Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla
è. 143
Fenamifos
CAS èíslo: 22224-92-6
CIPAC èíslo: 692

IUPAC
názov
(RS)-etyl
4-metyltio-mtolyl
izopropylfosforamidát

1

Èistota )
[g/kg]
³ 940 g/kg

Dátum
zaradenia od:
1. augusta 2007

Dátum
zaradenia do:
31. júla 2017

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
ÈAS A
Povolené môe by len pouitie ako
nematocíd prostredníctvom kvapkovej
závlahy v skleníkoch s trvalou
kontrukciou.
ÈAS B
Na vykonávanie jednotných zásad na
hodnotenie a registráciu prípravku
kontrolný ústav a odborné pracoviská
zoh¾adòujú závery revíznej správy
o fenamifose finalizovanej v Stálom
výbore pre potravinový reazec a zdravie
zvierat 14. júla 2006 a najmä jej
dodatky I a II.
V tomto celkovom posúdení:
Referenèné laboratórium, ústav
vèelárstva, hydrometeorologický ústav
a výskumný ústav venujú osobitnú
pozornos ochrane vodných organizmov,
pôdnych necielených organizmov
a podzemných vôd v citlivých situáciách.
Odborné pracoviská v odborných
posudkoch uvedú opatrenia na
zmieròovanie rizika, ktoré kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku.
V prípade potreby sa zaènú
monitorovacie programy na overenie
monej kontaminácie podzemných vôd
v citlivých zónach.

è. 144
Etefón
CAS èíslo: 16672-87-0
CIPAC èíslo: 373

kyselina 2chlóretylfosfónová

³ 910 g/kg
(technický
materiál 
TC)
výrobné
neèistoty
MEMPHA

1. augusta 2007

31. júla 2017

ÈAS A
Povolené môu by len pouitia ako
rastový regulátor rastlín.
ÈAS B
Na vykonávanie jednotných zásad na
hodnotenie a registráciu prípravku

Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla

IUPAC
názov

1

Èistota )
[g/kg]
(mono
2-chlóretyl
ester,
kyselina
2-chlóretylfosfónová)
a 1,2-dichlóretán
predstavujú
toxikologické
riziko
a v rámci
technického
materiálu
ich obsah
nesmie
by vyí
v prvom
prípade
ako
20 g/kg
a v druhom
prípade
ako
0,5 g/kg

Dátum
zaradenia od:

Dátum
zaradenia do:

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
kontrolný ústav a odborné pracoviská
zoh¾adòujú závery revíznej správy
o etefóne finalizovanej v Stálom výbore
pre potravinový reazec a zdravie zvierat
14. júla 2006 a najmä jej dodatky I a II.

Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla
è. 145
Metamidofos
CAS èíslo: 10265-92-6
CIPAC èíslo: 355

IUPAC
názov
O, S dimetylamidotiofosfát

1

Èistota )
[g/kg]
³ 680 g/kg

Dátum
zaradenia od:
1. januára 2007

Dátum
zaradenia do:
30. júna 2008

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
ÈAS A
Povolené môe by len pouitie ako
insekticíd na zemiakoch.
Pri pouití treba dodra tieto
podmienky:
 v mnostvách nepresahujúcich pri
jednej aplikácii
0,5 kg úèinnej látky na hektár,
 maximálne tri aplikácie za sezónu.
Nesmú sa povoli tieto druhy pouitia:
 letecká aplikácia,
 aplikácia amatérskymi pouívate¾mi èi
profesionálmi prostredníctvom
prenosných prístrojov na pleciach
a ruèných prenosných prístrojov,
 domáce záhradkárstvo.
Odborné pracoviská v odborných
posudkoch uvedú vetky primerané
opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré je
potrebné uplatòova a ktoré kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku na
ochranu rastlín.
Zvýenú pozornos venuje:
 referenèné laboratórium ochrane
vtákov a cicavcov.
V odbornom posudku referenèné
laboratórium uvedie opatrenia na
zmiernenie rizika, ako je rozváne èasové
plánovanie aplikácie a výber takých
prípravkov, ktoré ako výsledok ich
fyzickej prezentácie alebo prítomnosti
agentov zabezpeèujúcich primerané
vyhýbanie sa minimalizujú pôsobenie na
prísluné druhy; tieto opatrenia
kontrolný ústav uvedie na etikete
prípravku,
 referenèné laboratórium a ústav
vèelárstva ochrane vodných
organizmov a necie¾ových
èlánkonocov; v odborných posudkoch
uvedú primeranú vzdialenos, ktorú je

Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla

IUPAC
názov

1

Èistota )
[g/kg]

Dátum
zaradenia od:

Dátum
zaradenia do:

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
potrebné zachováva medzi oetrovanými
územiami a povrchovými vodnými
plochami, ako aj okrajmi polí
s plodinami, ktorá môe závisie od toho,
èi sa uplatòujú techniky alebo
postrekovaèe na zabezpeèenie
rovnomerného postreku, alebo nie; túto
primeranú vzdialenos kontrolný ústav
uvedie na etikete prípravku,
 Úrad verejného zdravotníctva ochrane
operátorov, ktorí musia pouíva
vhodný ochranný odev, najmä
rukavice, overaly, gumové èimy
a ochranné prostriedky dýchacích
orgánov poèas mieania a plnenia,
a rukavice, overaly, gumové èimy
a ochranu na tvár alebo ochranné
okuliare poèas aplikácie a èistenia
zariadenia. Uvedené opatrenia sa
musia aplikova okrem prípadu, keï
dizajn a vyhotovenie samotného
zariadenia alebo pripevnenie
pecifických ochranných komponentov
na dané zariadenie adekvátne
zabraòujú vystaveniu sa uvedenej
látke.
ÈAS B
Na vykonávanie jednotných zásad na
hodnotenie a registráciu prípravku
kontrolný ústav a odborné pracoviská
zoh¾adòujú závery revíznej správy
týkajúcej sa metamidofosu a najmä
dodatky I a II k nej.
Dritelia registrácií najneskôr do
31. decembra prísluného kalendárneho
roka predloia kontrolnému ústavu
správu o dôsledkoch na zdravie
operátorov a ïalie informácie, ako sú
údaje o predaji a prieskum spôsobov
pouívania, s cie¾om získa reálny obraz
o podmienkach pouívania a monom
toxikologickom vplyve metamidofosu.

Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla

IUPAC
názov

1

Èistota )
[g/kg]

Dátum
zaradenia od:

Dátum
zaradenia do:

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
Oznamovatelia, na iados ktorých bola
látka metamidofos zaradená do tejto
prílohy, predloia Komisii a kontrolnému
ústavu ïalie túdie týkajúce sa
hodnotenia rizík a ich dosahu na vtáctvo
a cicavce do jedného roka od zaradenia
úèinnej látky metamidofos do tejto
prílohy.

è. 146
Procymidone
CAS èíslo: 32809-16-8
CIPAC èíslo: 383

N-(3,5dichlórofenyl)1,2-dimetylcyklopropán-1,2dikarboximid

985 g/kg

1. januára 2007

30. júna 2008

ÈAS A
Povolené môe by len pouitie ako
fungicíd pre tieto plodiny:
 uhorky v skleníkoch (uzavreté
hydroponické systémy),
 slivky (na spracovanie),
v dávkach nepresahujúcich:
 0,75 g úèinnej látky na hektár na
jednu aplikáciu.
Nesmú by povolené tieto pouitia:
 letecká aplikácia,
 aplikácia prostredníctvom chrbtového
a ruèného postrekovaèa, èi u
amatérskymi alebo profesionálnymi
pouívate¾mi,
 domáce záhradkárstvo.
Odborné pracoviská v odborných
posudkoch uvedú vetky náleité
opatrenia na zníenie rizika, ktoré je
potrebné uplatòova a ktoré kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku.
Osobitnú pozornos venujú:
 referenèné laboratórium
a hydrometeorologický ústav ochrane
vodných organizmov; v odborných
posudkoch uvedú primeranú
vzdialenos, ktorú je potrebné
zachováva medzi oetrovanými
územiami a povrchovými vodnými
plochami, ktorá môe závisie od toho,
èi sa uplatòujú postupy alebo
zariadenia na zníenie úletu, alebo nie;
túto primeranú vzdialenos kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku,

Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla

IUPAC
názov

1

Èistota )
[g/kg]

Dátum
zaradenia od:

Dátum
zaradenia do:

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
 referenèné laboratórium ochrane
vtáctva a cicavcov; v odbornom
posudku uvedie opatrenia na zníenie
rizika, ako napríklad èasové
plánovanie aplikácie a výber takých
prípravkov, ktoré vïaka ich fyzikálnej
úprave alebo prítomnosti èinite¾ov
zabezpeèujúcich adekvátnu prevenciu
minimalizujú vystavenie prísluných
druhov,
 Úrad verejného zdravotníctva ochrane
spotrebite¾ov,1) pri ktorých je potrebné
zabráni akútnemu vystaveniu
prostredníctvom výivy,
 Výskumný ústav ochrane podzemných
vôd, ak sa úèinná látka aplikuje
v regiónoch s citlivými pôdnymi
a/alebo klimatickými podmienkami;
v odbornom posudku uvedie opatrenia
na zníenie rizika, ktoré kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku,
 Úrad verejného zdravotníctva ochrane
operátorov, ktorí musia pouíva
vhodný ochranný odev, najmä
rukavice, overaly, gumové èimy
a ochranu tváre alebo ochranné
okuliare pri mieaní, plnení, aplikácii
a èistení zariadení v prípade, ak dizajn
a kontrukcia samotného zariadenia
alebo pripevnenie osobitných
ochranných komponentov na také
zariadenia adekvátne nezabraòujú
vystaveniu uvedenej látke,
 Úrad verejného zdravotníctva ochrane
pracovníkov, ktorí musia pouíva
vhodný ochranný odev, najmä
rukavice, ak musia vstúpi na
oetrované plochy pred uplynutím
lehoty, poèas ktorej je vstup zakázaný.

1

) Zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení neskorích predpisov.

Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla

IUPAC
názov

1

Èistota )
[g/kg]

Dátum
zaradenia od:

Dátum
zaradenia do:

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
ÈAS B
Na vykonávanie jednotných zásad na
hodnotenie a registráciu prípravku
kontrolný ústav a odborné pracoviská
zoh¾adòujú závery revíznej správy
týkajúcej sa procymidonu a najmä jej
dodatky I a II.
Dritelia registrácií predloia najneskôr
do 31. decembra prísluného
kalendárneho roka správu o výskyte
zdravotných problémov operátorov
a ïalie informácie, ako sú napríklad
údaje o predaji a preh¾ad spôsobov
pouívania, aby bolo moné získa reálny
obraz o podmienkach pouívania
a o monom toxikologickom vplyve
procymidonu.
Drite¾ registrácie na poiadanie
kontrolného ústavu predloí ïalie
podporné údaje a informácie s cie¾om
preukáza prijate¾nos pouitia úèinnej
látky v situáciách, keï mono
predpoklada, e vo¾ne ijúce cicavce
budú dlhodobo vystavené tejto látke, ako
aj informácie o úprave odpadových vôd
v prípade pouitia látky v skleníkoch.
Oznamovate¾, na ktorého iados bol
procymidone zaradený do tejto prílohy,
do dvoch rokov po tom, èo Organizácia
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD) schváli usmernenia o testovaní
na endokrinnú disrupciu predloí
Komisii a kontrolnému ústavu ïalie
túdie zamerané na vlastnosti
procymidonu, ktoré môu spôsobova
endokrinnú disrupciu.

Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla

IUPAC
názov

è. 147
Flusilazol
CAS èíslo: 85509-19-9
CIPAC èíslo: 435

bis(4-fluórfenyl)
(metyl)
(1H-1,2.4-triazol1-ylmetyl) silán

1

Èistota )
[g/kg]
925 g/kg

Dátum
zaradenia od:
1. januára 2007

Dátum
zaradenia do:
30. júna 2008

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
ÈAS A
Povolené môe by len pouitie ako
fungicíd pre tieto plodiny:
 obilniny iné ako rya,
 kukurica,
 semená repky olejnej,
 cukrová repa
v dávkach nepresahujúcich 200 g
úèinnej látky na hektár na jednu
aplikáciu.
Nesmú by povolené tieto pouitia:
 letecká aplikácia,
 aplikácia prostredníctvom chrbtového
a ruèného postrekovaèa, èi u
amatérskymi alebo profesionálnymi
pouívate¾mi,
 domáce záhradkárstvo.
Odborné pracoviská v odborných
posudkoch uvedú vetky náleité
opatrenia na zníenie rizika, ktoré je
potrebné uplatòova a ktoré kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku.
Osobitnú pozornos venuje:
 referenèné laboratórium
a hydrometeorologický ústav ochrane
vodných organizmov; v odbornom
posudku uvedú primeranú
vzdialenos, ktorú je potrebné
zachováva medzi oetrovanými
územiami a povrchovými vodnými
plochami, ktorá môe závisie od toho,
èi sa uplatòujú postupy alebo
zariadenia na zníenie úletu, alebo nie;
túto primeranú vzdialenos kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku,
 referenèné laboratórium ochrane
vtáctva a cicavcov; v odbornom
posudku uvedie opatrenia na zníenie
rizika, èasové plánovanie aplikácie
a výber takých prípravkov, ktoré

Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla

IUPAC
názov

1

Èistota )
[g/kg]

Dátum
zaradenia od:

Dátum
zaradenia do:

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
vïaka ich fyzikálnej úprave alebo
prítomnosti èinite¾ov zabezpeèujúcich
adekvátnu prevenciu minimalizujú
vystavenie prísluných druhov; tieto
opatrenia kontrolný ústav uvedie na
etikete prípravku,
 Úrad verejného zdravotníctva ochrane
operátorov, ktorí musia pouíva
vhodný ochranný odev, najmä
rukavice, overaly, gumové èimy
a ochranu tváre alebo ochranné
okuliare pri mieaní, plnení, aplikácii
a èistení zariadení v prípade, ak dizajn
a kontrukcia samotného zariadenia
alebo pripevnenie osobitných
ochranných komponentov na také
zariadenia adekvátne nezabraòujú
vystaveniu uvedenej látke.
ÈAS B
Na vykonávanie jednotných zásad na
hodnotenie a registráciu prípravku
kontrolný ústav a odborné pracoviská
zoh¾adòujú závery revíznej správy
týkajúcej sa flusilazolu a najmä jej
dodatky I a II.
Dritelia registrácií predloia najneskôr
do 31. decembra prísluného
kalendárneho roka správu o výskyte
zdravotných problémov operátorov
a ïalie informácie, ako sú napr. údaje
o predaji a preh¾ad spôsobov pouívania,
aby bolo moné získa reálny obraz
o podmienkach pouívania a o monom
toxikologickom vplyve flusilazolu.
Oznamovate¾, na ktorého iados bol
flusilazol zaradený do tejto prílohy,
predloí Komisii a kontrolnému ústavu
do dvoch rokov po tom, èo Organizácia

Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla

IUPAC
názov

1

Èistota )
[g/kg]

Dátum
zaradenia od:

Dátum
zaradenia do:

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD) schváli usmernenia o testovaní
na endokrinnú disrupciu ïalie túdie
zamerané na vlastnosti flusilazolu, ktoré
môu spôsobova endokrinnú disrupciu.

è. 148
Fenarimol
CAS èíslo: 60168-88-9
(stereochemicky
neurèený)
CIPAC èíslo: 380

(±)-2,4-dichloroá-(pyrimidín-5-yl)
benzhydryl
alkohol

980 g/kg

1. januára 2007

30. júna 2008

ÈAS A
Povolené môe by len pouitie ako
fungicíd pre tieto plodiny:
 rajèiaky,
 paprika v skleníkoch,
 baklaány,
 uhorky v skleníkoch,
 melóny,
 okrasné rastliny, stromy v kôlkach
a viacroèné rastliny v mnostvách
nepresahujúcich:
 0,058 kg úèinnej látky na hektár pri
jednej aplikácii na rajèiaky na
otvorenom priestranstve a 0,072 kg
úèinnej látky na hektár pri jednej
aplikácii na rajèiaky v skleníkoch,
 0,072 kg úèinnej látky na hektár pri
jednej aplikácii na papriky,
 0,038 kg úèinnej látky na hektár pri
jednej aplikácii na baklaány,
 0,048 kg úèinnej látky na hektár pri
jednej aplikácii na uhorky,
 0,024 kg úèinnej látky na hektár pri
jednej aplikácii na melóny na
otvorenom priestranstve,
 0,048 kg úèinnej látky na hektár pri
jednej aplikácii na melóny
v skleníkoch,
 0,054 kg úèinnej látky na hektár pri
jednej aplikácii na okrasné rastliny,
stromy v kôlkach a viacroèné rastliny
na otvorenom priestranstve,
 0,042 kg úèinnej látky na hektár pri
jednej aplikácii na okrasné rastliny
v skleníkoch.

Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla

IUPAC
názov

1

Èistota )
[g/kg]

Dátum
zaradenia od:

Dátum
zaradenia do:

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
Nesmú by povolené tieto spôsoby
pouitia:
 letecká aplikácia,
 aplikácia amatérskymi uívate¾mi
prostredníctvom prenosných prístrojov
na pleciach a ruèných prenosných
prístrojov,
 pri domácom záhradkárstve.
Odborné pracoviská v odborných
posudkoch uvedú vetky primerané
opatrenia na zníenie rizika, ktoré je
potrebné uplatòova a ktoré kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku.
Zvýenú pozornos venuje:
 referenèné laboratórium
a hydrometeorologický ústav ochrane
vodných organizmov; v odbornom
posudku uvedú, akú vzdialenos, ktorá
môe závisie od toho, èi sa uplatòujú
techniky alebo prístroje na zníenie
unáania, alebo nie, je potrebné
zachováva medzi oetrovanými
územiami a povrchovými vodnými
plochami,
 referenèné laboratórium ochrane
dáïoviek; v odbornom posudku
uvedie opatrenia na zníenie rizika,
ako napríklad výber najvhodnejej
kombinácie poètu a èasového
plánovania aplikácií, mieru aplikácie
a v prípade potreby aj stupeò
koncentrácie úèinnej látky; tieto
opatrenia kontrolný ústav uvedie na
etikete prípravku,
 referenèné laboratórium ochrane
vtáctva a cicavcov; v odbornom
posudku uvedie opatrenia na zníenie
rizika, èasové plánovanie aplikácií
a výber takých prípravkov, ktoré vïaka
svojej prítomnosti alebo vïaka
prítomným èinite¾om zaruèujúcim
obmedzenie rizika zniujú riziko

Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla

IUPAC
názov

1

Èistota )
[g/kg]

Dátum
zaradenia od:

Dátum
zaradenia do:

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
vystavenia prísluných druhov na
minimum; tieto opatrenia kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku,
 Úrad verejného zdravotníctva ochrane
operátorov, ktorí musia pouíva
vhodný ochranný odev, najmä
rukavice, overaly, gumené èimy
a ochranu na tvár alebo ochranné
okuliare poèas mieania, nakladania,
aplikácie a èistenia zariadenia, pokia¾
dizajn a vyhotovenie samotného
zariadenia alebo pripevnenie
pecifických ochranných komponentov
na dané zariadenie adekvátne
nezabraòujú vystaveniu uvedenej
látke,
 Úrad verejného zdravotníctva ochrane
pracovníkov, ktorí musia nosi vhodné
ochranné obleèenie, najmä rukavice,
ak musia vstúpi do oetrenej oblasti
pred skonèením lehoty, po ktorej sa
umoòuje opätovný vstup.
ÈAS B
Na vykonávanie jednotných zásad na
hodnotenie a registráciu prípravku
kontrolný ústav a odborné pracoviská
zoh¾adòujú závery revíznej správy pre
fenarimol, najmä jej dodatky I a II.
Dritelia registrácií najneskôr do
31. decembra prísluného kalendárneho
roka predloia správu o vplyve na
zdravie operátorov a ïalie informácie,
ako je dátum predaja a prieskum
o modeloch pouívania, s cie¾om získa
reálny obraz o podmienkach pouitia
a monom toxikologickom úèinku
fenarimolu.

Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla

IUPAC
názov

1

Èistota )
[g/kg]

Dátum
zaradenia od:

Dátum
zaradenia do:

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
Oznamovate¾, na ktorého iados bol
fenarimol do tejto prílohy zaradený,
predloí Komisii a kontrolnému ústavu
do dvoch rokov od prijatia usmernení
Organizácie pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj (OECD) na testovanie naruenia
endokrinného systému ïalie túdie
týkajúce sa monej schopnosti
fenarimolu narui endokrinný systém.

è. 149
Carbendazim (bez
uvedenia
stereochémie)
CAS èíslo: 10605-21-7
CIPAC èíslo: 263

metylbenzimidazol
-2-ylcarbamat

980 g/kg

1. januára 2007

31. decembra 2009

ÈAS A
Povolené môu by len pouitia ako
fungicíd pre tieto plodiny:
 obilniny,
 semená repky olejnej,
 cukrová repa,
 kukurica
v dávkach nepresahujúcich
 0,25 kg úèinnej látky na hektár pri
aplikácii na obilniny a repku olejnú,
 0,075 kg úèinnej látky na hektár pri
aplikácii na cukrovú repu,
 0,1 kg úèinnej látky na hektár pri
aplikácii na kukuricu.
Nesmú by povolené tieto pouitia:
 letecká aplikácia,
 aplikácia prostredníctvom chrbtového
a ruèného postrekovaèa, èi u
amatérskymi alebo profesionálnymi
pouívate¾mi,
 domáce záhradkárstvo.
Odborné pracoviská v odborných
posudkoch uvedú vetky náleité
opatrenia na zníenie rizika, ktoré je
potrebné uplatòova a ktoré kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku.
Osobitnú pozornos venuje:
 referenèné laboratórium
a hydrometeorologický ústav ochrane
vodných organizmov; v odbornom

Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla

IUPAC
názov
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Èistota )
[g/kg]

Dátum
zaradenia od:

Dátum
zaradenia do:

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
posudku uvedú primeranú
vzdialenos, ktorú je potrebné
zachováva medzi oetrovanými
územiami a povrchovými vodnými
plochami, ktorá môe závisie od toho,
èi sa uplatòujú postupy alebo
zariadenia na zníenie úletu, alebo nie;
túto primeranú vzdialenos kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku,
 referenèné laboratórium ochrane
dáïoviek a iných pôdnych
makroorganizmov; v odbornom
posudku uvedie opatrenia na zníenie
rizika a výber najvhodnejej
kombinácie poètu a naèasovania
aplikácií, aplikaèných dávok
a v prípade potreby aj stupòa
koncentrácie úèinnej látky; tieto
opatrenia kontrolný ústav uvedie na
etikete prípravku,
 referenèné laboratórium ochrane
vtáctva a cicavcov; v odbornom
posudku uvedie opatrenia na zníenie
rizika, èasové plánovanie aplikácie
a výber takých prípravkov, ktoré vïaka
ich fyzikálnej úprave alebo prítomnosti
èinite¾ov zabezpeèujúcich adekvátnu
prevenciu minimalizujú vystavenie
prísluných druhov; tieto opatrenia
kontrolný ústav uvedie na etikete
prípravku,
 Úrad verejného zdravotníctva ochrane
operátorov, ktorí musia pouíva
vhodný ochranný odev, najmä
rukavice, overaly, gumové èimy
a ochranu tváre alebo ochranné
okuliare, pri mieaní, nakladaní,
aplikácii a èistení zariadení v prípade,
ak dizajn a kontrukcia samotného
zariadenia alebo pripevnenie
osobitných ochranných komponentov
na také zariadenie adekvátne
nezabraòujú vystaveniu uvedenej
látke.

Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla

IUPAC
názov
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Èistota )
[g/kg]

Dátum
zaradenia od:

Dátum
zaradenia do:

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
ÈAS B
Na vykonávanie jednotných zásad na
hodnotenie a registráciu prípravku
kontrolný ústav a odborné pracoviská
zoh¾adòujú závery revíznej správy
týkajúcej sa carbendazimu a najmä jej
dodatky I a II.
Dritelia registrácií predloia najneskôr
do 31. decembra prísluného
kalendárneho roka správu o výskyte
zdravotných problémov operátorov
a ïalie informácie, ako napr. údaje
o predaji a preh¾ad spôsobov pouívania,
aby bolo moné získa reálny obraz
o podmienkach pouívania a monom
toxikologickom vplyve carbendazimu.

è. 150
Dinocap
CAS èíslo: 39300-45-3
(pre zmes izomérov)
CIPAC èíslo: 98

2,6-dinitro-4octylfenylkrotonáty a
2,4-dinitro-6octylfenylkrotonáty, v ktorých
,octyl je zmes
1-metylheptyl,
1-etylhexyl
a 1-propylpentylu

920 g/kg

1. januára 2007

31. decembra 2009

ÈAS A
Povolené môe by len pouitie ako
fungicíd pre plodiny:
 vínne hrozno
v mnostvách nepresahujúcich pri jednej
aplikácii 0,21 kg aktívnej látky na
hektár.
Nesmie by povolené pouitie:
 letecké aplikácie,
 amatérskymi uívate¾mi
prostredníctvom chrbtových a ruèných
postrekovaèov,
 v domácom záhradkárstve.
Odborné pracoviská v odborných
posudkoch uvedú vetky primerané
opatrenia na zmiernenie rizika. Osobitnú
pozornos venujú:
 referenèné laboratórium
a hydrometeorologický ústav ochrane
vodných organizmov; v odborných
posudkoch uvedú primeranú
vzdialenos, ktorú je potrebné
zachováva medzi oetrovanými

Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla

IUPAC
názov
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[g/kg]

Dátum
zaradenia od:

Dátum
zaradenia do:

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
územiami a povrchovými vodnými
plochami a ktorá môe závisie od
toho, èi sa uplatòujú techniky alebo
prístroje na zníenie unáania, alebo
nie; tieto vzdialenosti kontrolný ústav
uvedie na etikete prípravku,
 referenèné laboratórium ochrane
vtákov a cicavcov; v odbornom
posudku uvedie opatrenia na zníenie
rizika, èasové plánovanie aplikácie
a výber takých prípravkov, ktoré na
základe svojich fyzikálnych vlastností
alebo prítomnosti chemických
prostriedkov zabezpeèujú primeranú
prevenciu a zniujú vystavenie sa
prísluných druhov; tieto opatrenia
kontrolný ústav uvedie na etikete
prípravku,
 Úrad verejného zdravotníctva ochrane
operátorov, ktorí musia pouíva
vhodný ochranný odev, najmä
rukavice, overaly, gumové èimy
a ochranu na tvár alebo ochranné
okuliare, poèas mieania, nakladania,
aplikácie a èistenia zariadenia
v prípade, ak dizajn a vyhotovenie
samotného zariadenia alebo
pripevnenie pecifických ochranných
komponentov na dané zariadenie
adekvátne nezabraòujú vystaveniu sa
uvedenej látke,
 Úrad verejného zdravotníctva ochrane
pracovníkov, ktorí musia pouíva
vhodný ochranný odev, najmä
rukavice, ak musia vstúpi na
oetrované územie pred uplynutím
pecifického obdobia na opätovný
vstup. Uvedené opätovné obdobie
nemôe by kratie ako 24 hodín.

Veobecný názov
úèinnej látky,
identifikaèné èísla

IUPAC
názov

1

Èistota )
[g/kg]

Dátum
zaradenia od:

Dátum
zaradenia do:

Oblas pouitia/pecifické podmienky/
administratívne ustanovenia
ÈAS B
Na vykonávanie jednotných zásad na
hodnotenie a registráciu prípravku
kontrolný ústav a odborné pracoviská
zoh¾adòujú závery revíznej správy pre
dinocap, najmä dodatkov I a II k nej.
Dritelia registrácií najneskôr do
31. decembra prísluného kalendárneho
roka predloia kontrolnému ústavu
správu o dôsledkoch na zdravie
operátorov a ïalie informácie, ako sú
dátum predaja a prieskum o modeloch
pouívania, s cie¾om získa reálny obraz
o podmienkach pouitia a monom
toxikologickom vplyve dinocapu..

