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Integrovaná ochrana rostlin – změna 

rostlinolékařské legislativy v EU i v ČR  

 

Rámcová směrnice Evropského parlamentu a Rady o udržitelném využívání 
pesticidů 2009/128/ES, článek č.14 a příloha č. III 

 

Povinnost pro profesionální uživatele pesticidů využívat  zásady integrované 
ochrany rostlin (IOR) podle přílohy III směrnice  -  od 1.1. 2014 v ČR (EU) 

 

Novela zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - citace z § 5  
Integrovaná ochrana rostlin 

1) Opatření IOR udržují používání přípravků a ostatních metod ochrany rostlin na 
úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit, 
přičemž je kladen důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení 
zemědělských a lesních ekosystémů.  

2) Profesionální uživatelé jsou povinni za podmínek uvedených v odstavci 1 
uplatňovat obecné zásady IOR, které obsahují zejména:  

 

Vymezení zásad IOR ve vyhlášce č. 205/2012 Sb. o IOR k novele zákona č. 

326/2004 Sb.  

 



Historie IOR 

Počátek: 

 vymezení koncepce 1959 – kalifornští entomologové (van Der 

Bosch, Hagen, Smith, Stern) – systémový přístup k potlačování 

škodlivých organismů.  

 

IOR: 

  zavedena do praxe od konce 70. let   

 otevřený systém, který je možno stále zdokonalovat (priorita 

výzkumu)  

 

IOR = prevence  - monitoring  - intervence 

 

 

 



Co je integrovaná ochran rostlin 

(IOR) 

IOR = IPM (Integrated pest management) termín známý, široce 
využívaný ve vědě a výzkumu i v odborné zemědělské praxi. 

 

 

IOR: 

dosud uplatňována pěstiteli dobrovolně, na základě doporučení, 

 

 nebo v systémech integrované produkce (ovoce, réva, zelenina) 
– IOR je základ pro dodržování směrnic IP 

 

polní plodiny - v současnosti se využívají pouze dílčí prvky 
systému (nebo jsou uplatňovány pěstitelské postupy a metody 
ochrany, které jsou zcela v rozporu s IOR) 

 

 



Definice IOR ze směrnice 2009/128/ES  

 
„Integrovaná ochrana rostlin“ - pečlivé zvažování veškerých 

dostupných metod ochrany rostlin a následná integrace vhodných 

opatření, která potlačují rozvoj populací škodlivých organismů a 

udržují používání přípravků na ochranu rostlin jiných forem zásahu 

na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska 

odůvodnit a které snižují či minimalizují ohrožení lidského zdraví 

nebo životního prostředí. Systém integrované ochrany rostlin klade 

důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení 

zemědělských ekosystémů a podporuje mechanismy přirozené 

ochrany proti škodlivým organismům.  

IOR klade důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení 

zemědělských ekosystémů a podporuje přirozené mechanismy 

ochrany před škodlivými organismy“  

 



 

Definice integrované ochrany rostlin podle §2 odst. 1 

písm. k zákona č. 326/2004 Sb.:  

 
„Pro účely tohoto zákona se rozumí: 

integrovanou ochranou rostlin souhrn 

opatření, která po zvážení veškerých 

dostupných metod ochrany rostlin potlačují 

rozvoj populací škodlivých organizmů, 

podporují přirozené mechanizmy ochrany 

před škodlivými organizmy a snižují rizika 

pro lidské zdraví a životní prostředí.“ 



Definice integrované ochrany rostlin 

IOR je systém ochrany používající všechny ekonomicky, 

ekologicky, ekonomicky a toxikologicky přijatelné metody 

pro udržení škodlivých organismů pod hladinou škodlivosti 

s přednostním využitím přirozených omezujících faktorů. 

Integrace je na třech úrovních:  

 integrace metod ochrany proti jednomu druhu škůdce 

(úroveň populace),  

 integrace metod ochrany proti komplexu škůdců na jedné 

plodině (úroveň společenstva), 

 integrace metod ochrany proti komplexu škůdců na všech 

plodinách v osevním postupu – v čase i prostoru (úroveň 

ekosystému). 

 



Základní komponenty IOR 

 
 preventivní metody ochrany,  

 využívání metod prognóz a monitorování škodlivých 

organismů,  

 využívání ekonomických prahů škodlivosti (kritického 

počtu), 

 přednostní využívání selektivních prostředků ochrany vůči 

přirozeným nepřátelům škodlivých organismů a prostředků 

ochrany neškodných pro životní prostředí, biologických 

prostředků a nových strategií v ochraně rostlin, před 

širokospektrálními syntetickými pesticidy, 

 monitoring rezistence škodlivých organismů k pesticidům 

a využívání antirezistentních strategií.  

 



 

Principy IOR 

  náhrada části vkládaných energií informacemi 

 více informací méně energie (menší potřeba pesticidů, méně 

aplikací)  

 vyšší úroveň řízení IOR, vyšší požadavky na kvalifikaci 

pracovníků, vyšší požadavky na informace 

 vyšší úroveň uplatnění preventivních metod – osevní postupy, 

agrotechnika, odrůdy (doporučení podle zásady č. 1) 

 chemie nemůže být náhradou za chyby v agrotechnice, za 

nedostatky v technologiích 

 chyby v řízení IOR se trestají: snižováním efektivnosti 

pěstování, zvyšováním ztrát na výnosech, zvyšováním 

nákladů na ochranu 

 



Obtíže při uplatňování IOR  

Obavy pěstitelů:  z kontrolního systému, ze sankcí, z nárůstu administrativy 

Kde se budou zásady nejméně dodržovat? Které  a proč? 

 

Systém IOR je legislativně zaváděn do všech plodin i do všech zemí EU bez ohledu na 

rozdílnou úroveň vývoje ochrany rostlin mezi státy a mezi plodinami (polní plodiny – vytrvalé 

kultury). 

Žádná analýza situace v ČR nebyla provedena, legislativa ani státní správa předem takové 

informace nepotřebuje 

 

Rozdíly mezi státy EU: rozdílné řešení problémů, rozdílná doporučení pro IOR, rozdílné 

kontrolní systémy, rozdílné přístupy k podpoře a k sankcím. 

 

Rozdíly mezi plodinami:  

 polní plodiny – podmínky zavádění IOR stanovené legislativně od roku 2014 tvoří základ 

(base line)   

 vytrvalé kultury (ovce a réva) – podmínky zavádění IOR stanovené legislativně od roku 

2014 jsou v převážně většině již naplněny v systémech integrované produkce, další vývoj 

IOR v těchto plodních je možný nad rámec legislativních požadavků    

 



 
Pyramida zdokonalování systému IOR 

 
Vytrvalé kultury:                            ovoce v IP 

                                                     ovoce 

                                                    réva vinná v IP 

                                                 réva vinná 

                                               chmel 

Polní plodiny:                       zelenina v IP 

                                           zelenina 

                                         víceleté pícniny 

                                       brambory 

                                    cukrovka 

                                  technické plodiny (mimo řepku) 

               obilniny:   sladovnický ječmen 

                              potravinářská pšenice 

                           krmné obilniny 

                      kukuřice 

               řepka 

 



Příležitosti uplatňování IOR - zdokonalování 

systému IOR  

Očekávaný vývoj po legislativním zavedení IOR pro polní plodiny od 

roku 2014 

 Zavádění IOR umožní pěstiteli od prvního roku získávat informace, 

podle nichž může systém v dalších letech zdokonalovat. 

 Z dikce zákona plyne, že uplatňování postupů v rámci systému IOR 

musí být ekonomicky zdůvodnitelné.  

 Doporučení uváděná u jednotlivých zásad není nutné uplatňovat, 

pokud by snižovala ekonomický profit.  

 Ke zdůvodnění je třeba využívat doporučení v rámci zásady č.8.  

 Bodový kontrolní systém IOR umožní autokontrolu pěstiteli a 

nalezení chyb a nedostatků při naplňování IOR. 

 



Evidence IOR: 

 usnadňuje připravit plán ochrany rostlin na další rok 

(strategii v OR), 

 zlepšuje operativní rozhodování v ochraně rostlin (jak to 

bylo v předchozích letech, výskyty škodlivých organismů 

jsou obvyklé, neobvyklé, účinnost opatření je dobrá, 

špatná, ztráty na výnosech jsou průměrné, nadprůměrné 

atd.) 

 pokud je nad rámec současné legislativy, je primárně 

určena pro potřeby pěstitele, ne pro kontrolu dodržování 

zásad IOR orgány státní správy. 

 



Obecné zásady integrované ochrany rostlin  
- přehled 8 zásad, které jsou formulovány ve  vyhlášce 

č.205/2012 Sb. k zákonu 326/2004 Sb. ve znění zákona 

č.191/2012 Sb. jako povinnosti pro profesionální uživatele 

pesticidů   

1. Opatření pro prevenci anebo potlačení škodlivých organismů 

(střídání plodin, agrotechnika, výběr odrůd, osivo a sadba, podpora 

užitečných organismů atd.) 

 

2. Monitorování výskytu škodlivých organismů, včetně využívání 

systémů předpovědí (prognóz) a systémů varování a včasné 

diagnózy.   

 

3. Rozhodování o provedení ošetření podle prahů škodlivosti 

(kritického počtu) ve srovnání s výskytem škodlivého organismu 

na poli.  

 



 

4. Preference  nechemických prostředků a metod před chemickými 

přípravky, pokud uspokojivě zajistí ochranu před škodlivými organismy.  

 

5. Výběr přípravků selektivních k přirozeným nepřátelům, s co nejmenšími 

vedlejšími účinky pro lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí.  

 

6. Používání pesticidů a dalších způsobů ochrany profesionálními uživateli 

by mělo být pouze v nezbytném rozsahu.  

 

7. Uplatňování antirezistentních strategií.   

 

8. Ověřování úspěšnosti provedených ochranných opatření.   

 

 

Obecné zásady integrované ochrany rostlin  
- přehled 8 zásad, které jsou formulovány ve  vyhlášce k 

zákonu jako povinnosti pro profesionální uživatele pesticidů   

 



Charakteristika zásad IOR a příklady 

doporučovaných opatření   

 

V následující části je ke každé z 8 zásad IOR, které jsou oproti 

znění ve vyhlášce uváděny pod zkráceným názvem, 

doplněna charakteristika zásady a příklady doporučovaných 

opatření. V informačním systému Rostlinolékařského 

portálu budou doporučení pro naplňování zásad IOR 

specifikována pro jednotlivé plodiny nebo skupiny plodin, 

naproti tomu následující text uvádí pouze obecná 

doporučení. 



1. Opatření pro prevenci anebo potlačení 

škodlivých organismů (mimo pesticidů). 

Tato zásada má podle vyhlášky a v souladu se směrnicí 
2009/128/ES jako jediná, vnitřní strukturu v podobě 6 
samostatných dílčích zásad. Pro dosažení účinného 
systému ochrany rostlin je  nezbytné kombinovat a 
integrovat různá opatření. Jedním ze základních 
požadavků IOR je využívat souboru preventivních nebo 
podpůrných opatření, která patří do nepřímých metod 
ochrany. Pro profesionální uživatele pesticidů bude pro 
tuto zásadu povinnost zvažovat využití níže uvedených 
dílčích zásad.  



1. Opatření pro prevenci anebo potlačení 

škodlivých organismů (mimo pesticidů). 
1.1 Střídání plodin. 

Doporučuje se využívat vhodné režimy střídání plodin (osevní postupy) a 
výběr plodin a jejich odrůd vhodných pro pěstování podle podmínek 
prostředí. Vyhodnotit rizika nevhodných osevních postupů pro 
zvyšování výskytu a škodlivosti škodlivých organizmů a pro 
zvyšování potřeby chemického ošetření. Využívat speciální osevní 
postupy na erozně ohrožených plochách (a další postupy pro 
dodržování opatření v rámci GAEC).  

1.2 Vhodné pěstitelské postupy. 

Doporučuje se:  

1) využívat vhodná agrotechnická opatření, např. doby výsevu, hustotu 
výsevu, podsev, způsob obdělávání půdy, vhodné mechanizační 
prostředky;  

2) využívat vhodnou mechanizaci a agrotechniku pro omezování výskytu 
škodlivých organizmů a pro zabránění eroze půdy;  

3) vyhodnotit přínosy a rizika minimalizace zpracování půdy pro 
ochranu rostlin a využívat opatření na minimalizaci takových rizik.  



1. Opatření pro prevenci anebo potlačení 

škodlivých organismů (mimo pesticidů). 

1.3 Pěstování odolných nebo tolerantních odrůd a používání 
certifikovaného osiva a sadby. 

Pro škodlivé organizmy, které působí v určitém regionu pravidelně 
hospodářské škody nebo je riziko takových škod vysoké, se 
doporučuje:  

1) přednostně využívat vůči těmto škodlivým organizmům odolné 
(rezistentní) odrůdy, včetně geneticky modifikovaných, pokud jsou 
dostupné; 

2) využívat také odrůdy s vyšší polní odolností, pokud jsou takové 
odrůdy dostupné nebo odrůdy tolerantní, pokud nejsou zdrojem 
jiných problémů v ochraně rostlin; 

3) přednostně využívat certifikovaného osiva a sadby a osiva mořeného 
proti spektru škůdců a chorob, které pravidelně v regionu škodí;  

4) vyhodnotit rizika využívání farmářského osiva a při zjištění zvyšování 
škodlivosti některých chorob a škůdců omezit používání takového 
osiva. 

 



1. Opatření pro prevenci anebo potlačení 

škodlivých organismů (mimo pesticidů). 

1.4.Vyvážené hnojení, vápnění, zavlažování a odvodňování. 

Doporučuje se:  

1) vyvážené hnojení živinami, dodržování maximálních limitů 
například při hnojení dusíkem; 

2) pro zabránění vlivu deficiencí u citlivých odrůd provádět rozbory 
a dohnojovat mikroprvky; 

 3) regulace zavlažování pro optimální vývoj rostlin a pro omezení 
vlivu nepříznivého působení abiotických faktorů a omezení škod 
působených škodlivými organizmy; 

 4) využívat přípravky na ochranu rostlin a metody pro podporu 
přirozené obranyschopnosti rostlin vůči škodlivým organizmům.  



1. Opatření pro prevenci anebo potlačení 

škodlivých organismů (mimo pesticidů). 

1.5. Hygienická opatření pro zamezení šíření škodlivých organismů 

Doporučuje se čištění strojů a zařízení pro zabránění šíření škodlivých 
organizmů u těch druhů, pro které jsou tato opatření účinná a 
provádění karanténních a dalších opatření při výskytu regulovaných 
škodlivých organizmů.  

 

1.6. Ochrana a podpora užitečných organismů – přirozených nepřátel 
škodlivých organismů 

Doporučuje se:  

1) podpora biodiverzity, využívání ekologických infrastruktur na 
produkčních plochách i mimo ně (biokoridory atd.); 

2) tam kde je to účelné využívat ve větší míře mulčování; 

3) využívat pro ochranu proti škodlivým organizmům přípravky na 
ochranu rostlin selektivní k přirozeným nepřátelům. 

 



2. Monitorování výskytu škodlivých organismů, 

včetně využívání systémů předpovědí (prognóz) a 

systémů varování a včasné diagnózy. 

Tyto činnosti zahrnují: sledování škodlivých organizmů pomocí vhodných a 
dostupných postupů a nástrojů (metody diagnostiky, metody monitorování, 
automatické meteostanice, expertní systémy atd.) na konkrétních 
stanovištích a pokud je to možné, využívání služeb odborně kvalifikovaných 
poradců.   

Doporučení: využívat informační systém Státní rostlinolékařské správy: 
monitorování škodlivých organizmů a prognózy jejich výskytu, které 
obsahují aktualizované přehledy o výskytu hospodářsky významných 
škodlivých organizmů, zahrnující mapy výskytu škodlivých organizmů, 
monitorovací zprávy, monitoring mšic pomocí nasávacích pastí, monitoring 
vybraných škodlivých druhů motýlů pomocí světelných lapačů a monitoring 
škůdců pomocí feromonových či optických lapáků, využití sum efektivních 
teplot pro monitoring škůdců a simulační modely epidemií některých chorob 
rostlin a vývoje škůdců, atd. Metody monitorování škodlivých organizmů, 
které může pěstitel sám využívat, jsou většinou součástí metodik ochrany 
rostlin, které zveřejňují příslušné plodinově zaměřené výzkumné organizace 
nebo oborově zaměřené výzkumné organizace a univerzity na svých 
webových stránkách. Při problémech s diagnostikou škodlivých organizmů 
se doporučuje obracet se na výzkumné organizace, univerzity nebo privátní 
poradenské služby, které tyto služby nabízí na svých webových stránkách.  



3. Rozhodování o provedení ošetření podle objektivizace rizik 

výskytu a prahů škodlivosti (kritického počtu) ve srovnání 

s výskytem škodlivého organismu na poli. 

Zahrnuje rozhodování profesionálního uživatele pesticidů, kdy a zda 
použije opatření na ochranu rostlin, na základě prahů škodlivosti 
(kritických počtů), které by měly být stanoveny na základě vědecky 
získaných dat a musí zohledňovat podmínky dané oblasti, konkrétní 
území, případně plodinu a odrůdu a zvláštní klimatické nebo 
meteorologické podmínky. 

Doporučení: využívat pro rozhodování o ošetření dostupné prahy 
škodlivosti a metody signalizace podmínek vzniku infekce a negativní 
prognózy průběhu epidemií chorob. Pro rozhodování je nezbytné znát 
skutečný výskyt škodlivého organizmu na poli (v porostu), tj. využívat 
dostupné metody monitorování výskytu. Pro škodlivé organizmy na 
polních plodinách jsou známé prahy škodlivosti uvedeny v této 
metodické příručce. Pro škůdce ovoce, zeleniny a révy vinné lze 
využívat prahy škodlivosti z metodik pro integrovanou produkci těchto 
plodin. Signalizace podmínek vzniku infekce a negativní prognózy 
průběhu epidemií chorob pro hospodářsky významné patogeny jsou 
zveřejňovány v informačním systému SRS na jejich webu nebo na 
webu plodinově příslušných výzkumných organizací. 



Zásada č.3 - Příklady obtíží  

Předpovědi ztrát na výnosech 

Křivka škodlivosti R = A0 + A1 . H 

A0, A1 – jsou empirické konstanty,  

R – škoda obvykle vyjádřená jako % snížení výnosu ve srovnání 

s porostem bez poškození,  

H – stupeň napadení  

 

Příklad: Kohoutci na pšenici 

 Rt = - 0,189 + 4,27 . H     - odrůdy tolerantní,  

 Rs = - 0,242 + 5,44 . H    - odrůdy středně citlivé 

 Rc = - 0,347 + 7,77 . H    - odrůdy citlivé 

 



Zásada č.3 - Příklady obtíží  

Prahy škodlivosti – aktualizované: počet jedinců nebo stupeň 

napadaní porostu, který způsobí v průměru 3 % ztráty na 

výnose. 

 

Příklad pro kohoutky na pšenici 

 0,7 pro odrůdy tolerantní (pozdní) 

 0,6 pro odrůdy středně citlivé (poloranné) 

 0,4 pro odrůdy citlivé (ranné)  

 ošetří se v době, kdy 50 % larev je vylíhlých z vajíček 

  



4. Preference všech nechemických prostředků a 

metod před chemickými přípravky, pokud 

uspokojivě zajistí ochranu před škodlivými 

organismy. 

Preference spočívá v přednostním využívání povolených biologických 
prostředků ochrany (včetně botanických pesticidů), fyzikálních metod 
ochrany, jiných nechemických metod či prostředků ochrany a nových 
strategií v ochraně rostlin před chemickými přípravky. 

Doporučení: využívat dostupné nechemické prostředky (biopreparáty, 
bioagens a pomocné prostředky ochrany, včetně semiochemikálií, 
botanických pesticidů a pasivních prostředků ochrany rostlin), pokud 
tyto prostředky uspokojivě zajistí ochranu nebo pokud to systém 
pěstování vyžaduje (ekologické zemědělství, systémy integrované 
produkce). Jejich seznam je uveden v této publikaci. Vzhledem 
k tomu, že aplikace takových prostředků je náročná na výsledky 
monitoringu škodlivých organizmů, na podmínky aplikace, 
dávkování, atd., doporučuje se využívat při takových aplikacích 

odborné poradce.   



5. Výběr přípravků selektivních k přirozeným 

nepřátelům, s co nejmenšími vedlejšími účinky pro 

lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí. 

Zásada spočívá v preferenci co nejvíce specifických přípravků 
k danému škodlivému organizmu, preferenci přípravků 
s minimálními riziky na lidské zdraví a minimálními riziky 
na necílové organizmy a na životní prostředí. 

Doporučení: 1) přednostně využívat přípravky s co 
nejmenšími riziky pro životní prostředí, zdraví člověka  
a necílové organizmy; 2) využívat informací o vedlejších 
vlivech pesticidů; 3) využívat informace o vlivu pesticidů 
na přirozené nepřátele škůdců; 4) omezit používání 
širokospektrálních pesticidů a dávat přednost druhově nebo 
skupinově specifickým přípravkům; 5) pro minimalizaci 
rizik na lidské zdraví se doporučuje využívat informace o 
dynamice degradace reziduí pesticidů v produktech.  



Zásada č.5 - Příklady obtíží  - Výběr přípravků 
Nedostatečný sortiment přípravků na ochranu rostlin v ČR – snížení 

konkurenceschopnosti s ostatními zeměmi EU (legislativa harmonizaci umožňuje, 

administrativa ji zpomaluje tak, že dosažení úrovně okolních zemí je v horizontu 

delším než 10 let) 

Nedostatečný sortiment přípravků na ochranu rostlin v EU – regulace přípravků podle 

principu předběžné opatrnosti (podle politických a ne vědeckých rozhodnutí) 

 

Účinnost přípravků versus cena přípravků 

Výběr přípravků – reklama výrobců přípravků 

 

Semafor přípravků verzus semafor účinných látek přípravků. 

Informace úředních rostlinolékařských autorit verzus informace světové vědy a 

výzkumu. 

 

Semafor přípravků: 

Stát zveřejňuje informace dodané výrobcem pesticidů za účelem povolení přípravku. 

Informace nejsou aktualizovány v dlouhých časových horizontech.  

 



Zásada č.3  příklady příležitostí - plnění zásad IOR nad rámec 

současné legislativy 
 

Model ekonomického prahu škodlivosti (EPŠ) – základ 

expertního systému IOR 

 

EPŠ (EHŠ)  =  100 . N . u . e / (R(H) . V . C), 

H  - populační hustota škodlivého organismu nebo stupeň výskytu,  

N - náklady na ochranný zásah ( Kč/ha), jsou součtem aktuální ceny prostředků 

ochrany na 1 ha a aktuální ceny za aplikaci na 1 ha, 

u – parametr biologické účinnosti prostředku (u = 100/účinnost vyjádřená v %), 

e – parametr environmentální zátěže prostředku, 

R(H) – analytické vyjádření křivky škodlivosti pro daný druh škodlivého 

organismu a určitou plodinu (R – škoda vyjádřená jako % snížení výnosu ve 

srovnání s porostem bez poškození, H – populační hustota škodlivého 

organismu (nebo stupeň výskytu), 

V – výše výnosu  porostu bez poškození (t/ha), 

C – výkupní cena produktu na jednotku množství (Kč/t), 

T = V . C,  kde T – hodnota tržní produkce na jednotku produkce (Kč/ha). 

 



Zásada č.5 příklady příležitostí - plnění zásad IOR nad 

rámec současné legislativy  

Výběr přípravků v systémech integrované produkce ovoce a 

zeleniny polních plodin  

 

Semafor účinných látek přípravků na ochranu rostlin 

 Informace jsou zveřejňovány ve vědeckém tisku, 

aktualizovány v několika světových informačních 

databázích.  

 



Včely – ryby - žížaly 



Třídy toxicity pesticidů na ryby, včely a žížaly - počet 

účinných látek pesticidů registrovaných v ES v jednotlivých 

kategoriích z celkového počtu účinných látek (OILB) 
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          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

Abamectine A 18EC   13,5 N-T T       T N N     T T   +   + II 

Thiram F 80WP 0,2 960 T N         N T M N   M M -   + III 

Glyphosate H 360g/L 1   M       N   M       N M   - - - U 

Indoxacarb I 30WG     N       M   N M N     M N - - + III 

Carbaryl PGR 85EC 0,125 638 M N         T T T     T   + + + II 
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funkce Účinná látka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 

I Acetamiprid                         

I Alfa-cypermethrin                         

F Azoxystrobin                         

I Bacillus thuringiensis ssp.kurstaki                         

I Beta-cyfluthrin                         

F Coniothyrium minitans                         

H Cycloxydim                         

I Deltamethrin                         

F Difenoconazole                         

I Diflubenzuron                         

Přehled vedlejších účinků účinných látek přípravků na ochranu rostlin povolených v 

ČR nebo potenciálně využitelných pro ochranu brukvovité zeleniny na necílové 

organismy (použití červeně označené účinných látek je v systému integrované 

produkce zakázáno: podle NV79/2007Sb.) I – insekticid, F – fungicid, H - herbicid  

 



Zásada č.5 příklady příležitostí - záporné externatity 

z používání pesticidů 

 Kdo zaplatí pesticidní daň? 

 Příklad Dánsko:  zdanění pesticidu – čím škodlivější pro 

životní prostředí, tím větší daň (tím dražší) – vzrůst nákladů 

na ochranu rostlin 

 Kdo jinde platí za negativní dopady pesticidů na životní 

prostředí? Jak se o tyto vícenáklady dělí: (1) producent 

pesticidů, (2) zemědělec - výrobce potravin, (3) spotřebitel 

– daňový poplatník. 

 Příklady výpočtu záporných externalit - započítají se do 

nákladů nebo ztracených zisků zemědělců.  

 



Zásada č.5 příklady příležitostí - nízkoreziduální 

produkce ovoce a zeleniny 

Vyšší stupně regulace pesticidů v produktech (base line je MLR) – 

minimalizace výskytu reziduí pesticidů v produktech: nejprve ovoce a 

zelenina, suroviny pro další potraviny, krmiva pro zvířata) 

Neočekává se v EU (ani ve světě v důsledku postupující světové 

globalizace obchodu s potravinami) radikální omezování pesticidů – 

zpřísňování limitů reziduí v potravinách (změny MLR) 

 

Očekává se, že zpřísňování limitů reziduí pesticidů se odehraje 

v citlivých komoditách (jako ovce, zelenina) na úrovni tržních 

mechanismů (obchodu). 

Dnes je to příležitost pro systémy integrované produkce  - potenciál pro 

vícekolejný vývoj – příklad akční prahy pro ovoce a zeleninu  

 – příklad obilniny pro potraviny ve Francii  

 



Zásada č.5 příklady příležitostí - nízkoreziduální produkce ovoce 

a zeleniny 

Modely degradace účinných látek pesticidů: 

y = a*exp(bx),    kde y = množství účinné látky (mg/kg), x = počet dnů 

od aplikace) 

 

Akční prahy pro nízkoreziduální produkci - jsou nejvyšší přípustné, toxikologicky 

přijatelné množství pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, které odpovídá 

předem stanovené požadované hodnotě procenta MLR platného pro konkrétní 

potravinu nebo potravinovou surovinu (například pro 25 % nebo 75 % MLR).  

 

Akční ochranné lhůty (AOL) – vyjadřují dobu ve dnech, od termínu poslední možné 

aplikace přípravku do sklizně produktu uváděné pro přípravek a konkrétní plodinu, při 

kterých je garantováno dodržení předem stanovené hodnoty reziduí pesticidů 

odpovídající akčnímu prahu. Například AOL25 je akční ochranná lhůta pro stanovený 

akční práh 25 % MLR, AOL0,01 je akční ochranný lhůta pro tzv. bezreziduální 

produkci.  

  

 



Průběh degradace reziduí 
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Ovoce versus zelenina 
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6. Používání pesticidů a dalších způsobů ochrany 

profesionálními uživateli by mělo být pouze v 

nezbytném rozsahu.  
Zásada je založena na dodržování optimalizace dávek a četností aplikací 

pesticidů, s preferencí výběrových ošetření, omezení rizik pro okolní 
vegetaci (úletů pesticidů) a omezení rizik vzniku rezistence populací 
škodlivých organizmů vůči pesticidům.  

Doporučení:  

1) dodržovat zásady správné aplikace pesticidů, včetně zabránění úletů a 
dodržování ochranných pásů podél vodních zdrojů; 

2) využívat nízkoúletové technologie při posouzení jejích přínosů a 
možných rizik; 

3) využívat výběrová ošetření podle stupně výskytu škodlivého 
organizmu, například včetně cíleného ošetření okrajů (při okrajovém 
efektu výskytu škůdců) a využívat mechanizaci pro precizní 
zemědělství; 

4) optimalizovat dávky a četnosti aplikací pesticidů a maximalizovat 
využití smáčedel při zhodnocení jejich výhod a rizik.  

 



7. Uplatňování antirezistentních strategií. 

Pokud je známé riziko rezistence vůči určitému opatření a 

pokud početnost škodlivých organizmů vyžaduje opakované 

ošetření plodin pesticidy, pak je nutné uplatňovat systémy 

pro zabránění nebo oddálení vzniku rezistence škodlivého 

organizmu vůči pesticidu.  

Doporučení: využívat antirezistetní strategie u všech 

škodlivých organizmů, pro které je rezistence v ČR 

prokázána nebo pro které je vysoké riziko vzniku rezistence 

vůči pesticidům. Pro zachování účinnosti přípravků na 

ochranu rostlin je třeba zejména střídat přípravky s různým 

mechanizmem účinku účinných látek. Informace o rizicích 

vzniku a výskytu rezistentních populací bude zajišťovat 

SRS. 



Zásada č.7 - Příklady obtíží - uplatňování antirezistentních 

strategií 

 Informace je nutné každoročně aktualizovat (je to úkol pro 

výzkum, státní správu i producenty pesticidů) 

 vývoj rezistence škodlivých organismů k pesticidům je 

velmi dynamický, rychle se mění spektrum účinných látek 

 mění se doporučované antirezistentní strategie (příklad 

blýskáček řepkový)  

 



8. Ověřování úspěšnosti provedených 

ochranných opatření. 

Ověřování úspěšnosti používaných pesticidů a dalších 
opatření v ochraně rostlin by mělo být prováděno každým 
profesionálním uživatelem na základě evidence používání 
pesticidů a na základě sledování a evidence výskytu 
škodlivých organizmů.  

Doporučení: provádět monitorování hospodářsky 
významných škodlivých organizmů nebo provádět jejich 
sledování na poli před ošetřením a po ošetření a vést o této 
činnosti evidenci. Účelné je také propojit evidenci o 
ochraně rostlin s evidencí o výši výnosů a ztrát na 
výnosech a na kvalitě produktů způsobených škodlivými 
organizmy. Takové informace jsou nezbytné pro 
vyhodnocování úspěšnosti uplatňování zásad IOR a pro 
přípravu plánu ochrany rostlin na příští rok.  

 



8. Ověřování úspěšnosti provedených 

ochranných opatření - evidence. 

Podle současně platné legislativy je závazná dokumentace o použití pesticidů 
v požadované struktuře.  

Doporučuje se nad rámec závazné dokumentace doplnit do evidence o 
používání pesticidů vedle cílového druhu nebo skupiny škodlivých 
organizmů, také údaje o výskytu škodlivých organizmů před ošetřením a 
po ošetření při porovnání s doporučeným prahem škodlivosti (pokud je 
práh škodlivosti zveřejněn podle zákona) nebo uvést jaká objektivní 
analýza předpokladu napadení škodlivým organizmem byla využita nebo 
jaké metody sledování výskytu škodlivých organizmů byly použity. Dále 
evidovat výsledky sledování škodlivých organizmů (případně použité 
systémy varování, předpovědi výskytu škodlivých organizmů a metody 
jejich včasného určení).  

Pro IOR je také významné evidování základních preventivních opatření proti 
klíčovým škodlivým organizmům (osevní postupy, rezistentní odrůdy, 
moření osiva atd.).  

Rozšíření dokumentace není primárně určeno pro účely kontroly dodržování 
zásad IOR ze strany kontrolních orgánů, ale pro účely zdokonalování 
využívaného systému IOR a pro zlepšení práce managementu.  



8. Ověřování úspěšnosti provedených ochranných 

opatření - definování úspěšnosti ochranných 

opatření 
Za úspěšné ochranné opatření (včetně chemického ošetření) lze označit 

takové opatření, po kterém se výskyt škodlivého organizmu sníží 
pod hodnotu prahu škodlivosti nebo obecně na stupeň výskytu, který 
nezpůsobuje hospodářsky významnou škodu. Ekonomicky efektivní 
opatření nastává, pokud přínosy (zisk) ze zachráněné produkce jsou 
vyšší, než byly vložené náklady na ochranné opatření. Úspěšnost 
opatření je možno hodnotit přibližně ve třech časových obdobích:  

1) krátce po ošetření (obvykle za jeden až tři dny, maximálně za týden 
u přípravků/prostředků s pomalým mechanizmem účinku), kdy se 
hodnotí biologická účinnost přípravku na ochranu rostlin, tj. pokles 
výskytu populace škůdce nebo snížení stupně výskytu patogenu; 

2) v době, kdy se všechny příznaky poškození rostlin projeví 
v maximální intenzitě nebo v době před sklizní, kdy se hodnotí 
stupeň poškození rostlin (pokud to lze oproti neošetřované kontrole);  

3) po sklizni produktu, kdy se hodnotí nárůst nebo pokles ve výši 
výnosu nebo v kvalitě produktu (pokud to lze oproti neošetřované 
kontrole). 



Informační zdroje pro naplňování zásad IOR 

 Metodická příručka integrované ochrany rostlin proti 

chorobám, škůdcům a plevelů Polní plodiny, 

 Rostlinolékařský portál, 

 akreditovaní poradci pro ochranu rostlin,  

 poradenská centra pro IOR,  

 Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR 

(úkoly pro státní správu) 

 expertní systémy IOR,  

 výzkumné organizace a univerzity – podpora výzkumu IOR 

 



Kontrolní systém IOR 

IOR je holistický systém (celostní přístup), všechna doporučení IOR jsou 

pro plnění cíle významná, 

 uplatňování jednotlivých prvků (zásad) IOR má pro plnění cíle 

synergické účinky. 

Kontrolu plnění IOR nelze převést do systému Cross compliance (C – C)  

 v rámci C-C je hodnocen každý požadavek individuálně, 

 v rámci kontrol IOR jsou hodnocena komplexně všechna doporučení, 

 v rámci kontrol C – C se hodnotí plnění každého jednotlivého 

požadavků kvalitativně: nesplněn (-), splněn (+),  

 v rámci kontrol IOR se hodnotí plnění všech požadavků současně 

kvantitativně: pomocí gradientu od 0 (od nesplnění) do 100 % 

(maximální možné splnění) – bodové hodnocení systému, 

 při neplnění jedné zásady (jednoho doporučení) se obvykle nic neděje, 

není ohroženo plnění cíle celého systému, jen je stabilita systému 

více, či méně narušena. 

 



Kontrolní systém IOR 

 při neplnění více zásad IOR po více let se systém stává více labilní, 

 nízký počet bodů při hodnocení systému IOR znamená, že systém 

potřebuje zdokonalení, 

 opakované neplnění jedné nebo více zásad je indikace pro potřebu 

změn, odstranění příčin neplnění (využít poradce),  

 nízký počet bodů při hodnocení systému IOR může indikovat zvýšení 

ztrát na výnosech (na zisku) anebo zvýšení nákladů na ochranu, 

kterým lze zabránit zdokonalením systému IOR  

 

V EU jednotný kontrolní systém IOR není a asi nikdy nebude. 

V ČR je kontrolní systém pro IOR připraven, pravděpodobně se bude 

časem měnit (zdokonalovat, přizpůsobovat vývoji IOR). 

 



Budoucnost IOR – očekávaný vývoj  

Světové trendy: 

 priority - GMO místo pesticidů, biopreparáty a další nechemické metody 

ochrany místo syntetických pesticidů,  

 zvýšení produkce potravin, zvýšení efektivnosti pěstování,  

 snižování spotřeby syntetických pesticidů je důsledkem těchto trendů. 

Trendy v EU: 

 priority - bezpečnost potravin (zdravotní nezávadnost), ochrana životního 

prostředí a přírodních zdrojů, 

 při nadprodukci potravin v EU podpora ekologického zemědělství,  

 přes přísnější legislativní regulaci pesticidů v EU se využívání syntetických 

pesticidů nesnižuje (v nových zemích EU bude vzrůstat),  

 vývoj GMO je v EU politicky zablokován,  

 podpora vývoje biologických prostředků a dalších nechemických metod 

ochrany je pouze proklamována, ale nerealizována. 

Problémem EU je byrokratické uplatňování principu předběžné opatrnosti 

 



Budoucnost IOR – očekávaný vývoj  

IOR je systém dlouhodobě udržitelný (ne „trvale“ udržitelný), 

je předvídatelný (na rozdíl od evoluce organismů) – vývoj ve 

spirále, stálé zdokonalování.  

 

Vývoj IOR  je urychlován novými poznatky vědy a výzkumu a 

pokrokem v technologiích (světovým poznáním, globalizací): 

 nové prostředky, metody a technologie, 

 nové poznatky o rizicích prostředků ochrany pro zdraví lidí 

a pro životní prostředí. 

 



Očekávané přínosy IOR – nové legislativy EU 

IOR 

naplňuje principy udržitelného zemědělství, 

umožňuje harmonizovat požadavky pěstitelů na ekonomickou 

efektivnost produkce a požadavky konzumentů na levné a kvalitní 

potraviny,  

umožňuje regulovat pesticidy bez negativních dopadů na kvalitu 

produktů a zachovat nebo zvýšit ekonomickou efektivnost pěstebních 

systémů, 

přispívá ke snížení rizik prostředků ochrany pro bezpečnost potravin 

(postupné omezení spotřeby rizikových pesticidů), 

vede ke snižování závislosti na syntetických pesticidech při zachování 

rozsahu produkce a zvýšení kvality produktů, 

příspívá k zavádění nových strategií ochrany rostlin, biologických 

prostředků a alternativních metod ochrany, ale i transgenních rostlin.  

 



Očekávané přínosy IOR pro pěstitele 

 Zvýšení ekonomické efektivnosti ochrany (zvýšení 

účinnosti ochranných opatření, omezení objemu 

ekonomicky nezdůvodněných aplikací).  

 Možné přechodné zvýšení nákladů na ochranu rostlin u 

pěstitelů při uplatňování IOR. 

 

 Dozorové činnosti státní správy a kontrolní systém IOR 

musí zohledňovat tento cíl zavádění IOR a napomáhat 

postupnému zdokonalování systému IOR. 

 Závazky státu v podpoře zavádění IOR (informační systémy 

a poradenství) jsou větší než očekávané sankce za 

nedodržení legislativních požadavků ze strany pěstitelů. 

 


