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Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 7. novembra 2001 č. 2861/2001-100
o podmienkach na prípravu, uvádzanie do obehu a o používaní medikovaných krmív

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
podľa § 49 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 zákona č.104/1999 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z.z., zákona č. 264/1999
Z.z., zákona č. 370/1999 Z.z. a zákona č. 119/2000 Z.z.
ustanovuje:

§1
Predmet úpravy
Tento výnos ustanovuje podmienky na prípravu,
uvádzanie do obehu a používanie medikovaných krmív,
ak
a) sú používané pri liečebných a liečebno - ochranných
zákrokoch v chovoch zvierat, alebo
b) sa vyžaduje ich hromadná aplikácia.

1

§2
Povolenie na prípravu medikovaných
krmív
(1) Žiadosť o vydanie povolenia na prípravu medikovaných krmív (ďalej len “žiadosť“) podávajú žiadatelia Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov
a liečiv (ďalej len “ústav“).
(2) Žiadosť obsahuje
a) meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné
číslo a obchodné meno, ak je žiadateľom fyzická osoba, obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu,
rodné číslo osoby, alebo osôb, ktoré sú štatutárnym
orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba,
b) miesto výkonu činnosti vrátane dokladov o nájomnom
vzťahu alebo o vlastníctve priestorov, v ktorých bude
žiadateľ vykonávať činnosť,
c) overenú kópiu osvedčenia o zápise výrobcu do registra výrobcov krmív, ktoré vydal Ústredný kontrolný
a skúšobný ústav poľnohospodársky 1) ,
d) schému technologického zariadenia a postupu výroby medikovaných krmív,
e) popis systému zabezpečovania kvality,
f) doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby alebo
právnickej osoby alebo odborného zástupcu (§ 3 ods.
2),
g) výpis z registra trestov odborného zástupcu,
h) záväzný posudok2) príslušnej regionálnej veterinárnej
správy 3).
§3
Podmienky na prípravu medikovaných krmív
(1) Medikované krmivá možno pripravovať len v registrovaných výrobniach kŕmnych zmesí1), ak sa dodržia
tieto podmienky:
a) priestory a technologické zariadenia spĺňajú odborné, technologické a hygienické požiadavky na prípravu medikovaných krmív,
b) výrobca ustanovil najmenej jedného odborného zástupcu, ktorý bude zodpovedať za vykonávanie
odborných činností povoleného druhu a rozsahu pri
medikácii krmív a personál ovládajúci technológiu výroby kŕmnych zmesí,
c) odborný zástupca má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore veterinárne lekárstvo alebo farmácia,
musí byť v pracovnom pomere s držiteľom povolenia
na zaobchádzanie s medikovanými krmivami na ustanovený týždenný pracovný čas.
(2) Odborný zástupca zodpovedá za to, že
a) na výrobu medikovaných krmív sa použijú len registrované medikované kŕmne prípravky a krmivá
alebo ich kombinácie, ktoré spĺňajú požiadavky podľa
osobitného predpisu 4),
1)

2)

3)
4)

2

§ 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 184/1993 Z.z. o krmivách.
§ 55 zákona č. 337/1998 Z.z. . o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
v znení zákona č. 70/2000 Z.z
§ 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 337/1998 Z.z.
Zákon č. 337/1998 Z.z.

b) krmivo používané na výrobu medikovaného krmiva
neobsahuje tie isté antimikrobiálne alebo antiprotozoálne látky ako medikovaný kŕmny prípravok,
c) medikované krmivo sa vyrába podľa schválených
výrobných postupov tak, aby bolo homogénne, stabilné a aby obsahovalo deklarované množstvá farmakologicky účinných látok,
d) pri výrobe medikovaného krmiva nedochádza k vzájomnému nežiaducemu vplyvu pôsobením medzi
zložkami krmiva a medikovaného kŕmneho prípravku,
e) technológia výroby medikovaných krmív sa pravidelne kontroluje s cieľom zabezpečiť kvalitu,
f) na vyrobené medikované krmivá sa vydáva osvedčenie sprevádzajúce medikované krmivá pre zvieratá, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
g) vyrobené medikované krmivá sú vhodnými laboratórnymi testami pravidelne kontrolované na homogénnosť, stabilitu a skladovateľnosť.
(3) Príslušná regionálna veterinárna správa môže
povoliť prípravu medikovaného krmiva priamo u chovateľa len pre vlastnú potrebu za splnenia podmienok ustanovených týmto výnosom.
§4
Dokumentácia o príprave medikovaných krmív
(1) Výrobca vedie evidenciu o druhoch a množstvách
použitých registrovaných medikovaných kŕmnych prípravkov, pripravovaných medikovaných krmív a odberateľoch, o predpisoch veterinárneho lekára a o rozhodnutiach príslušnej regionálnej veterinárnej správy.
(2) Evidencia o výrobe medikovaného krmiva
obsahuje
a) názov a množstvo vyrobeného medikovaného krmiva,
b) druh, množstvo, číslo šarže zapracovaného registrovaného medikovaného kŕmneho prípravku,
c) druh a množstvo použitého krmiva,
d) dátum a čas výroby,
e) meno, priezvisko a funkciu osoby zodpovednej za
výrobný proces a odborného zástupcu, zodpovedného za medikáciu a ich podpisy,
f) meno, obchodné meno a adresu chovateľa (odberateľa),
g) receptúru medikovaného krmiva,
h) druh balenia,
i) predpis veterinárneho lekára, meno, priezvisko a adresu predpisujúceho veterinárneho lekára na tlačive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,
j) rozhodnutia príslušnej regionálnej veterinárnej správy
o medikácii krmiva.
(3) Evidencia o výrobe a distribúcii medikovaných
krmív sa musí uchovávať najmenej tri roky.
(4) Medikované krmivá a medikované kŕmne prípravky sa musia skladovať v samostatných, oddelených
a zabezpečených skladoch, schválených na tento účel
a označiť tak, aby nemohlo dôjsť k ich zámene alebo k
ich zneužitiu.
(5) Medikované kŕmné prípravky a medikované

krmivá sa nesmú používať po uplynutí ich doby použiteľnosti.

§7
Rozhodnutie o medikácii krmiva

§5
Uvádzanie medikovaných krmív do obehu

Regionálna veterinárna správa
a) vydáva rozhodnutie o medikácii krmiva a jeho použítí 6),
b) rozhodnutie vyhotoví v troch výtlačkoch, pričom originál spolu s predpisom veterinárneho lekára je určený pre výrobcu, jedna kópia je určená pre chovateľa a jednu kópiu archivuje príslušná regionálna veterinárna správa,
c) vykonáva veterinárny farmaceutický dozor a kontrolu
u chovateľa, výrobcu a u veterinárneho lekára.

( 1) Medikované krmivá možno uvádzať do obehu len
v uzatvorených obaloch (vreciach, kontajneroch alebo
cisternách), ktoré sú zabezpečené alebo zapečatené výrobcom proti nežiaducej manipulácii.
(2) Kontajnery a cisterny musia byť pred každým naplnením vyčistené, aby sa zabránilo kontaminácii.
(3) Označovanie medikovaných krmív musí byť v štátnom jazyku5) a musí obsahovať tieto údaje
a) meno, obchodné meno a sídlo výrobcu,
b) názov medikovaného krmiva,
c) druh a kategóriu zvierat, pre ktoré je medikované krmivo určené,
d) zloženie medikovaného krmiva, druh a koncentráciu
medikovaného kŕmneho prípravku alebo farmakologicky účinnej látky,
e) dávkovanie medikovaného krmiva a dobu podávania
medikovaného krmiva,
f) ochrannú lehotu pre jednotlivé produkty zvierat, pre
ktoré je krmivo určené,
g) označenie “MEDIKOVANÉ KRMIVO”,
h ) hmotnosť balenia,
i) dátum výroby,
j) doba použiteľnosti.
(4) Medikované krmivo musí sprevádzať osvedčenie,
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(5) Výrobca uchováva vzorky z každého vyrobeného
medikovaného krmiva najmenej počas doby jeho použiteľnosti.
§6
Predpisovanie medikovaných krmív
(1) Veterinárny lekár predpisuje medikované krmivo
na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 v štyroch
výtlačkoch, pričom
a) originál tlačiva je určený pre výrobcu medikovaného
krmiva,
b) ďalšie výtlačky sú určené pre chovateľa, príslušnú
regionálnu veterinárnu správu a pre predpisujúceho
veterinárneho lekára.
(2) Veterinárny lekár môže predpísať medikáciu krmiva iba v súlade so schválenou písomnou informáciou
pre používateľov medikovaného kŕmneho prípravku a indikáciou v chove zvierat.

§8
Používanie medikovaných krmív
(1) Ošetrujúci veterinárny lekár
a) predpíše medikáciu krmiva na základe výsledkov
klinického, patologicko-anatomického, prípadne laboratórneho vyšetrenia zvierat, po určení diagnózy aj
s ohľadom na predchádzajúcu liečbu uvedenú v dokumentácii chovateľa zvierat,
b) v dokumentácii chovateľa zvierat zaznačí údaje v knihe veterinárnych úkonov, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3,
c) s nariadenou medikáciou oboznámi chovateľa zvierat, ktorý prijatie tohto pokynu potvrdí podpisom,
d) vykonáva kontroly v chove zvierat počas používania
medikovaného krmiva a kontroluje dodržanie ochrannej lehoty.
(2) Chovateľ zvierat
a) vedie evidenciu o hromadnom, prípadne individuálnom používaní medikovaných kŕmnych prípravkov a medikovaných krmív,
b) objednáva medikované krmivo na základe predpisu
veterinárneho lekára a rozhodnutia príslušnej regionálnej veterinárnej správy,
c) zabezpečuje prevzatie, bezpečné a správne uskladnenie medikovaného krmiva,
d) podáva medikované krmivo podľa pokynov veterinárneho lekára, ktorý nariadil medikáciu,
e) počas medikácie môže presúvať a preskupovať len
individuálne označené ošetrované zvieratá tak, aby
bola možná ich spätná identifikácia, pričom presun
musí byť zaznačený v dokumentácii chovateľa,
f) je zodpovedný za dodržanie určenej ochrannej lehoty, pred ktorej uplynutím nesmú byť zvieratá alebo
ich produkty použité na ľudskú spotrebu,
g) nespotrebované medikované krmivo zneškodňuje
podľa osobitného predpisu 7).
§9
Účinnosť

(3) Predpis veterinárneho lekára je platný len pre
zvieratá jedného chovateľa a len na jednu liečebnú kúru.

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

(4) Predpis veterinárneho lekára na výrobu medikovaného krmiva platí sedem dní.
5)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.270/1995
Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Minister
P a v el K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,
6)
7)

§ 44 ods. 4 písm. b) zákona č. 337/1998 Z.z.
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektor ých zákonov.
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Príloha č. 1
k výnosu č. 2861/2001-100
VZO R

.............................................................................................................................……….……
Meno, priezvisko a adresa predpisujúceho veterinárneho lekára

PREDPIS VETERINÁRNEHO LEKÁRA N
A MEDIK
O VANÉ KRMIV
O
NA
MEDIKO
KRMIVO
Meno a adresa chovateľa zvierat : ......................................................………….
...............................................................................................................................……………
Meno alebo obchodný názov a adresa výrobcu medikovaného krmiva: ......................………….
...............................................................................................................................……………
Druh, kategória a počet zvierat: ................................................................................………….
Miesto ich ustajnenia: ..............................................................................................…………..
Diagnóza:................................................................................................................…………..
Názov a množstvo medikovaného kŕmneho prípravku: ..........................................…………
...............................................................................................................................……………
Názov, druh a množstvo krmiva: ..............................................................................................…………..
Hmotnosť medikovaného krmiva:.........................................................................………….kg
Návod na použitie, doba podávania:..........................................................................…………
...............................................................................................................................…………..
Ochranná lehota:......................................................................................................………….
Dátum vystavenia predpisu

...............................................
Podpis veterinárneho lekára
odtlačok pečiatky
Záznamy výrobcu medikovaných krmív:
Dátum dodávky medikovaného krmiva chovateľovi:
Použiť do:
...…….................................
Podpis výrobcu
odtlačok pečiatky
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Príloha č. 2
k výnosu č. 2861/2001-100
VZOR
Meno, obchodné meno
a adresa výrobcu medikovaného krmiva
.............................................................
.............................................................

OSVEDČENIE
SPREV
ÁDZA JÚCE MEDIK
O VANÉ KRMIV
Á PRE ZVIERA
SPREVÁDZA
MEDIKO
KRMIVÁ
ZVIERATT Á

Názov medikovaného krmiva:...................................................................................………….
Druh a kategória zvierat, pre ktoré je medikované krmivo určené:...............................………..
...............................................................................................................................……………
Názov medikovaného kŕmneho prípravku:.................................................................………….
........................................................................................................................................……..
Dávkovanie medikovaného kŕmneho prípravku zapracovaného v medikovanom
krmive:...................................................................................................................…………...
Hmotnosť medikovaného krmiva:.............................................................................………….
Meno, obchodné meno a adresa chovateľa zvierat:..................................................………….
........................................................................................................................................…….
Týmto potvrdzujeme, že horeuvedené medikované krmivo bolo vyrobené výrobcom v súlade s výnosom
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. novembra 2001 č. 2861/2001-100 o podmienkach na
prípravu, uvádzanie do obehu a o používaní medikovaných krmív a zodpovedá predpisu veterinárneho
lekára..............………......zo dňa........................

...............................................
Miesto a dátum
.......................... ............................
Odtlačok pečiatky výrobcu

.......................................
Meno odborného zástupcu

..............................................
podpis
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Príloha č. 3
k výnosu č. 2861/2001-100
VZOR
Kniha veterinárnych úkonov
Chovateľ ........................................................

Farma .......................................................
Číslo farmy...................................………

Zviera/1
Dátum
druh

označenie

Profylaxia/2
Terapia/3
Prípravok

Hromadné úkony/
Aplikácia
(spôsob)

Objekt

Podpisy

4

počet
zvierat

Diagnóza

Ochranná
lehota/5

veterinárny lekár
chovateľ

Vysvetlivky:
1)
- zviera (druh), uvádzajte skratky pre hovädzí dobytok - bov, ovce - ovi, kozy - cap, ošípané - sui, kone - equ, včely – api,
hydina - avi, králiky - lep, ryby – pis, slimáky – mol, jeleňovité – cer.
- zviera (označenie) pri individuálnom úkone uviesť evidenčné číslo zvieraťa.
2)
- profylaxia, uvádzajte názov vakcíny a číslo šarže.
3)
- terapia (prípravok) názov prípravku.
- terapia (aplikácia) uvádzajte medicínske skratky pre aplikáciu prípravku (s.c., i.v., i.p., per os, i.m. a pod.).
4)
- hromadný úkon vyznačte, ak sa týka celého objektu. V stĺpci zviera vyznačte druh a vek.
5)
- uvádzajte dĺžku ochrannej lehoty, za dĺžkou ochrannej lehoty vyznačte "MS" pre mäso, "ML" pre mlieko,
"VJ" pre vajcia. Vyznačte "0" v prípade použitia prípravku bez ochrannej lehoty.
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Dodatok
k Listine registrovaných odrôd uverejnených v čiastke 12 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej repubuliky zo 6. júla 2001

A. REGISTROVANÉ ODRODY

Majiteľ,
udržiavateľ
odrody

Prihlasovateľ odrody,
udržiavateľ
v SR (U)

Rok regis- Poznámka
trácie

Predĺženie doby
registrácie
od roku

Jačmeň siaty ozimný
Hordeum vulgare L.
Montana

77

115

2001

B. PREHĽAD – ÚPRAVY LISTINY REGISTROVANÝCH ODRÔD V ROKU
b) ODRODY, KTORÝM BOLA ODŇATÁ REGISTRÁCIA V ROKU 2001 (jeseň)

___________________________________________________________________________
Druh

Názov odrody

Osivo (sadba) môže byť naposledy
uznávané

dané do obehu

___________________________________________________________________________________
Pšenica letná, jarná

Linda

2001

2003

Raž siata, ozimná

Dino

2001

2001

Tritikale

Ugo

2001

2003

Ing. Pavel Filkorn, v.r.
ÚKSÚP Bratislava
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Dodatok
k Listine registrovaných odrôd uverejnený v čiastke 15 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky z 10. septembra 2001

A. REGISTROVANÉ ODRODY
I. OBILNINY
Majiteľ,
udržiavateľ
odrody

Prihlasovateľ
odrody,
udržiavateľ
V SR (U)

Rok regis- Poznámka
trácie

Predĺženie
doby
registrácie
od roku

PŠENICA LETNÁ
Triticum aestivum L.
5. Balada

333/P

222

1999

Hodnotenie
pekárskej akosti
8

9. Boka

333/P

222

1996

7-8

10. Brea

333/P

222

1998

8

11. Bruta

333/P

222

1994

7

33. Vlada

333/P

222

1990

9

Majiteľ,
udržiavateľ
odrody

Prihlasovateľ
odrody

Rok regis- Poznámka
trácie

2000

Predĺženie doby
registrácie
od roku

JAČMEŇ SIATY
Hordeum vulgare L.
a) j a r n ý
8.

Forum

333

222

1993

333/208

222

1993

B

b) o z i m n ý
5.

Kamil

Ing. Pavel Filkorn, v.r.
ÚKSÚP Bratislava
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68

Prehľad
prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín
Doplnok
3/2001
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky podľa § 8 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej

Slovensky
AB
CS
DG
DKV
DM
DMK
DP
ED
EK
EW
FL
G
GEL
K
KKN
KMO
KMV
L P
MKD
MEK
MOV
MK
MP
MPD
MPR
MVK
NV
OV
P
PA
PKN
PU
SU
SB
SE
Š
TB
U LV
VG
VS
VRP

podľ
a G
.I.F
.A
.P
podľa
G.I.F
.I.F.A
.A.P
.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
T P
VP
VP
GA
GP
TB
SU
SG
S P

starostlivosti vydáva tento prehľad príprav na ochranu
rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu
rastlín:

iné
aerosolová bombička
mikroenkapsulovaný koncentrát
MT
granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu (“dr y flowable”) DF, WDG
tekutý dispergovateľný koncentrát (flowable) pre riedenie vodou
FLO, FW D L
doska na natieranie lepidla
dymovnica
dispergovateľný mikroenkapsulovaný koncentrát
dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
emulgovateľný koncentrát
vodná emulzia typu olej:voda
feromónový lapač / atraktant
granulát
gel
kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
kvapalný koncentrát pre prípravu návnad
kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšťadlami
kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
AS, LC
lepová pasca
moridlo vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu
moridlo vo forme dispergovateľného mikroenkapsulovaného koncentrátu
moridlo typu emulzia olej vo vode
moridlo kvapalné
moridlo práškové nedispergovateľné
moridlo práškové dispergovateľné
moridlo vo forme VRP
mikroemulzný vodný koncentrát
návnady
emulgovateľný koncentrát - olejová emulzia typu voda:olej
popraš alebo zásyp
náterová hmota pastovitej konzistencie
práškový koncentrát pre prípravu návnad
pásy alebo doštičky uvolňujúce účinnú látku
sáčky s práškovitým koncentrátom uvolňujúce účinnú látku
sprayová bombička
suspenzná emulzia
šampón
tabletky
špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami
vo vode rozpustné granule
WSP
vodný spray
vo vode rozpustný prášok alebo tuhý koncentrát
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Zaradenie
podľa toxicity v zmysle Nariadenia vlády SSR č. 206/
1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých
zdraviu v znení neskorších predpisov:

IV - horľavina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100 oC
do 250 oC)
*) - tuhá látka s možnosťou samovznietenia po zvlhnutí
- - prípravok nie je horľavou kvapalinou
Registračné číslo

ZNJ
OJ
Ž
S

-

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

podľa účinku na včely (vyhláška č.37/1963 Zb. o
ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov
prípravkami na ochranu rastlín v znení neskorších predpisov):
J - pre včely jedovatý
Š - pre včely škodlivý
N - pre včely relatívne neškodný
- predbežná klasifikácia do preskúšania vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby, Ústave včelárstva
Liptovskom Hrádku
- - prípravok nie je klasifikovaný, alebo termín či spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel
podľa účinku na poľovnú zver (vyhláška č.37/1963
Zb. o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín v znení neskorších
predpisov):
ZN
NB
NP
RN
-

-

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

Podľa účinku na ryby a vodné živočíchy (vyhláška
č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri
ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín v znení
neskorších predpisov a podľa ON 46 6807 - Test akútnej
toxicity na rybách a ostatných vodných živočíchoch):
0
1
2
3
4
5
6

-

látky
látky
látky
látky
látky
látky
látky

takmer nejedovaté
veľmi slabo jedovaté
slabo jedovaté
stredne jedovaté
silne jedovaté
veľmi silne jedovaté
mimoriadne jedovaté

Podľa triedy horľavín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu horľavých kvapalín):
- horľavina 1. triedy.(teplota vzplanutia do 21 oC)
- horľavina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21 oC
do 55 oC)
III - horľavina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55 oC
do 100 oC)

I
II
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Registračné číslo je evidované v Ústrednom registri
(Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
v Bratislave, odbor skúšobníctva a kontroly, Hanulova
9/A, 844 29 Bratislava) pod ktorým bol prípravok povolený.
Prípravky v minulosti povoľované pre použitie v lesníctve a vo sfére komunálnych služieb povoľované inak
ako v registračnom konaní sú uvedené ešte pod číslom
Ministerstva zdravotníctva ČR (HEM č. ...).
Povolenie do konca roka
Pod uvedeným číslom sa rozumie rok, v ktorom 31. decembra skončí platnosť povolenia.

-

PHO 1 – PHO 5
prípravok je vylúčený 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 určitého časového intervalu podľa návodu
D A - delená aplikácia, dvoj - a viacnásobná aplikácia
toho istého prípravku po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
T M - súčasné ošetrenie zmesou (“tank mix”) dvoch
alebo viac prípravkov, pripravenou podľa návodu
v nádrži postrekovača
T P - ošetrenie podľa schváleného technologického
postupu.
Dávka
rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo
litroch určených na plochu 1 ha, pokiaľ 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 kultúrou.
AT - je časový interval daný technologickým termínom
ošetrenia, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na
použitie, resp. v Metodickej príručke na ochranu rastlín.
Porast sa musí zberať len pri technologickej zrelosti pre
normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch
môže povoliť miestne príslušný orgán veterinárnej alebo
hygienickej služby.

Vysvetlivky k hlavičke tabuľky v kapitole 1.5.

7

Stĺpec č.:

Význam stĺpca:

8

1
2
3
4
5
6

obchodný názov prípravku
výrobca (pôvodca)
držiteľ registrácie
úprava - typ formulácie
účinná látka - druh
účinná látka - obsah

9
10
11
12

zaradenie podľa účinku na hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá
zaradenie podľa účinku na ryby a ostatné vodné živočíchy
zaradenie podľa účinku na včely
zaradenie podľa Nariad. vlády o jedoch
zaradenie podľa triedy horľavín
registračné číslo ÚKSÚP-u

1.3. Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Kód

Ochranný odev

Ochrana tváre

Ochrana rúk a nôh

1

pracovný odev,
klobúk, zástera
alebo izolačný prístroj

ochranná maska /typ CM 4 alebo MLW a ekvivalent/
s filtrom /typ MOF-4/ alebo ekvivalent

gumové rukavice,
gumové čižmy

2

odev typ Postrekovač,
zástera

ochranný štít na tvár Š-P 15 alebo D 1 s čepcom

gumové rukavice,
kožené topánky

3

odev typ Unita
ochranný štít na tvár Š-P 15 alebo D 1 s čepcom,
alebo ekvivalent, zástera respirátor RU-20 s vložkovým filtrom A 1

rukavice,
kožené topánky

4

odev typ Lesan
ochranný štít na tvár Š-P 15 alebo D 1 s čepcom,
alebo ekvivalent, zástera respirátor RU-20 s filtračnou protiprachovou vložkou,
prípadne komerčne dostupné schválené ekvivalenty

rukavice

Poznámka:
kód 1.1.1. –

pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera,
ochranná maska s filtrom alebo izolačný
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

Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je
potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých plodinách (napr. slnečnica) použiť na ochranu dýchacích
ciest masku s filtrom proti výparom alebo izolačný dýchací prístroj.
Na ochranu rúk možno použiť okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.
Pri aplikácii “tank mix“ zmesi sa musia použiť OOPP
zodpovedajúce najviac toxickému prípravku z danej
zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovať s Výskumným a vzdelávacím ústavom bezpečnosti práce, Trnavská cesta 57, Bratislava.
Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu
rastlín môže ošetrujúci lekár konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave - Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava, tel: 02-54 77 41 66.

Zástera je z PVC alebo pogumovaného textilu.
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1.4. Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody
a ďalšie obmedzenia
V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vytky prípravky. V ostatných ochranných páslúčené vše
všetky
mach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené
takto (pozri použité indexy v texte):
PHO 1
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).
PHO 2
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,

12

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.
PHO 3
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).
PHO 4
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti
2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôd
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).
PHO 5
Prípravky sú vylúčené z použitia z celého 2. pásma
hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôd a z 3. pásma hygienickej ochrany vodárenských nádrží
nádrží. Prípravky sa tiež nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje
miestne príslušný vodohospodársky orgán). Prípravky
sa nesmú použiť na pozemkoch určených na pestovanie
surovín (vrátane krmív), ktoré budú použité na výrobu
detskej výživy
výživy. Aplikáciu možno podľa daných miestnych
podmienok povoliť v dávke na dolnej hranici povoleného
dávkovania. Aplikáciu nemožno povoliť na pozemkoch,
ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným
nádržiam.

1.5. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín vo veľkospotrebiteľskom balení
1
DEGESCH
PLATE
GAS EX B
FORTE
MAGTOXIN
PELLETY
ORIUS 25 EW
TELDOR 500 SC

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

DEG

PAR

SU

fosfid horečnatý

56 %

ZN

6 - ZNJ

-

DEG

PAR

SU

fosfid horečnatý

66 %

ZN

6 - ZNJ

DEG

PAR

FW

fosfid horečnatý

66 %

ZN

MIL
BAY

ART
BAY

EW
DKV

tebuconazole
fenhexamid

250 g/l
500 g/l

NB
RN

12

13

14

01-13-0577

2006

-

-

01-13-0578

2006

-

6 - ZNJ

-

01-13-0579

2006

-

4 N4 N-

III 01-02-0580
IV 01-02-0576

2006
2006

-

2.1. Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom
carboxin + thiram
Vitavax 2000
úprava aplikačnej dávky (zníženie) na pšenici :
pôvodná dávka
pšenica mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká
mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká
pre moričky typu Rotostat

3 l /t osiva
2,5 l /t osiva

nová upravená dávka
pšenica mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká 2,5 l/t osiva
rozšírenie rozsahu použitia
zemiaky
ľan

vločkovitosť zemiakov
(Rhizoctonia solani)
hubové choroby

2,0 l/t

AT

2,5 l/t

AT

pleseň sivá
pleseň sivá

0,1 % (1 l/ha)
1,5 l/ha

7-14
3

múčnatka trávová,
septorióza pšenice,
hrdze
múčnatka trávová

0,75 l/ha

AT

0,75 l/ha

AT

2.2. Prípravky proti hubovým chorobám
fenhexamid
TELDOR 500 SC
vinič hroznorodý
jahody
tebuconazole
ORIUS 25 EW
pšenica ozimná
jačmeň jarný

2.11. Prípravky proti burinám
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desmedipham + ethofumesate + phenmedipham
BETANAL PROGRES OF
repa cukrová,
repa kŕmna

dvojklíčnolistové buriny a
jednoročné trávy

T1: 1 l
T2: 1,25 l
T3: 1,5
T1: 1-2 l
T2: 1-2 l +(2 l)
T3: 1-2 l + (2 l)

dvojklíčnolistové buriny a

T1: 1 l
T2: 1,25 l + (0,25 l)
T3: 1,5 l + (0,25 l)
T1: 1 l
T2: 1,25 l + (0,6 l)
T3: 1,5 l + (0,6 l)
T1: 1 l
T2: 1,25 l + (0,75 l)
T3: 1,5 l + (0,75 l)
T1: 1 l
T2: 1,25 l
T3: 1,5 l + (0,5 l)
T1: 1 l
T2: 1,25 l
T3: 1,5 l + (0,8-1,2 l)
T1: 1 l
T2: 1,25 l
T3: 1,5 l + (1-1,5 l)
T1: 1 l
T2: 1,25 l + (1 l)1 +
(0,2 kg )2
T3: 1,5 l + (1,5 l)1 +
(0,2 kg )2
T1: 1 l
T2: 1,25 l + (0,2 l)
T3: 1,5 l + (0,3 l)
T1: 1 l
T2: 1,25 l + (0,1-0,2l)1 + (0,2
kg )2
T3: 1,5 l + (0,2-0,5)1
+ (0,2 kg)2
T1: 1 l
T2: 1,25 l + (2 kg)
T3: 1,5 l + (2 kg)
T1-3: 1,25 l + (1 kg)
T1-3: 1 l + (30 g)
T1: 1 l + (0,1 l)

jednoročné trávy,

T2: 1,25 l + (0,15 l)

pichliač, rumančeky

T3: 1,5 l + (0,2 l)

dvojklíčnolistové buriny a

T1: 1 l

dvojklíčnolistové buriny a
jednoročné trávy,
láskavce
dvojklíčnolistové buriny a
jednoročné trávy,
horčiaky, láskavce
dvojklíčnolistové buriny a
jednoročné trávy,
lipkavec, horčiaky,
bažanka
dvojklíčnolistové buriny a
jednoročné trávy,
výdrv repky

trváce trávy

AT DA
AT (TM) Burex 430 DKV,
Pyramin FL,
Pyramin Turbo,.
Cerberus 430 SC,
DA
AT (TM) Gallant Super,
DA
AT (TM) Fusilade Forte,
DA
AT (TM) Targa Super,
DA
AT (TM) Gallant Super,
DA
AT (TM) Fusilade Forte,
DA
AT (TM) Targa Super,
DA
AT (TM)1DMP Stefes
(TM)2Venzar, DA

AT (TM) Stemat Super, DA
AT (TM)1 Stemat Super
(TM)2Venzar, DA

AT (TM) Goltix 70 WP/WG
DA
AT (TM) Goltix WG 90, DA
AT (TM) Safari 50 WG, DA
AT (TM) Lontrel 300,
Legend 300, DA
AT (TM) Galant Super, DA

T2: 1,25 l + (0,6 l)
T3: 1,5 l + (0,6 l)
T1: 1 l

AT (TM) Fusilade Forte, DA

T2: 1,25 l + (1,2 l)
T3: 1,5 l + (1,2 l)
T1: 1 l

AT (TM) Targa Super, DA

T2: 1,25 l + (1,5 l)
T3: 1,5 l + (1,5 l)
T1: 1 l
T2: 1,25 l
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AT (TM) Galant Super, DA

T3: 1,5 l + (1-1,25 l)
T1: 1 l
T2: 1,25 l
T3: 1,5 l + (2-2,4 l)
T1: 1 l
T2: 1,25 l
T3: 1,5 l + (2,5-3 l)

AT (TM) Fusilade Forte, DA
AT (TM) Targa Super, DA

metribuzin
SENCOR 70 WG
rozšírenie rozsahu použitia:
sója

dvojklíčnolistové buriny

0,7 – 1 kg

AT

SENCOR 70 WP
rozšírenie rozsahu použitia:
sója

dvojklíčnolistové buriny

0,7 – 1 kg

AT

2.13. Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob
fosfid horečnatý
DEGESCH PLATE
vrecové komodity pod
plachtami
tabakové listy v baloch,
debnách alebo sudoch
vydymovanie priestoru
voľne sypané zrno

všetky druhy škodcov v obilí a iných
komoditách
všetky druhy škodcov v obilí a iných
komoditách
všetky druhy škodcov v obilía iných
komoditách
všetky druhy škodcov v obilí a iných
komoditách

1 – 2 pláty / 30 m3

3 podľa TP

1/ 2- 1 plát / 30 m3

4 podľa TP

1 – 2 pláty / 30 m3

3 podľa TP

1 – 3 pláty / 15 t

3 podľa TP

GAS EX B FORTE
obilniny v silách

všetky druhy škodcov v obilí
a
iných komoditách
objemový tovar
všetky druhy škodcov v obilí
a
(uskladnený na ploche)
iných komoditách
všetky druhy škodcov v obilí
a
tovar vo vreciach
v skladiskách pod plynostenou iných komoditách
fóliou
zadymovanie priestoru
všetky druhy škodcov v obilí
a
prázdne miestnosti, silá, sklady iných komoditách
tabak
všetky druhy škodcov v obilí a iných
komoditách

1 – 2 vrecúška / t

AT podľa TP

1 – 2 vrecúška / t

AT podľa TP

1 vrecúško na 1 m3

AT podľa TP

1 vrecúško na
1 -2 m3
1 vrecúško na
3 -5 m3

AT podľa Tp
AT podľa TP

MAGTOXIN PELLETY
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objemové zrno voľne nahromadené všetky druhy škodcov v obilí a
v silách
iných komoditách
kukurica, raž, pšenica, ovos, ryža,
hrach,slnečnicové semeno, šošovica,
semená kvetov a zeleniny,
podzemnica olejná, kešu orechy,
vlašský orech
balené spracované potraviny
a všetky druhy škodcov v obilí a
iných komoditách
živočíšne krmivá, spracované
cereálie, múka a múčne výrobky,
sójová múčka, sójový šrot, sušené
ovocie a zelenina, sušené mäso,
rybacia múčka, sušené mlieko, syry,
maslo, čokoláda, cukor
všetky druhy škodcov v obilí a
balené suroviny a spracované
prírodné materiály – vlna, bavlna, iných komoditách
ľan, látky, koža, kožené výrobky,
drevo a drevené výrobky, bambus,
ratan a jeho výrobky, papier,
papierové výrobky, sušené byliny a
kvety, liečivé rastliny
tabak v balíkoch, bedničkách
a všetky druhy škodcov v obilí a
veľkých sudoch
iných komoditách

4 – 12 peliet / t
10 – 12 peliet / t

AT podľa TP,
aplikujte pomocou
dávkovača

5 – 15 peliet / m3

AT pre zadymovanie skladov, mlynov,
stavbu utesnite
a granule
umiestnite
na podnosy bez toho,
aby sa vzájomne dotýkali

10 – 15 peliet / m3

AT drevo a drevené výrobky plynovať
pod plynotesnou plachtou

21– 25 peliet / m3

AT v žiadnom prípade
nesmie
MAGTOXIN
prísť do
kontaktu s nespracovaným
produktom, spracovanými
potravinami, alebo
živočíšnymi krmivami
AT umiestnite granule
bez
toho, aby sa
vzájomne
dotýkali
na podnosy
okolo
AT podľa TP

zrno vo vreciach

všetky druhy škodcov v obilí a
iných komoditách

5 – 10 peliet/ m3

prázdne sklady, mlyny atď.

všetky druhy škodcov v obilí a
iných komoditách
všetky druhy škodcov v obilí a
iných komoditách

10 – 15 peliet/ m3

škrečky, hraboše, atď.

2 –5 peliet/ diera

AT dieru prikryť papierom zaťaženým
zeminou

3. Ostatné zmeny:
2.

Roundup Biaktiv (reg.č. 97-MB-0226) zmena držiteľa registrácie
pre malospotrebiteľské balenie prípravku. Pôvodný držiteľ registrácie
Floraservis, nový Monsanto Slovakia s.r.o. Platnosť registrácie je
v súlade s veľkospotrebiteľským balením prípravku Roundup Biaktiv (2006).

4.

Zmena držiteľa registrácie a výrobcu prípravku Kompal reg.č. 94-11-0129 a zároveň zmena názvu na Factor. Pôvodný
držiteľ a výrobca Dow AgroSciences, nový držiteľ registrácie Bayer, spol.s.r.o, Viktorínova 1, Bratislava a výrobca
Bayer AG Leverkusen, Nemecko.

3

Mesurol Schneckenkorn (Bayer, spol., s.r.o reg.č. 3032) firma oznamuje zníženie obsahu účinnej látky na polovicu a
zároveň o adekvátne zvýšenie dávkovania
Pôvodná dávka: 4 % formulácie na 3 kg.ha-1
Nová dávka:
2 % formulácie na 5 kg.ha-1

5.

Zmena skratky držiteľa registrácie DOE v Zozname povolených prípravkov na ochranu rastlín
mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín na DAS.

a

7.

MCPA Herbicíd 400 SL (Dow AgroSciences reg.č. 99-11-0490 povolenie do 2002) firma požiadala
zrušenie registrácie z dôvodu, že tento prípravok sa na slovenský trh nedováža.

o

6. Firma Dow AgroSciences požiadala o nasledovné spresnenie názvu výrobcu a o opravu názvu držiteľa registrácie nižšie
uvedených prípravkov na ochranu rastlín:
•
výrobca: Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft mbH, Viedeň, Rakúsko
•
držiteľ registrácie:Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft mbH organizačná zložka, Panská 31, 811 01 Bratislava.
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Názov prípravku

Registračné číslo

ATLAS
BOFIX
COMPETE 2 E
CONSULT 100 EC
CRYSTAL
DITHANE DG
DITHANE M 45
DOMINATOR
DURSBAN 10 G
DURSBAN 480 EC
EMPIRE 20
ESTERON
GALLANT SUPER
GARLON 4
GOAL 2 E
KANTOR
KARATHANE LC
KELTHANE WP
KERB 50 W
KERB FLO
LANCET
LONTREL 300
MAGUS 200 SC
MANCOSAN 80 WP
METALAZEB 72 WP
MIMIC 240 LV
MUSTANG
NURELLE D
PROZOL 250 EC
PYTHON
RELDAN 40 EC
RUBIGAN 12 EC
SANTRAZIN 500 SC
STARAMINEX
STARANE 250 EC
STARANE 400 EW
SYSTHANE 12 EC
TREFLAN 48 EC
TROPHY
X-PAND
8.

99-02-0454
97-11-0378
3660
3797
99-02-0498
3664
3068
00-11-0539
3341
3635
3786
99-11-0487
3804
3644
3456
98-11-0443
3206
3665
3172
3743
96-11-0299
3429
94-05-0124
99-02-0496
99-02-0493
98-05-0434
98-11-0441
3721
99-02-0491
00-11-0525
96-05-0315
3391
99-11-0492
99-11-0457
3566
96-11-0313
3593
95-11-0215
3765
3596

Doba
platnosti do
31.12
2003
2006
2006
2002
2006
2002
2002
2006
2002
2002
2002
2006
2002
2006
2006
2003
2002
2001
2002
2006
2006
2002
2005
2006
2002
2003
2003
2002
2006
2006
2006
2006
2006
2002
2006
2006
2002
2006
2006
2006

Preregistrácia nižšie uvedených prípravkov na držiteľa registrácie Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft mbH –
organizačná zložka, Panská 31, 811 01 Bratislava a na výrobcu Dow AgroSciences
Vertriebsgesellschaft mbH, Viedeň, Rakúsko.
Pôvodný držiteľ F&N Agro, Rožňavská cesta 34, 821 04 Bratislava, výrobca Rohm & Hass Co., Philadelphia USA.,
resp. Rohm & Hass Austria GmbH.

Názov prípravku

Registračné číslo

Compete 2 E
Dithane DG
Dithane M 45

3660
3664
3068

Doba platnosti
do 31.12.
2006
2002
2002
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Goal 2 E
Karathane LC
Kelthane WP
Kerb 50 W
Kerb Flo
Mimic 240 LV
Systhane 12 EC

3456
3206
3665
3172
3743
98-05-0434
3593

2006
2002
2001
2002
2006
2003
2002

8.

Bifenix N (reg.č. 3585) a Excel D+ (reg.č. 93-11-0013) dodatočná preregistrácia prípravkov z Rhône Poulenc Agro
Aliance,s.r.o na Aventis CropScience CR/SR.

9.

Preregistrácia dole uvedených prípravkov na Syngenta Slovakia s.r.o., Rešetkova 15, 830 03 Bratislava, z pôvodných
firiem Zeneca Slovakia s.r.o. Bratislava Chemstar s.r.o.

Názov prípravku

Registračné číslo

Actellic 50 EC
Altima 500 SC
Amistar
Anvil 5 SC
Atplus 463
Bravo 500
Bravo Plus
Eradicane 6 E
Fusilade Super
Fusilade Forte
Gramoxone
Grasp 205 SC
Karate 2,5 EC
Karate 2,5 WG
Milagro
Pirimor 25 WG
Pirimor 50 WG
Quadris
Racer 25 EC
Reglone
Touchdown

3166
94-02-0099
97-02-0382
3658
95-21-0242
3700
97-02-0370
3288
3537
00-11-0541
3121
95-11-0243
3555
94-05-0122
93-11-0048
3817
00-05-0533
97-02-0381
3517
3144
3751

Doba platnosti
do 31.12.
2002
2005
2006
2006
2006
2002
2006
2002
2006
2006
2002
2006
2006
2001
2003
2002
2006
2006
2002
2002
2006

Actara 25 WG
Alto Combi 420 SC
Artea 330 EC
Apron 35 SD
Apron XL 350
Archer 425 EC
Banvel 480 S
Basudin 10 G
Basudin 600 EW
Bion 50 WG
Cadence
Cruiser 350 FS
Dicuran 80 WP
Dicuran Forte 80
Dimecron 50 SCW
Dividend 030 FS
Dual Gold 960 EC
Extravon zmáčadlo
Folar 525 FW
Gardoprim Gold Plus 500 SC
Gesagard 500 FW
Gesagard 80 WP
Gesaprim 90 WG

99-05-0480
3778
00-02-0530
3737
00-01-0515
93-02-0054
3794
3192
95-05-0184
98-02-0404
96-11-0310
99-01-0475
3115
3610
3198
96-01-0292
98-11-0421
95-23-0198
96-11-0300
00-11-0517
98-11-0412
3576
95-11-0189

2006
2002
2006
2006
2006
2006
2002
2002
2003
2002
2006
2006
2006
2002
2002
2006
2002
2002
2001
2003
2002
2006
2002
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Chorus 75 WG
Insegar 25 WP
Lentagran WP
Lintur 70 WG
Logran 75 WG
Match 050 EC
Mavrik 2 F
Mavrik B
Maxim Star 035 FS
Maxim 100 FS
Maxim Star 025 FS
Maxim XL 035 FS
Pegasus 250 SC
Polytrin 200 EC
Primextra Gold 720 EC
Promet 400 CS
Ridomil Gold MZ 68 WP
Ridomil Gold Plus 42,5 WP
Ring 80 WG
Sandofan C
Satis 18 WP
Score 250 EC
Score Top 20 WG
Switch 62,5 WG
Teridox 500 EC
Thiovit
Tilt Premium 37,5 WP
Topas 100 EC
Topik 80 EC
Topogard 50 Wp
Topogard 500 SC
Ultracid 40 WP
Weedmaster

96-02-0295
3729
95-11-0232
96-11-0311
3615
96-05-0264
3745
3761
96-01-0293
96-01-0294
01-01-0567
00-01-0519
95-05-0186
96-05-0297
98-11-0440
3722
98-02-0417
98-02-0418
96-11-0270
3579
3770
93-02-0068
98-02-0416
99-02-0467
3397
3088
93-02-0069
3750
3821
3148
99-11-0500
3049
95-11-0252

2006
2002
2002
2006
2002
2006
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2003
2006
2002
2002
2002
2002
2006
2005
2001
2006
2002
2006
2006
2005
2006
2006
2002
2006
2001
2002
2006

Ing. Jaromír Košin, v.r.
generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu
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Oznámenie
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených
k právnej ochrane v Slovenskej republike a o vydaní šľachtiteľských osvedčení
(z 15. 10. 2001 číslo 100/2001-510)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len "ministerstvo") podľa § 18 ods. 1 zákona
č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín
a plemenám zvierat v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z. (ďalej len "zákon")
uverejňuje:
1. Podľa § 18 od. 1 zákona opravu k oznámeniu o podaných prihláškach na ochranu práv k novým
odrodám rastlín v Slovenskej republike k 30. 6. 2001
uvedené v prílohe č. 1. Z technických dôvodov bol u
prihlášky č. 1475 a 1493 nesprávne uvedený prihla-
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sovateľ. Žiadame všetkých
o opravu v znení v prílohe.

zainteresovaných

2. Podľa § 18 ods. 1 zákona oznámenie o podaných
prihláškach na ochranu práv k novým odrodám rastlín
v Slovenskej republike k 30. 9. 2001 uvedené v prílohe č. 2 od posledného uverejnenia vo Vestníku MP
SR.
Ing. Jar
omír K
ošin, vv.r
.r
Jaromír
Košin,
.r..
generálny riaditeľ sekcie
poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu
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Poznámky
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