlivosti je vyznačený na MLE karte po
nasledujúcej poznámke „Control C1 (+) Test Value
Range“
Negatívna kontrola
C2
Pripravené k priamemu použitiu
(6 ml)
Najvyššia prípustná hodnota je vyznačená na MLE
karte po nasledujúcej poznámke „Control C2 (-) Test
Value Range“
1 MLE karta /Master Lot Špecifikačný hárok, obsahujúci kalibračné údaje
Entry, Zadanie hlavnej šarže/
výrobcu potrebné pre kalibráciu testu
1 informácia pre užívateľa
*V prípade SET 2 je súčasťou súpravy aj koncentrovaný extrakčný pufer 1x 55 ml.
Strip pozostáva z jamiek potiahnutých fóliovým uzáverom. Potlač obsahuje čiarový kód, ktorý uvádza
typ testu, číslo šarže a dátum expirácie. Fólia prvej jamky je perforovaná, čo uľahčuje zavedenie vzorky.
Posledná jamka je kyveta, v ktorej sa prevedie fluorometrické odčítanie. Jamky v strednej časti stripu
obsahujú rôzne činidlá potrebné na stanovenie.
VIDAS sety sa skladujú pri teplote 2-8 °C, činidlá nezmrazovať. Všetky nespotrebované činidlá
skladovať pri teplote 2-8 °C. Po otvorení kitu skontrolovať, či je púzdro SPR správne uzatvorené a nepoškodené. Ak to tak nie je, nepoužívať! Púzdro po použití uzavrieť s desikantom vo vnútri a vrátiť kompletný kit do prostredia 2-8 °C.
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3.2 Chemikálie
Stafylokokový enterotoxín
1. Destilovaná voda
2. Kyselina chlorovodíková (5M a 1M)
3. Hydroxid sodný (5M a 1M)
4. Polyetylénglykol 20 000 (PEG)
5. Chlorid sodný
6. Hydrogénfosforečnan disodný dodekahydrát
7. Tlmivý roztok PBS = tlmivý fosfátový roztok - Phosphate buffered saline
(NaCl/Na2HPO4:145mM/10 mM), pH 7.3 ± 0.2
8. Dialyzačná membrána, MWCO: 6000-8000 Da, priemer 23 ± 2 mm
9. Sklenená vata
3.3. Kultivačné médiá
3.3.1. Campylobacter
3.3.1.1. Tekuté kultivačné médium - Boltonovo tekuté médium
Zloženie a príprava jednotlivých médií viď STN EN ISO 10272-1.
3.3.2. E.coli O157
3.3.2.1. Médium pre selektívne množenie - tlmivá peptónová voda (viď STN EN ISO 6579) + vankomycín
(8 mg/l) - všetky potravinové produkty, okrem surového mäsa, surového mlieka a syrov
zo surového mlieka.
3.3.2.2. Médium pre selektívne množenie - tlmivá peptónová voda (viď STN EN ISO 6579) + vankomycín
(8 mg/l) + cefixím (0,05 mg/l) + cefsulodín (10 mg/l) - vzorky surového mlieka, syrov zo
surového mlieka, kŕmne produkty a vzorky z výrobného prostredia.
3.3.3. Salmonella
3.3.3.1. Médium na neselektívne množenie - tlmivá peptónová voda
3.3.3.2. Prvé selektívne pomnožovacie médium - Rappaportovo- Vassiliadisovo medium so sójou (RVS
médium), viď STN EN ISO 6579.
3.3.3.3. Druhé selektívne pomnožovacie médium - Mullerovo-Kauffmannovo médium s novobiocínom
(tekuté médium MKTTn), viď STN EN ISO 6579.
3.3.4. Listeria monocytogenes
3.3.4.1. Selektívne médium na primárne množenie so zníženou koncentráciou selektívneho činidla: polovičné
Fraserovo tekuté médium ( viď STN EN ISO 11290-1).
3.3.4.2. Selektívne médium na sekundárne množenie s plnou koncentráciou selektívneho činidla - Fraserovo
tekuté médium (viď STN EN ISO 11290-1).
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4. Prístroje a pomôcky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mixér
Homogenizátor (turrax/stomacher)
Centrifúga (3100 až 10 000 g, schopnosť chladenia na 4 °C)
Svorky (1 = 35 mm), napr. Spectra/Por (ref. 132 736)
Laboratórne sklo (lievik, kadička, vialka ...)
Vidas/miniVidas reader
Automatické a sklenené pipety
Autokláv
Sušiareň s teplotou 37 °C a 55 °C
Termostat s teplotou 37 ± 1 °C
Termostat s teplotou 41,5 ± 1 °C
Vodné kúpele s teplotou 44-47 °C a s teplotou 37 ± 1 °C
Očkovacie kľučky s priemerom 3 mm alebo 10 µl alebo sterilné pipety
pH meter s presnosťou ± 0,1 pH jednotky pri 20 °C a 25 °C
Delené pipety alebo automatické pipety s veľkosťou 10 ml a 1 ml delené po 0,5 ml a 0,1 ml
Petriho misky - priemer 90-100 mm alebo väčšie (priemer 140 mm)
Špičky typu Micro-La-Steper sterilné 2,5 ml
pH papieriky
Striekačky (20 ml)

5. Príprava vzorky
5.1 Campylobacter:
1. Všetky typy potravín : asepticky pridať 25 g/ml vzorky do 225 ml bujónu.
2. Inkubovať pri teplote 37 ± 1 °C 4 - 6 h, potom pri 41,5 °C ± 1°C 44 h ± 4 h za mikroaerofilných
podmienok.
3. Po inkubácii preniesť 1- 2 ml pomnožovacieho bujónu do skúmavky a 15 ± 1 min. zahrievať pri
teplote 95-100 °C vo vodnom kúpeli. Skúmavky ochladiť na izbovú teplotu a opatrne premiešať
pomocou vortexu na rozrušenie vytvorenej zrazeniny.
4. 0,5 ml preniesť do stripu s činidlami VIDAS CAM. Zvyšné množstvo bujónu uchovať pri teplote 2-8 °C
na potvrdenie pozitívnych výsledkov testu. Potvrdenie sa vykoná kultivačne, prípadne PCR metódami.
5.2 E. coli O157:
1.
2.
3.
4.

Tlmivú peptónovú vodu predhriať na 41,5 ± 1 °C.
Sterilne vložiť 25 g alebo 25 ml vzorky do zásobného vrecka.
Premiešať a inkubovať 8 hod. pri 41 ± 1°C a potom ďalších 12-18 h.
Po inkubácii homogenizovať a preniesť 1 ml bujónu do skúmavky, ohrievať vo vodnom kúpeli pri
95-100 °C počas 5 ± 1 min.
5. Nechať vychladnúť a uskutočniť VIDAS test.
6. Zvyšok bujónu uskladniť pri 2-8 °C pre potvrdenie pozitívnych výsledkov.
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5.3 Salmonella:
1. Predbežné pomnoženie: asepticky pridať 25 g/ml vzorky do 225 ml tlmivej peptónovej vody alebo
jeden objem vzorky do deviatich objemov pomnožovacieho bujónu. Inkubovať 16-20 hod. pri 37
± 1 °C.
2. Pozn.: mlieko v prášku - na úplné rozpustenie pridať peptónovú vodu, nechať 30 min. pri izbovej
teplote, aby pred inkubáciou došlo k rehydratácii.
3. Pomnoženie: po inkubácii preniesť 1 ml suspenzie do 10 ml Mullerovho-Kauffmannovho bujónu
s novobiocínom (tekuté médium MKTTn). Inkubovať 6-8 hod. pri teplote 37 ±1 °C. Súbežne preniesť
0,1 ml suspenzie do 10 ml Rappaportovho Vassiliadisovho média so sójou (tekuté médium RVS).
Inkubovať 6-8 h pri 41,5 ± 1 °C. Zvyšný MKTTn aj RVS nechať inkubovať podľa STN EN ISO
6579.
4. Následné pomnoženie: po inkubácii preniesť 0,1 ml bujónu MKTTn do 10 ml M bujónu (komerčne
dostupný). Do ďalšieho M bujónu preniesť 1 ml bujónu RVS. Inkubovať oba M bujóny 16-20 h pri
teplote 41,5 ± 1°C. Po inkubácii každý M bujón premiešať a z každého preniesť 1 ml do spoločnej
skúmavky. Uzatvoriť a 15 ± 1 min. zahrievať vo vodnom kúpeli pri teplote 95-100 °C. Nechať
vychladnúť a vykonať Vidas test. Bujóny MKTTn a RVS uchovať pri 2-8 °C na prípadné potvrdenie.
5.4 Listeria monocytogenes:
1. Všetky typy vzoriek vrátane vzoriek z prostredia: asepticky pridať 25 g/ml vzorky do 225 ml
polovičného Fraserovho bujónu.
2. Premiešať a inkubovať 24-26 h pri 30 ± 1 °C.
3. Po inkubácii premiešať a premiestniť 1 ml suspenzie do 10 ml koncentrovaného Fraserovho média.
Inkubovať 24-26 h pri 30 ± 1°C.
4. Mlieko: asepticky pridať 25 ml surového mlieka do 225 ml Fraserovho bujónu
5. Premiešať a inkubovať 22-24 h pri 37 ± 1°C.
Pozn.: neohriaty pomnožený bujón môže byť skladovaný 48 hod. pri 2-8 °C pred uskutočnením
testu VIDAS. Potvrdzovanie treba začať do 48 hod. po ukončení inkubácie. Potvrdenie pozitívnych
výsledkov VIDAS sa vykonáva kultivačne, príp. metódami PCR.
5.5 Stafylokokový enterotoxín
5.5.1 Vidas stafylokokový enterotoxín - mliečne vzorky
Detekcia stafylokokových enterotoxínov pozostáva z dvoch základných krokov:
1. Extrakcia:
Vzorka sa zmixuje a zhomogenizuje s destilovanou vodou. Toxíny difundujú do vody a zostávajú po
dvoch centrifugáciach v supernatante.
2. Koncentrácia /dialýza:
Získaný supernatant (tekutá fáza) sa zakoncentruje pomocou dialýzy v roztoku 30 % PEG počas noci.
Pokiaľ sa nepristúpi k extrakčnému kroku do 12 h po prijatí, vzorka sa uskladní pri teplote -18 °C.
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Pomocou mixéra sa rozmixuje celá vzorka, prípadne jej reprezentatívna časť, ak ide o syr, musí
obsahovať 10 % povrchovej časti syra.
Z rozmixovanej vzorky sa odváži časť vzorky s hmotnosťou 25 ± 0,1 g, ktorá sa prenesie do kadičky.
Ak je vzorkou mlieko - napipetuje sa do kadičky 25 ml, v prípade sušeného mlieka sa naváži 25 g
reprezentatívnej vzorky.
Extrakcia
1. K naváženej vzorke sa pridá 40 ml zohriatej destilovanej vody (38 ± 2 °C), zmes sa zhomogenizuje
použitím homogenizátora. Z dôvodu zachovania kvantity analyzovanej vzorky je potrebné zmyť zostávajúci homogenát z mlecích častí zariadenia. K uvoľneniu toxínu dôjde premiešavaním zhomogenizovanej vzorky 30 min pri laboratórnej teplote.
2. V zmesi sa upraví pH na hodnotu 3,5 ± 0,5 pomocou 5 M alebo 1 M kyseliny chlorovodíkovej. Pri
úprave pH je potrebné pridávať 1M HCl v malých množstvách, aby nedošlo k zníženiu pH pod hodnotu
3, v takom prípade sa celý postup musí zopakovať s novou navážkou. Po centrifugácii pri 3 100 g,
15 min a 4 °C sa supernatant (tekutá fáza) prenesie do kadičky, pričom sa pH upraví na hodnotu
7,3 ± 0,3 pomocou 1 M alebo 5 M hydroxidu sodného. Pri úprave pH je potrebné pridávať 1M
NaOH v malých množstvách, aby nedošlo k prekročeniu pH nad hodnotu 9, v takom prípade sa celý
postup musí zopakovať s novou navážkou. Po centrifugácii pri 3 100 g, 15 min a 4 °C sa so získaným
supernatantom pokračuje ďalej podľa časti dialýza.
Poznámka 1: Pokiaľ získaný supernatant nie je dostatočne číry, zopakuje sa centrifugácia s vyššie
definovanými parametrami.
Poznámka 2: Po prvej uskutočnenej centrifugácií musí pH supernatantu (tekutá fáza) zodpovedať
hodnote < 4,5. Pokiaľ sa požadovaná hodnota nezískala, je potrebné pH v supernatante opätovne
upraviť na hodnotu 3,5 ± 0,5 a zopakovať centrifugáciu s vyššie definovanými parametrami.
Dialýza/zakoncentrovanie
1. Pre každý extrakt získaný zo vzorky je potrebné odstrihnúť 50 cm dialyzačnej membrány, ktorá sa
navlhčí ponorením do zohriatej destilovanej vody (85 ± 5 °C) na dobu najmenej 5 min. Pred samotnou
dialýzou sa membrána premyje z vonkajšej a vnútornej strany destilovanou vodou. Membrána sa na
jednej strane uzatvorí svorkou, pomocou lievika sa naplní extraktom pripraveným v časti extrakcia
a uzavrie sa druhou svorkou.
Poznámka 3: Pokiaľ získaný extrakt pripravený v časti nie je dostatočne číri, je potrebné pred naplnením membrány extrakt prefiltrovať cez sklenenú vatu.
2. Naplnená dialyzačná membrána sa umiestni do nádoby s roztokom 30 % PEG. Roztok sa pripraví tak,
že pre každú vzorku sa naváži 30 g polyetylénglykolu, ktorý sa rozpustí v destilovanej vode, tak aby
konečná hmotnosť roztoku bola 100 g. Extrakt sa koncentruje dialýzou celonočne pri teplote
5 ± 3 °C.
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3. Dialyzačná membrána sa vyberie z roztoku PEG, pričom sa zvyšky roztoku odstránia opláchnutím
vonkajšej strany membrány destilovanou vodou. Zakoncentrovaný extrakt v objeme 5 ml (5 g) sa
získa premytím vnútornej strany membrány potrebným množstvom roztoku PBS (viď nižšie). Získaný
extrakt sa opatrne prenesie do sklenenej vialky.
Tlmivý fosfátový roztok PBS sa pripraví rozpustením 9 g chloridu sodného a 3,58 g hydrogénfosforečnanu
disodného dodekahydrátu v 1 l destilovanej vody. pH roztoku sa upraví na hodnotu 7,4 pomocou kyseliny chlorovodíkovej. Množstvo potrebného PBS roztoku závisí od množstva pridaného extraktu vzorky
do dialyzačnej membrány pred dialýzou - ak sa pridá 50 ml extraktu, po dialyzačnom kroku sa použije na
preplachovanie membrány 5 ml PBS /PBS 10x menej ako extrakt/. Preplachovanie je potrebné vykonať
dôkladne po celej dĺžke membrány (1 - 2 minúty/), aby sa získal celý koncentrát.
Poznámka 4: Pokiaľ roztok nie je dostatočne skoncentrovaný, je potrebné dialýzu v roztoku PEG
predĺžiť alebo zvýšiť koncentráciu roztoku PEG prisypaním ďalšieho polyetylénglykolu do roztoku.
Poznámka 5: Pokiaľ sa získaný extrakt bude analyzovať v priebehu 48 h, uskladní sa pri teplote
5 ± 3 °C. Pokiaľ sa získaný extrakt nebude analyzovať v priebehu 48 h, uskladní sa pri teplote
-18 °C.
5.5.2 Vidas stafylokokový enterotoxín - nemliečne vzorky/dehydratované potraviny, konzervované
potraviny, mäsové produkty,.../
Extrakcia iných ako mliečnych potravín prebieha za použitia špeciálneho extrakčného roztoku, ktorý je
dodávaný vo forme koncentrátu ako súčasť VIDAS setu.
Príprava extrakčného pufru/rekonštitúcia: Celý koncentrovaný extrakčný pufer, ktorý je súčasťou
súpravy, zriediť so sterilnou destilovanou vodou na získanie 1 litra roztoku na priame použitie. Homogenizovať a uchovávať pri 2-8 °C po dobu 3 mesiacov. Koncentrovaný pufer je možné nariediť v rôznych objemoch v závislosti od frekvencie použitia (pomer riedenia 1/18).
5.5.2.1 Všeobecný extrakčný protokol
1. K 25 g vzorky pridať 25 ml rekonštituovaného extrakčného pufru v stomacher vrecku.
2. Homogenizovať pri vysokých otáčkach 3 minúty, aby sa dosiahol vznik homogénnej suspenzie.
3. Nechať postáť 15 minút pri laboratórnej teplote.
4. Homogenát centrifugovať pri 3000-5000 g/15 minút a laboratórnej teplote, následne získaný supernatant
prefiltrovať cez navlhčenú absorpčnú vatu umiestnenú v striekačke použitím piestu.
5. Skontrolovať pH filtrátu a v prípade potreby upraviť na hodnotu medzi 7,5-8,0 pomocou 1M NaOH.
6. 0,5 ml použiť do reagenčného stripu do testu VIDAS.
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Poznámka 6: Dehydratované potraviny
Pred samotnou extrakciou je potrebné rehydratovať potravinový produkt s ekvivalentným objemom
destilovanej vody, alebo podľa pokynov výrobcu. Rehydratovanú vzorku ponechať 1 hodinu postáť
pri laboratórnej teplote. Následne navážiť 25 g a pridať 25 ml rekonštituovaného extrakčného
pufru. Pokračovať podľa všeobecného extrakčného protokolu.
5.5.2.2 Surové mäsové produkty, plody mora a lahôdkové mäsové výrobky
1. K 25g naváženej vzorky v zásobnom vrecku pridať 25 ml destilovanej vody.
2. Homogenizovať pri vysokých otáčkach 3 minúty, aby sa dosiahol vznik homogénnej suspenzie. Ak je
suspenzia príliš hustá, pridať ďalších 25 ml destilovanej vody a opätovne homogenizovať.
3. Upraviť pH extraktu na hodnotu 4,0 pomocou 5M HCl.
4. Extrakt nechať postáť 15-30 minút pri 18-25°C.
5. Homogenát centrifugovať pri 3000-5000 g/15 minút a laboratórnej teplote, následne získaný supernatant
prefiltrovať cez navlhčenú absorpčnú vatu umiestnenú v striekačke použitím piestu.
6. Skontrolovať pH filtrátu a v prípade potreby upraviť na hodnotu medzi 7,5-8,0 pomocou 1M NaOH.
Ak vznikne precipitát, centrifugovať alikvótnu časť ako je predpísané vo všeobecnom extrakčnom
protokole.
7. 0,5 ml použiť do reagenčného stripu do testu VIDAS.
6. Postup VIDAS testu
6.1 Návod na použitie
Pre úplné inštrukcie pozrieť príručku pre používateľa VIDAS® alebo mini VIDAS®
6.1.1 Zápis kmeňových údajov
Pred použitím každej novej série reagencií sa musí do pamäti zariadenia (VIDAS®, alebo mini-VIDAS®)
uložiť špecifikácia (alebo údaje výrobcu určené pre konkrétnu výrobnú šaržu VIDAS súpravy) s použitím
karty kmeňových údajov o sérii (MLE) (špecifikačný hárok), ktorá je súčasťou každej súpravy. Ak táto
operácia neprebehne pred začiatkom testovania, nebude môcť prístroj výsledky testu vyhodnotiť.
Kmeňové údaje o sérii môžu byť zapísané len raz pre každú sériu. Údaje je možné vložiť automaticky
s použitím karty MLE, alebo manuálne.
6.1.2 Kalibrácia
Kalibráciu, s použitím štandardu, ktorý je súčasťou súpravy, je potrebné previesť po prevzatí novej série
reagencií potom, ako boli do pamäti uložené kmeňové údaje série. Kalibrácia by nasledovne mala byť
vykonaná každých 14 dní. Táto operácia poskytuje kalibračné krivky špecifické pre zariadenie a vyrovnáva
menšie možné odchýlky v signáli testu počas skladovania súpravy.
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Štandard, identifikovaný ako S1, musí byť testovaný v duplikátoch (viď Príručku používateľa). Štandardná
hodnota sa musí nachádzať v rámci stanoveného rozpätia RFV (Relative Fluorescence Value). Ak tomu
tak nie je, treba rekalibrovať.
6.2 Postup analýzy
1. Z chladničky vybrať požadovaný počet testovacích prúžkov, SPR a reagencií a nechať aspoň 30 min.
ohriať pri izbovej teplote.
2. Stripy a SPR vložiť do polohy, ktoré zodpovedajú vyznačenej sekcii.
3. Do prístroja zadať čísla testovaných vzoriek, štandardy a kontroly na príslušných pozíciách jednotlivých
sekcií.
4. Štandard, kontroly a pripravené vzorky pred použitím zamiešať. Napipetovať presne 0,5 ml štandardu
S1 v duplikátoch /2 stripy/, C1, C2 kontroly /ak sa uskutočňuje kalibrácia/ a pripravených vzoriek.
5. Stanovenie začať podľa pokynov v manuáli. Všetky kroky vykoná prístroj automaticky. Stanovenie
trvá do 70 min, v prípade ECPT E. coli O157 50 minút.
6. Použité SPR a stripy zlikvidovať a prístroj vydezinfikovať.
Postupuje sa podľa aktuálneho manuálu dodaného vždy s testovacou súpravou!
7. Výsledky a interpretácia
Po ukončení testu sa výsledky automaticky analyzujú na počítači. Fluorescencia sa meria dvakrát v kyvete
reagenčného prúžku pre každú testovanú vzorku. Prvé odčítanie je odčítanie pozadia kyvety substrátu
pred zavedením SPR® do substrátu.
Druhé odčítanie sa prevádza po inkubácii substrátu s enzýmom, ktorý ostal na vnútornej stene SPR®.
RFV sa vypočítava odčítaním hodnoty pozadia od konečného výsledku. Tento výpočet
sa zapíše do výsledkového hárku.
RFV získaná pre každú vzorku je interpretovaná VIDAS® systémom nasledovne:
RFV vzorky
= hodnota testu TV /test value/
Štandardná RFV
7.1 Prahové hranice a interpretácie
Hodnota hranice testu - Interpretácia
< X Negatívny
≥ X Pozitívny
X - prahová hodnota pre konkrétny test /E. coli, SET,../
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Tlačený výpis zahŕňa:
z
typ vykonaného testu,
z
identifikáciu vzorky,
z
dátum a čas,
z
číslo šarže a dátum expirácie súpravy,
z
RVF, testovú hodnotu a interpretáciu výsledku pre každú vzorku.
Výsledok s testovou hodnotou nižšou ako hraničná hodnota svedčí o tom, že vzorka neobsahuje antigén,
alebo obsahuje stanovovaný antigén v koncentrácii nižšej ako je detekčný limit.
Výsledok s hodnotou testu vyššou alebo rovnajúcou sa hraničnej hodnote indikuje vzorku kontaminovanú
antigénom. V takomto prípade si pozrite príslušnú časť "Potvrdenie pozitívnych výsledkov".
Neplatné výsledky sú zaznamenané:
z
ak je hodnota pozadia nad vopred stanovenou hranicou (čo indikuje kontamináciu substrátu nízkeho
stupňa).V tomto prípade analýzu opakujte so zahriatym bujónom
alebo s použitou reagenciou (S1, C1 alebo C2).
z
ak pre číslo šarže prúžku stanovenia vzorky nie je k dispozícii štandard.
V tomto prípade otestujte štandardu dvojmo v prúžkoch s rovnakým číslom šarže, ako má neplatný test
vzorky. Výsledok stanovenia vzorky sa potom môže prepočítať pomocou novouloženej štandardy.
Úplné informácie nájdete v Príručke používateľa VIDAS®.
7.2 Interpretácia výsledkov:
Hraničná Negatívny Pozitívny
TEST
hodnota
výsledok výsledok
<0.10
Campylobacter
0.10
0.10
<0.04
0.04
E.coli O157
0.04
<0.23
Salmonella
0.23
0.23
<0.05
Listeria monocytogenes
0.05
0.05
<0.13
0.13
Stafylokokový enterotoxín
0.13
Vytlačí sa správa, ktorá zaznamenáva typ testu, identifikáciu vzorky, dátum a čas, číslo série a dátum expirácie súpravy a RFV každej vzorky, hodnotu testu a interpretovaný výsledok.
Poznámka:
- Kit VIDAS CAM detekuje tri patogénne druhy: Campylobacter jejuni, coli, lari
- Kit VIDAS Salmonella detekuje pohyblivé aj nepohyblivé salmonely, vrátane sérotypov Typhi
a Paratyphi. Pomocou testu Vidas bolo testovaných a detekovaných viac ako 300 kmeňov
pokrývajúcich hlavné O a H antigény
- testy umožňujú získať výsledok skôr ako klasické kultivačné metódy
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- je alternatívnou, podpornou metódou ku špecifickým STN ISO
- KIT VIDAS SET II detekuje toxíny A, B, C1, C2, C3, D, E s hranicou detekcie ≥ 0,25 ng/ml
- KIT VIDAS® ECPT detekuje pohyblivé ako aj nepohyblivé kmene E. coli O157. Upozorňuje užívateľa
na možnú prítomnosť E. coli O157 a zamerá na ňu pozornosť pri potvrdzovacích testoch. Detekčný
limit: detekčný limit sa pohybuje v rozhraní 8 x 102 až 8 x 103 KTJ/ml.
8. Protokol o skúške
Protokol o skúške musí špecifikovať:
- všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu vzorky;
- použitý spôsob odberu vzorky, ak je známy;
- použitú skúšobnú metódu a použitú inkubačnú teplotu s odkazom na túto technickú špecifikáciu;
- všetky podrobnosti pracovného postupu, ktoré nie sú špecifikované v tejto technickej špecifikácii
alebo ktoré sa považujú za voliteľné a podrobnosti o udalostiach, ktoré môžu mať vplyv na výsledky;
- získané výsledky.
9. Kontrola kvality
V každej súprave VIDAS® sa nachádza jedna pozitívna a jedna negatívna kontrola.
Tieto kontroly musia byť vykonané ihneď po otvorení novej súpravy, aby sa zabezpečilo, že vlastnosti
reagencií neboli zmenené. Každá kalibrácia musí byť skontrolovaná použitím týchto kontrol. Prístroj je
schopný skontrolovať kontrolné hodnoty, len ak sú označené ako C1 a C2. Výsledky nemôžu byť
potvrdené, ak sa kontrolné hodnoty odchyľujú od rozmedzia očakávaných hodnôt.
10. Použitá literatúra
9.1 BioMérieux® VIDAS® Staph enterotoxin (SET II), 2005
9.2 Detekcia stafylokokových enterotoxínov SEA až SEE v mlieku a mliečnych výrobkoch a iných
matriciach potravín:Európska skríningová metóda CRL pre koaguláza-pozitívne stafylokoky vrátane
Staphylococcus aureus. Verzia 3, september 2009
- Annick OSTYN, Martine GOHIER, Jacques- Antoine HENNEKINNE, Sophie KRYS
Toxins, organic pollutants and pesticides Unit
- Adrien ASSERE, Bertrand LOMBERD Co-ordination of the CRL "Coagulase Positive
Staphylococci, including Staphylococcus aureus"
9.3 BioMérieux® VIDAS® UP E. coli O157:H7 (ECPT), 2008
9.4 BioMérieux® VIDAS® Salmonella, 2004
9.5 BioMérieux® VIDAS® Listeria M.2, 2004
9.6 BioMérieux® VIDAS® Campylobacter, 2004
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58

ZOZNAM
registrovaných prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov
2009
Doplnok 3/09

Všeobecná časť
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave podľa § 17 ods. 2
zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje tento zoznam registrovaných prípravkov
na ochranu rastlín a iných prípravkov (ďalej len
"zoznam") ako Doplnok 3 pre rok 2009:

1.2. Vysvetlivky, použité skratky
Typ formulácie (úprava):
Kód G.I.F.A.P.

Formulačná úprava

AE
AL
AP
CB
CG
CS
DP
DS
EC
ED
EG
EO
ES
EW
FD
FK
FR
FS
FT

Aerosólový dávkovač (pomocou hnacej látky)
Kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
Prášok na aplikáciu bez riedenia
Koncentrát (pevný, kvapalný) pre prípravu návnad po zriedení
Kapsulované granule s povlakom, ktorý riadi uvoľňovanie účinnej látky
Suspenzia kapsulí v kvapaline zvyčajne určená pre použitie po zriedení vodou
Popraš alebo zásyp
Prášok na suché morenie osiva
Emulgovateľný koncentrát
Koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
Emulgovateľné granule
Emulgovateľný koncentrát - olejová emulzia typu voda: olej
Moridlo vo forme emulzie na priame použitie alebo po zriedení
Vodná emulzia typu olej : voda
Dymovnica - plechovka
Dymovnica - sviečka (forma vyvíjača dymu)
Dymovnica - tyčinka (forma vyvíjača dymu)
Moridlo vo forme kvapalného dispergovateľného koncentrátu
Dymovnica - tableta (forma vyvíjača dymu)

13

Kód G.I.F.A.P.

Formulačná úprava

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 (horľavý pesticíd)
Dymovnica - peleta (forma vyvíjača dymu)
Plyn v tlakovej nádobe
Gél pre morenie osiva
Granule
Gél rozpustný vo vode (želatína pre aplikáciu ako vodný roztok)
Moridlo kvapalné na priame použitie alebo po zriedení vodou
Mikroemulzný vodný koncentrát
Dispergovateľný koncentrát na báze oleja
Kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšťadlami
Náterová hmota pastovitej konzistencie
Doska na natieranie lepidla (návnada)
Návnada na priame použitie
Kvapalný dispergovateľný koncentrát pre riedenie vodou
Suspenzná emulzia
Granule rozpustné vo vode
Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
Prášok alebo tuhý koncentrát rozpustný vo vode
Moridlo práškové vodorozpustné
Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami (suspenzia)
Tabletky
Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami (kvapalina)
Prípravok (pásy, doštičky, odparníky) uvoľňujúce účinnú látku vo forme pary
Granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
Dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
Moridlo práškové dispergovateľné
Ostatné

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

Veľmi jedovatý
Jedovatý
Žieravý
Škodlivý
Dráždivý
Výbušný
Mimoriadne horľavý
Veľmi horľavý
Oxidujúci
Nebezpečný pre životné prostredie

Označenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, včely a užitočný hmyz
a vodné zdroje za účelom ich bezpečného používania
Prípravky na ochranu rastlín sú označované podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky č. 256/2008 Z. z. o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín a o iných prípravkoch
v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 310/2009 Z. z.
Označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat (okrem vtákov)
Z 1:
Z 2:
Z 3:
Z 4:

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný
Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Prípravky na ochranu rastlín sa v zmysle označenia Vt1 až Vt4 z hľadiska ochrany vtákov môžu aplikovať
v chránených vtáčích územiach len v zmysle § 26 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Označenie prípravkov z hľadiska 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 byť uložený tak, aby mohol byť voľne dostupný vtákom
ako potrava
Vt 4: Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie
Vt 5: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie
Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov
Vo 1: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý
Vo 2: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý
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Vo 3: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý
Vo 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné
Označenie prípravkov z hľadiska ochrany včiel
Vč 1: Prípravok pre včely jedovatý
Vč 2: Prípravok pre včely škodlivý
Vč 3: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
včely prijateľné
Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel
PHO1 - PHO5 - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri
kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.
Triedy horľavín
Podľa triedy horľavín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu
horľavých kvapalín)
I
Horľavina 1. triedy.(teplota vzplanutia do 21 oC)
II
Horľavina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21 oC do 55 oC)
III Horľavina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55 oC do 100 oC)
IV Horľavina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100 oC do 250 oC)
*)
Tuhá látka s možnosťou samovznietenia po zvlhnutí
Prípravok nie je horľavý
Registračné číslo
Registračné číslo je číslo, pod ktorým bol prípravok povolený, evidované v Ústrednom registri (Ústredný
kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor registrácie pesticídov, Matúškova 21,
833 16 Bratislava).
Pod skratkami NA, DA, TM a TP sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie:
NA - ošetrenie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí určitého časového
intervalu podľa návodu
DA - delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí určitého časového
intervalu podľa návodu
TM - súčasné ošetrenie zmesou ("tank mix") dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou podľa návodu
v nádrži postrekovača
TP - ošetrenie podľa schváleného technologického postupu.
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Dávka
rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch určených na plochu 1 ha, ak nie je uvedené
inak.
Ochranná doba
znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrením a zberom, resp. pokiaľ je tak uvedené
v poznámke, minimálny interval medzi termínom ošetrenia a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou s
plodinou.
AT - je časový interval daný technologickým termínom ošetrenia, ktorý je podrobne špecifikovaný v
návode na použitie, resp. v Metodickej príručke na ochranu rastlín. Porast sa musí zberať len pri
technologickej zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoliť miestne
príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.
1.3 Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých
plodinách (napr. slnečnica) použiť na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom, alebo izolačný
dýchací prístroj.
Na ochranu rúk možno použiť okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.
Pri aplikácii "tank mix" zmesi sa musia použiť OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku z danej
zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovať s Inštitútom pre výskum práce a rodiny,
Župné námestie č. 5 - 6, 812 41 Bratislava, tel. : 02- 20 441 401, e-mail: sspr@sspr.gov.sk, www.sspr.gov.sk.
Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrujúci lekár konzultovať s Národným
toxikologickým informačným 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 ďalšie obmedzenia
V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúčené všetky prípravky na ochranu rastlín.
V ostatných ochranných pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité
indexy v texte):
PHO1
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných i
povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na
vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).
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PHO2
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu
časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo). Vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany povrchových vodných
zdrojov môžu byť tieto prípravky použité za týchto podmienok:
a) prípravky sa nemôžu použiť ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,
b) nesmú sa použiť vo vnútornej časti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu
vodárňami,
c) prípravky sa môžu používať vo vnútornej časti PHO 2. stupňa povrchových vôd za predpokladu, že
bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu
odvodňovaciemu kanálu a ďalej budú z ošetrenia týmito prípravkami vylúčené svahovité pozemky
(nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd,
d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie rezíduí
v indikovaných prípadoch,
e) je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrenia daných pozemkov.
PHO3
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu
časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).
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 povrchových
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.
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1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov vo veľkospotrebiteľskom balení
1.5/I Prípravky na ochranu rastlín: Nové registrácie
Názov prípravku na
ochranu rastlín

St
r.

Výr.

Držiteľ Zást. Form. Účinná látka

Obsah

Klas.

Horľ.

Reg. číslo

Doba
registrácie

Ochr.
pásmo

BCS

CBW

BAY

SL

ethephon

480 g.l-1

Xi

-

09-14-1055

31.12.2011

-

FLORDIMEX T
EXTRA (2)
PROFILER WG

BCS

CBW

BAY

SL

ethephon

480 g.l-1

Xi

-

09-14-1060

31.12.2011

-

BCS

BAY

-

WG

-

09-02-1059

30.9.2012

3

MON

MON

-

SL

44,4 g.kg-1
666,7 g.kg-1
170 g.l-1
(229 g.l-1)

Xi, N

ROUNDUP AKTIV

-

09-11-1056

30.6.2012

-

WING P

BAF

BAS

-

EC

fluopicolide
fosetyl-Al
glyphosate
(vo forme soli
glyphosate-IPA)
dimethenamid-P
pendimethalin

212,5 g.l-1
250 g.l-1

N, Xn

IV

09-11-1054

31.12.2013

1

FLORDIMEX

(2)

Poznámky:
ZVÝRAZNENÉ – prípravok na ochranu rastlín je v Slovenskej republike registrovaný v zmysle jednotných
zásad podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 316/2007 Z. z.
(2) Identická registrácia.
Všetky prípravky v zozname majú klasifikáciu Vt 5.

1.5/I

Prípravky na ochranu rastlín: Rozšírenie rozsahu použitia

Názov prípravku na Str. Výr.
ochranu rastlín

Držiteľ Zást. Form. Účinná látka

Obsah

Klas

Horľ Reg. číslo

Doba
Ochr.
registrácie pásmo

FURY 10 EW

FNA

100 g.l-1

Xn, N

III

31.12.2012

FMC

EW

zeta-cypermethrin

94-05-0100

-

1.7 Zoznam povolených súbežných prípravkov vo veľkospotrebiteľskom a malospotrebiteľskom balení (Súbežný dovoz)
1.7.1.1

Súbežné prípravky vo veľkospotrebiteľskom balení – PREDAJ - UVÁDZANIE
DO OBEHU

Názov súbežného prípravku (SP)

Názov referenčného prípravku

AVENA
DEVRI
H.U.S.
MOXFOREGUL
STROBIK

PUMA EXTRA
DEVRINOL 45 F
HUSAR
CERONE 480
AMISTAR

4/SD
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

6
EW
SC
WG
SL
SC

7
fenoxaprop-P-ethyl
napropamide
iodoslfuron-methyl
ethephon
azoxystrobin

11

12

09-PD-0147
09-PD-0149
09-PD-0162
09-PD-0158
09-PD-0138

31.12.2010
31.12.2010
20.3.2010
31.12.2010
31.12.2010

Poznámky:
ORA - ORAGRO-Z, s.r.o., 029 62 Oravské Veselé 374
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1.7.1.2

Súbežné prípravky vo veľkospotrebiteľskom balení – použitie len na OSOBNÚ
SPOTREBU PRE DRŽITEĽA POVOLENIA

Názov súbežného prípravku
(SP)

Názov referenčného
prípravku

4/SD

6

AMISTAR
ARRAT

AMISTAR
ARRAT

AGM
AGZ

SC
WG

BUMPER 25 EC
CALYPSO 480 SC
CANTUS
DOMARK 10 EC
FALCON 460 EC

BUMPER 25 EC
CALYPSO 480 SC
CANTUS
DOMARK 10 EC
FALCON 460 EC

CHA
JKP
CHA
CHA
PDM

EC
SC
WG
EC
EC

FANDANGO 200 EC

FANDANGO 200 EC

JKP

EC

GALERA

GALERA

AGZ

SL

GALERA 334 SL

GALERA

PDJ

SL

GALERA 334 SL

GALERA

PDS

SL

JUWEL

JUWEL

AGZ

SC

KAPAZIN
KLINIK DUO 360 SL
KLINIK DUO 360 SL
MAISTER 310 WG

KAPAZIN
CLINIC
CLINIC
MAISTER

AGZ
PDK
PDS
PDS

SL
SL
SL
WG

MAISTER 310 WG

MAISTER

KAR

WG

MILAGRO 040 SC
MOSPILAN 20 SP
PICTOR SC

MILAGRO
MOSPILAN 20 SP
PICTOR

AGZ
PDK
AGZ

SC
SP
SC

PROTUGAN 50 SC
PULSAR 40 SL
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

AGZ
AGZ
CHA

SC
SL
WG

ROUNDUP ENERGY 450 SL
RUNNER 2 F
SEKATOR OD

PROTUGAN 50 SC
PULSAR 40
RIDOMIL GOLD MZ
68 WG
ROUNDUP RAPID
INTEGRO
SEKATOR OD

PDK
CHA
AGZ

SL
SC
OD

STEWARD
TANOS 50 DF

STEWARD
TANOS 50 WG

ODB
CHA

WG
WG

THIOVIT JET
TITUS
TOPAS 100 EC

THIOVIT JET
TITUS 25 WG
TOPAS 100 EC

CHA
AGM
CHA

WG
WG
EC

7

11

12

azoxystrobin
dicamba
tritosulfuron
propiconazole
thiacloprid
boscalid
tetraconazole
tebuconazole
triadimenol
spiroxamine
prothioconazole
fluoxastrobin
clopyralid
picloram
clopyralid
picloram
clopyralid
picloram
kresoxim-methyl
epoxiconazole
glyphosate (glyphosate-IPA)
glyphosate (glyphosate-IPA)
glyphosate (glyphosate-IPA)
foramsulfuron
iodosulfuron-methyl-sodium
foramsulfuron
iodosulfuron-methyl-sodium
nicosulfuron
acetamiprid
dimoxystrobin
boscalid

09-PD-0146-VP
09-PD-0139-VP

31.12.2010
31.12.2010

09-PD-0155-VP
09-PD-0137-VP
09-PD-0156-VP
09-PD-0159-VP
09-PD-0145-VP

31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2010

09-PD-0130-VP

31.8.2009

09-PD-0133-VP

31.12.2010

09-PD-0126-VP

31.12.2010

09-PD-0131-VP

31.12.2010

09-PD-0148-VP

31.12.2010

09-PD-0135-VP
09-PD-0143-VP
09-PD-0144-VP
09-PD-0129-VP

31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010

09-PD-0142-VP

31.12.2010

09-PD-0140-VP
09-PD-0127-VP
09-PD-0132-VP

31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010

09-PD-0136-VP
09-PD-0134-VP
09-PD-0151-VP

31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010

09-PD-0128-VP
09-PD-0150-VP
09-PD-0141-VP

31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010

09-PD-0125-VP
09-PD-0157-VP

31.12.2010
31.12.2010

09-PD-0154-VP
09-PD-0160-VP
09-PD-0153-VP

31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010

isoproturon
imazamox
mancozeb
metalaxyl-M
glyphosate
methoxyfenozide
amidosulfuron
iodosulfuron-methyl-sodium
indoxacarb
cymoxanil
famoxadone
síra
rimsulfuron
penconazole

Poznámky:
Rozsah použitia súbežných prípravkov povolených pre osobnú spotrebu je rovnaký ako schválený rozsah použitia
pri referenčných prípravkoch
Zoznam nových držiteľov povolení súbežných prípravkov pre osobnú spotrebu:
AGZ - AGROZORAN spol. s r.o., 076 14 Michaľany 154
CHA - CHATEAU MODRA, a.s., Dolná 120, 900 01 Modra
OBD - Ovocinárske družstvo Bonum, Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná 900 42
PDJ - Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach, 082 63 Jarovnice č. 507, okr. Sabinov
PDM - Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance, Mokrance 494, 045 01 Mokrance
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2. Rozsah povoleného použitia
2.2 Prípravky proti hubovým chorobám
fluopicolide + fosetyl-Al
PROFILER WG
vinič hroznorodý

Škodlivý organizmus
peronospóra viniča

Dávka / ha
2,25 - 3,0 kg

Ochranná doba / dni
21

Poznámka
1 x za rok

Poznámky:
Povolená je 1 aplikácia za jeden rok pri maximálnych dávkach účinných látok: fluopicolide 133 g.ha-1, fosetyl-Al
2000 g.ha-1, čo zodpovedá dávke prípravku 3,0 kg.ha-1 za jeden rok.
azoxystrobin
STROBIK (PI)
Plodina
jačmeň jarný

pšenica ozimná
cukrová repa
slnečnica

Škodlivý organizmus
múčnatka trávová, hrdza
jačmenná
hnedá škvrnitosť jačmeňa
múčnatka trávová,
septorióza, hrdze
cerkosporióza repy,
múčnatka repová
biela hniloba

Dávka / ha
1l

Ochranná doba / dni
35 dní

Poznámka
1, 2

0,8-1 l

35 dní

1, 2

0,8-1 l

35 dní

1, 2

1l

32 dní

3

1l

21 dní

4

Poznámky:
PI – súbežný prípravok
1. Skorší termín aplikácie: Skoré ošetrenie porastov obilnín sa odporúča vykonať na začiatku výskytu choroby a za
predpokladu skorého nástupu silného infekčného tlaku - vo vývojovej fáze 39 - 49 podľa BBCH (pšenica), resp.30
- 39 podľa BBCH (jačmeň).
2. Neskorší termín aplikácie: Z dôvodu využitia špecifických predností prípravku STROBIK a k zabezpečeniu
maximálnej úrody a jej optimálnej kvality sa druhá aplikácia odporúča - s cieľom ochrany vlajkového listu a klasu vo fáze 51/55 - 59 podľa BBCH (pšenica), resp. 49/51 podľa BBCH (jačmeň).
3. V cukrovej repe sa STROBIK používa preventívne, najneskôr však pri zistení prvých príznakov chorôb, obyčajne od fázy BBCH 43 (skoro úplné zapojenie porastu – nad 12 listov na rastlinu) až do fázy BBCH 49 (6-8
týždňov po zapojení porastu). Pri trvajúcom silnom infekčnom tlaku odporúčame postrek opakovať (maximálne
dva za sebou idúce postreky).
4. Slnečnica – proti chorobám stonky ošetrujte v rastovej fáze 14-16 listov slnečnice (BBCH 24-26), proti chorobám úboru ošetrujte v rastovej fáze začiatok kvitnutia (BBCH 60).

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom
zeta-cypermethrin
FURY 10 EW
Plodina
obilniny
kukurica
repka olejka

zemiaky
hrach
vinič

Škodlivý organizmus
vošky, voška ovsená,
kohútiky
kukuričiar koreňový
krytonos repkový,
krytonos štvorzubý
blyskáčik repkový
krytonos šešuľový,
byľomor kelový
pásavka zemiaková
listárik čiarkovaný
obaľovač pásový a obaľovač
mramorovaný

Dávka / ha

Ochranná doba / dni

0,075 – 0,1 l

AT

0,1 – 0,15 l

AT

0,15 l

AT

0,1 l
0,1 – 0,15 l

AT

0,1 l
0,15 – 0,2 l

14
14

0,2 l

42

Poznámka
zákaz skrmovania
na zeleno
podľa signalizácie
zákaz skrmovania
na zeleno

AT
-
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smrekové kmene

lykožrút smrekový
lykožrút smrečinový

0,3 – 0,5 %
0,5 – 0,7 %

AT

smrekové a borovicové
sadenice

tvrdoň smrekový
lykokaz sadenicový a pňový

0,5 – 0,8 %

AT

lesné dreviny
listnaté (dub)

húsenice motýlích škodcov
(mníška veľkohlavá)

0,1 l

AT

preventívne
asanácia 5-6 l zmesi na 1 m3
preventívna ochrana sadeníc pred
poškodením požieraním škodcami
60 – 80 l zmesi na 1ha
dávka vody 100 l/ha,
letecká aplikácia

2.11 Prípravky proti burinám
fenoxaprop-P-ethyl
AVENA (PI)
Plodina
jačmeň jarný, pšenica jarná,
pšenica ozimná

jačmeň jarný, pšenica jarná
pšenica ozimná
pšenica ozimná, raž

Škodlivý organizmus
ovos hluchý
ovos hluchý, odolné
dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec
ovos hluchý, odolné
dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec
ovos hluchý, odolné
dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec
metlička, psiarka
metlička, psiarka, odolné
dvojklíčnolistové buriny,
lipkavec

Dávka / ha
0,8-1,0 l
0,8-1,0 l + (0,3-0,5 l)

Ochranná doba / dni
Poznámka
AT
AT
(TM) fluroxypyr 250 g.l-1 EC*

0,8-1,0 l + (15-20 g)

AT

(TM) amidosulfuron 75 % WG*

0,8-1,0 l + (20-30 g)

AT

(TM) amidosulfuron 75 % WG*

1,0 l
1,0 l + (0,3-0,5 l)
1,0 l + (20-30 g)

AT
AT
AT

(TM) fluroxypyr 250 g.l-1 EC*
(TM) amidosulfuron 75 % WG*

Poznámky:
PI – súbežný prípravok
* v súlade so schváleným použitím referenčného prípravku v SR
napropamide
DEVRI (PI)
Plodina
tabak- výsev

Škodlivý organizmus
dvojklíčnolistové buriny

Dávka / ha
0,2 – 0,3 ml.m2

Ochranná doba / dni
AT

paprika - výsadba
rajčiak - výsadby

dvojklíčnolistové buriny
dvojklíčnolistové buriny

3l
3l-4l

AT
AT

repka ozimná

dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy, lipkavec

2,5 l + (0,2-0,25 l)

AT

Poznámka
zálievka

(NA) clomazone 360 g.l-1 36 CS *

Poznámky:
PI – súbežný prípravok
(NA) – následná aplikácia
* v súlade so schváleným použitím referenčného prípravku v SR
iodoslfuron-methyl
H.U.S.
Plodina
pšenica ozimná

Škodlivý organizmus
metlička,, odolné
dvojklíčnolistové buriny

Dávka / ha
200 g
100-150 g + (1 l)

Ochranná doba / dni
Poznámka
AT
AT
(TM) metylester repkového oleja 80 % EC*

Poznámky:
PI – súbežný prípravok
• v súlade so schváleným použitím referenčného prípravku v SR
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glyphosate (glyphosate – IPA)
ROUNDUP AKTIV
Plodina
orná pôda, strnisko
jadroviny, kôstkoviny, vinič

Škodlivý organizmus
pýr a iné trváce buriny
turaneckanadský
pýr a iné trváce buriny

lúky a pasienky
nepoľnohospodárska pôda

obnova TTP
nežiadúca vegetácia

Dávka / ha
6l
4l
6l

Ochranná doba / dni
AT
AT

Poznámka
1)
2)

6 – 12 l
6 - 10 l

21
AT

2)
2), 3)

Poznámky:
1) postemergentne po zbere v max. 200 l vody, pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy (15-25 cm), pred sejbou,
výsadbou alebo vzídením plodiny. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené.
Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii.
2) v max. 200 l vody/ha, nepoužívať v broskyniach mladších ako 5 rokov.
3) ihriská, chodníky, parkoviská, cintoríny, skladovacie plochy, v areáloch podnikov
a ostatných plochách.
dimethenamid-P + pendimethalin
WING P
Plodina
kukurica
slnečnica

Škodlivý organizmus
dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy
dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy

Dávka / ha
4l
4l

Ochranná doba / dni
AT
AT

Poznámka

Poznámky:
množstvo vody 400 - 600 l.ha-1

2.14. Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania
ethephon
FLORDIMEX
Plodina
tabak
cibuľa
cibuľa, mrkva
rajčiak
paprika koreninová
broskyňa
čerešňa
višňa
ríbezľa červená a čierna
okrasné rastliny

Škodlivý organizmus
urýchlenie dozrievania
zlepšenie kvality
zvýšenie odolnosti proti poliehaniu
urýchlenie dozrievania
urýchlenie dozrievania
redukcia nadmernej násady plodov
uľahčenie mechanizovaného zberu
uľahčenie mechanizovaného zberu
uľahčenie mechanizovaného zberu
zlepšenie akosti

Dávka / ha
3-6 l
3l
3l
2,5-3 l
3-6 l
0,015-0,02%
0,05-0,07%
0,05-0,07%
0,03-0,06%
0,05-0,3%
(0,2-0,3 l.m-2)

Ochranná doba / dni
AT
7-10
AT
10-14
7-10
60
5-7
7-14
5-8
AT

Poznámka
na sadzačku
semenačka
na konzervovanie

na konzervovanie
na konzervovanie
na konzervovanie
zalievka

ethephon
FLORDIMEX T EXTRA
Plodina
pšenica ozimná
jačmeň ozimný
jačmeň jarný
raž
tritikale

Škodlivý organizmus
proti poliehaniu
proti poliehaniu
proti poliehaniu
proti poliehaniu
proti poliehaniu

Dávka / ha
0,5-1,0 l
0,75-1,0 l
0,75 l
1,0-1,5 l
1,0 l
0,75-1,0 l

Ochranná doba / dni
14
14
14
14
14
14

Poznámka
32-39 BBCH
37-45 BBCH
37-45 BBCH
32-39 BBCH
37-45 BBCH
37-45 BBCH
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ethephon
MOXFOREGUL (PI)
Plodina
pšenica ozimná
jačmeň ozimný
jačmeň jarný
raž
tritikale

Škodlivý organizmus
proti poliehaniu
proti poliehaniu
proti poliehaniu
proti poliehaniu
proti poliehaniu

Dávka / ha
0,5-1,0 l
0,75-1,0 l
0,75 l
1,0-1,5 l
1,0 l
0,75-1,0 l

Ochranná doba / dni
14
14
14
14
14
14

Poznámka
32-39 BBCH
37-45 BBCH
37-45 BBCH
32-39 BBCH
37-45 BBCH
37-45 BBCH

Poznámky:
PI – súbežný prípravok

3. Ostatné zmeny
1. Kontrolný ústav predĺžil dobu platnosti registrácie doleuvedených prípravkov:
Veľkospotrebiteľské balenia: Predĺženie doby platnosti registrácie 2009
Názov prípravku na ochranu rastlín Form. Účinná látka
CANTUS
WG boscalid
CAPITAN 25 EW
EW flusilazole
fenpropimorph
CERELUX PLUS
EC
flusilazole
boscalid
COLLIS
SC
kresoxim-methyl
prothioconazole
(1)
FANDANGO 200 EC
EC
fluoxastrobin
s-metolachlor
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC
SC
terbuthylazine
famoxadone
CHARISMA
EC
flusilazole
prothioconazole
PROSARO 250 EC
EC
tebuconazole
PUNCH 10 EW(2)
EW flusilazole
QUADRIS MAX
azoxystrobin
SC
folpet
prothioconazole
fluoxastrobin
SCENIC 080 FS
FS
tebuconazole
boscalid
SIGNUM
WG
pyraclostrobin
VERSION
EW flusilazole

Obsah úč. látky
500 g.kg-1
250 g.l-1
375 g.l-1
160 g.l-1
200 g.l-1
100 g.l-1
100 g.l-1
100 g.l-1
312,5 g.l-1
187,5 g.l-1
100 g.l-1
106,7 g.l-1
125 g.l-1
125 g.l-1
100 g.l-1
93,5 g.l-1
500 g.l-1
37,5 g.l-1
37,5 g.l-1
5 g.l-1
267 g.kg-1
67 g.kg-1
250 g.l-1

Reg. číslo
06-02-0783
06-02-0754
06-02-0753

Doba registrácie
31.12.2011
31.12.2013
31.12.2013

06-02-0769

31.12.2011

09-02-1057

31.12.2011

00-11-0517

31.12.2010

06-02-0751

30.9.2012

06-02-0771

31.12.2014

06-02-0750
07-02-0890

31.12.2013
31.12.2011

06-01-0825

31.12.2014

06-02-0781

31.12.2011

08-02-1030

31.12.2013

Poznámky:
(1)
Kontrolný ústav rozhodol o zmene registračného čísla a pridelil prípravku FANDANGO 200 EC nové
registračné číslo 09-02-1057. Pôvodne pridelené registračné číslo bolo 06-05-0779. Dôvodom pre zmenu je
administratívne zosúladenie v rámci evidencie pesticídov, nakoľko prípravky proti hubovým chorobám sú v
evidencii uvádzané v strede registračného čísla hodnotou 02.
(2)
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Spoločnosť DuPont CZ s.r.o. požiadala kontrolný ústav o predĺženie doby platnosti registrácie prípravku na
ochranu rastlín PUNCH 10 EW. Na základe prehodnotenia existujúcich použití podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady č. 396/2005 o maximálnych hladinách reziduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách
rastlinného pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS, Úrad verejného zdravotníctva SR
stanovil maximálne limity reziduí pre účinnú látku flusilazole.
Podľa odborného posudku Úradu verejného zdravotníctva SR kontrolný ústav zrušil použitie prípravku na
ochranu rastlín PUNCH 10 EW proti múčnatke jabloňovej v jabloniach a hruškách. Registračné číslo ostáva
pôvodné a doba registrácie sa predĺžila do 31.12.2013. Doba odkladu na skladovanie, uvádzanie na trh

a používanie existujúcich skladových zásob prípravku na ochranu rastlín PUNCH 10 EW s pôvodnou etiketou
je 31.7.2010

Schválený rozsah použitia prípravku na ochranu rastlín PUNCH 10 EW je:
flusilazole
PUNCH 10 EW
Plodina
jablone, hrušky

Škodlivý organizmus
chrastavitosť jadrovín

vinič

Dávka / ha
0,3 l
0,3 l + (1,5-4,5 kg)
0,3 l

múčnatka viniča

Ochranná doba / dni
35
35
35

Poznámka
(TM) Dithane M 45

2. Spoločnosť AGRO ALIANCE SK požiadala kontrolný ústav o rozšírenie rozsahu registrácie prípravku na
ochranu rastlín FANTIC F o obal - 5 kg vrece, PES/Al/PE a kartónová škatuľa 4 vrecia v kartónovej škatuli.
Kontrolný ústav žiadosti vyhovel a rozšíril registráciu o obal. Doba registrácie a registračné číslo ostávajú
pôvodné a nemenia sa. Schválené obaly: vrecko kompozit C(PES/Al/PE) 1 kg a kartónová škatuľa, 12 vreciek
v kartónovej škatuli 5 kg vrece PES/Al/PE a kartónová škatuľa 4 vrecia v kartónovej škatuli.
Názov prípravku
na ochranu rastlín

Str. Výr.

FANTIC F

ISA

Držiteľ Zást. Form. Účinná látka

Obsah

Klas

ISA

37,5 g.kg-1
480 g.kg-1

Xn, N

AAE WG

benalaxyl-M
folpet

Horľ. Reg. číslo

Doba
registrácie

08-02-0982

31.12.2010

3. Spoločnosť Delicia Freyberg GmbH požiadala kontrolný ústav o zmenu držiteľa registrácie prípravku
EKOPHOS-ALP zo spoločnosti Ekolas s.r.o. na Delicia Freyberg GmbH. Zároveň poverila spoločnosť
Ekolas s.r.o., ako svojho zástupcu pre registračné účely v Slovenskej republike. Kontrolný ústav žiadosti
spoločnosti Delicia Freyberg GmbH vyhovel a zmenil držiteľa registrácie prípravku EKOPHOS-ALP.
Prípravku pridelil nové registračné číslo 09-13-1053. Doba registrácie ostáva pôvodná do 31.12.2012.
Názov prípravku Str.
na ochranu rastlín

Výr.

Držiteľ Zást. Form. Účinná látka

Obsah

Klas Horľ.

Reg. číslo

EKOPHOS-ALP

JIN

DEL

570 g.kg-1
(57 %)

T+, I
N, F

09-13-1053

EKL

FT,
FW

aluminium
phosphide
(fosfid hlinitý)

Doba
registrácie
31.12.2012

4. Spoločnosť NeraAgro požiadala kontrolný ústav o zmenu držiteľa registrácie prípravku na ochranu rastlín
MORSUVIN zo spoločnosti Poľnochem na spoločnosť NeraAgro. Kontrolný ústav rozhodol o zmene držiteľa
registrácie prípravku na ochranu rastlín MORSUVIN a pridelil prípravku nové registračné číslo. Doba
registrácie sa nemení.
Názov prípravku na Str. Výr.
ochranu rastlín
MORSUVIN

NEA

Držiteľ Zást. Form. Účinná látka
NEA

PA

Obsah

tálový olej
100 g.kg-1
kremenný piesok 260 g.kg-1
tukový destilačný 40 g.kg-1
zvyšok

Klas
-

Horľ. Reg. číslo
III

Doba
registrácie

09-09-1058 31.12.2011
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5. Rozhodnutím Komisie 2008/41/ES zo dňa 31.3.2008 bola účinná látka chloridazon zaradená do prílohy
I smernice 91/414/EHS. Nakoľko držiteľ registrácie prípravkov na ochranu rastlín BUREX EKO, CERBERUS
430 SC, CERBERUS EKO spoločnosť DUSLO Šaľa, nepredložila údaje pre overenie splnenia podmienok
stanovených v prílohe 1 k uvedenej smernici, zrušil kontrolný ústav registráciu prípravkov BUREX EKO,
CERBERUS 430 SC, CERBERUS EKO. Doba odkladu na zneškodnenie, skladovanie, uvádzanie na trh
a použí-vanie existujúcich zásob uplynie 30.6.2010.
Názov prípravku
na ochranu rastlín

Str. Výr.

Držiteľ Zást. Form. Účinná látka

Obsah

BUREX EKO

110 DUI

DUS

SC

320 g.l-1 Xi, N
170 g.l-1

-

06-11-0828

30.6.2010

CERBERUS 430 SC
CERBERUS EKO

110 DUI
110 DUI

DUS
DUS

SC
SC

430 g.l-1 Xi, N
320 g.l-1 Xi, N
170 g.l-1

-

06-11-0826
06-11-0827

30.6.2010
30.6.2010

chloridazon
metylester
repkového oleja
chloridazon
chloridazon
metylester
repkového oleja

Klas

Horľ. Reg. číslo

Doba
spotreby

6. Rozhodnutím Komisie 2009/241/ES zo dňa 16.3.2009 bola účinná látka triflumuron nezaradená do prílohy
I smernice 91/414/EHS. Na základe tohto rozhodnutia Komisie je kontrolný ústav povinný zrušiť registráciu
všetkých prípravkov na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky. Z toho dôvodu bola zrušená registrácia
prípravku ALSYSTIN 480 SC (triflumuron (480 g.l-1 ) registračné číslo 3756, ku dňu 16. septembra 2009.
Doba odkladu na zneškodnenie, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob prípravku na
ochranu rastlín ALSYSTIN 480 SC uplynie 16. septembra 2010.
Názov prípravku na Str. Výr.
ochranu rastlín

Držiteľ Zást. Form. Účinná látka

Obsah

Klas

ALSYSTIN 480 SC

BAY

480 g.l-1

N

BCM

SC

triflumuron

Horľ. Reg. číslo
3756

Doba
spotreby
16.9.2010

7. Rozhodnutím Komisie 2008/69/EC zo dňa 1.7.2008 bola účinná látka dicamba zaradená do prílohy I smernice
91/414/EHS. Nakoľko držiteľ registrácie prípravku na ochranu rastlín MEGANO, spoločnosť ISAS Chemicals
Slovakia s.r.o., nepredložila údaje pre overenie splnenia podmienok stanovených v prílohe 1 k uvedenej
smernici, zrušil kontrolný ústav registráciu prípravku MEGANO. Doba odkladu na zneškodnenie, skladovanie,
uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob uplynie 30.6.2010.
Názov prípravku na Str. Výr.
ochranu rastlín

Držiteľ Zást. Form. Účinná látka

Obsah

Klas

Horľ. Reg. číslo

MEGANO

ISS

480 g.l-1

Xn

IV

SID

SL

dicamba

99-11-0507

Doba
spotreby
30.6.2010

8. Rozhodnutím Komisie 2008/40/EC zo dňa 28.3.2008 bola účinná látka nicosulfuron zaradená do prílohy
I smernice 91/414/EHS. Držiteľ registrácie prípravkov na ochranu rastlín ACCENT 75 WG a EPILOG 75
WG a spoločnosť DuPont CZ s.r.o. predložila kontrolnému ústavu údaje pre overenie splnenia podmienok
stanovených v prílohe 1 k uvedenej smernici. Po kontrole predložených náležitostí kontrolný ústav dospel
k záveru, že nemôže potvrdiť zhodu s podmienkami uvedenými v smernici 2008/40/EC o zaradení účinnej
látky nicosulfuron do prílohy I Smernice 91/414/EHS, a z toho dôvodu zrušil kontrolný ústav registráciu
prípravkov ACCENT 75 WG a EPILOG 75 WG. Doba odkladu na zneškodnenie, skladovanie, uvádzanie
na trh a používanie existujúcich zásob uplynie 30.6.2010.
Názov prípravku na Str. Výr.
ochranu rastlín

Držiteľ Zást. Form. Účinná látka

Obsah

Klas

Horľ. Reg. číslo

ACCENT 75 WG
EPILOG 75 WG

DUC
DUC

750 g.kg-1
750 g.kg-1

N
N

-

DUP
DUP

WG
WG

nicosulfuron
nicosulfuron

06-11-0777
07-11-0933

Doba
spotreby
30.6.2010
30.6.2010

Ing. Pavel Filkorn, v. r.
ústredný riaditeľ
ÚKSUP-u
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DOPLNOK
k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov
a
schválených veterinárnych prípravkov
od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky podľa § 51 ods. 10 zákona č. 140/1998
Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o
zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o
reklame v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon") zverejňuje na základe oznámenia Ústavu
štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre tento doplnok.

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre podľa § 51 zákona vydal rozhodnutie o novoregistrovaných veterinárnych liekoch, o zmenách registrácie veterinárnych liekov, o predĺžení registrácie veterinárnych liekov, o zrušení rozhodnutia o registrácii
veterinárnych liekov a podľa § 65 ods. 2 písm. c)
zákona schválil veterinárne prípravky v Slovenskej
republike.

Registrácia:
BOEHRINGER Ingelheim Vetmedica, Nemecko
Ingelvac Mycoflex inj.
10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml

Rp.97/030/MR/09-S

INDUSTRIAL VETERINARIA, Španielsko
Hymatil 300 mg/ml inj.
50 ml, 100 ml, 250 ml

Rp.96/029/DC/09-S

LABORATORIOS KARIZOO, Španielsko
Lanflox 0,5 % sol.
250 ml

Rp.96/033/DC/09-S

Lanflox 2,5 % sol.

Rp.96/034/DC/09-S

250 ml, 500 m, 1 l

VERICORE Ltd. Veľká Británia; RECKITT BENCKISER HEALTHCARE, Veľká Británia
Vetergesic Multidose 0,3 mg/ml inj.
10 ml Rp.
96/026/MR/09-S
VEYX-PHARMA, Nemecko
Maprelin 75µg/ml inj.

1x10 ml, 6x10 ml,
1x50 ml, 1x100 ml

Rp.96/027/MR/09-S
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VIRBAC S.A., Francúzsko
Eraquell Tablety 20 mg tbl.

1x8 tbl., 2x8 tbl., 12x8 tbl.,
40x8 tbl.,48x8 tbl.

Rp.96/025/DC/09-S

Schválenie:
I.C.F. S.r.l., Taliansko
Sfingomax Oto

100 ml

- 35/K/09-S

PILOGEN CAREZZA COSMETICI, Taliansko
Skingel
50 ml

-03/R09-S

POLYCHEM, Slovenská republika
Dermatis balzam
100 g, 1 kg, 5 kg

-32/R/09-S

Tonus-Gluko emul.

50 g, 1 kg, 5 kg

-31/R/09-S

7,5 cm; 10 cm; 12,5 cm; 15 cm;
20 cm; 25 cm; 30 cm

-41/VZP09-S

20 ks

-40/VZP09-S

PROANIMAL, Maďarsko
Caniguard
Isolar

ROYAL CANIN S.A., Francúzsko
RC Vet Diet Calm Canine
0,05 kg; 2 kg; 4 kg

Rp.39/VM/09-S

RC Vet Diet Calm Feline

Rp.38/VM/09-S

0,05 kg; 2 kg; 4 kg

RC Vet Diet Cat Urinary S/O Moderate
Calorie
0,05 kg; 0,4 kg; 1,5 kg; 3,5 kg; 6 kg
Predĺženie registrácie:
BIOTIKA, Slovenská republika
Penicilin Biotika Depot 300 tis. IU/ml inj.

Rp.15/016/81-S

Selevit inj.

Rp.86/283/70-S

Zindep 60 mg/ml inj.

Rp.96/085/91-S

BOEHRINGER Ingelheim Vetmedica, Nemecko
Ingelvac M.Hyo inj.
Rp.97/067/02-S
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Rp.37/VM/09-S

BOOS - biologické substancie, Slovenská republika
Combicol Kent inj.
Rp.99/009/91-S
CYMEDICA s.r.o., Česká republika
Cymix D 500mg/g plv.sol.

Rp.96/061/07-S

Cymix D 500mg/g prm.

Rp.98/062/07-S

DYNTEC s.r.o., Česká republika
Canvac 8 DHPPiL inj.sicc.

Rp.97/0296/96-S

Morin inj.

Rp.97/0295/96-S

CHANELLE Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Írsko
Zantel tbl.
Rp.96/024/06-S
INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko
Nobilis REO+IB+G+ND inj.
Rp.97/0101/97-S
Porcilis APP inj.

Rp.97/054/02-S

IZO S.p.A., Taliansko
Gleptosil 200 mg/ml inj.

Rp.96/082/01-S

KVP, Pharma-und Veterinärprodukte, Spolková rep. Nemecko
Advantix Spot-on sol.
-96/017/04-S
PFIZER Animal Health, Belgicko
PregSure BVD

Rp.97/002/05-S

PHARMA PRODUCTS, Slovenská republika
Prodigestan plv.
-96/107/01-S
PHARMAGAL, Slovenská republika
Estrogal 250 µg/ml inj.

Rp.96/040/02-S

Tiagal 20 mg/g prm.

Rp.98/0738/96-S

Tiagal 450 mg/g plv.sol.

Rp.96/0740/96-S

VIRBAC S.A., Francúzsko
Canigen Puppy 2b inj.

Rp.97/008/06-S
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Predĺženie schválenia:
HELM AG, Nemecko
Helmvit E

-019/V/04-S

IPC s.r.o. Košice, Slovenská republika
Progal plv.
-027/P/04-S
Progal sol.

-028/P/04-S

Propig plv.

-029/P/04-S

Propig sol.

-030/P/04-S

Propoul plv.

-031/P/04-S

Propoul sol.

-032/P/04-S

PHARMAGAL s.r.o., Slovenská republika
Tympanol emul.
-000401/R/99-S
SYNBIOTICS EUROPE, Francúzsko
Witness Relaxin
-090/DG/04-S
VÉTOQUINOL BIOWET, Poľsko
Otifree sol.
-000092/K/99-S
VEYX-Pharma, Nemecko
Pana-Zink spr.

-000391/K/99-S

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VČELÁŘSKÝ, Česká republika
Formidol doštičky doštičky
-001/R/04-S
-zaradenie vet. prípravku: registrovaný vet. liek
Zmeny registrácie:
AHP FORT DODGE, USA
Poulvac Marek HVT inj.sicc. ad us. vet.
ALVETRA & WERFFT AG, Rakúsko
Synpitan-vet 10 IU/ml inj.

Rp.97/681/92-C/S -kontrola finálnaho produktu
Rp.96/655/92-S - cieľový druh zvierat
- zmeny v SPC

ANDRÉS PINTALUBA S.A., Španielsko
Apsamix colistina 40 mg/g prm.
Rp.98/040/06-S - certifikát zhody s Európským liekopisom
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BASF Labiana, Spanielsko
Buscopan compositum inj. ad us. vet.

Rp.96/103/00-S

- certifikát zhody s Európským
liekopisom pre liečivú látku

BIOFAKTORY, Česká republika
Biozink 600 mg/g prm.

Rp.98/077/02-S

- výrobca: TROUW NUTRITION
BIOFAKTORY, Česká republika

CTC 200 mg/g plv.sol.
BIOFAKTORY, Slovenská republika
ASA plv.sol. ad us. vet.

Rp.96/0265/97-S - výrobca: TROUW NUTRITION
BIOFAKTORY, Česká republika
Rp.96/041/05-S

- miesto výroby konečného lieku

BIOFAKTORY, Česká republika; BIOFAKTORY, Slovenská republika
CTC 50 mg/g plv.sol.
Rp.96/0354/95-S - výrobca: TROUW NUTRITION
BIOFAKTORY, Česká republika
BIOTIKA, Slovenská republika
Heparemin inj.

Rp.99/059/84-S

- výrobca účinnej látky alebo
východzej suroviny

Selevit inj.

Rp.86/283/70-S

- certifikát zhody s Európským
liekopisom

BIOVET Joint Stock Company, Bulharsko
Rodotium 450 mg/g gran.
Rp.96/093/04-S

- čas použiteľnosti
- ATC kód

BIOVETA, Česká republika
Biocan L inj. ad us. vet.

Rp.97/084/04-S

- zdroj pomocnej látky alebo činidla

Biocan LR inj. ad us. vet.

Rp.97/085/04-S

- zdroj pomocnej látky alebo činidla

Rometar 20 mg/ml inj.

Rp.99/192/85-C/S - kontrolná metóda pre konečný
liek

Top Spot on Stronger 650 mg/ml sol.

Rp.96/023/04-S

Trichoben inj.sicc.

Rp.97/200/92-C/S - čas použiteľnosti

Vanguard R

Rp.97/028/06-S

- výdaj vet. lieku: bez vet. predpisu

- alternatívne pridanie séra
novonarodených teliat
- veľkosť liekovky pre 10 ml
- zloženie vet. lieku
- kontrolná metóda pre liečivú látku
- pridanie skúšok a limitov
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CEVA PHYLAXIA, Maďarsko
Cevac ND-IB-EDS K inj. ad us. vet.

Rp.97/050/03-S

Cevac Vitabron L lyof. ad us. vet.

Rp.97/013/04-S

Doxyvit 100 plv.sol.

Rp.96/005/05-S

CEVA Santé Animale, Francúzsko
Carprodyl F 20 mg tbl.

Rp.96/002/08-S

- výrobca účinnej látky

Carprodyl F 50 mg tbl.

Rp.96/003/08-S

- výrobca účinnej látky

Carprodyl F 100 mg tbl.

Rp.96/004/08-S

- výrobca účinnej látky

CP Pharma, Nemecko
Revertor 5 mg/ml inj.

Rp.96/070/07-S

- druh a kategória zvierat

ESSEX Animal Health, Nemecko
AquaVac FNM plus inj.

Rp.97/002/06-S

- zdroj olejovej kyseliny

Quantum Dog DA2PPi/CvL inj.

Rp.97/026/06-S

Resflor inj.sol.

Rp.96/032/07-S

- TSE certifikát
- parameter výťažku zložky
L.icterohaemorrhagiae
- trvanie imunity
- kvalitatívne a kvantitatívne
zloženie
- výrobca účinnej látky

FARMA SIERRA, Španielsko
Banminth Plus 300 mg tbl.

-96/065/00-S

- výrobca účinnej látky

Banminth Plus 1200 mg tbl.

-96/016/99-S

- výrobca účinnej látky

FORT DODGE Animal Health, Holandsko
Poulvac Marek CVI+HVT
Rp.97/020/00-S

- veľkosť balenia: 1x250 ml,
1x500 ml, 5x500 ml
- adresa držiteľa rozhodnutia
o registrácii
- indikácie
- zmeny v SPC
- cieľový druh zvierat

- kontrola finálneho produktu

Poulvac NDW lyof.

Rp.97/001/03-S

- výrobca zodpovedný za kontrolu
a uvoľňovanie šarže

FORT DODGE Laboratories, Írsko
Duramune DAPPi+LC inj.sicc.

Rp.97/002/04-S

- metóda testovania účinnosti leptospír
- dodávateľ porcinného trypsínu
- zmena titra
- nástup imunity a dĺžka trvania
imunity
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Duramune PI+L lyof.

Rp.97/027/07-S

Duramune PI+LC lyof.

Rp.97/026/07-S

- metóda testovania účinnosti leptospír
- dodávateľ porcinného trypsínu
- metóda testovania účinnosti leptospír
- dodávateľ porcinného trypsínu
- čas použiteľnosti

FORT DODGE Veterinaria S.A., Španielsko
Dinalgen 300 mg/ml sol.
Rp.96/009/MR/09-S -certifikát zhody s Európským
liekopisom
- pridanie odmerného zariadenia
Equest 2 % Oral Gel for Horses ad us. vet.

Rp.96/045/99-S

- certifikát zhody s Európským
liekopisom pre liečivú látku

Equest Pramox gel por.

Rp.96/029/06-S

- certifikát zhody s Európským
liekopisom pre liečivú látku

Meflosyl inj. ad us. vet.

Rp.96/047/99-S

- certifikát zhody s Európským
liekopisom

CHASSOT AG, Švajčiarsko
Konstigmin inj. ad us. vet.

Rp.96/165/00-S

- výrobca zodpovedný za kontrolu,
skúšanie a uvoľňovanie šarže:
VÉTOQUINOL BIOWET
Sp.zo.o., Poľsko

INDUSTRIAL VETERINARIA, Španielsko
Doxyprex 100 mg/g prm.
Rp.98/075/07-S

- certifikát zhody s Európským
liekopisom

INTERVET INTERNATIONAL, Nemecko
Mastiplan LC 300 mg/20 mg
intramam. susp.
Rp.96/022/07-S

- veľkosť šarže

INTERVET INTERNATIONAL, Rakúsko
Activyl 20 mg tbl.
Rp.96/066/07-S

- názov vet. lieku: Bonocarp 20 mg

Activyl 50 mg tbl.

Rp.96/067/07-S

- názov vet. lieku: Bonocarp 50 mg

Activyl 100 mg tbl.

Rp.96/068/07-S

- názov vet. lieku: Bonocarp 100 mg
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INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko
Bovilis BVD
Rp.97/046/08-S

- aktualizácia dokumentácie

Cefa-Cure tbl. ad us. vet.

Rp.96/029/99-S

- výrobný postup konečného lieku

Cobactan LC 75 mg ung.

Rp.96/045/04-S

- spôsob uchovávania

Karsivan tbl. ad us. vet.

Rp.96/182/94-S

- miesto výroby
- výrobca zodpovedný za kontrolu,
skúšanie a uvoľňovanie šarže:
INTERVET INTERNATIONAL,
Rakúsko
- výrobca účinnej látky

Nobilis Salenvac T inj.

Rp.97/019/04-S

- aktualizovenie výrobného procesu

Nobivac Rabies inj.

Rp.97/428/92-C/S- miesto výroby pre antigen vírusu
Rabies
- registračná dokumentácia čast II.B
a II.D
- primovakcinácia
Rp.97/028/07-S - TSE certifikát

Nobivac Tricat Trio lyof.
-nahradenie stabilizátora
PG 600 inj.sicc.

- objem náplne na jednu liekovku
Rp.96/246/92-C/S- indikácie
- dávkovanie a spôsob podania
- zmeny v SPC

Porcilis APP inj.

Rp.97/054/02-S

- použitie polymyxínu B

Porcilis ERY Parvo inj.

Rp.97/126/00-S

- použitie výrobného kmeňa s iným
kódovým označením

Porcilis Parvo inj.

Rp.97/127/00-S

- použitie výrobného kmeňa s iným
kódovým označením

Reo Vaccine Nobilis Strain
1133 inj.sicc. ad us. vet.

Rp.97/043/99-S

- miesto výroby
- miesto kontroly konečného
produktu:
INTERVET INTERNATIONAL B.V.,
Holandsko; LABORATORIOS
INTERVET SA, Španielsko
- názov vet. lieku: Nobilis Reo 1133
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INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko; INTERVET Productions S.A., Francúzsko
Chronogest CR vag.spong ad us. vet.
Rp.96/035/07-S - výrobný proces
- sprísnenie limitov v špecifikácii
INTERVET INTERNATIONAL B.V., Holandsko; Lab. Salamanca S.A., Španielsko
Nobilis ND C2 lyof.
Rp.97/018/05-S - zmena objemu náplne
INTERVET Productions S.A., Francúzsko
Regumate Equine 2,2 mg/ml sol.por.
Rp.96/026/05-S
IZO S.p.A., Taliansko
Gleptosil 200 mg/ml inj.

Rp.96/082/01-S

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Belgicko
Surolan susp.ad us.vet.
Rp.96/084/92-S

- špecifikácia
- výrobca účinnej látky
-

zmena vnútorného obalu
špecifikácia liečivej látky

-

výrobný proces
IPC testovanie
špecifikácia pri prepúštaní
a uchovávaní
testovacia metóda

KRKA, Slovinsko
Floron 2mg/100mg prm.

Rp.98/004/03-S

-

výrobca účinnej látky

Floron inj. a.u.v.

Rp.96/005/03-S

-

výrobca účinnej látky

Floron 100 mg/ml oral.sol. ad us. vet.

Rp.96/006/03-S

-

výrobca účinnej látky

KVP, Pharma-und Veterinärprodukte, Spolková rep. Nemecko
Advantage 40 mg spot-on pre mačky
Rp.96/0658/97-S - zmena za účelom zhody
s Európskym liekopisom alebo
národným liekopisom
Advantage 80 mg spot-on pre mačky

Rp.96/0659/97-S -

zmena za účelom zhody s
Európskym liekopisom alebo
národným liekopisom

Baytril 2,5 % inj. ad us. vet.

Rp.96/0329/95-S - výrobca účinnej látky

Baytril 5 % inj. ad us. vet.

Rp.96/655/92-C/S - výrobca účinnej látky
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Baytril flavour tbl. ad us. vet.

Rp.96/810/92-C/S - zmena za účelom zhody s
Európskym liekopisom alebo
národným liekopisom
- výrobca účinnej látky

Baytril Max inj. ad us. vet.

Rp.96/107/04-S

Baytril orale 0,5 % sol. ad us. vet.

Rp.96/654/92-C/S - výrobca účinnej látky

Bayvarol 4,23 mg prúžky

Rp.96/171/94-S

- čas použiteľnosti

Drontal Plus flavour tbl.

-96/173/94-S

- cieľový druh zvierat
- dávkovanie

- výrobca účinnej látky

MERCK SHARP DOHME B.V., Holandsko
Eqvalan pst.
Rp.99/135/86-C/S - výrobca zodpovedný za kontrolu,
skúšanie a uvoľňovanie šarže:
MERIAL, Francúzsko
- veľkosť šarže
- výrobný postup konečného lieku
Ivomec 0,6 % prm. ad us. vet.
Rp.98/231/94-S - miesto výroby
- prepúšťanie šarže: DOPHARMA
B.V., Holandsko; MERIAL
S.A.S, Francúzsko
- výrobný postup konečného lieku
- zmena za účelom zhody
s Európskym liekopisom alebo
národným liekopisom
MERCK SHARP DOHME B.V., Holandsko, ARGENAT, Nový Zéland
Ivomec Eprinex Pour-on liq. ad us. vet.
Rp.96/048/99-S - zmena za účelom zhody
s Európskym liekopisom
alebo národným liekopisom
- výrobca účinnej látky
MERIAL S.A.S, Francúzsko
Gallivac IB88 lyof. ad us. vet.

Rp.97/034/01-S

-

výrobca zodpovedný za
uvoľňovanie šarže:
MERIAL LABORATOIRE DE
PORTE DES ALPES, Francúzsko

Primodog inj.

Rp.97/419/94-S

-

Tur 3 inj. ad us. vet.

Rp.97/0353/95-S -

zmena za účelom zhody
s Európskym liekopisom alebo
národným liekopisom
miesto výroby účinnej látky
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NOVARTIS AH, Rakúsko
Tiamutin 20 % inj. ad us. vet.

Rp.99/119/84-C/S - špecifikácia konečného produktu

ORION Corporation, Fínsko
Domitor 1 mg/ml inj.

Rp.99/029/88-S

- druh obalu

Kefavet vet 250 mg tbl.obd.

Rp.96/073/07-S

- veľkosť balenia: 14 tbl., 20 tbl.,
70 tbl., 140 tbl.

Kefavet vet 500 mg tbl.obd.

Rp.96/074/07-S

- veľkosť balenia: 14 tbl., 20 tbl.,
70 tbl., 140 tbl.

PFIZER AH, USA
Banminth Katze 115,3 mg/g pst.

-96/417/94-S

-

Banminth 21,62 mg/g pst.

-96/810/94-S

-

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

-

miesto výroby
miesto pre kontrolu, skúšanie
a uvoľňovanie šarže konečného
produktu: PFIZER Animal Health,
Belgicko
certifikát zhody s Európským
liekopisom
miesto výroby
miesto pre kontrolu, skúšanie
a uvoľňovanie šarže konečného
produktu: PFIZER Animal Health,
Belgicko
certifikát zhody s Európským
liekopisom
zmena za účelom zhody
s Európskym liekopisom alebo
národným liekopisom
miesto výroby
zmena za účelom zhody
s Európskym liekopisom alebo
národným liekopisom
- miesto výroby

zmena za účelom zhody
s Európskym liekopisom alebo
národným liekopisom
- miesto výroby
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PFIZER Animal Health, Belgicko
PregSure BVD

Rp.97/002/05-S

-

adresa držiteľa rozhodnutia
o registrácii
špecifikácia konečného produktu
dodavateľ vstupných materiálov
pôvodu

Respisure 1 ONE inj.

Rp.97/047/03-S

- kontrolné testy pre konečný liek

Respisure EU inj.

Rp.97/009/04-S

- kontrolné testy pre konečný liek

PFIZER Ltd., Veľká Británia
Linco-Spectin 44 g/kg prm.

Linco-Spectin 100 plv.sol.

Rp.98/147/82-C/S - miesto pre kontrolu, skúšanie
a uvoľňovanie šarže konečného
produktu
Rp.99/237/72-C/S - miesto pre kontrolu, skúšanie
a uvoľňovanie šarže konečného
produktu
- kontrolná metóda pre konečný
liek

PFIZER PGM, Francúzsko
Antirobe 25 mg, 75 mg, 150 mg

Rp.96/079/94-S

-

certifikát zhody s Európským
liekopisom pre liečivú látku

PFIZER Service Company, Belgicko
Cidr 1,38 g vag. inzert

Rp.96/069/07-S

-

nahradenie pomocnej látky
porovnateľnou pomocnou látkou

PHARMAGAL, Slovenská republika
Enrogal 100 mg/ml sol.

Rp.96/0117/97-S -

Tiagal 450 mg/g vodor.gran
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špecifikácia liečivej látky alebo
východiskovej suroviny
kontrolná metóda pre liečivúj
látku alebo východiskovú
surovinu, medziprodukt, činidlo
špecifikácia konečného lieku
kontrolná metóda pre konečný
liek

Rp.96/0740/96-S - zloženie pomocných látok
- lieková forma
- špecifikácia konečného produktu

RICHTER PHARMA AG, Rakúsko
Butomidor 10 mg/ml inj.

Minerasol inj. a.u.v.

Rifen 100mg/ml inj.
Rimox LA 150 mg/ml inj.

Rp.96/020/06-S - zmeny v SPC
- miesto výroby účinnej látky
- dodávateľ zložiek alebo pomôcok,
ktoré sú súčasťou balenia
- výrobný postup konečného lieku
- kontrolná metóda pre konečný liek
Rp.96/138/04-S - názov vet. lieku: Minerasol koncentrát stopových prvkov na
prípravu infúzneho roztoku
- kontrolná metóda pre konečný liek
- dodávateľ zložiek alebo pomôcok,
ktoré sú súčasťou balenia
Rp.96/013/08-S - certifikát zhody s Európským
liekopisom
Rp.96/012/04-S - špecifikácia konečného produktu

SERUM-WERK Bernburg AG, Nemecko
Caniquantel Plus gel.
Rp.96/112/04-S

- držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Euracon Pharma Consulting &
Trading, SRN

SCHERING Canada, USA
Exspot 744 mg/ml Spot-On

-96/021/01-S

SCHERING-PLOUGH, Belgicko
Optimune 2 mg/g ung.

Rp.96/056/00-S - kontrolná metóda pre konečný liek

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

Rp.96/007/08-S - výrobca účinnej látky

SPOFA a.s., Česká republika
Narkamon 50 mg/ml inj.

VERICORE Ltd. Veľká Británia
Rimadyl inj. ad us. vet.

- držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Intervet International B.V.,
Holandsko

Rp.99/172/88-C/S- kontrolná metóda pre konečný liek
- výrobca: BIOVETA, Česká
republika
Rp.96/100/04-S - zmena za účelom zhody s Európskym
liekopisom alebo národným
liekopisom
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VÉTOQUINOL AG, Švajčiarsko
B-Neuron inj. ad us. vet.

Rp.96/139/00-S - výrobca konečného lieku
- výrobca zodpovedný za uvoľňovanie
šarže: VÉTOQUINOL S.A.,
Francúzsko

Sedalin gel. a.u.v.

Rp.96/106/99-S- výrobca zodpovedný za uvoľňovanie
šarže: VÉTOQUINOL BIOWET
Sp.zo.o., Poľsko
- výrobca účinnej látky
- miesto výroby
- výrobný postup konečného lieku
- tvar alebo rozmer vnútorného obalu

Sedalin forte tbl. a.u.v.

Rp.96/107/99-S - výrobca konečného lieku
- výrobca zodpovedný za uvoľňovanie
šarže: VÉTOQUINOL S.A.,
Francúzsko

Sedalin mite tbl. a.u.v.

Rp.96/108/99-S - výrobca konečného lieku
- výrobca zodpovedný za uvoľňovanie
šarže: VÉTOQUINOL S.A.,
Francúzsko

VIRBAC S.A., Francúzsko
Equimax Tablety 150 mg/20 mg

Rp.96/049/08-S

- čas použiteľnosti
- spôsob uchovávania

Rilexine 500 susp.

Rp.96/223/94-S

- ochranná lehota

Rilexine 75 tbl.

Rp.96/042/01-S

- indikácie

Zmeny schválení:
BAYER AG, Nemecko
Bolfo púder

-043/K/03-S

- výrobca: KVP, Pharma-und
Veterinärprodukte,
Spolková rep. Nemecko
- čas použiteľnosti

Bolfo spray

-042/K/03-S

- výrobca: KVP, Pharma-und
Veterinärprodukte,
Spolková rep. Nemecko
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Vetriderm čistič uší

-020/K/03-S

- výrobca: KVP, Pharma-und
Veterinärprodukte,
Spolková rep. Nemecko

Vetriderm hypoalergénny šampón

-022/K/03-S

- výrobca: KVP, Pharma-und
Veterinärprodukte,
Spolková rep. Nemecko

Vetriderm spray proti svrbeniu

-021/K/03-S

- výrobca: KVP, Pharma-und
Veterinärprodukte,
Spolková rep. Nemecko

Vetriderm šampón pre každodenné
použitie

-024/K/03-S

- výrobca: KVP, Pharma-und
Veterinärprodukte,
Spolková rep. Nemecko

INTERVET Productions S.A., Francúzsko
Scalibor Protectorband obojok pre
malých a stredných psov
-094/DD/06-S

Scalibor Protectorband obojok pre
veľkých psov

ORLING, Česká republika
Ferrapony Dynamic
VEYX-Pharma, Nemecko
Pana-Zink spr.

-095/DD/06-S

- miesto výroby
- miesto kontroly konečného
produktu
- veľkosť šarže
- držiteľ rozhodnutia o schválení
- zaradenie vet. prípravku:
registrovaný vet. liek
- miesto výroby
- miesto kontroly konečného
produktu
- veľkosť šarže
- držiteľ rozhodnutia o schválení
- zaradenie vet. prípravku:
registrovaný vet. liek

-234810/VM/00-S - držiteľ rozhodnutia o schválení
- zloženie vet. prípravku
-000391/K/99-S

- názov prípravku: SanDitan
Panazym-Zink spr.
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- zloženie vet. prípravku
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VČELÁŘSKÝ, Česká republika
Formidol doštičky doštičky
-001/R/04-S

- zaradenie vet. prípravku:
registrovaný vet. liek
- zaradenie vet. prípravku:
registrovaný vet. liek

Gabon PF 90 proužky

Rp.012/R/06-S

M-1 AER sol.
registrovaný vet. liek

Rp.071/R/04-S

- zaradenie vet. prípravku:

Varidol AER sol.

Rp.072/R/04-S

- zaradenie vet. prípravku:
registrovaný vet. liek

WELCH ALLYN, USA
Auriflush

-234846/VZP/2002- držiteľ rozhodnutia o schválení
Zrušenie registrácie:

AHP FORT DODGE, USA
Poulvac Past. M. inj. a.u.v.

Rp.97/077/99-S

ELI LILLY and Company Ltd., Veľká Británia
Micotil 300 inj. ad us. vet.
Rp.96/264/90-C/S
RICHTER PHARMA AG, Rakúsko
Paratak Plus tbl. a.u.v.

Rp.96/049/02-S

VETERINA Animal Health Ltd., Chorvátsko
Simivet 20 % plv.sol. ad us. vet.
Rp.96/093/94-S
Trimetosul 48 % oral.susp. ad us. vet.

Rp.96/098/94-S

Trimetosul 48 % inj. ad us. vet. Rp.96/099/94-S
Vetoflok 10 % oral.sol. ad us. vet.

Rp.96/095/94-S

Vetoflok 5 % inj. ad us. vet.

Rp.96/097/94-S

VEYX-PHARMA, Nemecko
Cloxin TS injektor susp. ad us. vet.

Rp.96/046/99-S

Colipen Veyx inj. ad us. vet.

Rp.96/185/94-S
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Zrušenie schválenia:
GAMA, Česká republika
Odběrky Hemos H-01, H-02, H-03

-000279/VT/99-S

LR-International Cosmetic, Nemecko
Aloe Vera Coat Gloss tekutina
s rozprašovačom a.u.v.

-033/K/04-S

Aloe Vera Quick Help spr. a.u.v.

-035/K/04-S

Aloe Vera Shampoo shp. a.u.v.

-034/K/04-S

MILLER METHODS, Juhoafrická republika
Red Top pasca na muchy

-038/R/04-S

MINITÜB, Nemecko
Merk III-riedidlo kančej spermy s ATB

-000051/DG/99-S

ORLING, Česká republika
Gelacan Profi

-000280/VM/99-S

PULMIX, Slovenská republika
Excelent plv. a.u.v.

-185/VM/03-S

SCHOLLE CHEMICAL, USA
Dryflex

-172/DD/03-S

Tabuľka skratiek liekových foriem:
cps.
- kapsle
drg.
- dražé
endo foam
- pena pre intrauterinnu aplikáciu
foam
- pena
gran.
- granulát
gtt.
- kvapky
gtt.ophth.
- očné kvapky
inj.
- injekcie
inj.sicc.
- injekcie lyofilizované
liq.
- roztok na vonkajšie použitie
lyof.
- lyofilizát s iným než injekčnym spôsobom aplikácie
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plv.
plv.sol.
pst.
supp.
supp.uter.
susp.
tbl.
tbl.obd.
tbl.uter.
tbl.vag.
ung.
ung. opthal.
lot.
prm.
sponge
emul.

- prášok
- prášok rozpustný
- pasta
- čapíky
- intrauterínne čapíky
- suspenzia
- tablety
- poťahované tablety
- uterínne tablety
- vaginálne tablety
- masť
- očná masť
- lotion
- premix
- špongie
- emulzia

Vysvetlivky:
DD
- dezinfekčné, dezinsekčné prípravky
DG
- diagnostické prípravky
K
- kozmetické prípravky
M
- minerálne prípravky
P
- probiotiká
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.
riaditeľ ÚŠKVBL Nitra
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