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kódexu Slovenskej republiky upravujúca 
rezíduá prípravkov na ochranu rastlín 
(oznámenie č. 3/2008 Z. z.) v znení výnosu 
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky a Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 
07902/2008 – OL (oznámenie č. 153/2008              
Z. z.) sa mení a dopĺňa takto: 
 
1.    § 4 znie: 

„§ 4 
      

V prílohe č. 3 pre účinné látky 
acephate s poradovým číslom 2, 
acetamiprid s poradovým číslom 3, 
acibenzolar-S-methyol s poradovým 
číslom 4, 
benalaxyl s poradovým číslom 19, 
carbendazim s poradovým číslom 33, 
clofentezine s poradovým číslom 39, 
cyfluthrin s poradovým číslom 42, 
cypermethrin s poradovým číslom 45, 
cyromazine s poradovým číslom 46, 
dieldrin s poradovým číslom 59, 
dimethoate s poradovým číslom 67, 
famoxadone s poradovým číslom 85, 
fenhexamid s poradovým číslom 90, 
fenitrothion s poradovým číslom 92, 
fenvalerate a esfenvalerate s poradovým 
číslom 98, 

glyphosate s poradovým číslom 113, 
chlormequat s poradovým číslom 125, 
chlorothalonil s poradovým číslom 127, 
chlorpyrifos s poradovým číslom 130, 
imazalil s poradovým číslom 133, 
indoxacarb s poradovým číslom 136, 
lambda-cyhalothrin s poradovým číslom 
145, 
mepanipyrim s poradovým číslom 155, 
metalaxyl s poradovým číslom 158, 
methidathion s poradovým číslom 162, 
methoxyfenozide s poradovým číslom 165, 
pendimethalin s poradovým číslom 187, 
pymetrozine s poradovým číslom 210, 
pyraclostrobin s poradovým číslom 211, 
spiroxamine s poradovým číslom 222, 
thiacloprid s poradovým číslom 228, 
thiophanate-methyl s poradovým číslom 
231, 
trifloxystrobin s poradovým číslom 241, 
dithiokarbamáty s poradovým číslom 251, 
pyrimethanil s poradovým číslom 253 
platia hodnoty MRL uvedené v stĺpci d) od 
15. sep-tembra 2008.“. 
 
2. V prílohe č. 2 riadky týkajúce sa 
účinných látok benalaxyl, carbendazim 
a thiophanate-methyl znejú takto: 
 

 “. 
   
 
 
 
 
 

71626-11-4 benalaxyl               - benalaxyl vrátane iných 
izomérových zmesí vrátane 
benalaxylu-M (zmes izomérov) 

10605-21-7 carbendazim              - 1.suma benomylu a carbendazimu 
   ako carbendazim 
2. pre živočíšne produkty: 
    carbendazim a thiophanate- 
     methyl ako carbendazim 

23564-05-8 thiophanate-methyl              - 1. thiophanate-methyl 
2. pre živočíšne produkty: 
    carbendazim a thiophanate- 
     methyl ako carbendazim 
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3. V prílohe č. 3 v tabuľkovej časti body 2, 3, 4, 19, 33, 39, 42, 45, 46, 59, 67, 85, 90, 92, 98, 
113, 125, 127, 130, 136, 145, 155, 158, 162, 165, 187, 210, 211, 222, 228, 231, 241, 251  
a 253 znejú takto: 

„ 
   a b     c   d                              e 

2. acephate  0,02 (*)  obilie 
   0,02 (*)  potraviny živočíšneho pôvodu 
   0,05 (*) 0,3 sójové bôby 
   0,05 (*)  olejnaté semená okrem sójových  
    bôbov, čaj, chmeľ 
   0,02 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
3. acetamiprid 0,01 (*)(P)  obilie 
  0,2(P)  obličky 
  0,1(P)  pečeň 
  0,05 (*)(P)  mäso, mlieko, vajcia, tuk, ostatné po-
    traviny živočíšneho pôvodu 
  0,01 (*)(P) 0,01 (*) hlúbová zelenina tvoriaca ružice, 
    hlúbová zelenina hlávková okrem 
    ružičkového kelu, hlúbová zelenina 
    listová, kaleráb 
  0,02 0,02(P) bavlníkové semeno, slivky 
  1(P) 0,1(P) jadrové ovocie 
  0,1(P)  marhule, broskyne vrátane  
    nektáriniek a obdobných hybridov, 
    rajčiaky, baklažán 
  0,1 (*)(P)  čaj, chmeľ 
  0,2(P)  čerešne a višne 
  0,3(P)  paprika, tekvicovité s jedlou šupou 
  1(P)  citrusové plody 
  0,01 (*)(P) 0,05 ružičkový kel 
  5  šalát kučeravý, šalát hlávkový,  
    endívia, petržlenová vňať 
  0,01 (*)(P) 5 rukola, listy a stonky hlúbovej  
    zeleniny 
  0,01 (*)(P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
4. acibenzolar-S- 0,05 (*) (P)  obilie 
 methyl 0,02 (*) (P)  potraviny živočíšneho pôvodu 
  0,05 (*) (P)  olejnaté semeno, čaj, chmeľ 
  0,1 (*) (P)  lieskovce 
  0,1 (P)  banány 
  0,02 (*) (P) 0,3 (P) špenát, zeleninové vňate 
  0,5 (P)  mango 
  1 (P)  rajčiaky 
       0,02 (*) (P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
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  19. benalaxyl  0,05 (*)  obilie 
   0,5 (*)  mäso  
   0,05 (*)  ostatné potraviny živočíšneho  
    pôvodu 
   0,1 (*)  chmeľ, čaj 
   0,1  melón cukrový, dyňa červená 
   0,2  cibuľa, paprika 
   0,2 0,5 rajčiaky, baklažán 
    stolové hrozno, muštové hrozno 
   0,5  šalát hlávkový 
  0,05 (*)   ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
  33. carbendazim    
 1)suma benomylu a 2  jačmeň, ovos 
    carbendazimu 0,1  raž, tritikale, pšenica 
    vyjadrená ako  0,01(*)  ostatné obilie 
    carbendazim 0,2  jadrové ovocie, marhule, broskyne  
    vrátane nektáriniek a obdobných  
    hybridov, papája, fazuľka struková, 
    hrášok v strukoch, sójové bôby 
  0,3  stolové hrozno 
  0,5(t) 0,5 citrusové plody 
  0,5  čerešne a višne, slivky, muštové 
    hrozno, rajčiaky, baklažán, ružičkový
    kel 
  0,1(*) 0,5 mango 
  0,1(*) 1 pestované huby 
  2  ibištek jedlý 
  0,1(*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
 2) carbendazim a    
    thiophanate-methyl    
    vyjadrené ako  0,05 (*)  potraviny živočíšnšho pôvodu 
    carbendazim    
     
  39. clofentezine  0,02 (*)  obilie 
   0,02 (*)  vajcia 
   0,1  hovädzia pečeň, ovčia pečeň, kozia  
    pečeň 
   0,05 (*)  ostatné potraviny živočíšneho  
    pôvodu 
   0,05 (*)  orechy, olejnaté semeno, čaj, chmeľ 
   0,1  melón cukrový 
   0,2  slivky  
   0,3  rajčiaky, krovité ovocie okrem  
    divorastúcich okrem malín a černíc 
   0,5  citrusové plody, ríbezle, jadrové  



 5

    ovocie 
   1  muštové hrozno  
   2  jahody  
   0,02 (*) 2 banány 
   3  černice, maliny  
   0,02 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
  42. cyfluthrin 0,05 (*)  kukurica 
  0,02 (*)  ostatné obilie 
  0,05 (T)  mäso 
  0,02 (*)  ostatné potraviny živočíšneho  
    pôvodu 
  0,1 (*)  čaj 
  0,05  rajčiaky, hlúbová zelenina tvoriaca  
    ružice, čerstvá struková zelenina, 
    repkové semeno 
  0,1  uhorky šalátové 
  0,02 (*) 0,1 baklažán 
  0,2  jadrové ovocie, čerešne a višne,  
    slivky, hlúbová zelenina hlávková 
    okrem hlávkovej kapusty 
  0,2 0,3 hlávková kapusta 
  0,3  stolové hrozno, muštové hrozno,  
    paprika, hlúbová zelenina listová, 
    marhule, broskyne vrátane  
    nektáriniek a obdobných hybridov 
  0,5 1 šalát a obdobné 
  20  chmeľ 
  0,02 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
  45. cypermethrin  0,2 2 jačmeň, ovos 
   0,05 (*) 2 pšenica, raž, tritikale 
   0,05 (*) 0,01 (*) ostatné obilie 
   0,02  mlieko (T)  
   0,2  mäso okrem hydinového (T) 
   0,05 (*)  hydinové mäso, vajcia 
   0,1  cibuľa, cesnak, šalotka, špargľa 
   0,2  tekvicovité s jedlou šupou,  
    tekvicovité s nejedlou šupou, kaleráb,
    ľanové semeno, mak, sezamové 
    semeno, repkové semeno,  
    slnečnicové semeno, bavlníkové  
    semeno 
   0,5  stolové hrozno, muštové hrozno,  
    krovité ovocie okrem divorastúcich, 
    ľuľkovité, 
    hlúbová zelenina tvoriaca ružice,  
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    špenát a obdobné, pór, fazuľka 
    struková, hrášok 
    v strukoch, čaj 
   1  jadrové ovocie, čerešne a višne,  
    slivky, hlúbová zelenina listová,   
    voľne rastúce huby 
   2  citrusové plody, marhule, broskyne,  
    divorastúce bobuľové ovocie  
    a drobné ovocie, zeleninové vňate, 
     artičoky pravé, šalát a obdobné 
   30  chmeľ 
    0,05 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
  46. cyromazine  0,05 (*)  obilie 
   0,02 (*)  mlieko 
   0,05 (*)  mäso okrem baranieho 
   0,2  vajcia 
   0,3  melón cukrový, dyňa červená 
   1  zemiaky, mrkva,  
    plodová zelenina - ľuľkovité, 
    tekvicovité s jedlou šupou 
   2  zeler stopkový, artičoky pravé 
   5  pestované huby, fazuľka struková,  
    hrášok v strukoch 
   15  šalát a obdobné, zeleninové vňate  
   0,05 (*) 20 mangold 
   0,05 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
 59. dieldrin (F)  0,01  obilie 
   0,2  mäso (T) 
   0,006  mlieko (T) 
   0,02  vajcia 
   0,02 (*)  čaj, chmeľ 
   0,02 0,02 (h) tekvicovité s jedlou šupou okrem  
    cukety 
   0,02 0,02 (*)(m) olejnaté semená okrem tekvicových 
    semien 
   0,02 (m) tekvicové semeno 
   0,02 0,02 (h) paštrnák 
   0,03 0,03 (h) tekvicovité s nejedlou šupou 
   0,02 0,05 cuketa 
   0,01 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
 67. dimethoate  0,3  pšenica, raž, tritikale 
   0,02 (*)  ostatné obilie 
   0,05 (*)  orechy, olejnaté semená, čaj, chmeľ 
   0,02 (*) 0,1 zeler buľvový 
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   0,2  karfiol 
   0,3  ružičkový kel 
   0,5  šalát hlávkový 
   1  čerešne a višne, hlávková kapusta,  
    hrášok v strukoch 
   2  olivy, lahôdková cibuľka 
   0,02 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
  85. famoxadone 0,02 (*) (P) 0,02 (*) ryža, kukurica 
  0,1 (P) 0,2 ovos 
  0,2 (P) 0,02 (*) jačmeň 
  0,1 (P) 0,02 (*) ostatné obilie 
  0,05 (*) (P)  potraviny živočíšneho pôvodu 
  0,05 (*) (P) 0,05 (*) olejnaté semená, čaj, chmeľ 
  0,02 (*) (P) 0,1 hlúbová zelenina tvoriaca ružice 
  0,2 (P) 0,2 tekvicovité s jedlou šupou, 
  0,3 (P) 0,3 melón cukrový 
  1(P) 1 rajčiaky 
  0,2 (P) 1 baklažán 
  2 (P) 2 stolové hrozno, muštové hrozno 
  0,02 (*) (P) 2 pór 
  0,02 (*) (P) 0,02 (*) ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
 90. fenhexamid 0,05 (*)(P)  obilie 
  0,05 (*)(P)  potraviny živočíšneho pôvodu 
  0,1 (*)(P)  olejnaté semená, čaj, chmeľ 
  1(P)  slivky, rajčiaky, baklažán, tekvicovité
    s jedlou šupou 
  2(P)  paprika 
  0,05 (*)(P) 2(P) fazuľka struková 
  5(P)  marhule, čerešne a višne, broskyne  
    vrátane nektáriniek a obdobných 
    hybridov, stolové hrozno, muštové 
    hrozno, jahody okrem divorastúcich 
    ostatné bobuľové a drobné ovocie  
    okrem divorastúcich 
  10(P)  krovité ovocie okrem divorastúcich, 
    kivi 
  30(P)  šalát a obdobné, zeleninové vňate 
  0,05 (*)(P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
  92. fenitrothion 0,01 (*) 0,5 (t) pšenica, jačmeň, raž, tritikale 
  0,01 (*) 0,05 (*) ostatné obilie 
   0,5  čaj 
   0,02 (*)  chmeľ 
 

 0,01 (*) 
 ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
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 98. fenvalerate  0,05  pšenica, raž, tritikale, 
 a esfenvalerate  0,2  jačmeň, ovos 
 (suma RR a SS  0,02 (*)  ostatné obilie 
 izomérov)  0,02 (*)  hydinové mäso, mlieko, vajcia 
 (F)  0,2  ostatné potraviny živočíšneho 
    pôvodu (T) 
   0,05 (*)  olejnaté semená, čaj, chmeľ 
   0,05  jadrové ovocie, rajčiaky,  
     ružičkový kel 
   0,05 0,1 hlávková kapusta 
   0,1  stolové hrozno, muštové hrozno 
   0,02 (*) 0,1 marhule, broskyne vrátane  
    nektáriniek 
    a obdobných hybridov, hrášok  
     v strukoch 
   0,02 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
7 fenvalerate  0,05  jačmeň, ovos 
 a esfenvalerate  0,02 (*)  ostatné obilie 
 (suma RS a SR  0,02 (*)  hydinové mäso, mlieko, vajcia 
 izomérov)  0,05  ostatné potraviny živočíšneho  
    pôvodu (T) 
   0,05 (*)  olejnaté semená, čaj, chmeľ 
   0,02 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
113. glyphosate 20 (P)  jačmeň, ovos, cirok 
  10 (P)  pšenica, raž, tritikale 
  1  kukurica 
  0,1 (*)(P)  ostatné obilie 
  0,1 (P)  obličky hydiny (T) 
  0,2 (P)  pečeň prežúvavcov (T) 
  0,5 (P)  bravčové obličky (T) 
  2 (P)  obličky prežúvavcov (T) 
  0,5 (*)(P) 0,05(*)(P) mäso ostatné (T) 
  0,1 (*)(P) 0,05(*)(P) mĺieko, vajcia 
  0,1 (*) 0,05(*)(P) ostatné potraviny živočíšneho  
    pôvodu 
  0,5 (P)  mandarínky vrátane klementíniek a  
    odobných hybridov, pomaranče, 
    stolové 
    hrozno, muštové hrozno, skoré  
    zemiaky 
  1 (P)  olivy 
  2 (P)  fazuľa, čaj  
  10 (P)  hrach, vlčí bôb, ľanové semeno,  
    repkové semeno, horčicové semeno, 
    bavlníkové semeno 
  20 (P)  slnečnicové semeno, sójové bôby 
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  50 (P)  voľne rastúce huby 
  0,1 (*)(P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
125. chlormequat  2  pšenica, raž, tritikale, jačmeň 
   5  ovos 
   0,05 (*)  ostatné obilie 
   0,1  hovädzia pečeň  
   0,2   hovädzie obličky  
   0,05  mlieko (T), hydinová pečeň 
   0,05 (*)  ostatné potraviny živočíšneho  
    pôvodu 
   0,2  0,2 (t) hrušky 
   0,1 (*)  orechy, olivy, olejnaté semená okrem 
    ľanových semien a repkových 
    semien, čaj, chmeľ 
   0,1 (*) 7 ľanové semeno, repkové semeno 
  10  pestované huby 
   0,05 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
127. chlorothalonil  0,1  jačmeň, ovos, raž, tritikale, pšenica 
   0,01 (*)  ostatné obilie 
   0,01 (*)  potraviny živočíšneho pôvodu 
   0,05  arašidy 
   0,05 0,01 (*) repkové semeno 
   0,1 (*)  čaj 
   0,2  banány 
   0,3  hrášok 
   0,5  cibuľa, cesnak, šalotka 
   1  jadrové ovocie, marhule, broskyne,  
    stolové hrozno, mrkva, zeler, uhorky 
    šalátové, tekvicovité s nejedlou  
    šupou 
   2  brusnice, plodová zelenina-ľuľkovité, 
    fazuľka bez strukov, hrášok  
    v strukoch, pestované huby 
   3  muštové hrozno, jahody, hlávková  
    kapusta, hlúbová zelenina tvoriaca 
    ružice, ružičkový kel 
   5  fazuľka struková, uhorky nakladačky,
    zeleninové vňate 
   10  ríbezle, egreše, pór, zeler stopkový 
    5   10 lahôdková cibuľka 
   20  papája 
   50  chmeľ 
   0,01 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
130. chlorpyrifos  0,2  jačmeň 
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   0,05 (*)  ostatné obilie 
   0,05 (*)  hydinové mäso  
   0,01 (*)  mlieko, vajcia 
   0,1  mrkva 
   0,2  citróny, broskyne, slivky,  
    jahody, reďkovka, cibuľa 
    0,3  ostatné citrusové plody, čerešne  
    a višne 
    0,1 (*)  čaj, chmeľ 
   0,5  jadrové ovocie, stolové hrozno,  
    muštové hrozno, černice, maliny, 
    plodová zelenina - ľuľkovité, čínska  
    kapusta 
   0,05 (*) 0,5 pór 
   1  ríbezle, egreše, hlávková kapusta,  
    artičoky pravé 
   2  mandarínky, kivi 
     
136. indoxacarb 0,02 (*) (P)  obilie 
  0,01 (*) (P)  mäso, jedlé vnútornosti, vajcia 
  0,3 (P)  tuky, smotana z mlieka 
  0,02 (P)  mlieko 
  0,05 (P) 0,05 (*) (P) orechy 
  0,1 (P)  tekvicovité s nejedlou šupou,  
    artičoky pravé 
  0,2 (P)  tekvicovité s jedlou šupou, čínska  
    kapusta, kel kučeravý, banány, 
    reďkovka 
  0,3 (P)  ostatné jadrové ovocie, marhule,  
    broskyne vrátane nektáriniek 
    a obdobných hybridov, 
    paprika, hlúbová zelenina tvoriaca  
    ružice 
  0,5 (P)  jablká, rajčiaky, baklažán, sójové 
    bôby 
  1 (P)  ríbezle, egreše, šalát kučeravý 
  0,02 (*) (P) 1 (P) listy a stonky hlúbovej zeleniny 
  2 (P)  šalát, endívia, zeleninové vňate 
    stolové hrozno, muštové hrozno, 
    špenát 
  0,02 (*) (P) 2 (P) zeler stonkový 
  3 (P)  hlávková kapusta 
  0,05 (*) (P)  ostatné olejnaté semená, čaj, chmeľ 
  0,02 (*) (P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
145. lambda-cyhalothrin 0,05  jačmeň 
 (F) 0,02(*)  ostatné obilie 



 11

  0,5  mäso (T) 
  0,05  mlieko (T) 
  0,02(*)  vajcia, hydinové mäso 
  0,05  lahôdková cibuľka, tekvicovité s  
    nejedlou šupou, sladká kukurica, 
    ružičkový kel 
  0,1  grapefruity, pomaranče, pomelo,  
    jadrové ovocie, kôstkové ovocie – 
    ostatné, egreše, 
    ríbezle (červené, čierne a biele),  
    mango, zeler buľvový, reďkovka, 
    rajčiaky, paprika, 
    ibištek jedlý, tekvicovité s jedlou  
    šupou, hlúbová zelenina tvoriaca 
    ružice 
  0,02(*) 0,1 čerešne, višne, slivky, banány 
     
  0,2  citróny, limety, mandarínky vrátane  
    klementíniek a obdobných hybridov, 
    marhule, 
    broskyne vrátane nektáriniek a  
    obdobných hybridov, stolové hrozno,
    muštové 
    hrozno, maliny, divorastúce  
    bobuľové ovocie a drobné ovocie, 
    hlávková kapusta, 
    fazuľka struková, hrášok v strukoch,  
    hrášok 
  0,3  zeler stopkový, pór, fenikel 
   0,5  jahody okrem divorastúcich,  
    baklažán, špenát a obdobné, voľne 
    rastúce huby, olivy 
    šalát hlávkový 
  1  šalát a obdobné okrem hlávkového  
    šalátu, zeleninové vňate, hlúbová 
    zelenina listová, 
    čaj 
  10  chmeľ 
  0,05(*)  orechy, olejnaté semená  
  0,02(*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
155. mepanipyrim 0,01 (*)(P)  obilie 
  3 (P)  stolové hrozno, muštové hrozno 
  2 (P)  jahody okrem divorastúcich 
  1 (P)  rajčiaky 
  0,01 (*) (P) 1(P) baklažán 
  0,02 (*) (P)  olejnaté semená, čaj, chmeľ 
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  0,01 (*) (P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
158. metalaxyl  0,05 (*)(P)  obilie 
   0,5 (*)  mäso  
   0,05 (*)  ostatné potraviny živočíšneho  
    pôvodu 
   0,1     mrkva, paštrnák, chren, reďkovka 
   0,1(*)     olejnaté semená, čaj 
   0,2     lahôdková cibuľka, rajčiaky, melón  
    cukrový, dyňa červená, kel kučeravý,
    pór, 
    šalát kučeravý, hlúbová zelenina  
    tvoriaca ružice 
   0,3     čakanka 
   0,5     citrusové plody, jahody okrem  
    divorastúcich, cesnak, cibuľa, 
    uhorky šalátové 
  0,05 (*)(P) 0,5 šalotka, paprika 
   1       jadrové ovocie, muštové hrozno,  
    hlávková kapusta, endívia 
   2       zeleninové vňate 
   2(P)     2 stolové hrozno, šalát hlávkový 
  0,05 (*)(P)     2 rukola, 
        listy a stonky hlúbovej zeleniny 
   10      chmeľ 
   0,05 (*)(P) 0,05 (*) ostatné  potraviny rastlinného pôvodu
     
162. methidathion 0,02 (*) 0,1 kukurica 
  0,02 (*) 0,2 cirok 
  0,02 (*)  ostatné obilie 
  0,02 (*)  potraviny živočíšneho pôvodu 
  0,05 (*)  orechy 
   0,05  0,02 (*) broskyne vrátane nektáriniek   
    a obdobných hybridov 
  0,05 0,1 repkové semeno 
  0,02 (*) 0,05 jadrové ovocie, ananás, uhorky 
    šalátové 
   0,1 (*) 0,5 čaj 
  0,1 (*) 5 chmeľ 
  0,02 (*) 0,1 cibuľa, rajčiaky, hlúbová zelenina 
    hlávková, hrach, hrášok v strukoch 
   0,2  slivky, semená konope 
  0,02 (*) 0,2 čerešne, višne 
  0,02 (*) 0,5 slnečnicové semeno 
  1  olivy 
  0,02 (*) 1 bavlníkové semeno 
  2 5 citrusové plody 
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  0,02 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
165. methoxyfenozide 0,05 (*)(P)  obilie 
  0,01 (*)(P)  mäso, mlieko, vajcia 
  0,02 (*)(P) 0,2 fazuľka struková 
  0,3(P) 0,3 broskyne vrátane nektáriniek a  
    obdobných hybridov 
  0,02 (*)(P) 0,3 marhule 
  0,5(P) 0,5 baklažán 
  1(P) 1 citrusové plody, stolové hrozno, 
    muštové hrozno, kivi, paprika 
  2(P) 2 jadrové ovocie, rajčiaky, sójové  
    bôby, bavlníkové semeno 
  0,05 (*)(P) 0,05 (*) ostatné olejnaté semená, čaj, chmeľ 
  0,02 (*)(P) 0,02 (*) ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
187. pendimethalin  0,05 (*)(P)  obilie 
   0,05 (*)(P)  potraviny živočíšneho pôvodu 
   0,1 (*)   olejnaté semená, čaj, chmeľ 
   0,1  zeler, zeler stonkový 
   0,2   mrkva, chren, petržlen, paštrnák,  
    čerstvá struková zelenina, strukoviny 
   0,05 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
210. pymetrozine 0,02 (*)(P)  obilie 
  0,01 (*)(P)  potraviny živočíšneho pôvodu 
  0,05  marhule, broskyne vrátane  
    nektáriniek 
    a obdobných hybridov, hlávková 
    kapusta, bavlníkové semeno 
  0,1 (*)  čaj 
  0,2   tekvicovité s nejedlou šupou, hlúbová 
    zelenina listová 
  0,3   citrusové plody 
  0,5 0,1 ríbezle 
  0,5 0,02 (*) egreše 
  0,5  jahody okrem divorastúcich, rajčiaky, 
    baklažán, tekvicovité s jedlou šupou 
  1  2 zeleninové vňate, fazuľka struková 
  1  paprika, čerstvá struková zelenina  
    okrem fazuľky strukovej 
  0,02 (*) 1 ibištek jedlý 
  2    šalát a obdobné 
  3  ostružiny, maliny 
  15   chmeľ  
  0,02 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
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211. pyraclostrobin 0,1 (P)  pšenica, raž, tritikale 
  0,3 (P)  jačmeň, ovos 
  0,02 (*)(P)  ostatné obilie 
  0,05 (*)(P)  mäso, vajcia 
  0,01 (*)(P)  mlieko 
  0,05 (P)  mango, papája 
  0,1 (P) 0,2 (P) slivky 
  0,1 (P)  mrkva, hlúbová zelenina  
    tvoriace ružice 
  0,1 (P)  petržlen, čierny koreň 
  0,2 (P)  marhule, broskyne vrátane  
    nektáriniek 
    a obdobných hybridov, cesnak,  
    šalotka, rajčiaky, baklažán, ružičkový 
    kel, hlávková kapusta 
  0,2 (P) 0,2 cibuľa 
  0,3 (P)  čerešne, višne, jadrové ovocie, 
    chren, paštrnák, strukoviny 
  0,5 (P)  jahody okrem divorastúcich, paprika, 
    pór, 
    ostatné bobuľové ovocie a drobné 
    ovocie okrem ríbezlí 
 
arsi
d14
100
614   

0,02 (*)(P) 0,5 (P) špenát a obdobné 

  1 (P)  citrusové plody, pistáciové orechy,  
    stolové hrozno, maliny, ostružiny 
  2 (P)  ríbezle 
    muštové hrozno, šalát a obdobné   
    okrem šalátu  kučeravého, 
    zeleninové vňate 
  10 (P)  kučeravý šalát, chmeľ 
  0,05 (*)(P)  čaj, olejnaté semená 
  0,02 (*)(P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
222. spiroxamine 0,3 (P)  jačmeň, ovos 
  0,05 (*) (P)  ostatné obilie 
  0,02 (P)  mlieko  
  0,2 (P)  pečeň, obličky 
  0,05 (*) (P)  ostatné potraviny živočíšneho  
    pôvodu 
  1 (P) 1 stolové hrozno, muštové hrozno 
  0,05 (*) (P) 3 banány 
  0,1 (*) (P) 0,1 (*) čaj, chmeľ 
  0,05 (*) (P) 0,05 (*) ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
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228. thiacloprid 0,02(*)(P) 0,1 pšenica 
 (F) 0,02(*)(P) 1 jačmeň, ovos 
  0,02(*)(P) 0,05(P) ostatné obilie 
  0,3(P)  obličky, pečeň 
  0,05(*)(P)  mäso, tuk 
  0,03(p)  mlieko 
  0,01(*)(P)  ostatné potraviny živočíšneho  
    pôvodu 
  0,02(*)(P) 0,05(P) ružičkový kel, kaleráb 
  0,1(P)  slivky 
  0,02(*)(P) 0,1(P) zeler buľvový, sladká kukurica, 
    hlúbová zelenina tvoriaca ružice, 
    strukoviny 
  0,2(P)  melón cukrový, melón vodový,  
    horčicové semeno 
  0,02(*)(P) 0,2(P) hlávková kapusta, hrášok 
  0,3(P)  jadrové ovocie, marhule, broskyne 
    vrátane nektáriniek a obdobných 
    hybridov, tekvicovité s jedlou šupou, 
    repkové semeno 
  0,02(*)(P) 0,3(P) zeler stonkový 
  0,3 0,3(P) čerešne a višne 
  0,5(P)  jahody okrem divorastúcich, rajčiaky,
    baklažán, papája 
  1(P)  krovité ovocie okrem divorastúceho, 
    okrem ostružín a malín, 
    ostatné bobuľové a drobné ovocie 
    okrem divorastúceho, paprika,  
    fazuľka struková 
  0,02(*)(P) 1(P) hlúbová zelenina listová 
  1(P) 3(P) ostružiny, maliny 
  2(P)  šalát a obdobné okrem rukoly 
  2(P) 3(P) rukola 
  3(P)  zeleninové vňate 
  0,05(*)(P)  ostatné olejnaté semená, čaj 
  0,05(*)(P) 0,1 chmeľ 
  0,02(*)(P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
231. thiophanate-methyl 0,3  jačmeň, ovos 
  0,05  raž, tritikale, pšenica 
  0,01 (*)  ostatné obilie 
  0,05 (*)  potraviny živočíšneho pôvodu 
  0,2  orechy 
  0,3  čerešne, višne, slivky, tekvicovité  
    s nejedlou šupou, sójové bôby 
  0,5  jadrové ovocie 
  1  ibištek jedlý, ružičkový kel 
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  0,1 (*) 1 mango, papája 
  2  marhule, broskyne vrátane  
    nektáriniek 
    a obdobných hybridov, rajčiaky, 
    baklažán 
  3  muštové hrozno 
  0,1 (*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
241. trifloxystrobin 0,05 (P)  raž, tritikale, pšenica 
  0,02 (*)(P)  ostatné obilie 
  0,05 (P)  banány, mrkva  
  0,02 (*)(P) 0,05 (P) brokolica, karfiol 
  0,05 (*)(P)  olejnaté semená, čaj 
  0,2  melón vodový 
  0,2 (P)  slivky, tekvicovité s jedlou šupou 
  0,02 (*)(P) 0,2 (P) tekvica, hlúbová zelenina hlávková, 
    pór 
  0,3 (P)  citrusové plody, melón cukrový 
  0,5 (P)  jadrové ovocie, jahody okrem  
    divorastúcich, rajčiaky, fazuľka  
    struková 
  0,02 (*)(P) 0,3 (P) olivy, paprika 
  0,02 (*)(P) 0,5 (P) mango 
  1 (P)  marhule, čerešne, višne, broskyne  
    vrátane nektáriniek a obdobných 
    hybridov, 
    ríbezle, egreše, papája 
  5 (P)  stolové hrozno, muštové hrozno 
  30 (P)  chmeľ 
  0,02 (*)(P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
251. dithiokarbamáty 1(ma, mz)  pšenica, raž, tritikale, špalda 
 (¹), (²) 2(ma, mz)  jačmeň, ovos 
  0,05(*)  ostatné obilie 
  0,05(*)  mäso, mlieko, vajcia 
  0,1(mz)  vlašské orechy, cesnak, fazuľka bez 
    strukov, hrášok, fazuľa, hrach 
  0,2(mz)  mrkva, chren, paštrnák, petržlen, 
    čierny koreň 
  0,3(mz)  potočnica lekárska 
  0,3(ma, mz,   
        me, pr)  zemiaky 
  0,3(ma, me,   
         pr, t)  zeler buľvový 
  0,5(mz)  cvikla, ibištek jedlý, hlúbová zelenina
    listová, čakanka, špargľa, rebarbora 
  0,5(ma,mz)  repkové semeno 
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  1(mz)  lahôdková cibuľka, hlúbová zelenina 
    tvoriaca ružice, kaleráb, fazuľka 
    struková 
  1(ma, mz)  cibuľa, šalotka, hrášok v strukoch 
  1(mz, pr)  tekvicovité s nejedlou šupou 
  2(mz)  mango, ružičkový kel 
  2(mz, t)  marhule, broskyne vrátane  
    nektáriniek 
  2(mz, pr)  tekvicovité s jedlou šupou 
  2(mz, me)  banány 
  2(mz, me,    
     t, z)  slivky 
  2(mz, me,   
     pr, t, z)  čerešne a višne 
  3(mz)  hlávková kapusta 
  3(ma, mz)  pór 
  3(ma, me) 3(mz, me) baklažán 
  3(mz, me, pr)  rajčiaky 
  5(mz)  citrusové plody, ríbezle 
  0,05(*) 5(mz) ostatné bobuľové a drobné ovocie 
    okrem divorastúcich 
  5(mz, pr)  olivy, paprika 
  5(mz, me)  zeleninové vňate 
  5(mz, me, t)  šalát a obdobné 
  5(ma, mz,    
     me, pr, t, z)  jadrové ovocie 
  5(ma, mz,   
      me, pr, t)  stolové hrozno, muštové hrozno 
  7(mz)  papája 
  10(t)  jahody okrem divorastúcich 
  25(pr)  chmeľ 
  0,1(*)  čaj 
  0,05(*) 0,1(*) olejnaté semená okrem repkových 
  0,05(*)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
     
253. pyrimethanil 0,05(*)(P)  obilie 
  0,1(P)  banány, cibuľa 
  0,2(P)  mandle, pistáciové orechy, hrášok 
  0,5(P)  strukoviny 
  1(P)  mrkva, rajčiaky, baklažán,  
    tekvicovité s jedlou šupou, pór 
  2(P)  paprika 
  2(P) 0,05(*)(P) fazuľka bez strukov 
  0,05(*)(P) 2(P) fazuľka struková 
  3(P)  marhule, slivky, zeleninové vňate 
  5(P)  jadrové ovocie, stolové hrozno a 
    muštové hrozno, jahody okrem  
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    divorastúcich, ostatné bobuľové  
    a drobné ovocie okrem divorastúcich 
  10(P)  citrusové plody, broskyne vrátane  
    nektáriniek a obdobných hybridov, 
    ostružiny, maliny, šalát hlávkový 
  0,05(*)(P) 10(P) endívia 
  0,1(*)(P)  olejnaté semená, čaj, chmeľ 
  0,05(*)(P)  ostatné potraviny rastlinného pôvodu 
                                                                                                                                                    “. 
 
 
4. V prílohe č. 3 vo vysvetlivkách sa 

uvedené označenia dopĺňajú takto: 
 
„(F)   Rozpustné v tuku. 
    (h) Na základe bežných hodnôt 

v dôsledku  použitia aldrinu 
a dieldrinu v minulosti. 

    (m)Kontrolné údaje ukazujú, že 
hladiny dieldrinu do 0,02 mg/kg 
možno nájsť v se-menách tekvice 
používaných na výrobu ole-ja. 

  (t) Dočasný MRL pre fenitrothion 
určený na 0,5 mg/kg pre pšenicu, 
jačmeň, raž a tri-tikale platí do 1. 
júna 2009. Pokiaľ tento limit 
nebude nahradený smernicou alebo 
nariadením pred týmto dátumom, 
bude sa uplatňovať príslušný limit 
určenia. 

     (t)Dočasný MRL pre chlormequat 
určený na 0,2 mg/kg pre hrušky sa 
uplatňuje do 31. júla 2009.“. 

 
5. Príloha č. 8 sa dopĺňa bodom 12, ktorý 

znie:    
                                                                                                                           

„12. Smernica Komisie 2008/17/ES z 19. 
februára 2008, ktorou sa menia a 
dopĺňajú určité prílohy k smerniciam 
Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 
90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne 
hladiny rezíduí pre acefát, 
acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, 
aldrín, benalaxyl, benomyl, 
karbendazím, chlórmekvát, 
chlórtalonil, chlórpyrifos, klofen-
tezín, cyflutrín, cypermetrín, 
cyromazín, diel-drín, dimetoát, 
ditiokarbamáty, esfenvalerát, fa-
moxadón, fenhexamid, fenitrotión, 
fenvalerát, glyfosát, indoxakarb, 
lambda-cyhalotrín, mepanipyrim, 
metalaxyl-M, metidatión, 
metoxyfenozid, pymetrozín, 
pyraklostrobín, pyrimetanil, 
spiroxamín, tiakloprid,  metyl-tiofanát 
a trifloxystrobín (Ú. v. EÚ L 50, 23. 2. 
2008) .“.  

 
Čl. II 

 
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. 

septembra 2008. 
 
 
 
 
          Minister pôdohospodárstva                                                 Minister zdravotníctva 
               Slovenskej republiky                                                        Slovenskej republiky 
 
                 Stanislav Becík, v. r.                                                         Richard Raši, v. r. 
 

 
 




