Oznámení aplikace přípravku zvláště nebezpečného pro včely.(Obecnímu
úřadu,chovatelům včelstev).

Podle § 51 odst. 1 písm. b ),odst. 10 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění, § 10 vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře,
vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

1)Identifikační údaje o vlastníku pozemku nebo jeho oprávněném uživateli:
Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, bydliště a místo podnikání fyzické osoby:
AGRA Olbramovice a.s.
Olbramovice 130
671 76
2) Identifikační údaje o pozemku:
, Katastrální území,název ošetřovaného pozemku, plodina:k.ú.Bohutice:blok 8201/6 o výměře
53.9ha-kukuřice.,blok 0902/2 o výměře 17,23 ha,kukuřice.,
k.ú.Branišovice: blok 2402/10 o výměře 27,57ha kukuřice.blok 2501/8 o výměřě 47,25 ha,kukuřice,
blok 3302/1 o výměřě 111,87 ha,kukuřice,blok5502/5 o výměřě 59,19 ha.
k.ú.Olbramovice: blok4101/1 o výměře 75,5 ha-kukuřice,blok 4203/11 o výměře 25,29 ha-kukuřice,
blok 5302/7 o výměře 70,18 ha-kukuřice,blok 6203/21 o výměře 43,85 ha-kukřice
k.ú.Kubšice: blok3001/1 o výměře 37,26ha-kukuřice,blok 3002 o výměře 65,4ha-kukuřice, blok5005/1
o výměře 14,45ha-kukuřice
3) Identifikační údaje o ošetřovateli pozemku:
AGRA Olbramovice a.s.
Olbramovice 130
671 76
4) Informace o přípravku, který má být aplikován:
Insekticid
Název a účinná látka přípravku:
NURELLE D,dávka 0,6 l/ha
Přípravek bude použit na mšici
Chlorpyrfos, cypermethrin

Kód a slovní vyjádření R-vět (specifická rizikovost pro člověka, zvířata a životní prostředí):
Symbol nebezpečí: Xn Zdraví škodlivý
Označení rizika: Hořlavý ( R10)
Zdraví škodlivý při požití. (R22)
Nebezpečí vážného poškození očí. (R41)
Dráždí kůži. (R38)
Kód a slovní vyjádření S-vět ( bezpečnostní pokyny pro nakládání s přípravkem a ochranu lidí, zvířat
nebo ŽP):
Bezpečnostní označení: Uchovávejte mimo dosah dětí. (S2)
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. (S13)
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.(S20/21)
Zamezte styku s kůží a očima.(S24/25)
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.(S26)
Při požití nevyvolávejte zvracení :okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení.(S62),
(R-věty i S-věty najdete na etiketě, v příbalovém letáku nebo v bezpečnostním listě)
5) Termín aplikace (datum,hodina aplikace popř. od-do hod ):16.-17.7.2015
Přesnější termín nelze v tuto dobu napsat-podle aktuálního počasí.
6) Jméno a příjmení, adresa bydliště a tel. spojení na osobu, která přijímá oznámení o případném
úhynu zvěře a jedná jménem osoby v bodě 1:
Agroservis TRADING a.s.
Jednatel , Ing. Pavel Sova
Nádražní 11
671 72 Miroslav

Jméno a příjmení osoby podávající oznámení :
Ing. Jindřich Vaníček
Lesonice 75
672 01 Mor. Krumlov
737507425
Datum podání: 13.7.2015
…....................................

podpis……………………………………………

