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Věc:  Oznámení o změně povolení (změna klasifikace a označení) přípravků na ochranu 

rostlin – Ortiva, Padlí zeleniny a okrasných rostlin STOP RTD,  Padlí zeleniny a 

okrasných rostlin STOP, Plíseň STOP RTD, Choroby rajčat a okurek STOP RTD a s tím 

související povinnosti. 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

Dovolujeme si Vám oznámit, že u výrobků níže, které uvádí na trh AGRO CS a.s., bude v blízké 

době končit možnost jejich uvádění na trh se stávající etiketou resp. obalem. Rádi 

bychom Vás zároveň upozornili, že po datu ukončení uvádění přípravku na trh, již nelze 

přípravky s touto etiketou resp. obalem prodávat, ani je mít v prodejním regálu.  

 

Č. výrobku EAN Název přípravku Velikost 
Uvádění  

na trh do: 
Používání 

do: 

017 066 8594028319265 Ortiva 10 ml 21.11.2020 21.11.2021 

017 266 8594028314819 Ortiva 50 ml 21.11.2020 21.11.2021 

017 416 8592542008047 Padlí zeleniny a okras.rostlin STOP RTD 500 ml  21.11.2020 21.11.2021 

017 421 8594028313492 Padlí zeleniny a okras.rostlin STOP  10 ml 21.11.2020 21.11.2021 

017 415 8592542008009 Plíseň STOP RTD 500 ml 21.11.2020 21.11.2021 

017 417 8592542008023 Choroby rajčat a okurek STOP RTD 500 ml 21.11.2020 21.11.2021 

 

Od 22.11.2020 lze uvádět na trh pouze přípravky (viz výše tabulka), které mají již 

etiketu v souladu s novým rozhodnutím o povolení – na obalech přípravků budou 

uvedeny dva výstražné symboly, nyní je tam jeden.  

                                 
Stávající označení   Nové označení 

 

Výše uvedené přípravky, které mají na obalu pouze 1 výstražný symbol, lze uvádět na trh do 

21. 11. 2020. 

Důvodem je změna klasifikace a označení výrobcem (přidání 1 výstražného symbolu a s tím 

související úprava dalších textů). Podle platných právních norem Ústřední kontrolní a zkušební 

ústav zemědělský vydal nové rozhodnutí o povolení, které obsahuje změny oproti původnímu 

rozhodnutí, dle kterého je vypracována stávající etiketa přípravků výše. Nové rozhodnutí o 

povolení stanovuje lhůty pro doprodej zásob a používání nakoupených zásob, které mají etiketu 

v souladu se stávajícím rozhodnutím o povolení. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jan Růžička 
manažer pro registrace, legislativu a vývoj 
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