Změna v evidenci použitých přípravků na ochranu rostlin

Od 1.1.2007 začíná platit novela vyhlášky č.329/2004 Sb. ve znění vyhlášky č.371/2006 Sb. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin. Mění se mj. záznamové údaje (tabulka) pro evidenci použitých přípravků na ochranu rostlin uvedené v Příloze č.9.
Starý a nový vzor evidence použitých CHOP
Příloha č.9 vyhlášky č.329/2004 Sb.


Nový vzor evidence použití CHOP od 1.1.2007 
Ošetřovaný objekt
8)
Rozsah, velikost, množství ošetřovaného objektu
9)
Datum a hodina aplikace
10)
Přípravek číslo šarže
11)
Způsob aplikace
12)
Celkové množství aplikovaného přípravku
13)
Dávkování
14)
Účel aplikace
15)
Ošetřovatel
16)
Zaznamenal
17)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Původní evidence použití CHOP do 31.12.2006
Plodina,vegetační stadium,oblast použití
Osetá plocha,
výměra skladu,skleníku
Datum a hodina použití
Přípravek,
výrobní
číslo
Způsob
použití
Rozsah použití v ha nebo m2 nebo v m3 nebo v tunách
Dávka na jednotku v litrech,kg nebo kusech
Celkové množství použitého přípravku v litrech nebo kg
Cílový škodlivý organismus nebo jiný účel
Poznámka, komentář
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 329/2004 Sb.

Vzor záznamu údajů o používám přípravků při podnikání

EVIDENCE

používám přípravků na ochranu rostlin (dále jen „přípravky)1)

Z evidenčních záznamů musí být patrné :

A. Identifikace podnikatele2) a příslušné složky podniku,

1. Obchodní firma nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu:

2. Jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa bydliště a místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu:

3. IČ:

4. Pozemky3), které užívá podnikatel:

4.1 orná půda celkem (ha):

4.2 chmelnice celkem (ha):

4.3 vinice celkem (ha):

4.4 zahrady celkem (ha):

4.5 ovocné sady celkem (ha):

4.6 trvalé travní porosty celkem (ha):

4.7 vodní plochy celkem (ha):

4.8 lesní pozemky4) celkem (ha):

4.9 ostatní plochy celkem (ha):

5. Sklad rostlinných produktů5), který je užíván podnikatelem

- druh rostlinného produktu:
- skladovací kapacita:

6. Skleník5), který je užíván podnikatelem

- pěstované rostliny:

7. Mořící stanice5), která je užívána podnikatelem

- mořička:
- druh osiva/sadby k moření:

8. Osoba odpovědná za vedení evidence:

Jméno, popřípadě jména, a příjmení:
Telefon, fax:

B. Obsah záznamu údajů o použití přípravků na místech mimo lesní pozemky

1. Identifikace místa aplikace přípravku

1.1 pozemek - obec:

- katastrální území:
- parcelní číslo6):
- výměra v ha:
- plodina,druh a výměra v ha7):

1.2 sklad rostlinných produktů5)

- obec:
- označení skladu:

1.3 skleník5)

- obec:
- označení skleníku:

1.4 mořící stanice5)

- obec:
- označení mořící stanice:
 
1.5 Záznamové údaje:

Ošetřovaný objekt
8)
Rozsah, velikost, množství ošetřovaného objektu
9)
Datum a hodina aplikace
10)
Přípravek číslo šarže
11)
Způsob aplikace
12)
Celkové množství aplikovaného přípravku
13)
Dávkování
14)
Účel aplikace
15)
Ošetřovatel
16)
Zaznamenal
17)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vysvětlivky:

1) Použití pomocných prostředků na ochranu rostlin se eviduje obdobně (§ 54 odst. 14 zákona).

2) Vztahuje se na všechny podnikatele (§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.), kteří vlastní nebo používají z jiného právního důvodu pozemky nebo jiné nemovitosti, kde se přípravky aplikují.

3) Pozemky se rozumí nemovitosti, jak jsou evidovány a členěny podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

4) Lesními pozemky se rozumí pozemky určené k plnění funkcí lesa a jiné pozemky, pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství (§ 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

5) Stavby, které podle §119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jsou určeny k danému účelu.

6) Místo aplikace přípravku lze identifikovat jiným způsobem, není-li označení parcelním číslem vhodné, například půdní blok nebo díl půdního bloku.

7) Výměra osevní plochy v ha se uvádí dle výkazu o plochách osevních zemědělských plodin k 31. květnu daného kalendářního roku. Osev 3-01; výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na daný kalendářní rok, podle zákona č. 89/1995 Sb., o statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

8) Ošetřovaným objektem se rozumí, například:

- druh rostliny (plodiny), na níž byl přípravek aplikován,
- druh rostlinného produktu, na nějž byl přípravek aplikován,
- půda, jestliže jde o její desinfekci nebo desinsekci, před vysetím nebo vysázením plodiny nebo jiné rostliny,
- vodní plocha,
- prázdný sklad,
- prázdný skleník,
- druh mořeného osiva nebo sadby,
- ostatní plocha (nádvoří, drážní těleso, cesta, apod.)

9) Kvantifikace ošetření, například

- výměra ošetřené plochy v ha nebo m2,
- množství namořeného osiva v kg nebo tunách,
- pokud ošetřenou plochu prázdného skleníku nebo skladu nelze uvést, záznam se ve sloupci 2 neprovede; záznam rovněž nemusí být proveden, jde-li o jinou aplikaci než plošnou,

10) Časové vymezení doby aplikace,

11) Identifikuj e se přípravek jako konkrétní výrobek, který je určen číslem šarže.

12) Způsobem aplikace se rozumí aplikační technologie . Byl-li přípravek aplikován spolu s jiným přípravkem, nebo pomocným prostředkem („tank – mix“) je třeba tuto okolnost uvést v tomto sloupci, popřípadě jinde.

13) Vždy se zaznamená celkové množství aplikovaného přípravku; zejména, jde-li o aplikaci nikoliv plošnou.

14) Dávkování se nemusí uvádět, jestliže je zaznamenán rozsah ošetření (kvantifikace ošetření) ve sloupci 2 a celkové množství aplikovaného přípravku ve sloupci 6.

15) Účelem se rozumí cílový škodlivý organismus proti němuž byla aplikace provedena, popřípadě aplikace za účelem regulace biologických procesů, hojení ran rostlin, úprava vzhledu rostlin, desinfekce nebo desinsekce půdy, aplikačně technologický účel apod.

16) Zaznamená se jméno a příjmení fyzické osoby, její adresa a firma, která aplikaci přípravku provedla.

17) Jméno a příjmení fyzické osoby, která záznam učinila.

C. Obsah záznamu údajů o použití přípravku na lesních pozemcích

Celková plocha lesních pozemků:

Oprávněný uživatel (vlastník, nájemce):

JPRL Porost
Ošetřovaná plocha
Datum a hodina aplikace
Přípravek číslo šarže
Způsob aplikace
Celkové množství aplikovaného přípravku
Dávkování
Účel aplikace
Ošetřovatel
Zaznamenal
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vysvětlivky:

a) JPRL se rozumí, jednotka prostorového rozdělení lesa“ (vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů).

b) Rozumí se plocha skutečně ošetřená (nemusí se shodovat s celou plochou JPRL)

c) Viz vysvětlivka 10)

d) Viz vysvětlivka 11)

e) Rozumí se způsob provedení, například , jednotlivě“, „řady“, „celoplošně“, „ručně“, „zádovým postřikovačem“, motorovým postřikovačem“, „letecky“, „kladení otrávených návnad do staniček“, „ošetření lapáků“, „nátěr“,“zásekem sekerkou“.

f) Viz vysvětlivka 13)

g) Dávkována na 1 ha nebo jinou jednotku se nemusí uvádět, jestliže je zaznamenán rozsah ošetření a celkové množství aplikovaného přípravku (sloupec 6)

h) Viz vysvětlivka 15)

i) Viz vysvětlivka 16)

j) Zaznamená se jméno a příjmem fyzické osoby, která záznam učinila.

D. Poznámka: Evidenci nepodléhá použití feromonů a repelentů proti okusu zvěří, pokud nejsou aplikovány jako přípravky plošně.“.


Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007 s výjimkou čl. I bodů 21 až 28 a 32 a 33, které nabývají účinnosti dnem jejího vyhlášení.




