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Karate se Zeon technologií 5 CS – rozsah povoleného použití 

1) Plodina, oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

bob  na zrno mšice maková, 

třásněnky 

0,25 l/ha   

200-600 l vody /ha 

AT  

bob  na zrno listopasi 0,1 l/ha   

200-600 l vody /ha 

AT  

brambor mšice 0,3 l/ha   

200-600 l vody /ha 

14 3) Zákaz vstupu 3 

dny! 

brambor mandelinka 

bramborová 

0,15 l/ha   

300-600 l vody /ha 

14 3) podle signalizace, 

v době maxima 

líhnutí larev, 

ošetřovat do stadia 

L3 včetně 

chmel otáčivý klopušky 0,125 l/ha  

 600-1000 l vody /ha 

14 1) před květem 

čočka plodomorka čočková 0,15 l/ha   

200-600 l vody /ha 

AT  

cukrovka, řepa 

krmná 

mšice 0,15 l/ha   

200-600 l vody /ha 

AT 3) podle signalizace 

hořčice bílá blýskáček řepkový 0,1 l/ha   

200-600 l vody /ha 

AT  

hrách mšice 0,1 l/ha   

200-600 l vody /ha 

14  

hrách listopasi 0,1 l/ha   

200-600 l vody /ha 

14 1) po vzejití 

jabloň obaleč jablečný 0,1 l/ha   

300-1000 l vody /ha 

28 3) podle signalizace 

jabloň podkopníčci 0,1 l/ha   

300-1000 l vody /ha 

28  
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jádroviny, 

peckoviny 

housenky 0,005 %   

300-1000 l vody /ha  

min. 0,05 l/ha 

AT 1) před květem 

jahodník květopas jahodníkový 0,2 l/ha   

200-600 l vody /ha 

AT 1) před květem 

jetel  semenné 

porosty 

nosatčíci rodu Apion 0,2 l/ha   

200-600 l vody /ha 

AT  

kukuřice setá  na 

zrno 

bázlivec kukuřičný 0,4 l/ha   

200-600 l vody /ha 

AT 3) podle signalizace 

kukuřice setá  na 

zrno 

zavíječ kukuřičný 0,25 l/ha   

200-600 l vody /ha 

AT 3) podle signalizace 

len setý třásněnka lnová 0,4 l/ha   

200-600 l vody /ha 

AT  

len setý dřepčíci 0,2 l/ha   

200-600 l vody /ha 

AT  

mrkev, petržel, 

pastinák setý,  

fenykl řapíkový, 

kopr vonný  

makadlovka 

kmínová, obaleči 

0,2 l/ha   

200-600 l vody /ha 

AT 1) semenné porosty 

před květem 

obilniny bejlomorka sedlová, 

kohoutci, mšice 

0,15 l/ha   

200-600 l vody /ha 

AT 1) před květem 

okrasné rostliny 

do 50 cm 

mšice, třásněnky, 

housenky, brouci, 

ploštice 

0,03 %   

300-1000 l vody /ha 

AT  

oves  osivo,  

oves pro krmné 

účely 

bzunka ječná 0,1 l/ha   

200-600 l vody /ha 

28  

prázdné sklady, 

sila, provozy 

skladištní škůdci 0,5 % 

 

AT 3) podle schváleného 

TP 

rajče 

(pouze 

skleník/foliovník) 

mandelinka 

bramborová 

0,15 l/ha   

300-600 l vody /ha 

7 3) postřik, 

zmlžování, podle 

signalizace, v době 

maxima líhnutí larev, 

ošetřovat do stadia 

L3 včetně 

rajče 

(pouze 

skleník/foliovník) 

molice skleníková 0,025 %   

300-1000 l vody /ha  

min. 0,25 l/ha 

7  

řepka olejka blýskáček řepkový 0,1 l/ha  200-600 l 

vody /ha 

AT 3) podle signalizace 

řepka olejka krytonosec řepkový, 

krytonosec čtyřzubý 

0,125 l/ha   

200-600 l vody /ha 

AT  
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řepka olejka krytonosec šešulový, 

bejlomorka 

kapustová, dřepčíci 

0,15 l/ha   

200-600 l vody /ha 

AT  

réva  obaleči 0,15 l/ha   

300-1000 l vody /ha 

AT 3) podle signalizace 

vojtěška  

semenné porosty 

třásněnky, ploštice, 

plodomorka 

vojtěšková 

0,125 l/ha  

200-600 l vody /ha 

AT  

zelenina 

brukvovitá 

(kromě kedlubny 

a brukvovité 

zeleniny listové) 

plodomorka zelná 0,06 l/ha   

200-600 l vody /ha 

14  

zelenina 

brukvovitá 

(kromě kedlubny 

a brukvovité 

zeleniny listové) 

housenky můr 0,2 l/ha   

200-600 l vody /ha 

14  

zelenina 

brukvovitá 

(kromě kedlubny 

a brukvovité 

zeleniny listové) 

dřepčíci 0,2 l/ha   

200-600 l vody /ha 

14 3) po výsadbě 

zelenina 

brukvovitá 

(kromě kedlubny 

a brukvovité 

zeleniny listové) 

bělásek zelný 0,01 %   

200-600 l vody /ha 

14  

zelenina 

brukvovitá  

semenné porosty 

krytonosec řepkový, 

krytonosec čtyřzubý, 

blýskáček řepkový 

0,1 l/ha   

200-600 l vody /ha 

AT  

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 

aplikace a sklizní 

 

Nejvyšší počet aplikací v roce: 1x  

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením. 

Přípravek je možné použít k ošetření prázdných skladů (popř. sil), které jsou určeny výhradně 

ke skladování rostlin a rostlinných produktů, a k ošetření provozů určených jen k prvotnímu 

zpracování rostlin a rostlinných produktů v těsné blízkosti skladišť. 

 

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše. 

Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používána biologická ochrana. 

Při použití ve sklenících s opylujícími čmeláky: Zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo 

odstraněním kolonií během aplikace. 

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. 
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Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Karate se Zeon technologií 5 CS bez redukce 
tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

tryska 

90 % 

  Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

  Jabloň  50 40 30 18 

Chmel otáčivý  40 40 30 20 

Bob na zrno 25 12 5 4 

Řepka olejka, cukrovka, krmná řepa 14 6 4 4 

Brambor 30 14 6 4 

Fenykl řapíkový, kopr vonný, mrkev, pastinák setý, 

petržel (semenné porosty) 
18 8 4 4 

Jetel semenné porosty 20 9 5 4 

Vojtěška semenné porosty 12 6 4 4 

Kukuřice setá 40 18 8 4 

Réva  30 30 25 14 

Len setý 40 18 9 4 

Čočka 14 6 4 4 

Hrách 8 5 4 4 

Hořčice bílá 9 4 4 4 

Jádroviny, peckoviny 35 30 20 14 

Jahodník 18 8 4 4 

Brukvovitá zelenina 

(kromě kedlubny a brukvovité zeleniny listové) 
18 8 4 4 

Obilniny 14 7 4 4 

Okrasné rostliny do 50 cm 25 14 6 4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

členovců [m] 

Jádroviny, peckoviny 20 15 15 5 

Chmel  30 20 15 10 

Jabloň  30 20 15 10 

Réva 15 5 5 5 

Bob na zrno 15 5 5 0 

Řepka olejka, cukrovka, krmná řepa, obilniny, čočka 10 5 5 0 

Brambor, okrasné rostliny do 50 cm 15 10 5 5 

Fenykl řapíkový, kopr vonný, mrkev, pastinák setý, 

petržel (semenné porosty), 

jahodník, jetel semenné porosty, brukvovitá zelenina 

(kromě kedlubny a brukvovité zeleniny listové) 

10 5 5 0 

Vojtěška semenné porosty 5 5 5 0 

Hrách 5 5 0 0 

Kukuřice setá, len setý NELZE 30 15 10 

Hořčice bílá 15 10 10 5 

 

Jabloň:  

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m. 

Chmel otáčivý:  

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 40 m. 

Bob na zrno:  

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  



 

Strana - 5 - (celkem 5) 

 

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m. 

Řepka olejka, cukrovka, krmná řepa: 

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m. 

Brambor:  

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m. 

Fenykl řapíkový, kopr vonný, mrkev, pastinák setý, petržel (semenné porosty): 

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m. 

Jetel semenné porosty:  

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m. 

Vojtěška semenné porosty: 

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m. 

Kukuřice setá:  

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 40 m. 

Réva:  

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m. 

Len setý:  

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 40 m. 

Čočka: 

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m. 

Hrách: 

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m. 

Hořčice bílá: 

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m. 

Jádroviny, peckoviny: 

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích 

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m. 

Jahodník: 

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m. 

Brukvovitá zelenina (kromě kedlubny a brukvovité zeleniny listové): 

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m. 

Obilniny: 

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m. 

Okrasné rostliny do 50 cm: 

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích  

(> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m. 
 


