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O Z N Á M E N I E

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
o zverejnení zoznamu menej významných použití

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 3
zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej sta-
rostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len "zákon") zverejňuje

1. zoznam minoritných plodín podľa § 11 ods. 6
písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka Slovenskej repub-
liky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípravkoch na ochranu, uve-
dený v prílohe, časť A,

2. zoznam majoritných plodín v kombinácii
s málo frekventovanými škodlivými organiz-
mami podľa § 11 ods. 6 písm. b) vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o príprav-
koch na ochranu rastlín, uvedený v prílohe,
časť B.

Ing. Ján  Vajs, v. r.
generálny riaditeľ

sekcie poľnohospodárstva
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Príloha

Časť A
Zoznam minoritných plodín

Obilniny
raž jarná
pšenica špaldová
proso
pohánka
cirok na zrno

Strukoviny
šošovica
cícer baraní
fazuľa
hrach
peluška
vika
lupina
bôb
hrachor

Zemiaky
zemiaky (okrem sadbových)

Plodiny na produkciu osiva a sadby
sadbové zemiaky
semeno ľanu
sadzačky kŕmnej repy
semenačky kŕmnej repy
semeno ďateliny červenej dvojkosnej
semeno lucerny
semeno viacročných tráv

Priadne a technické rastliny
ľan
konopa
tabak
chmeľ
facélia vratičolistá
vŕba (energetická plodina)

Krmoviny a plodiny pre drobnochovateľov
kŕmna repa
kŕmne kapustoviny
strukovinoobilné miešanky
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ciroky
komonice
ranostaj
ďatelina červená dvojkosná
ďatelina jednokosná
ďatelina plazivá
vičenec
ľadenec
vtákonoha

Olejniny
mak
horčica
repka olejná jarná
semeno ľanu olejného
semeno konopy
požlt farbiarsky

Koreninové a aromatické rastliny

Liečivé rastliny

Okrasné dreviny a rastliny

Semenáčiky a sadenice lesných drevín

Zelenina
kapusta
karfiol
brokolica
kel
kaleráb
zeler
mrkva a karotka
petržlen a paštrnák
repa červená
reďkovka
uhorka
melón cukrový
dyňa červená
paprika zeleninová
cuketa
tekvica
rajčiak
cibuľa
cesnak
pór
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šalát hlávkový
špenát listový
valeriánka poľná
špargľa
kukurica cukrová
baklažán
čakanka
hadomor španielsky
mangold
okrúhlica
patizón
rebarbora
reďkev
pažítka
šampiňón
hliva

Ovocné sady a drobné ovocie
jabloň
hruška
broskyňa
marhuľa
slivka
čerešňa
višňa
ringlota
egreš
ríbezľa
orech kráľovský
gaštan jedlý
malina
černica
lieska
mandľa obyčajná
zemolez
rakytník rešetliakový
jarabina
drieň obyčajný
baza čierna
ruža jabĺčkatá
brusnica chocholíkatá
moruša
hloh
mišpuľa
oskoruša
jahody
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 Časť B
Zoznam majoritných plodín v kombinácii s málo frekventovanými škodlivými

organizmami

raž fuzariózy (Fusarium spp.), obaľovač obilný (Cnephasia pumicana), skočky
(Phyllotreta spp., Chaetocnema spp.), bodruška obilná (Cephus pygmaeus),
mínerky (Agromyzidae)

tritikale hubové choroby, obaľovač obilný (Cnephasia pumicana), skočky (Phyllotreta
spp., Chaetocnema spp.), bodruška obilná (Cephus pygmaeus), mínerky
(Agromyzidae)

ovos hubové choroby, regulácia rastu, zunčavka jačmenná (Oscinella frit), obaľovač
obilný (Cnephasia pumicana), skočky (Phyllotreta spp., Chaetocnema spp.),
bodruška obilná (Cephus pygmaeus), mínerky (Agromyzidae)

pšenica ozimná obaľovač obilný (Cnephasia pumicana), skočky (Phyllotreta spp.,
Chaetocnema spp.), bodruška obilná (Cephus pygmaeus), mínerky
(Agromyzidae), cikádka burinová (Psammotettix alienus), ostrôžka
priesvitná (Javesella pellucida), byľomor sedlový (Haplodipsosis
equestris), hrbáč obilný (Zabrus gibbus), siatice (Agrotis spp.), strapky
(Thysanoptera)

pšenica jarná obaľovač obilný (Cnephasia pumicana), skočky (Phyllotreta spp.,
Chaetocnema spp.), bodruška obilná (Cephus pygmaeus), mínerky
(Agromyzidae), cikádka burinová (Psammotettix alienus), ostrôžka priesvitná
(Javesella pellucida), byľomor sedlový (Haplodipsosis equestris), hrbáč
obilný (Zabrus gibbus), siatice (Agrotis spp.), strapky (Thysanoptera)

jačmeň jarný obaľovač obilný (Cnephasia pumicana), skočky (Phyllotreta spp.,
Chaetocnema spp.), bodruška obilná (Cephus pygmaeus), mínerky
(Agromyzidae), ramuláriová škvrnitosť (Ramularia collo-cygni)
a Cochliobolus sativus

jačmeň ozimný obaľovač obilný (Cnephasia pumicana), skočky (Phyllotreta spp.,
Chaetocnema spp.), bodruška obilná (Cephus pygmaeus), mínerky
(Agromyzidae), ramuláriová škvrnitosť (Ramularia collo-cygni)
a Cochliobolus sativus

slnečnica pleseň slnečnicová (Plasmopara halstedii), hrdza slnečnicová (Puccinia
helianthi).
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Rozšírenie autorizácie na menej významné použitie podľa § 18 zákona je možné aj na ďalšie plodiny
a proti ďalším škodlivým organizmom podľa potrieb praxe, ak sú pre tieto použitia splnené požiadavky
uvedené v § 11 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/
2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín a požiadavky uvedené
v čl. 51 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na
ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.



Poznámky
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