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Informace k hubení hlodavců v lesním hospodářství - 2015

  

 

  

V současné době je Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským  (dále jen
ÚKZÚZ) povolen k použití v lesním hospodářství pouze jediný rodenticid Lanirat Micro

  

 

        

Název přípravku:

  

Lanirat MICRO

  
    

Oblast použití:

  

lesní porosty, lesní školky

  
    

Škodliví činitelé :

  

hraboš polní, hraboš mokřadní, norník rudý, hryzec vodní, myšice
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http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Detail.aspx?id=23032&amp;stamp=1347865843957
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Dávkování:

  

5 - 10 Kg / ha

  
    

Ochranná lhůta :

  

3 dny pro vstup do porostu

  
    

Způsob aplikace :

  

do nor hlodavců při středním, silném a velmi silném výskytu škůdců

  
      .     

Bezpečnostní list: ZDE

  

 

  

Přípravek  se aplikuje ručně do užívaných nor v počáteční dávce 5 g na 1 noru. Přípravek se
doplňuje do nor podle potřeby, do celkové dávky 10 kg/ha v jednom roce.
 Přípravek musí být vpraven do nory tak, aby na povrchu půdy kolem nory nebo ve vchodu do
nory, nezůstaly viditelně ležet granule.

  

Protože se jedná o přípravek obsahující vysoce toxický antikoagulant bromadiolon,  musí být při
aplikaci přípravku dodrženy následující podmínky v souladu se  zákonem  č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů § 51
,
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/online-eldepryl-reviews
pdf/bl/Bezpecnostni_list_Lanirat_MICRO.pdf
http://eagri.cz/public/web/srs/legislativa/legislativa-cr/100049729.html
http://eagri.cz/public/web/srs/legislativa/legislativa-cr/100049729.html


Informace k hubení hlodavců v lesním hospodářství - 2014

  

 

  

a) ošetřený pozemek musí být řádně označen. Aplikace přípravku musí být nejpozději 3 dny
před jejím zahájením oznámena oprávněnému uživateli honitby a místně příslušnému
oddělení ÚKZÚZ   novelizace  - zá
k.199/2012 Sb
 b) použití přípravku v národních parcích, chráněných krajinných oblastech, maloplošných a
velkoplošných chráněných územích a v dalších chráněných přírodních lokalitách, podle zákona 
č. 114/1992 Sb
., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, je vázáno na povolení příslušné
správy národních parků a chráněných krajinných oblastí. Aplikace přípravku musí být nejpozději
3 pracovní dny před zahájením aplikace oznámena příslušnému orgánu,
 c) mrtví hlodavci nesmí po aplikaci přípravku zůstat volně ležet na povrchu půdy, aby nebyli
dostupní predátorům,
 d) určeno pouze pro profesionální použití.

  

 

  

Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců (rodenticidy) musí podle vyhlášky č.
327/2004 Sb.
obsahovat:

  

a) identifikaci ošetřovatele porostu

  

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo

  

2. obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou
osobu,
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http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&amp;idBiblio=77675&amp;recShow=0&amp;fulltext=&amp;nr=199~2F2012&amp;part=&amp;name=&amp;rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&amp;idBiblio=77675&amp;recShow=0&amp;fulltext=&amp;nr=199~2F2012&amp;part=&amp;name=&amp;rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=39807&amp;fulltext=&amp;nr=114~2F1992&amp;part=&amp;name=&amp;rpp=15#local-content
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100532786.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100532786.html
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b) informace k přípravku

  

1. obchodní název,

  

2. číslo šarže,

  

3. množství přípravku,

  

4. účel aplikace a

  

c) identifikaci místa aplikace přípravku

  

1. pozemek označený parcelním číslem, obcí, katastrálním územím, výměrou v hektarech,
druhem plodiny a

  

2. den a hodinu aplikace.
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