
J & Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 
252 66 Libčice nad Vltavou 

Tel: 220 941 259 Fax: 220 941 252 e-mail: beedol@beedol.cz 

V Dole, dne: 13.11.2008 

EGT sysetm spol. s.r.o. 

U Cukrovaru 1669/4B 

Opava Kateřinky 

747 05 

Posouzení pomocného rostlinného přípravku dle účinků na včely 

(slouží jako podklad pro zařazení přípravku) 

Na základě předloženého návrhu etikety, dodaného vzorku a výsledků testů toxicity na včely 
dle protokolu č. 2442/2008 doporučujeme zařadit pomocný rostlinný přípravek 

Energen 3D smáčedlo 

v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., v platném znění podle účinku na včely takto: 

Přípravek není zvlášť nebezpečný ani nebezpečný pro včely 

Zdůvodnění: 
Toxikologickými testy nebyla prokázána toxicita v koncentracích odvozených od 
maximálního dávkování. 

i' 

Dr.Ing.František Kamler 

ředitel ústavu 

Příloha: protokol č. 2442/2008 

mailto:beedol@beedol.cz
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EGT sysetm spol. s.r.o. 

U Cukrovaru 1669/4B 
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747 05 

Posouzení pomocného rostlinného přípravku dle účinků na včely 

(slouží jako podklad pro zařazení přípravku) 

Na základě předloženého návrhu etikety, dodaného vzorku a výsledků testů toxicity na včely 
dle protokolu č. 2441/2008 doporučujeme zařadit pomocný rostlinný přípravek 

Energen Foliar 

v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., v platném znění podle účinku na včely takto: 

Přípravek není zvlášť nebezpečný ani nebezpečný pro včely 

Zdůvodnění: 

Toxikologickými testy nebyla prokázána toxicita v koncentracích odvozených od 
maximálního dávkování. 

Dr.Ing.František Kamler 

ředitel ústavu 

Příloha: protokol č. 2441/2008 
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EGT sysetm spol. s.r.o. 

U Cukrovaru 1669/4B 

Opava Kateřinky 

747 05 

Posouzení pomocného rostlinného přípravku dle účinků na včely 

(slouží jako podklad pro zařazení přípravku) 

Na základě předloženého návrhu etikety, dodaného vzorku a výsledků testů toxicity na včely 
dle protokolu č. 2440/2008 doporučujeme zařadit pomocný rostlinný přípravek 

Energen Stimul 

souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., v platném znění podle účinku na včely takto: 
v 

Přípravek není zvlášť nebezpečný ani nebezpečný pro včely 

Zdůvodnění: 
Toxikologickými testy nebyla prokázána toxicita v koncentracích odvozených od 
maximálního dávkování. 

Dr.Ing.František Kamler 

ředitel ústavu 
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Příloha: protokol č. 2440/2008 
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Posouzení pomocného rostlinného přípravku dle účinků na včely 

(slouží jako podklad pro zařazení přípravku) 

Na základě předloženého návrhu etikety, dodaného vzorku a výsledků testů toxicity na včely 
dle protokolu č. 2438/2008 doporučujeme zařadit pomocný rostlinný přípravek 

Energen Aktivátor 

v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., v platném znění podle účinku na včely takto: 

Přípravek není zvlášť nebezpečný ani nebezpečný pro včely 

Zdůvodnění: 
Toxikologickými testy nebyla prokázána toxicita v koncentracích odvozených od 
maximálního dávkování. 

Dr.Ing.František Kamler 

ředitel ústavu 

Příloha: protokol č. 2438/2008 
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Posouzení pomocného rostlinného přípravku dle účinků na včely 

(slouží jako podklad pro zařazení přípravku) 

Na základě předloženého návrhu etikety, dodaného vzorku a výsledků testů toxicity na včely 
dle protokolu č. 2439/2008 doporučujeme zařadit pomocný rostlinný přípravek 

Energen Fruktus 

v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., v platném znění podle účinku na včely takto: 

Přípravek není zvlášť nebezpečný ani nebezpečný pro včely 

Zdůvodnění: 
Toxikologickými testy nebyla prokázána toxicita v koncentracích odvozených od 
maximálního dávkování. 
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Dr.Ing.František itamler 

ředitel ústavu 

Příloha: protokol č. 2439/2008 
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