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 Používání přípravků na ochranu rostlin 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů 

Prodeje pesticidů dle zemí EU v přepočtu na zemědělsky 
obhospodařovanou půdu  (v kg účinných látek/ha) - 2014 



Agriculture Atlas 2019 



Celková spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR v ovocných sadech  
(v tunách účinné látky) 
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Celkové – 31 % 
Na 1 hektar - 21 % 



Zdroj: ÚKZÚZ, sekce rostlinolékařské péče   

Celková spotřeba účinných látek přípravků na ochranu rostlin 
 

Ovocné sady r.2018 
 

   173.700 kg 
 
   z toho 71.400 kg účinných látek povolených do ekologického zemědělství 
(hydroxid měďnatý, CPGV, kvasnice, přesličkový extrakt, polysulfid vápenatý, síra, olej řepkový,oxichlorid měďnatý, spinosad, 
mořské řasy, hydroxid měďnatý) 

 

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR v ovocných sadech - 2018 

41 %  



 

Integrovaná produkce ovoce 
 
Integrovaná produkce je ekonomická produkce ovoce vysoké kvality při 

uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a minimalizaci 
nežádoucích vedlejších účinků agrochemikálií při jejich používání. 

 
• Vznik v 70. letech 
• Výzkumná činnost – VŠÚO, VÚRV a další (technologie a metodiky pěstování) 

• Právní ochrana známky SISPO od r. 1995 
• Zařazení IP do podpory v rámci Programu rozvoje venkova od roku 2005 



„Cena zdraví a bezpečného životního 
prostředí“,  je vyhlašována společností 
Business Leaders Forum, sdružením 
mezinárodních a českých společností 
a firem, které prosazují dodržování 
etiky v podnikatelské praxi. Projekt 
„Integrovaná produkce ovoce“ byl 
nominován porotou pod vedením prof. 
Bedřicha Moldana za Českou republiku 
na Evropskou ekologickou cenu pro 
podnikatele 2012 (The European 
Business Award for the Environment 
2012). Tuto prestižní nominaci získal  
v kategorii – Environmentální 
management.  



- Ochrana rostlin je prováděna tak, aby rezidua pesticidů byla nižší než 
100 % maximálního limitu MLR dle nařízení č.396/ES/2005 

        - nejčastěji v rozmezí 33 % až 50 % maximálního limitu 

 

                      omezení počtu reziduí nad hodnotu 0,01 mg/kg 

 

Nízkoreziduální produkce  ovoce 

Bezreziduální produkce  ovoce 

- Ochrana rostlin je prováděna tak, aby rezidua pesticidů byla nižší než 
0,01 mg/kg (parametr dětské výživy) v době sklizně produkce 



Preventivní metody 
• Výběr stanoviště 

• Snížení infekčního zdroje chorob 

• Snížení populace škůdců 

Monitoring chorob a škůdců 

Preference biopreparátů 

Podpora biodiverzity 

Introdukce predátorů 

Antirezistentní strategie 

Prodloužení  ochranných lhůt  přípravků 

Jak toho dosáhnout ? 



• Počet ošetření není relevantním údajem ve vztahu k obsahu 
reziduí v produkci 

• V posklizňové úpravě se v ČR nepoužívají žádné biocidní přípravky  

• V ČR se nepoužívají vosky při třídění a balení produkce 

• Během skladování se využívá pouze technologie SMARTFRESH 

  Počet ošetření  během vegetace a při skladování u ovoce 



• Státní – SZPI 

• Privátní certifikace – GLOBALGAP, SISPO a další 

• Pěstitelé 

• Odběratelé  

Kontrola reziduí pesticidů v ovoci 



Negativní  prezentace v médiích 





 "Právě produkce nízkoreziduálních potravin, jako třeba jablíček nebo jiného 

ovoce z českých sadů, je takový dobrý výsledek spojeného úsilí farmářů, kteří 
skutečně naslouchají našim zkušenostem a nás, kteří to kontrolují, takže to je 

jedna taková pozitivní stránka naší práce, že máme zpětnou vazbu" 





     Vladislav Vančura (1891 – 1942) 

 „Země bez stromů je chudá země…” 



18 Děkuji za pozornost 


