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brukvovité zeleniny
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Anotace 
Metodika je určena zemědělcům a pěstitelům brukvovité zeleniny, zejména těm, kteří 
zeleninu pěstují v systému integrované produkce zeleniny. Metodika obsahuje informace a 
doporučení pro ochranu proti hlavním škůdcům brukvovité zeleniny potřebné pro uplatňování 
zásad integrované ochrany v souladu s požadavky legislativy platné od roku 2014. Výběr 
prostředků ochrany proti cílovému škodlivému organismu je založen na zhodnocení ochranné 
lhůty účinné látky a na zhodnocení vedlejších účinků této látky na necílové organismy. Pro 
každou účinnou látku pesticidu a hodnocený druh zeleniny jsou uvedeny údaje o degradaci 
reziduí v závislosti na čase od termínu aplikace do sklizně. Podle údajů o degradaci reziduí 
pesticidů v brukvovité zelenině lze stanovovat akční ochranné lhůty pro nízkoreziduální nebo 
bezreziduální produkci zeleniny. Pro každou účinnou látku pesticidu povoleného v EU do 
brukvovité zeleniny, včetně potenciálních látek pro povolení v ČR, jsou uvedeny vedlejší 
účinky na přirozené nepřátele škůdců a na další necílové organismy. Podle těchto poznatků 
bude možné zařadit účinnou látku přípravku do zeleného, žlutého a červeného seznamu 
pesticidů pro systém integrované produkce brukvovité zeleniny.   
 
Annotation 
Methodology is addressed to farmers and growers of Brassica vegetable, mainly for growers 
in system of integrated production of vegetable. Methodology contain information and 
recommendation for control against main pests of Brassica vegetable necessary for 
implementation of principles of integrated control in agreement with legislation requirements 
valid from 2014. Selection of means against pests is based on evaluation of pre-harvest period 
of active substances of pesticides and evaluation of side effects of these substances on non-
target organisms. For each active substance of pesticide and evaluated vegetable species, data 
about residue degradation in dependence on time from term of application. According to 
residue degradation of pesticides in vegetable it is possible to state action pre-harvest periods 
for low-residue and no-residue vegetable production. Data about side effects on natural 
enemies and other non-target organisms are given for each active substance of pesticide 
allowed in EU for vegetable control including substances potentially available for allowing in 
the Czech Republic. According this knowledge it is possible to rank the active substance into 
green, yellow and red list of pesticides for integrated system of Brassica vegetable production.      
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I. Úvod 
Předkládaná metodika je jedním z výsledků řešení projektu MZe  QH81292  Inovace 

systému integrované ochrany polní zeleniny vůči živočišným škůdcům. Projekt byl řešen 
v rámci programu: PP1 - EFEKTIVNÍ POSTUPY V AGRÁRNÍM SEKTORU, téma: 
Multifunkční systémy hospodaření v zemědělství od 1. 1. 2008 - 31. 12. 2011. Vedle 
Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., který byl koordinátorem projektu, byla 
spoluřešitelskou organizací na projektu Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. 

Projekt byl mimo jiné zaměřen na vypracování metodiky pro systém integrované ochrany 
zeleniny vůči živočišným škůdcům pro hlavní druhy polní zeleniny pro systém integrované 
produkce s cílem zvýšit kvalitu zelinářských produktů z hlediska zdravotní nezávadnosti. 
Vzhledem k rozsahu pěstovaných druhů polní zeleniny je v předkládané metodice omezena 
problematika na škůdce brukvovité zeleniny. Dílčí poznatky získané v projektu pro 
cibuloviny a další druhy zeleniny budou využity pro metodiku připravovanou v navazujícím 
projektu výzkumu MZe tak, aby byla zajištěna komplexnost poskytovaných informací pro 
uživatele.  

V rámci řešení projektu byla kolektivem autorů Vysoké školy chemicko-technologické 
vypracována ještě jedna certifikovaná metodika „Multidetekční metoda pro sledování reziduí 
pesticidů v zelenině“ (Hajšlová a kol., 2012). Podle této metodiky, která je stručně 
charakterizována v části III.1.1, byla stanovena dynamika reziduí pesticidů v produktech 
zeleniny popisovaná v části III.2.1.  

Obsah a struktura poznatků uváděných v metodice pro ochranu proti hlavním škůdcům 
brukvovité zeleniny umožňuje pěstitelům uplatňovat zásady integrované ochrany v souladu 
s požadavky novely zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění a 
vyhlášky č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin. Vedle toho pro 
pěstitele v systému integrované produkce umožní optimalizovat používání pesticidů a 
minimalizovat výskyt jejich reziduí v produktech. Zcela nové poznatky jsou v metodice údaje 
o degradaci reziduí pesticidů v brukvovité zelenině, podle kterých lze stanovovat akční 
ochranné lhůty pro nízkoreziduální nebo bezreziduální produkci  zeleniny a údaje o vedlejších 
vlivech pesticidů na necílové organismy.  
 
II. Cíl metodiky 

Cílem metodiky je poskytnout pěstitelům zeleniny informace a doporučení pro ochranu 
proti hlavním škůdcům brukvovité zeleniny potřebné pro uplatňování zásad integrované 
ochrany v souladu s požadavky legislativy platné od roku 2014. Hlavním cílem metodiky je 
poskytnout pěstitelům brukvovité zeleniny soubor informací potřebný pro výběr prostředků 
ochrany proti škodlivým organismům s ohledem na výskyt reziduí pesticidů v produktech a 
s ohledem na vedlejší vliv pesticidů na necílové organismy. Tyto informace jsou přednostně 
určeny pěstitelům v systému integrované produkce zeleniny, ale mohou je využívat i ostatní 
pěstitelé pro zdokonalení systému integrované ochrany nad rámec základních požadavků 
platné legislativy.   

Pro každou účinnou látku testovaných zoocidů a fungicidů a tři druhy brukvovité 
zeleniny, pekingské zelí, květák a zelí jsou uvedeny modely degradace reziduí pesticidů 
v závislosti na čase od termínu aplikace do sklizně. V metodice jsou dále uvedeny  akční 
ochranné lhůty pro nízkoreziduální nebo bezreziduální produkci zeleniny, zpracované podle 
modelů o degradaci reziduí pesticidů. Pro každou účinnou látku fungicidů, zoocidů i 
herbicidů  povolených v EU do brukvovité zeleniny, včetně potenciálních látek pro povolení 
v ČR, jsou uvedeny vedlejší účinky na přirozené nepřátele škůdců a na další necílové 
organismy. Podle těchto poznatků je možné aktualizovat zelený, žlutý a červený seznam 
pesticidů pro systém integrované produkce brukvovité zeleniny. Využívání metodiky přispěje 
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ke zvýšení kvality zelinářských produktů z hlediska zdravotní bezpečnosti a současně 
k omezení rizik pesticidů na necílové organismy. 
     
III. Vlastní popis metodiky 
III.1. Materiál a metody 
III.1.1 Hodnocení reziduí pesticidů v produktech  
 
Odběry vzorků pro analýzy 
Vzorky zeleniny byly odebírány z venkovních maloparcelkových pokusů umístěných v areálu 
Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni. Do pokusu byly přednostně 
zařazeny pesticidy povolené do brukvovité zeleniny v ČR, z nepovolených přípravků byly 
vybrány přípravky povolené v okolních zemích, které by mohly  být navrženy pro povolení i 
u nás. Pro všechny druhy zeleniny byla použita stejná metodika. Přípravky byly aplikovány ve 
3 termínech a vzorky byly odebírány ve 4 termínech.  Odrůda, data výsadby, data aplikací a 
termíny odběrů vzorků jsou uvedeny v tabulce 1. Termín začátku aplikace byl volen 
v závislosti na fenofázi rostlin a předpokládaném termínu sklizně. Seznam přípravků 
testovaných na jednotlivých plodinách je uveden v tabulce 2. Ve všech případech bylo 
aplikováno 500 l postřiku/ha s přídavkem smáčedla (Silwet 0,1 l/ha). Celkem bylo 
analyzováno 16 vzorků brukvovité zeleniny 3 komodit, na kterých bylo aplikováno celkem 22 
účinných látek pesticidů, z toho 15 zoocidů a 7 fungicidů. 
 
 
Tabulka č. 1 Přehled plodin, odrůd a termínů aplikací a termínů sklizní, ze kterých byly 
odebrány vzorky pro analýzy reziduí pesticidů  

 

Zelenina 
Datum 
výsadby Odrůda datum aplikace datum sklizně 

Pekingské 
zelí 8.7.2011 Bilko  2.8. 11.8. 16.8. 19.8. 23.8. 29.8. 2.9. 

Zelenina 
Datum 
výsadby Odrůda Datum aplikace datum sklizně 

Hlávkové 
zelí 30.5.2008 Krautkaiser 30.9. 6.10. 10.10. 13.10. 20.10. 29.10. 3.11. 

Zelenina 
Datum 
výsadby Odrůda datum aplikace datum sklizně 

Květák 30.4.2008 Fremont 21.7.  28.7. 1.8. 4.8. 8.8. 12.8. 15.8. 
Květák 20.4.2009 Baldo 18.6. 22.6. 26.6. 29.6. 3.7. 7.7. 10.7. 
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Tabulka č. 2  Přehled účinných látek, přípravků a dávek použitých pro aplikaci na plodinách, 
ze kterých byly odebrány vzorky pro analýzy reziduí pesticidů.  
 
Pekingské zelí 
  

Úč. látka  Přípravek 
dávka 
l/kg/ha 

Acetamiprid Mospilan 20 SP 0,12 

Azoxystrobin Ortiva 1 

Beta-cyfluthrin  Bulldock 25 EC 0,3 

Chlorpyrifos + 
Cypermethrin  Nurelle D 0,6 

Deltamethrin Decis Mega 0,15 

Difenoconazole Score 250 EC 0,2 

Dimethoate Perfekthion 0,25 

Dimethomorph Acrobat MZ 2 

Indoxacarb Steward 0,085 

Iprodione Rovral Flo 2 

Lambda-cyhalothrin Karate se Zeon technologií 5 CS 0,2 

Mandipropamide Revus 0,6 

Metalaxyl-M  Ridomil Gold MZ Peptite 2 

Methoxyfenozide Integro 0,4 

Pirimicarb Pirimor 50 WG 0,25 

Pymetrozine Chess 50 WG 0,4 

Spinosad Spintor 0,4 

Tebuconazole Horizon 250 EW 0,75 

Thiacloprid Calypso 480 SC 0,2 

Thiamethoxam Actara 25 WG 0,08 
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Hlávkové zelí 
 

Úč. látka Přípravek 
Dávka 
l/kg/ha 

Acetamiprid Mospilan 20 SP 0,12 

Azoxystrobin Ortiva 1 

Beta-cyfluthrin  Bulldock 25 EC 0,3 

Chlorpyrifos + 
Cypermethrin  Nurelle D 0,6 

Deltamethrin Decis flow 2,5 0,3 

Diflubenzuron Dimilin 48 SC 0,15 

Dimethoate Bi-nové 1,2 

Indoxacarb Steward 0,085 

Lambda-cyhalothrin Karate se Zeon technologií 5 CS 0,2 

Methoxyfenozide Integro 0,4 

Pirimicarb Pirimor 50 WG 0,5 

Pymetrozine Chess 50 WG 0,4 

Pyridaben Sanmite 20 WP 0,375 

Spinosad Spintor 0,5 

Tebuconazole Horizon 250 EW 0,75 

Thiacloprid Calypso 480 SC 0,2 

Thiamethoxam Actara 25 WG 0,15 
 
Květák 
 

Úč. látka – květák Přípravek 
dávka 
l/kg/ha 

Acetamiprid Mospilan 20 SP 0,12 

Azoxystrobin Ortiva 1 

Beta-cyfluthrin  Bulldock 25 EC 0,3 

Chlorpyrifos + 
Cypermethrin Nurelle D 0,6 

Deltamethrin Decis flow 2,5 0,3 

Diflubenzuron Dimilin 48 SC 0,15 

Dimethoate Bi-nové 1,2 

Indoxacarb Steward 0,085 

Lambda-cyhalothrin Karate se Zeon technologií 5 CS 0,2 

Methoxyfenozide Integro 0,4 

Pirimicarb Pirimor 50 WG 0,5 

Pymetrozine Chess 50 WG 0,4 

Pyridaben Sanmite 20 WP 0,75 

Spinosad Spintor 0,5 

Thiacloprid Calypso 480 SC 0,2 

Thiamethoxam Actara 25 WG 0,15 
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Analýzy reziduí 
Analýzy reziduí v odebraných vzorcích zeleniny byly provedeny v akreditované 

laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Ústav chemie a analýzy potravin) 
podle certifikované metodiky (Hajšlová a kol., 2012). V citované metodice lze nalézt 
podrobnější informace o použitých metodách analýz reziduí pesticidů v polní zelenině. Do 
tohoto textu jsme zařadili pouze anotaci z citované metodiky: Pro vypracování metodiky byla 
provedena validace pro celkem 234 pesticidů, jejichž definice odpovídá Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005. Validační studie byla realizována na salátu jakožto 
reprezentativní matrici, která odpovídá požadavkům Document N° SANCO/12495/2011, kde 
je právě salát uvedený jako typická a reprezentativní matrice ze skupiny matric s vysokým 
obsahem vody, kam patřily všechny testované komodity (např. ledový salát, pekingské zelí, 
pór, petržel, mrkev). Validace byla provedena na dvou koncentračních hladinách (0,1 mg/kg a 
0,01 mg/kg) vždy v šesti paralelních stanoveních. Hodnoceny byly pracovní charakteristiky 
jako výtěžnost metody, opakovatelnost, kvantifikační limity a lineární rozsah metody. Do 
multireziduální metody byla zařazena široká škála účinných látek pesticidních přípravků. 
Kromě samotných účinných látek metoda obsahuje i některé metabolity pesticidů, jako např. 
desmethyl pirimicarb (degradační produkt úč. l. pirimicarb), omethoate (degradační produkt 
úč. l. dimethoate), dále metoda obsahuje i účinné látky některých biologických přípravků: 
např. spinosad, u kterého jsou v metodě zahrnuty dvě jeho složky (spinosyn A a D). 
K analýzám byly použity multireziduální metody umožňující stanovení několika desítek 
pesticidů v rámci jedné analýzy. Jednalo se o dva rozdílné přístupy, přičemž metoda pro 
stanovení nepolárních pesticidů (např. lambda-cyhalothrin, deltametrin) zahrnuje celkem 144 
sloučenin a druhá metoda, která je vhodná spíše pro moderní, polárnější pesticidy (např. 
azoxystrobin, linuron, pendimethalin, propyzamide), umožňuje stanovení celkem 267 
pesticidních látek. Použité metody umožnily provést stanovení reziduí pro většinu účinných 
látek pesticidů registrovaných do zeleniny v EU. Jedinou výjimkou byly dithiokarbamáty 
(např. účinná látka mancozeb), které nebyly hodnoceny, neboť se stanovují odlišnou metodou, 
na jejíž provedení nebyly v rámci řešení projektu dostatečné finanční zdroje (Hajšlová a kol., 
2012).  
 
Stanovení modelů degradace účinných látek pesticidů  
      Pomocí programu XLSTAT 2009 byly vytvořeny nelineární modely degradace 
jednotlivých účinných látek pesticidů podle rovnice y = a*exp(bx), (kde y = množství účinné 
látky (mg/kg), x = počet dnů od aplikace). Parametry modelů a výsledky analýzy jsou 
uvedeny v tabulce č. 4. Hodnoty maximálních limitů reziduí pesticidů (MLR) v tabulce č. 5 
jsou uváděny z databáze EU (http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/). Maximální limit 
reziduí pesticidů (MLR) – je nejvyšší přípustné, toxikologicky přijatelné množství pesticidů v 
potravinách a potravinových surovinách, které se vyjadřuje v hmotnostním poměru mg.kg-1 
celého definovaného produktu. Podle vytvořených nelineárních modelů byl proveden výpočet 
množství účinné látky pesticidu (mg/kg) odpovídající počtu dnů povinné ochranné lhůty podle 
Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin  
(http://eagri.cz/public/web/srs/portal/) a uvedeno procento ze stanovené hodnoty MLR (viz 
tabulka č. 6). V případech, že v tomto Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na 
ochranu rostlin nebyla pro danou komoditu ochranná lhůta uvedena, byla ochranná lhůta 
doplněna pro tuto komoditu z databáze EU (http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/).  
 
Stanovení akčních prahů a akčních ochranných lhůt pro bezreziduální a nízkoreziduální 
produkci 
     Stanovení akčních ochranných lhůt je při používání pesticidů nezbytné pro zajištění 
podmínek pro nízkoreziduální nebo pro bezreziduální produkci potravin nebo surovin pro 
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potraviny. Nízkoreziduální produkce je zemědělská produkce, při které je ochrana proti 
škodlivým organismům prováděna tak, že rezidua použitých pesticidů v produktech jsou pod 
limitem pro předem stanovený a požadovaný akční práh, například pro 25 % nebo pro 75 % 
MLR, nebo jinou požadovanou procentickou hodnotu MLR. Pro splnění podmínek 
bezreziduální produkce nelze používat některé účinné látky pesticidů s nízkou rychlostí 
degradace, nebo je třeba pro jiné přípravky významně prodloužit ochranné lhůty (dodržovat 
požadované akční ochranné lhůty). Bezreziduální produkce je zemědělská produkce, při které 
je ochrana proti škodlivým organismům prováděna tak, že rezidua použitých pesticidů 
v produktech jsou pod limitem 0,01 mg/kg (je shodný s limitem využívaným v současnosti 
pro produkty určené pro dětskou výživu). Na rozdíl od ekologického zemědělství je použití 
syntetických pesticidů povoleno, ale v době sklizně musí být výskyt reziduí pod stanoveným 
limitem. Pro splnění stanoveného limitu reziduí nelze používat některé účinné látky pesticidů 
vůbec, nebo je nutno pro další přípravky prodloužit jejich ochranné lhůty.  
      Nejprve jaký je rozdíl mezi ochrannou lhůtou a akční ochrannou lhůtou. Ochranná lhůta 
(OL) je doba ve dnech od termínu poslední možné aplikace přípravku do sklizně produktu 
uváděná pro přípravek a konkrétní plodinu. OL je úředně stanovena, je uváděna na etiketě 
přípravku a v Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin, její dodržení je závazné. Při 
dodržení ochranné lhůtu nemůže za obvyklých podmínek nastat překročení maximálního 
limitu reziduí přípravku (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. 
        Akční ochranné lhůty se stanovují na základě akčních prahů pro nízkoreziduální 
produkci nebo podle limitu pro bezreziduální produkci. 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. V současné době jsou 
akční prahy využívány některými obchodními řetězci jako limity pro produkty 
z nízkoreziduální produkce, převážně pro ovoce a zeleninu. Požadované hodnoty akčních 
prahů se podle odběratelů v současnosti pohybují v širokém rozmezí od 25 % do 75 % MLR. 
Limit pro bezreziduální produkci je nejvyšší přípustné, toxikologicky přijatelné množství 
pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, které odpovídá hodnotě 0,01 mg/kg  
celého definovaného produktu.  

  V předložené metodice byly pro všechny hodnocené účinné látky pesticidů nejprve 
stanoveny akční prahy pro limit 0,01 mg/kg pro 75 % MLR a 25 % MLR. Jim odpovídající 
akční ochranné lhůty (viz tabulka č. 6) byly stanoveny výpočtem hodnoty x z rovnice y = 
a*exp(bx), (kde y = množství účinné látky (mg/kg), x = počet dnů od aplikace). Akční 
ochranné lhůty stanovené podle modelů degradace pesticidů byly z důvodu zvýšení 
spolehlivosti prodloužené o 1/3 (ve formalizovaném vyjádření: AOL0,01 nebo  AOL25  nebo 
AOL75 = x + (1/3x). Akční ochranné lhůty AOL0,01 byly ve většině případů delší, než jsou 
hodnoty OL. Pouze ve výjimečných případech, kdy hodnota vypočtené AOL0,01 byla kratší, 
než hodnota ochranné lhůty podle Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin a dalších 
prostředků na ochranu rostlin nebo databáze EU, je pro AOL0,01 uváděna v tabulce č. 6 
hodnota ochranné lhůty z těchto seznamů (ve formalizovaném vyjádření: AOL0,01 = OL).  
 
Praktický výpočet akčních ochranných lhůt 

Pěstitel, obchodník nebo jiný zájemce může podle dále uvedeného postupu vypočítat 
akční ochrannou lhůtu (AOL) pro libovolně zvolený akční práh. Pro výpočet musí mít 
k dispozici hodnotu MLR pro danou účinnou látku pesticidu a komoditu a parametry a a b  
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z modelu degradace reziduí pesticidů (pro brukvovitou zeleninu jsou tyto parametry uvedeny 
v tabulce č. 4). Pro použití pesticidů a pro stanovení akčních ochranných lhůt jsou závazné 
aktuální informace v Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin a platnou etiketou. Při 
realizaci doporučení uváděných v metodice musí být podmínky z těchto úředních dokumentů 
dodrženy.  

Pro praktický výpočet akční ochranné lhůty (AOL = x) lze rovnici vyjadřující průběh 
degradace reziduí pesticidů v produktu  y = a*exp(bx) využívat ve tvaru: 
                                                  x = (ln y - ln a) / b   
kde x = počet dnů od aplikace odpovídají akční ochranné lhůtě bez prodloužení o 1/3,  ln y = 
je přirozený logaritmus množství účinné látky (mg/kg) odpovídající zvolenému akčnímu 
prahu, ln a je přirozený logaritmus parametru a,  b je parametr b.    
       Postup je takový, že za hodnotu y je do rovnice dosazena hodnota akčního prahu. Pro 
bezreziduální produkci y = 0,01, pro nízkoreziduální produkci y =  zvolenému procentu MLR 
(například 25 % MLR, nebo 75 % MLR). Do rovnice se dosadí  parametry a a b  z modelu 
degradace reziduí pesticidu (v případě brukvovité zeleniny dosazením hodnot a a b z tabulky 
č. 4). Parametry modelu a a b jsou rozdílné jak pro jednotlivé účinné látky pesticidů, tak pro 
tři druhy brukvovité zeleniny. (Číselné hodnoty pod písmeny y a a se vyjádří v přirozených 
logaritmech, od hodnoty pod písmenem y se odečte hodnota pod písmenem a a výsledek se 
podělí číslem pod písmenem b). Takto vypočtená hodnota x z rovnice se prodlouží o 1/3 
AOL5 = x + (1/3x). Pokud bude vypočtená ochranná lhůta kratší, než je úředně stanovená 
ochranná lhůta, pak se použije za akční ochrannou lhůtu hodnota úředně stanovené ochranné 
lhůty. Jako příklady jsou uvedeny výpočty akční ochranné lhůty pro 50 % MLR (AOL50) pro 
účinné látky thiacloprid a pymetrozin na květáku. Pro thiacloprid (Calypso 480 SC) hodnota 
MLR = 0,1 mg/kg (viz tabulka č. 5 nebo etiketa), y = 50 % z 0,1.  y = 0,05 mg/kg. Hodnota 
parametru a = 0,164  b = - 0,115 (viz tabulka č. 4). Potom  AOL50  = x z rovnice: 0,05 = 
0,164*exp(-0,115 . x). x = 10,3 AOL50 = x + 1/3.x.   AOL50 = 10,3 + 3,4 = 13,7. Pro 
thiacloprid na květáku AOL50=  14 dnů.  Pro pymetrozine (Plenum) hodnota MLR = 0,02 
mg/kg (viz tabulka č. 5 nebo etiketa), y = 50 % z 0,02.  y = 0,01 mg/kg. Hodnota parametru a 
= 0,144  b = -0,121 (viz tabulka č. 4). Potom  AOL50  = x z rovnice: 0,01 = 0.144*exp(-0,121 . 
x). x = 22 AOL50 = x + 1/3.x.  AOL50 = 22 + 7 = 29.  Pro pymetrozine na květáku  AOL50  =  
29 dnů.   
 
 
 
III.1.2. Hodnocení vlivu účinných látek pesticidů na necílové organismy 
 
    Bylo vybráno spektrum taxonů 12 necílových organismů, které se běžně vyskytují v ČR 
v agroekosystémech v polní zelenině a v jejich bezprostředním okolí (vodě). Spektrum 
zahrnuje 9 taxonů přirozených nepřátel škodlivých organismů, hlavních skupin predátorů a 
parazitoidů (viz seznam níže). Těchto 9 taxonů je možné považovat za modelovou skupinu 
pro monitoring vlivu pesticidů na společenstva bezobratlých živočichů. Tuto skupinu doplňují 
tři samostatné taxony, jako jsou žížalovití (zastupují půdní faunu), včela medonosná (zástupce 
opylovačů a užitkových organismů) a ryby (modelová skupina pro hodnocení vlivu pesticidů 
na vodní organismy).  
 
Specifikace hodnocení necílových organismů pro polní plodiny, včetně polní zeleniny: 
Pavoukovci (Arachnida), Lycosa  
Brouci - střevlíkovití (Carabidae), Poecilus cupreus, Anchomenus dorsalis, Pterostichus, 
Harpalus, Bembidion, Demetrias 
Brouci – drabčíkovití (Staphylinidae) 
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Ploštice (Heteroptera),  Nabis,  Orius,   
Parazitoidi motýlů (Hymenoptera),  Trichogrammatidae,  Trichogramma brassicae, T. pintoi  
Parazitoidi mšic (Hymenoptera),  Braconidae,  Microctonus aethiopoides,  Aphidiidae,  
Aphidius colemani, A.matricariae, A. ervi (zelenina), Diaretiella rapae, 
Pestřenkovití (Syrphidae, Diptera) – Episyrphus balteatus 
Brouci slunéčkovití (Coccinellidae), C. septempunctata, Adalia bipunctata, Hippodamia 
variegata, Propylea 14- puctata  
Zlatoočky (Chrysopidae),  Chrysoperla carnea, Chrysoperla sp. 
Včely (Apoidea), Apis mellifera 
Žížalovití (Lumbricidae), Lumbricus terrestris  
Ryby (Osteichthyes), Oncorhynchus mykiss, Cyprinus carpio, Lepomis gibbosus 
 
     Nejrozsáhlejší databázové informační systémy o vlivu pesticidů na necílové organismy 
v Evropě jsou informační systém mezinárodní organizace pro biologickou ochranu (OILB) a 
informační systém MZe Francie. (adresy informačních systémů: MZe Francie: http://e-
phy.agriculture.gouv.fr , OILB: www.iobc.ch).  Podle mortality účinných látek pesticidů na 
necílové organismy uvedené v seznamu byla stanovena třída selektivity podle kriterií 
uvedených v tabulce č. 3. 
 
Tabulka č. 3 Třídy selektivity vyjádřené podle rozsahu mortality necílových organismů v % 
v koncentraci nebo dávce doporučované na 1 ha, rozsah mortality a indexy selektivity použité 
v této studii a zdrojová data podle rozsahu mortality uváděného v databázích OILB a MZe 
Francie. 
 
Třídy 
selektivity 
zkratka 
v angličtině/v 
češtině 

OILB 
mortalita 
polní 
experimenty 

OILB 
mortalita 
laboratorní 
experimenty 

MZe Francie 
mortalita 
(odpovídající 
index 
selektivity) 

Mortalita 
použitá 
v této 
studii 

Index 
selektivity 
použitý 
v této 
studii 

N/ N - 
neškodný až 
mírně 
škodlivý 

X X zelená  
I = 1 

0 1 

N/ N - 
neškodný až 
mírně 
škodlivý 

Do 50 do 30 žlutá  
I = 10  
 
 

do 30 10 

M/ S – 
středně 
škodlivý 
 

51 – 75 30 – 79 oranžová  
I = 100 
světle 
červená 
I = od 100 
do 1000 

30 – 90 100 

T/ Š – 
škodlivý 

nad 75 90 – 99 
nad 99 

červená 
I = 1000 

nad 90 1000 

 
 
     Pro hodnocení vlivu účinných látek pesticidů povolených do brukvovité zeleniny v ČR 
nebo v jiných zemích EU (nebo v budoucnu potenciálně využitelných pro povolení) na 
necílové organismy byla sestavena dílčí databáze, ve které byly pro každý hodnocený taxon 
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necílového organismu uvedeny zkratky pro třídu selektivity (viz tabulka výše) podle mortality 
uváděné v databázích OILB a MZe Francie. Pro hodnocení na necílové členovce v obou 
databázích: N - neškodný až mírně škodlivý, M – středně škodlivý, T – škodlivý, 0 – dosud 
neznámé a pro hodnocení pro včely, žížaly a ryby v databázi OILB a v databázi MZe Francie:   
+ nebo T - škodlivé, - nebo N, M - neškodlivé, 0 – dosud neznámé. 
       Následně byla provedena kvantifikace indexu selektivity a jejich barevné vyjádření. Ke 
každé třídě selektivity (N,M,T) byl přiřazen index selektivity (I). Pro N: I = 10 - neškodný až 
mírně škodlivý (zelená barva), pro M:  I = 100 – středně škodlivý (žlutá barva), pro T: I = 
1000 – škodlivý (červená barva), 0 – dosud neznámé (bezbarvé) a pro hodnocení pro včely 
(Iv), žížaly (Iž) a ryby (Ir) v databázi OILB: pro +: I = 500 škodlivé (červená barva) , pro -: I 
= 10  neškodlivé (zelená barva), 0 – dosud neznámé (bezbarvé).  
 
 
III.2. Výsledky a doporučení  
III.2.1. Degradace reziduí pesticidů a akční ochranné lhůty 
 

Pro 22 hodnocených účinných látek fungicidů a zoocidů byly podle výše uvedené 
metodiky sestaveny modely degradace reziduí účinných látek pesticidů v pekingském zelí, 
v zelí a v květáku (celkem 45 funkčních modelů). Analýzy reziduí byly provedeny v 56 
případech z 66 možných variant. V 10 případech nebyly účinné látky pesticidů hodnoceny, 
z toho ve 4 případech na zelí, ve 2 případech na pekingském zelí a ve 4 případech na květáku.  
Parametry modelů degradace účinných látek pesticidů jsou uvedeny v tabulce č. 4. Grafické 
vyjádření průběhu degradace účinných látek je uvedeno v Příloze č. 1. Matematické modely 
degradace účinných látek pesticidů v zelenině nebylo možné pro některé účinné látky sestavit 
ze dvou důvodů. Zaprvé, byl dostatek dat pro sestavení modelu, ale nebylo možné z nich 
model sestavit, protože výskyt reziduí pesticidu v hodnocené komoditě po aplikaci rychle 
poklesl na velmi nízké, nebo nedetekovatelné hodnoty. Jednalo se celkem o 8 případů, z toho 
7x na hlávkové zelí a 1x na květáku. Zadruhé, modely byly pro některé účinné látky pesticidů 
a některé komodity sestaveny, ale nebyly signifikantní vlivem velké variability dat. Takové 
modely s korelačním koeficientem (R) nižším než 0,5 nebyly použity pro stanovení akčních 
ochranných lhůt. Jednalo se celkem o 3 účinné látky pesticidů, ve všech případech na 
komoditě hlávkové zelí.  

Na základě modelů degradace účinných látek pesticidů byla stanovena množství 
účinných látek fungicidů a zoocidů v brukvovité zelenině k termínům odpovídajícím 
ochranným lhůtám podle Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu 
rostlin ve srovnání s MLR, včetně tomu odpovídající procentické hodnoty MLR (viz tabulka 
č. 5). Z celkově 27 kombinací účinné látky a hodnocené komodity, do které je účinná látka 
v ČR povolena, bylo podle modelu množství reziduí k termínu úředně stanovené ochranné 
lhůty v 6 případech pod 0,01 mg/kg, v 15 případech v rozmezí od 0,01 do 0,1 mg/kg a v 6 
případech nad 0,1 mg/kg.  

Ochranné lhůty podle Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu 
rostlin a doporučené akční ochranné lhůty pro 75 % MLR, pro 25 % MLR a pro limit 0,01 
mg/kg využitelné pro nízkoreziduální nebo bezreziduální produkci brukvovité zeleniny jsou 
uvedeny v tabulce č. 6. Uvedené akční ochranné lhůty byly stanoveny podle modelů 
uvedených v tabulce č. 4 a pro spolehlivost předpovědi akčních ochranných lhůt byly 
prodloužené o 1/3 jejich délky podle výpočtu a harmonizovány s ochrannými lhůtami podle 
Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin. Akční ochranné lhůty 
lze také odhadovat z grafického vyjádření průběhů degradace pesticidů uvedených v příloze č. 
1.  
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Bylo zjištěno, že z 66 hodnocených variant dodržení ochranné lhůty podle Seznamu 
povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin umožňuje dodržet zároveň 
akční limity 75 % MLR 37 variant a akční limity pro 25 % MLR 34 hodnocených variant. Pro 
tyto účinné látky a hodnocené komodity není nutno prodlužovat úředně stanovenou 
ochrannou lhůtu. Dále uvádíme výčet účinných látek pesticidů, pro které je pro dodržení 
akčního prahu 25 % MLR navrhováno významné prodloužení akční ochranné lhůty oproti 
úředně stanovené (za účinnou látkou je v závorce uveden počet dnů, o které se navrhuje 
prodloužit ochranná lhůta oproti úředně stanovené pro danou komoditu, pro který je 
v současnosti ochranná lhůta úředně stanovena): dimethoate (9 – 26), pymetrozine (16), 
thiacloprid (na květáku 14). Ochrana při produkci brukvovité zeleniny s akčním prahem 25 % 
MLR by s využitím hodnoceného sortimentu přípravků neměla činit potíže v praxi. 

Bylo zjištěno, že z 66 hodnocených variant dodržení ochranné lhůty podle Seznamu 
povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin umožňuje dodržet akční limit 
pro 0,01 mg/kg 12 hodnocených variant. Jednalo se o účinné látky azoxystrobin (na zelí), 
beta-cyfluthrin (na všech 3 komoditách), indoxacarb (na zelí), lambda-cyhalothrin (na zelí a 
květáku), pirimicarb (na zelí), pymetrozine (na zelí), spinosad (na zelí), tebuconazole (na 
zelí), thiacloprid (na zelí). Pro produkci bezreziduální brukvovité zeleniny není nutné pro tyto 
látky prodlužovat úředně stanovenou ochrannou lhůtu. Rychlost degradace těchto účinných 
látek je v brukvovité zelenině velmi rychlá.  

Dále je uveden seznam účinných látek pesticidů, které jsou pro bezreziduální produkci 
brukvovité zeleniny rizikové. Jedná se o účinné látky, které podle modelů degradace reziduí 
vykazují hodnoty nad 0,1 mg/kg k termínu ochranné lhůty (za účinnou látkou a komoditou je 
uveden počet dnů, o které se navrhuje prodloužit ochranná lhůta oproti úředně stanovené): 
diflubenzuron – květák (46), indoxacarb – pekingské zelí (25), indoxacarb – květák (25), 
lambda-cyhalothrin – pekingské zelí (6), pirimicarb – pekingské zelí (16), pirimicarb – květák 
(11), pymetrozine – pekingské zelí (5), pymetrozine – květák (16), spinosad – pekingské zelí 
(12), spinosad – květák (9), tebuconazole - pekingské zelí (16), tebuconazole – květák (16), 
thiacloprid – pekingské zelí (16), thiacloprid – květák (25). Z hodnocení vyplývá, že produkce 
bezreziduální brukvovité zeleniny by s využitím hodnoceného sortimentu přípravků byla 
značně obtížná. Z důvodů značného prodloužení akční ochranné lhůty by byl velmi omezen 
sortiment zoocidů a fungicidů využitelný pro ochranu. Z hodnocených komodit je pro 
bezreziduální produkci náročnější pěstování pekingského zelí a květáku, než pěstování zelí. 
Bezreziduální produkce brukvovité zeleniny vyžaduje větší náročnost na výběr tolerantních a 
rezistentních odrůd vůči škodlivým organismům a využití biologických prostředků a 
nechemických metod ochrany obdobných jako v režimech ekologického zemědělství. 
  
Tabulka č. 4: Parametry rovnic modelů degradace reziduí účinných látek fungicidů a zoocidů 
v brukvovité zelenině (nevyplněné údaje – nebylo testováno, x - model nebylo možné sestavit 
pro rychlou degradaci účinné látky pesticidu v komoditě,  xx - nesignifikantní modely = 
R<0.5), a, b = parametry rovnice modelu, R2 = koeficient determinace, R = korelační 
koeficient, df = stupně volnosti 
 
Plodina účinná látka a B R2 R Df 
pekingské 
zelí Acetamiprid 

0,221 -0,203 0,847 0,920 10 

zelí  - - - x - 
květák  0,085 -0,134 0,780 0,883 22 
pekingské 
zelí Alfa-cypermethrin 

0,347 -0,178 0,865 0,930 10 

zelí  - - - x - 
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květák  0,090 -0,125 0,799 0,894 22 
pekingské 
zelí Azoxystrobin 

3,347 -0,294 0,94 0,97 10 

zelí  0,016 -0,106 0,614 0,784 10 
květák  0,869 -0,180 0,739 0,860 22 
pekingské 
zelí Beta-cyfluthrin 

0,021 -0,149 0,784 0,885 10 

zelí  - - - x - 
květák  - - - x - 
pekingské 
zelí Deltamethrin 

0,061 -0,134 0,842 0,918 10 

zelí  - - - x - 
květák  0,034 -0,131 0,615 0,784 22 
pekingské 
zelí Difenoconazole 

0,552 -0,209 0,945 0,972 10 

zelí  - - - - - 
květák  0,420 -0,130 0,916 0,957 10 
pekingské 
zelí Diflubenzuron 

- - - - - 

zelí  0,017 -0,082 0,387 0,622 10 
květák  0,300 -0,096 0,714 0,845 22 
pekingské 
zelí Dimethoate 

0,194 -0,240 0,978 0,989 10 

zelí  0,073 -0,163 0,904 0,951 10 
květák  0,812 -0,175 0,851 0,922 22 
pekingské 
zelí Dimethomorf 

1,880 -0,260 0,973 0,986 10 

zelí  - - - - - 
květák  - - - - - 
pekingské 
zelí Chlorpyrifos-methyl 

2,241 -0,338 0,953 0,976 10 

zelí  0,007 -0,057 0,195 0,442xx 10 
květák  0,773 -0,204 0,900 0,949 22 
pekingské 
zelí Indoxacarb 

0,190 -0,132 0,759 0,871 10 

zelí  0,001 -0,053 0,076 0,276xx 10 
květák  0,105 -0,106 0,721 0,849 22 
pekingské 
zelí Iprodion 

1,909 -0,160 0,879 0,937 10 

zelí  - - - - - 
květák  - - - - - 
pekingské 
zelí Lambda-cyhalothrin 

0,159 -0,182 0,851 0,922 10 

zelí  - - - x - 
květák  0,035 -0,234 0,305 0,552 22 
pekingské 
zelí Metalaxyl 

0,279 -0,347 0,980 0,990 10 

zelí  - - - - - 
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květák  - - - - - 
pekingské 
zelí Methoxyfenozide 

1,457 -0,256 0,933 0,966 10 

zelí  0,041 -0,341 0,841 0,917 10 
květák  0,498 -0,129 0,680 0,825 22 
pekingské 
zelí Pirimicarb 

0,279 -0,237 0,978 0,989 10 

zelí  0,015 -0,453 0,973 0,986 10 
květák  0,566 -0,369 0,587 0,766 22 
pekingské 
zelí Pymetrozine 

0,666 -0,448 0,994 0,997 10 

zelí  - - - x - 
květák  0,144 -0,121 0,563 0,750 10 
pekingské 
zelí Pyridaben 

- - - - - 

zelí  0,015 -0,453 0,973 0,986 10 
květák  0,287 -0,116 0,727 0,853 22 
pekingské 
zelí Spinosad 

0,350 -0,331 0,954 0,977 10 

zelí  0,004 -0,180 0,759 0,871 10 
květák  0,046 -0,179 0,460 0,678 22 
pekingské 
zelí Tebuconazole 

1,966 -0,190 0,904 0,951 10 

zelí  0,002 0,039 0,094 0,306xx 10 
květák  - - - - - 
pekingské 
zelí Thiacloprid 

0,575 -0,235 0,968 0,984 10 

zelí  0,835 -1,475 0,960 0,980 10 
květák  0,164 -0,115 0,375 0,612 22 
pekingské 
zelí Thiamethoxam 

0,029 -0,166 0,855 0,925 10 

zelí  - - - x - 
květák  0,042 -0,092 0,442 0,665 22 
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Tabulka č. 5: Množství účinných látek fungicidů a zoocidů v brukvovité zelenině k termínům 
odpovídajícím ochranným lhůtám podle Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků 
na ochranu rostlin ve srovnání s MLR, včetně tomu odpovídající procentické hodnoty MLR. 
Údaje nejsou vyplněny pro netestované účinné látky a pro nesignifikantní modely podle 
tabulky č. 4 a pro látky povolené jiných plodin než byly hodnoceny v této studii). D = 
ochranná lhůta převzata z německé metodiky pro IOR.  
 

Účinná látka Plodina 
MLR 

(mg/kg) 

model 
(mg/kg)

* 

% 
MLR 

OL Seznam 
povolených 
přípravků 

Acetamiprid 
pekingské 
zelí 0,01a   7 rajče 

 zelíd 0,7    
 květák 0,4   7 rajče 
Alfa-
cypermethrin 

pekingské 
zelí 1,0 0,06 6 10 zelí 

 zelíd 1,0   10 
 květák 0,5 0,03 6 10 

Azoxystrobin 
pekingské 
zelí 5 0,05 1 14 D 

 zelí 5 0,004 0,1 14 
 květák 5 0,07 1,4 14 

Beta-cyfluthrin 
pekingské 
zelí 0,3 0,003 1 14 zelí 

 zelíd 0,3   14 
 květákd 0,05   14 

Deltamethrin 
pekingské 
zelí 0,5 0,02 4 7 zelí 

 zelíd 0,1   7 
 květák 0,1 0,01 10 7 

Difenoconazole 
pekingské 
zelí 2   14 celer 

 zelíb 0,2   14 celer 
 květák 0,2   14 celer 

Diflubenzuron 
pekingské
zelíb 1   1 zelí 

 zelí 1 0,02 2 1 
 květák 1 0,27 27 1 

Dimethoate 
pekingské 
zelí 0,02a   7 špenát 

 zelí 0,02a   7 špenát 
 květák 0,02a   7 špenát 

Dimethomorf 
pekingské 
zelí 3   21 salát 

 zelíb 6   21 salát 
 květákb 0,05a   21 salát 
Chlorpyrifos-
methyl 

pekingské 
zelí 0,05a   21 jabloň 
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 zelíc 0,05a   21 jabloň 
 květák 0,05a   21 jabloň 

Indoxacarb 
pekingské 
zelí 3 0,13 4,3 3 zelí 

 zelíc 3  0 3 
 květák 0,3 0,08 26,7 3 

Iprodion 
pekingské 
zelí 5 0,02 0,4 28 zelí 

 zelíb 5   28 
 květákb 0,1   Sazečky 
Lambda-
cyhalothrin 

pekingské 
zelí 1 0,01 1 14 zelí 

 zelíd 0,2   14 
 květák 0,1 0,001 1 14 

Metalaxyl 
pekingské 
zelí 0,05a   14 salát 

 zelíb 1   14 salát 
 květákb 0,2   14 salát 

Methoxyfenozide 
pekingské 
zelí 0,02a   1 rajče 

 zelí 0,02a   1 rajče 
 květák 0,02a   1 rajče 

Pirimicarb 
pekingské 
zelí 2 0,14 7 3 

 zelí 1 0,004 0,4 3 
 květák 2 0,19 9,5 3 

Pymetrozine 
pekingské 
zelí 0,2 0,03 15 7 D zelí 

 zelíd 0,05   7 
 květák 0,02a 0,03 150 14 

Pyridaben 
pekingské
zelíb 0,05a   3 rajče 

 zelí 0,05a   3 rajče 
 květák 0,05a   3 rajče 

Spinosad 
pekingské 
zelí 2 0,13 6,5 3 zelí 

 zelí 2 0,007 0,4 3 
 květák 2 0,03 1,5 3 

Tebuconazole 
pekingské 
zelí 1 0,04 4 21 D 

 zelíc 1    
 květákb 1    

Thiacloprid 
pekingské 
zelí 1 0,11 11 7 zelí 

 zelí 0,2 0,0003 0,2 7 
 květák 0,1 0,07 70 7 

Thiamethoxam 
pekingské 
zelí 0,2   7 salát 
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 zelíd 5   7 salát 
 květák 0,2   7 salát 
a Spodní limit detekce 
b netestováno na uvedené plodině 
c nesignifikantní model 
d model nelze sestavit 

 
 
 
Tabulka č. 6: Ochranné lhůty podle Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na 
ochranu rostlin a doporučené akční ochranné lhůty pro 75 % MLR, pro 25 % MLR a pro limit 
0,01 mg/kg využitelné pro nízkoreziduální nebo bezreziduální produkci brukvovité zeleniny. 
* = kvalifikovaný odhad OL podle průběhu degradace účinné látky. 
 
účinná látka plodina OL Seznam 

povolených 
přípravků (pro 
komoditu 
podle tabulky 
č. 5) 

AOL 
pro 
limit 
75% 
MLR 

AOL 
pro 
limit 
25% 
MLR 

AOL na 
limit 0,01 
mg/kg 

Acetamiprid pekingské 
zelí 

 20 20 20 

 zelí  4* 4* 4* 
 květák  21 21 21 
Alfa-
cypermethrin 

pekingské 
zelí 

10  10 10 27 

 zelí 10 10 10 24 
 květák 10 10 10 24 
Azoxystrobin pekingské 

zelí 
14  14 14 27 

 zelí 14 14 14 14 
 květák 14 14 14 33 
Beta-cyfluthrin pekingské 

zelí 
14  14 14 14 

 zelí 14 14 14 14 
 květák 14 14 14 14 
Deltamethrin pekingské 

zelí 
7  7 7 17 

 zelí 7 7 7 12 
 květák 7 7 7 12 
Difenoconazole pekingské 

zelí 
 14 14 25 

 zelí  14 21 39 
 květák  14 21 39 
Diflubenzuron pekingské 

zelí 
1  1 3 47 

 zelí 1 1 1 8 
 květák 1 1 3 47 
Dimethoate pekingské  15 16 16 
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zelí 
 zelí  13 16 16 
 květák  31 33 33 
Dimethomorf pekingské 

zelí 
 21 21 27 

 zelí  21 21 27 
 květák  21 21 27 
Chlorpyrifos-
methyl 

pekingské 
zelí 

 21 21 22 

 zelí  21 21 21 
 květák  21 21 28 
Indoxacarb pekingské 

zelí 
3  3 3 30 

 zelí 3 3 3 3 
 květák 3 3 4 30 
Iprodion pekingské 

zelí 
28  28 28 44 

 zelí 28 28 28 44 
 květák 28 28 28 44 
Lambda-
cyhalothrin 

pekingské 
zelí 

14  14 14 20 

 zelí 14 14 14 14 
 květák 14 14 14 14 
Metalaxyl pekingské 

zelí 
 14 14 14 

 zelí  14 14 14 
 květák  14 14 14 
Methoxyfenozide pekingské 

zelí 
 24 26 26 

 zelí  4 5 5 
 květák  36 40 40 
Pirimicarb pekingské 

zelí 
3 3 3 19 

 zelí 3 3 3 3 
 květák 3 3 3 14 
Pymetrozine pekingské 

zelí 
7  7 7 12 

 zelí 7 7 7 7 
 květák 14 26 30 30 
Pyridaben pekingské 

zelí 
 23 36 39 

 zelí  3 3 3 
 květák  23 36 39 
Spinosad pekingské 

zelí 
3  3 3 15 

 zelí 3 3 3 3 
 květák 3 3 3 12 
Tebuconazole pekingské 

zelí 
21 21 21 37 
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 zelí 21 21 21 21 
 květák 21 21 21 37 
Thiacloprid pekingské 

zelí 
7  7 7 23 

 zelí 7 7 7 7 
 květák 7 10 21 32 
Thiamethoxam pekingské 

zelí 
 7 7 8 

 zelí  7* 7* 7* 
 květák  7 7 21 
 
 
Tabulka č. 7: Seznam účinných látek fungicidů, zoocidů a herbicidů povolených a 
nepovolených do brukvovité zeleniny v ČR. Seznam odpovídajících přípravků na ochranu 
rostlin povolených v ČR do pekingského zelí, květáku a zelí a přípravků povolených do 
jakékoliv plodiny. Účinné látky přípravků jsou uspořádány podle míry regulace s ohledem na 
jejich rizika pro necílové organismy v systémech integrované produkce (tzv. semafor). 
 

účinná látka povolení 
úč. látky 
v ČR do 

brukvovité 
zeleniny 

Povolení 
úč. látky 
v ČR do 

jiné 
zeleniny 

nebo polní 
plodiny 

Názvy přípravků povolených do 
vybraných plodin v ČR 

pekingské 
zelí 

květák zelí 

Úč.látky pro IP bez 
omezení  

    

Acetamiprid ne 

okurka, 
paprika, 
rajče 

   

Azoxystrobin ano  Ortiva Ortiva Ortiva 
Bacillus 
thuringiensis 
ssp.kurstaki ano 

 Biobit XL Biobit XL Biobit XL 

Coniothyrium 
minitans ano 

   Contans WG 

Dimethomorf ne 
okurka, 
rajče, salát 

   

Fluroxypyr ne Cibule    

Fosetyl-Al ano 
 Previcur 

energy 
Previcur 
energy 

Previcur 
energy 

Glyphosate ano 
tuřín, 
vodnice 

   

Indoxacarb ano  Steward Steward Steward 

Iprodion ano 
 Rovral 

aquaflo 
  

Metalaxyl ne 

rajče, 
okurka, 
cibule, 
salát 

   

Methoxyfenozide ne Kukuřice    

Pendimethalin ano 

 Stomp 330E, 
Stomp 
400SC 

Stomp 330E, 
Stomp 
400SC 

Stomp 330E, 
Stomp 
400SC 

Pirimicarb ano 
 Pirimor 

50WG 
Pirimor 
50WG 

Pirimor 
50WG 
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Pythium oligandrum ano  Polyversum Polyversum Polyversum 

Quizalofop-P-ethyl ano 

 Gramin, 
Targa super 
5EC 

Gramin, 
Targa super 
5EC 

Gramin, 
Targa super 
5EC 

Řepkový olej ano  Biool Biool Biool 

Tebuconazole ne 

obilniny, 
řepka, 
mák, 
hořčice, 
slunečnice 

   

Trichogramma 
pintoi, T. evanescens ano 

 Trichoplus Trichoplus Trichoplus 

Úč.látky pro IP 
s omezením  

    

Alfa-cypermethrin ano 

 Alfamethrin 
ME, Vaztac 
Aktive 

Alfamethrin 
ME, Vaztac 
Active 

Alfamethrin 
ME, Vaztac 
Active 

Beta-cyfluthrin ano 
 Bulldock 

25EC 
Bulldock 
25EC 

Buldock 
25EC 

Cycloxydim ano 

 Stratos 
ultra+Dash 
HC 

Stratos 
ultra+Dash 
HC 

Stratos 
ultra+Dash 
HC 

Deltamethrin ano 

 Agrion delta, 
Decis mega, 
Fast M 

Agrion delta, 
Decis mega, 
Fast M 

Agrion delta, 
Decis mega, 
Fast M 

Difenoconazole ne 

celer, 
okurka, 
rajče, 
paprika 

   

Diflubenzuron ano 
 Dimilin 

48SC 
Dimilin 
48SC 

Dimilin 
48SC 

Dusíkaté vápno ano  Perlka Perlka Perlka 
Fluazifop-P-butyl ano Kapusta    

Lambda-cyhalothrin ano 

 Karate se 
Zeon 
technol. 5 
SC 

Karate se 
Zeon 
technol. 5 
SC 

Karate se 
Zeon 
technol. 5 
SC 

Mandipropamide ne Brambory    

Metazachlor ano 
 Butisan 

400SC 
Butisan 
400SC 

Butisan 
400SC 

Napropamide ano 
 Devrinol 

45F 
Devrinol 
45F 

Devrinol 
45F 

Propamocarb ano 
 Previcur 

energy 
Previcur 
energy 

Previcur 
energy 

Propaquizafop ano 

 Agil 100EC, 
Garland 
Forte 

Agil 100EC, 
Garland 
Forte 

 

Pymetrozine ano  Plenum Plenum Plenum 

Pyridaben ne 
jahody, 
kmín 

   

Pyridate ano 
 Lentagran 

WP 
Lentagran 
WP 

Lentagran 
WP 

Spinosad ano  Spintor Spintor Spintor 

Thiacloprid ano 
 Calypso 

480SC 
Calypso 
480SC 

Calypso 
480SC 

Úč.látky pro IP 
zakázané podle této 
metodiky  

    

Chlorpyrifos-methyl ne   (pouze    
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semenné 
porosty) 

Thiamethoxam ne Rajče    
Úč.látky pro IP 
zakázané NV 
79/2007Sb.  

    

Bifenthrin ne     
Bifenox ne     
Carbofuran ne     
Carbosulfan ne     
Dichlobenil ne     

Dimethoate 
 ne 

Cibule, 
pór, 
česnek, 
špenát 
(množení) 

   

Diquat ne     
Dibromide ne     
Fenazaquin ne     
Fenpyroximate ne     
Fipronil ne     
Chlorpyrifos ne     
Pirimiphos-methyl ne     
Pyrethriny (= směs 
přírodních 
pyrethroidů) ne 

    

Terbuthylazine ne     
Triazamate ne     
Zeta-cypermethrin ne     
 
 
III.2.2. Hodnocení vlivu účinných látek pesticidů na necílové organismy a regulace 
pesticidů a seznam účinných látek přípravků na ochranu rostlin pro systém integrované 
produkce zeleniny (semafor) 
 
       Semafor účinných látek pesticidů (viz tabulka č. 7) zahrnuje seznam účinných látek 
přípravků na ochranu rostlin, ve kterém jsou přípravky rozčleněny do tří skupin podle míry 
jejich negativního vlivu na necílové organismy, které jsou významné z hlediska stability nebo 
zvýšení účinnosti systému IOR. Tabulka č. 7 byla sestavena na základě poznatků o vlivu 
účinných látek přípravků na ochranu rostlin povolených v ČR nebo potenciálně využitelných 
pro ochranu brukvovité zeleniny na necílové organismy uvedených v tabulce č. 8 (uvedený 
přehled je vyjádřen pouze v barevné podobě a ke každé barvě lze dohledat podle výše 
uvedené metodiky odpovídající kvantitativní údaj). 
      V zeleném seznamu (viz tabulka č. 7) jsou zařazeny účinné látky, které nemají žádný 
negativní vliv na taxony necílových organismů, které jsou významnou složkou přirozeného 
odporu prostředí ani nevykazují významný negativní vliv na bioindikátory ze skupiny 
opylovačů, vodních organismů a půdních organismů. Z hodnocených účinných látek pesticidů 
bylo 19 látek zařazeno do zeleného seznamu. V ojedinělých případech se může stát, že 
negativní vliv na některou z hodnocených skupin organismů nebyl dosud znám a po 
zveřejnění takových poznatků může být účinná látka například přeřazena ze zeleného 
seznamu do žlutého seznamu. Jestliže je vliv účinné látky na konkrétní necílový organismus 
označen zelenou barvou, znamená to, že přípravek s touto účinnou látkou může být s ohledem 
na necílový organismus používán bez omezení.  
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     Ve žlutém seznamu (viz tabulka č. 7) jsou uvedeny účinné látky přípravků, které vykazují 
mírný negativní vliv na hodnocené taxony necílových organismů nebo závažný negativní vliv 
pouze na některé skupiny necílových organismů. Z hodnocených účinných látek pesticidů 
bylo 19 látek zařazeno do žlutého seznamu. Účinné látky ze žlutého seznamu je možné 
v systémech integrované produkce používat za podmínek přesně definovaného omezení. Tato 
omezení, která by měla být uvedena v metodikách při IP zeleniny, se týkají použití dané 
účinné látky s ohledem na konkrétní necílový organismus. Pro systémy IOR, které jsou mimo 
režimů integrované produkce, se pouze doporučuje omezovat použití účinných látek ze 
žlutého seznamu.  
   Rozhodování o výběru přípravků ze žlutého seznamu je možno upřesnit podle informací 
uvedených v tabulce č. 8. Jestliže je vliv konkrétní účinné látky na některý necílový 
organismus ve žlutém seznamu označen červenou barvou, znamená to, že použití takového 
přípravku v systémech integrované produkce zeleniny je předmětem regulace, snižující 
negativní vliv na jmenovitý necílový organismus. Je třeba vyvarovat se použití takového 
přípravku v době výskytu přirozených nepřátel a použít přednostně méně rizikový přípravek 
na necílové organismy, nebo lokalizovat jeho použití na menší plochy tak, aby v porostu 
zůstala dostatečně velká neošetřená plocha, umožňující přežívání necílových organismů. 
Přípravky s účinnými látkami, u kterých byl prokázán nepříznivý vliv pro jednoho nebo více 
necílových organismů se v systémech integrované produkce doporučuje využívat pouze 
výjimečně a ne opakovaně, přednostně jen lokálně a ne celoplošně. Zejména přípravky 
s účinnými látkami, u kterých byl zjištěn vliv na více než 3 skupiny necílových organismů by 
měly být použity pouze jednou za sezónu v případě, že není k dispozici jiný alternativní 
přípravek s menšími riziky na necílové organismy. Pokud je ve žlutém seznamu označen 
červenou barvou vliv účinné látky na větší počet necílových organismů, doporučuje se 
přípravky s takovými účinnými látkami používat v systémech integrované produkce zeleniny 
co nejméně. Výjimkou v současných systémech integrované produkce zeleniny je využívání 
pyretroidů. Použití pyretroidů v systémech integrované produkce ovoce a révy vinné je 
zakázáno. Použití pyretroidů v polní zelenině je povoleno maximálně 2x za sezónu a to 
v případech, že hrozí ekonomicky významné ztráty, kterým nelze zabránit jiným způsobem.   
       Do žlutého seznamu (viz tabulka č. 7) jsou zařazeny také tři účinné látky regulátorů růstu 
a vývoje hmyzu, u kterých je všeobecně známá vysoká selektivita na cílové škůdce. Přesto 
některé z nich vykazují negativní vliv na některou ze skupin přirozených nepřátel škůdců. 
Například diflubenzuron na pavouky a zlatoočky (v sadech také na škvory). Také některé 
neonikotinoidy vykazují negativní vliv na některou složku přirozených nepřátel škůdců, 
například thiacloprid vůči slunéčkům a parazitoidům mšic. Jinými příklady ze žlutého 
seznamu jsou pymetrozine s negativním vlivem na parazitoidy motýlů, pyridaben 
s negativním vlivem na parazitoidy motýlů a mšic a na střevlíky, tebuconazole s negativním 
vlivem na parazitoidy motýlů. Obecně platí, že takové účinné látky, o kterých je známý 
negativní vliv na některou skupinu necílových organismů, by neměly být použity tam, kde se 
uvedená skupina přirozených nepřátel podílí významně na regulaci škůdců. Do žlutého 
seznamu byla zařazena také účinná látka spinosad, přestože se jedná o látku produkovanou 
mikroorganismy, která je bez omezení využívána v ekologickém zemědělství. Pro spinosad 
byl prokázán negativní vliv na parazitoidy mšic a také na včely. V systémech integrované 
produkce zeleniny by spinosad neměl být použit více než 2x, s podmínkou, že se ochranná 
opatření uskuteční mimo rizikové období výskytu mšic a jejich parazitoidů. Do žlutého 
seznamu (viz tabulka č. 7) bylo zařazeno také 9 účinných látek, převážně herbicidů, pro které 
nejsou v současnosti známé žádné poznatky o jejich vlivu na hodnocené taxony necílových 
organismů. V tabulce č. 8 nejsou pro tyto látky políčka barevně označena a není pro ně 
navržena žádná regulace. Pokud pro tyto látky bude s pokrokem výzkumu zjištěn jejich vliv 
na necílové organismy, budou údaje v tabulkách č. 7 a č. 8 aktualizovány.  
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      Pro účinné látky uvedené ve žlutém seznamu obecně platí, že je třeba je střídat s účinnými 
látkami ze zeleného seznamu, nebo nelze-li jinak, pak je střídat mezi sebou, za podmínky, že 
žádný z nich nebude použit plošně, ale jen lokálně.  Každá účinná látka má poněkud odlišný 
vliv na různé taxony přirozených nepřátel. To neplatí pro pyretroidy, pro které většina 
účinných látek vykazuje obdobný negativní vliv na necílové organismy a jejich střídání mezi 
sebou nemá význam.  
    V červeném seznamu (viz tabulka č. 7) jsou účinné látky přípravků, které mají významný 
negativní vliv na necílové organismy. Podle nařízení vlády č. 79/2007Sb. je v systémech 
integrované produkce zakázáno použití 16 účinných látek pesticidů. Při porušení takového 
zákazu se v daném roce odebírá právo užívat ochrannou známku. Při zjištění opakovaného 
porušení směrnic je pěstitel ze Svazu a systému integrované produkce vyloučen. Mimoto, při 
použití účinné látky přípravku uvedeného na červeném seznamu, respektive v seznamu 
zakázaných látek podle aktuálního znění Nařízení vlády č.79/2007 Sb. pozbývá pěstitel nárok 
na finanční podporu. Platnost zákazu je určena aktuálním zněním odpovídajícího nařízení 
vlády. Pro systémy IOR takový zákaz neplatí, ale doporučuje se jejich omezené a vždy 
zdůvodněné použití. Z hodnocených účinných látek pesticidů byla jedna účinná látka 
(dimethoate) ze seznamu zakázaných látek. Zhodnocení vlivu dimethoate na necílové 
organismy potvrdilo oprávněnost zařazení této látky do seznamu. Z látek dosud nezařazených 
do seznamu zakázaných látek podle nařízení vlády č. 79/2007Sb., avšak zcela nevhodných 
pro povolení do brukvovité zeleniny byl chlorpyrifos-methyl (dosud povolen do semenných 
porostů) a thiamethoxam (zatím dočasně komisí EU zakázáno jejich používání ve většině 
plodin, včetně zeleniny podle nařízení 485/2013).   
    Z hodnocených účinných látek pesticidů bylo celkem 7 toxických pro včely. Podmínky 
uvedené na etiketě a ve vyhlášce č. 327/2012 Sb. o ochraně zvěře, vodních organismů a 
dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin musí být dodrženy ve 
všech případech bez ohledu na barevné označení v tabulce č. 8.  Z hodnocených účinných 
látek pesticidů je celkem 12 toxických pro ryby. To je důvodem, proč jsou i některé 
přípravky, které nemají negativní vliv na suchozemské organismy zařazovány do žlutého 
seznamu. Z hodnoceného seznamu se jedná o 3 účinné látky, azoxystrobin, difenoconazole a 
iprodion. Jejich použití je regulováno s ohledem na rizikovost zasažení povrchových vod a 
podmínkami uvedenými na etiketě a ve vyhlášce č. 327/2012 Sb. v ustanoveních týkajících se 
ochranných vzdáleností od povrchových vod. Poznatky o vlivu účinných látek pesticidů na 
žížalovité jsou dosud nedostatečné a útržkovité. Z hodnocených účinných látek byl negativní 
vliv na žížalovité prokázán pro dimethoate. Pokud je červenou barvou označen negativní vliv 
na žížaly, neměly by být takové přípravky používány opakovaně a zejména ne celoplošně.  
    Z hodnocených 41 účinných látek přípravků bylo 29 účinných látek přípravků povolených 
v ČR do zeleniny a 10 potenciálně využitelných pro povolení a 2 účinné látky byly označeny 
jako nevhodné pro povolení do zeleniny z důvodu vysokých rizik pro necílové organismy. 
Z hlediska rizik účinných látek pesticidů na necílové organismy z hodnocených látek 
vhodných pro systémy integrované ochrany zeleniny by bylo možné 19 látek využívat bez 
omezení a 19 účinných látek s určitým omezením.  
    Na základě výsledků uvedených v této metodice by bylo možné navrhnout v rámci 
minoritních indikací k povolení k ochraně zeleniny 7 účinných látek pesticidů, které nejsou 
rizikové pro necílové organismy. Jedná se o účinné látky zoocidů, acetamiprid, 
methoxyfenozide a fungicidů, difenoconazole, dimethomorf, iprodion, metalaxyl a 
tebuconazole. Pro všechny tyto účinné látky byly v rámci řešení projektu provedeny týmem 
VŠCHT studie dynamiky reziduí v produktech brukvovité zeleniny.  
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Tabulka č. 8:  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.)   
 
Hodnoty indexů selektivity I1 až I9 
celkového indexu selektivity 
účinných látek pesticidů 
povolených nebo potenciálních 
pro povolení do brukvovité 
zeleniny v ČR  na necílové 
organismy  
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Účinná látka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 

Acetamiprid             

Alfa-cypermethrin             

Azoxystrobin             

Bacillus thuringiensis ssp.kurstaki             

Beta-cyfluthrin             

Coniothyrium minitans             

Cycloxydim             

Deltamethrin             

Difenoconazole             

Diflubenzuron             

Dimethoate             

Dimethomorf             

Dusíkaté vápno             

Fluazifop-P-butyl             

Fluroxypyr             

Fosetyl-Al             

Glyphosate             

Chlorpyrifos-methyl             

Indoxacarb             

Iprodion             

Lambda-cyhalotrin             

Mandipropamide             

Metalaxyl             

Metazachlor             

Methoxyfenozide             

Napropamide             

Pendimethalin             

Pirimicarb             

Propamocarb             

Propaquizafop             

Pymetrozine             

Pyridaben             

Pyridate             

Pythium oligandrum             

Quizalofop-P-ethyl             
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Řepkový olej             

Spinosad             

Tebuconazole             

Thiacloprid             

Thiamethoxam             

Trichogramma pintoi, T. 
evanescens             

 
III.2.3. Zásady integrované ochrany proti škůdcům brukvovité zeleniny    

Pro každý hospodářsky významný druh škůdce uvedený v kapitole III.2.4. je třeba 
uplatňovat zásady IOR podle vyhlášky č. 205/2012 Sb. V následující části je uvedena 
charakteristika 8 zásad IOR, jejichž názvy jsou oproti znění ve vyhlášce uváděny pod 
zkráceným názvem a s krátkou charakteristikou zásad.  
 
1. Opatření pro prevenci anebo potlačení škodlivých organismů (mimo pesticidů). Tato zásada 
má jako jediná vnitřní strukturu v podobě 6 samostatných dílčích zásad: 1. Střídání plodin. 2. 
Vhodné pěstitelské postupy. 3. Pěstování odolných nebo tolerantních odrůd a používání 
certifikovaného osiva a sadby. 4. Vyvážené hnojení, vápnění, zavlažování a odvodňování. 5. 
Hygienická opatření pro zamezení šíření škodlivých organismů. 6. Ochrana a podpora 
užitečných organismů - přirozených nepřátel škodlivých organismů. 
 
2. Monitorování výskytu škodlivých organismů, včetně využívání systémů předpovědí 
(prognóz) a systémů varování a včasné diagnózy. 
Tyto činnosti zahrnují: sledování škodlivých organismů 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.  
 
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.  
 
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.  
 
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 
organismu, preferenci přípravků s minimálními riziky na lidské zdraví a minimálními riziky 
na necílové organismy a na životní prostředí.  
 
6. Používání pesticidů a dalších způsobů ochrany profesionálními uživateli by mělo být pouze 
v nezbytném rozsahu. 
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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 organismů k pesticidům.  
 
7. Uplatňování antirezistentních strategií. 
Pokud je známé riziko rezistence vůči určitému opatření a pokud početnost škodlivých 
organismů vyžaduje opakované ošetření plodin pesticidy, pak je nutné uplatňovat systémy pro 
zabránění nebo oddálení vzniku rezistence škodlivého organismu k pesticidu.  
 
8. Ověřování úspěšnosti provedených ochranných opatření. 
Ověřování úspěšnosti používaných pesticidů a dalších opatření v ochraně rostlin by mělo být 
prováděno na základě sledování výskytu škodlivých organismů, podle poškození porostu a  
ztrát na výnosech a kvalitě produktů.  
 
III.2.4. Ochrana proti živočišným škůdcům brukvovité zeleniny   

 
V této kapitole nejsou pro jednotlivé druhy škůdců uváděny přípravky povolené v ČR, 

protože dochází v čase k změnám. Informace o povolených přípravcích do zeleniny lze získat 
z Katalogu přípravků na ochranu zeleniny (Kurent 2013) – s uzávěrkou katalogu k 20.2.2013, 
nebo v jeho dalších aktualizovaných vydáních a sledováním aktualizace tohoto katalogu na 
www.agromanual.cz, sekce errata.  Při každém použití přípravků na ochranu rostlin jsou 
závazné údaje na etiketě přípravku a údajích z platného Seznamu povolených přípravků 
uváděných na adrese (www.srs.cz). 
  
Třásněnka zahradní (Trips tabaci), třásněnka úzkohlavá (T. angusticeps) 
Hostitelské spektrum 
Třásněnka zahradní a třásněnka úzkohlavá jsou široce polyfágní, vyvíjí se na širokém spektru 
polních plodin, včetně zeleniny.  
Příznaky poškození  
Dospělci i nymfy škodí vysáváním obsahu buněk povrchových pletiv (sají z mezenchymu). 
Vysáté pletivo se poté naplňuje vzduchem. Typickými příznaky poškození, u brukvovité 
zeleniny nejčastěji patrné na mladých rostlinách jsou nepravidelné bílé skvrny, stříbřitě lesklé, 
později žloutnoucí a zasychající. Mladé listy se po napadení třásněnkami kroutí a deformují. 
Na listech hlávek zelí vznikají po saní larev i dospělců nádory o velikosti 1-3 mm naplněné 
vzduchem, jako reakce rostliny na toxiny třásněnek. Při slabším napadení bývají nádory 
obvykle na 3. až 5. listu shora,  při silném napadení jsou nádory na listech až do středu 
hlávky. Nádory později nekrotizují a mohou být vstupní branou pro napadení houbovými a 
bakteriálními chorobami. Takové hlávky zelí jsou neskladovatelné a vlivem vad vzhledu 
neprodejné.  
Životní cyklus  
Třásněnka zahradní a třásněnka úzkohlavá jsou široce polyfágní, vyvíjí se na širokém spektru 
polních plodin, včetně zeleniny. Hospodářsky významné poškození způsobují třásněnky na 
brukvovité zelenině, zejména zelí a květáku, dále na cibulovinách, na okurkách, mrkvi a 
dalších druzích zeleniny. Třásněnky přezimují jako dospělci na ozimých plodinách (cibuli, 
pórku) nebo plevelech a také v zimovištích (meze, remízky, okraje lesů). Dospělci přezimující 
generace mají na jaře úživný žír. Dospělci, kteří přezimují mimo vhodné hostitelské rostliny  
přeletují na zeleninu a vhodné plevelné rostliny, kde kladou vajíčka. Samičky kladou vajíčka 
do pletiv rostlin. Nymfy se po vylíhnutí drží v paždí listů a jsou insekticidy obtížně 
zasažitelné. Nymfy se kuklí v listových pochvách, v přízemních částech rostlin, nebo v půdě. 
První generace, která se vyvíjí v průběhu června a počátkem července na širokém spektru 
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rostlin, včetně plevelů na mladých rostlinách zelí ani na náchylných odrůdách neškodí. Na 
zelí škodí zejména 2. generace, v některých letech 3. generace třásněnky zahradní, někdy 
společně s třásněnkou úzkohlavou.   
Hospodářský význam  
Hospodářsky významné poškození způsobují třásněnky na brukvovité zelenině, zejména zelí a 
květáku, dále na cibulovinách, na okurkách, mrkvi a dalších druzích zeleniny. 
Monitoring a prognóza 
Nálet třásněnek do zelí lze monitorovat pomocí žlutých Mőrickeho misek. Misky se umísťují 
do porostů náchylných odrůd zelí před počátkem tvorby hlávek. Odpočty třásněnek se 
v kritickém období provádí 2x týdně, mimo toto období 1x týdně. Kritické období pro 
chemickou ochranu zelí vůči třásněnkám je v rozmezí SET od 300 do 800 °C nad prahem 
vývoje 10 °C (měřeno od 1. ledna). Vrchol přeletu dospělců do porostů brukvovité zeleniny 
nastává v rozmezí SET od 600 až 700 °C nad prahem vývoje 10 °C. K hlavní migraci 
třásněnek do brukvovité zeleniny dochází v období před zahájením žní. Po zjištění letové 
vlny, zachycení hromadného termínu přeletu (v miskách se objeví v průměru za 3 až 4 dny 
více než 10 nebo desítky jedinců třásněnek) se doporučuje kontrolovat výskyt třásněnek 
v porostech a zahájit ošetření insekticidy. Zvýšená letová aktivita třásněnek odpovídá výskytu 
3 – 5 jedinců třásněnek na jednu misku v průměru za den. Doporučený způsob pozorování na 
zelí je, zjišťovat výskyt třásněnek poškození na rostlinách v období po 7 dnech po zachycení 
letové vlny ve  žlutých miskách.  V porostu zelí se kontroluje výskyt třásněnek na 10ti 
místech porostu, vždy na 5ti průměrně vyvinutých rostlinách za sebou v  řádku.  Na rostlinách 
zelí se zjišťuje počet dospělců třásněnek na dvou vrchních listech.  
Rozhodování o provedení ošetření 
Práh škodlivosti není stanoven, ale na náchylných odrůdách zelí je velmi nízký. Chemické 
ošetření se doporučuje při výskytu 5 a více % rostlin s výskytem třásněnek na náchylných 
odrůdách. Na ostatních odrůdách se za silný výskyt považuje výskyt 10 a více jedinců 
třásněnek v průměru na jednu rostlinu. 
Provádění ochranných opatření 
     Z preventivních opatření se doporučuje pravidelné odklizení posklizňových zbytků 
brukvovité zeleniny, ve kterých mohou přežívat všechna vývojová stadia třásněnek. 
Chemická ochrana se provádí na náchylných odrůdách od počátku tvorby hlávek po celé 
období letové aktivity třásněnek. Přímá ochrana proti třásněnkám je cílena na dospělce, pokud 
možno po jejich náletu do porostů, nebo po maximu letu dospělců nové generace. V době 
výskytu vajíček a nymf je již účinnost ochrany snížena. Hlavní období pro ošetřování 
brukvovité zeleniny proti třásněnkám bývá koncem června a v červenci, po zjištění maxima 
přeletu dospělců. Při rozvleklém náletu dospělců po období počátku tvorby hlávek je třeba 
v závislosti na reziduální účinnosti použitého přípravku ošetření v týdenních až 10 denních 
intervalech opakovat, přibližně 2 až 4x v letech příhodných pro vývoj třásněnek. Pro přímou 
ochranu lze použít pesticidy povolené do brukvovité zeleniny proti třásněnkám, případně proti 
savým škůdcům. 
 
Molice vlaštovičníková (Aleyrodes proletella) 
Hostitelské spektrum 
Polyfágní druh s preferencí brukvovitých rostlin. 
Příznaky poškození 
Larvy, nymfy i dospělci sají především na spodní straně listů, při silném výskytu listy 
žloutnou, deformují se a opadávají. Rostliny jsou pokryté medovicí, porostlou černěmi. 
Z napadených rostlin uskladněných v nechlazených skladech se líhnou dospělci, kteří poletují 
po skladu. Nepřímo škodí přenosem viróz. 
Životní cyklus 
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Molice přezimují na brukvovitých rostlinách, mléčích, aj. Samice klade až 100 vajíček, 
z nichž se líhnou pohyblivé larvy prvního instaru, druhý a třetí instar je nepohyblivá nymfa, 
která se mění v puparium. V průběhu roku vytváří molice několik generací v závislosti na 
teplotě a hostitelské rostlině. Suché a teplé počasí výskyt molic podporuje.  
Hospodářský význam  
Škodlivé výskyty v porostech zeleniny se v posledních letech zvyšují. Hlavní škody nastávají 
obvykle koncem léta a na podzim.  
Monitoring a prognóza 
Výskyt dospělců se zjišťuje žlutými lepovými deskami umístěnými těsně nad porostem 2x 
týdně, počet napadených listů s koloniemi molic 1x týdně. 
Rozhodování o provedení ošetření 
Práh škodlivosti je 10 % poškozených (napadených) listů. 
Provádění ochranných opatření 
Z preventivních metod lze doporučit dodržování osevního postupu a dobré zaorání 
posklizňových zbytků napadených porostů. Při postřiku je třeba ošetřit spodní stranu listů 
(vysoký tlak, dostatečné množství vody) a k přípravku je vhodné přidat smáčedlo. Pro přímou 
ochranu lze použít pesticidy povolené proti molicím, případně proti savým škůdcům 
povoleným do brukvovité zeleniny. 
 
Mšice zelná (Brevicoryne brassicae) 
Hostitelské spektrum 
Brukvovité rostliny – brukvovitá zelenina, řepka, plevele z čeledi brukvovitých. 
Příznaky poškození 
Mšice způsobují sáním deformace listů, žloutnutí až odumírání listů a celých rostlin. Mimo 
košťálovou zeleninu poškozuje mšice zelná z kulturních rostlin řepku a hořčici. Mšice jsou 
šedozelené s bělavě voskovými výpotky. Nejčastěji se vyskytují na spodní straně listů a na 
vegetačních vrcholech.  
Životní cyklus 
Mšice zelná má úplný (holocyklický) vývoj, při kterém se střídají pohlavní generace a několik 
generací partenogenetických. Je to druh mšice, které nestřídá různé skupiny hostitelských 
rostlin pro pohlavní a partenogenetické generace, ale v průběhu roku střídá pouze různé druhy 
brukvovitých rostlin. Přezimuje vajíčky na brukvovitých rostlinách, na zbytcích košťálovin, 
řepce a brukvovitých plevelech. Po vylíhnutí zakladatelek brzy na jaře dochází k vývoji 
několika bezkřídlých generací, následovaných vývojem části okřídlených jedinců, kteří 
přeletují zejména z ozimé řepky na nové výsadby brukvovité zeleniny. Za sezónu může dojít 
k vývoji až 16 generací. Pohlavní generace se vykytuje v říjnu, kdy samice po spáření kladou 
vajíčka. V některých letech dochází k masivnímu náletu mšic do porostů brukvovité zeleniny 
a běžně používaný interval mezi ošetřeními nedokáže potlačit výskyt mšic, což navozuje 
dojem neúčinnosti použitých přípravků. Výskyt rezistence lze ověřit aplikací přípravků na 
kolonie mšic na zaizolovaných listech nebo rostlinách. 
Hospodářský význam 
Zvýšené výskyty na brukvovité zelenině jsou způsobeny mimo jiné namnožováním mšice 
zelné na řepce. Po narůstající intenzivní ochraně řepky insekticidy proti komplexu škůdců je 
pravděpodobné, že se na řepce selektuje rezistence vůči nejvíce využívaným účinným látkám 
pesticidů. Z ozimé řepky pak může rezistenci k některým přípravkům přenést mšice zelná na 
brukvovitou zeleninu. Přestože intenzita ochrany proti mšici zelené v košťálovinách nemusí 
být v regionu vysoká, je proto riziko vzniku rezistentních populací v ČR vysoké.   
Monitoring a prognóza 
Monitorování letové aktivity mšice zelné provádí SRS pomocí systému nasávacích pastí 
(www.srs.cz, Aphid Bulletin).  Na základě informací zveřejňovaných SRS lze pro každý rok 
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stanovit období maximálního přeletu z hostitelských rostlin, na kterých mšice zelná 
přezimovala, zejména z ozimé řepky, do porostů brukvovité zeleniny. Pro místní podmínky 
lze upřesnit termín přeletu do zeleniny pomocí žlutých Lambersových misek. Pro 
monitorování vývoje mšic lze využít také sumy efektivních teplot. Pro vývoj vajíček po 
zimním období je třeba SET 113,01 °C nad prahem vývoje SPV 1,68  °C.  Pro vývoj jedné 
generace mšice zelné na hlávkovém zelí je třeba SET 146,18 °C efektivních stupňů nad  SPV 
7,04 oC a na jarní řepce SET 141,68 °C efektivních stupňů nad SPV 7,52 °C. 
Rozhodování o provedení ošetření 
Ošetření se doporučuje při výskytu více než 3 % rostlin s výskytem mšice zelné nebo její 
začínající kolonie. 
Provádění ochranných opatření  
 Z preventivních opatření se doporučují včasné zaorávky posklizňových zbytků brukvovité 
zeleniny, bezplevelnost pozemků, izolační vzdálenosti od ozimé řepky a vyvážené hnojení 
jako je dostatečná zásoba hnojení draslíkem a nepřehnojování dusíkem. Ochranná opatření je 
třeba na jarních výsadbách brukvovité zeleniny zahájit včas, v období krátce po prvním 
hromadném přeletu, dříve než mšice vytvoří na zelí kolonie. V letech s dlouhým obdobím 
přeletu je ošetření nutno jednou či dvakrát opakovat. K ošetření se doporučuje přednostně 
používat selektivní aficidy, v případě snížené účinnosti některých účinných látek, střídat 
přípravky s různým mechanismem účinku a používání smáčedel. Pro přímou ochranu lze 
použít pesticidy povolené proti mšici zelné, případně proti savým škůdcům povolené do 
brukvovité zeleniny.  
 
Blýskáček řepkový 
Na brukvovité zelenině může blýskáček působit hospodářsky významné škody pouze na 
semenných porostech. Pokud by byla ochrana proti blýskáčku řepkovému na těchto porostech 
účelná, doporučuje se postupovat obdobně jako při ochraně řepky ozimé nebo jarní. U těchto 
plodin je uveden popis příznaků poškození, životního cyklu a způsobu ochrany.  
 
Dřepčíci z rodu Phyllotreta (dřepčík černý, d. černonohý, d. polní a d. zelný)  
Hostitelské spektrum 
Rostliny z čeledi brukvovitých. 
Příznaky poškození 
Škodí brouci žírem na mladých rostlinách. Na listech vykousávají jamky nebo 1 až 3 mm 
dírky (tzv. okénkování). Ohroženy jsou rostliny při vzcházení nebo po výsadbě do vytvoření 2 
pravých listů, nebo i později pokud trvá suché a teplé počasí. Při silném napadení rostliny 
zasychají. Škodlivé druhy dřepčíků jsou bud celí černě zbarvení nebo mají dvě podélné žluté 
skvrny na krovkách. Larvy dřepčíků se vyvíjejí na koříncích nebo v listech rostlin a 
nezpůsobují významné škody.  
Životní cyklus 
Všechny škodlivé druhy mají 1 generaci v roce, ale ke škodám může docházet dvakrát v roce. 
Brouci přezimující generace naletují do porostů v dubnu až květnu a brouci nové generace v 
červnu až srpnu. 
Hospodářský význam 
Ohroženy jsou rostliny při rostliny vzcházení nebo po výsadbě do vytvoření 2 pravých listů, 
nebo i později pokud trvá suché a teplé počasí.  Mnohem větší poškození je u druhů bez 
voskové vrstvičky na listech (ředkvička, ředkev, pekingské zelí, tuřín, vodnice). Nepřímo 
škodí přenosem viróz (virová žlutá mozaika vodnice). 
Monitoring a prognóza 
Vizuální kontrolou vzcházejících porostů lze zjistit skákající brouky i první příznaky 
poškození. Pro monitoring dřepčíků jsou vhodné žluté misky. Dřepčíky lze v nachytaném 
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materiálu snadno poznat a určovat. Výskyt neškodlivých druhů dřepčíků je v miskách malý. 
Podle náletu do misek lze zachytit velký nálet do porostů a upřesnit tak termín ošetření.  
Rozhodování o provedení ošetření 
Ošetření se provádí při výskytu více než 5 brouků / žlutou misku / den nebo při výskytu více 
než 2 brouků / rostlinu.  
Provádění ochranných opatření  
Překrytí porostů netkanou textilií zamezí přístupu dospělců ke vzcházejícím rostlinám. 
Pravidelná zálivka snižuje poškození. Kontaktní insekticidy jsou na dospělce dostatečně 
účinné. Pro přímou ochranu lze použít pesticidy povolené proti dřepčíkům, případně proti 
žravým škůdcům povolené do brukvovité zeleniny. 
 
Krytonosec čtyřzubý (Ceutorhynchus pallidactylus), krytonosec řepkový (C. napi) 
Hostitelské spektrum 
Rostliny z čeledi brukvovitých. 
Příznaky poškození 
Krytonosci jsou jarní škůdci sadby a časných výsevů brukvovité zeleniny. K hospodářsky 
významnému poškození dochází na kedlubnách, méně často na květáku, kapustě a zelí. 
Poškození žírem dospělců není významné. Brouci po náletu kladou vajíčka do rostlin a po 
týdnu až dvou lze sledovat příznaky poškození, které způsobují larvy v rostlinách. Napadené 
rostliny vadnou, kroutí se a odumírají, nebo může dojít k odumření srdéčka. Při rozříznutí 
rostlin jsou nápadné chodbičky v řapících listů a ve stoncích. Kedlubny po napadení larvami 
krytonosců praskají. Napadený květák vytváří malé růžice, kapusta a zelí slabě vyvinuté 
hlávky. Po žíru larev krytonosce řepkového se vytváří hálka pod vegetačním vrcholem. 
Škodlivost krytonosce čtyřzubého na brukvovité zelenině je vyšší než škodlivost krytonosce 
řepkového, který více preferuje řepku a na brukvovité zelenině může škodit spíše na 
semenných porostech. 
Životní cyklus 
Uvedené druhy tzv. stonkových krytonosců se vyvíjejí na všech druzích brukvovitých rostlin. 
V našich podmínkách jsou největším zdrojem namnožení porosty řepky, ze kterých 
krytonosci masivně přeletují na brukvovitou zeleninu. Uvedené druhy krytonosců mají jednu 
generaci v roce. Přezimují brouci, kteří naletují brzy na jaře v březnu až dubnu na brukvovité 
rostliny nejen do polních porostů, ale i do skleníků a fóliovníků na sadbu brukvovité zeleniny, 
která se zde předpěstovává. Vajíčka kladou po úživném žíru, asi za týden od příletu, obvykle 
koncem března a v dubnu. Vylíhlí brouci nové generace v létě již na zelenině nepůsobí 
významné škody.  
Hospodářský význam  
Škodlivost krytonosce čtyřzubého na brukvovité zelenině je vyšší než škodlivost krytonosce 
řepkového, který více preferuje řepku a na brukvovité zelenině může škodit spíše na 
semenných porostech. 
Monitoring a prognóza 
Výskyt dospělců krytonosců lze monitorovat pomocí žlutých misek. Nálet v miskách 
umístěných v porostech zeleniny nebo sadby se v miskách kontroluje 2 x týdně, v období od 
dosažení maximální teploty 6o C do zjištění maxima náletu brouků, tj. u krytonosce 
čtyřzubého přibližně do dosažení maximální teploty 14,5 oC, u krytonosce řepkového 
přibližně do dosažení maximální teploty 12,2 oC (nebo orientačně dle SET10,0  = 20,0 -140,0 
DS (SPV = 10,0°C, od 1. ledna.). Nálet do misek je kvantitativní, takže lze podle počtu 
krytonosců v miskách odhadovat, jak potřebu chemické ošetření, tak očekávanou škodlivost. 
Zjišťování dospělců krytonosců v porostech i na sadbě je obtížné. Brouci jsou nenápadní a po 
vyrušení padají na zem. 
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Rozhodování o provedení ošetření 
Nálet do misek je kvantitativní, takže lze podle počtu krytonosců v miskách odhadovat, jak 
potřebu chemické ošetření, tak očekávanou škodlivost. Ošetření se doporučuje provést po 
náletu více než 5 brouků (obou druhů stonkových krytonosců v součtu) na misku za den po 
zaznamenání škodlivého výskytu v regionu na dané plodině v předchozích letech vyšší než 3 
% poškozených rostlin při sklizni. 
Provádění ochranných opatření  
K preventivním opatřením, která se týkají i ostatních škůdců brukvovité zeleniny je, 
vyvarovat se pěstování řepky v zelinářských osevních postupech nebo v bezprostředním okolí 
porostů brukvovité zeleniny a hygiena polí, jako je včasné zapracování posklizňových zbytků. 
K napadení rostlin dochází již při předpěstování sadby, nebo u časných výsadeb, krátce po 
vysazení na poli. Sadbu lze proto před náletem brouků chránit zasíťováním. Ochranná 
opatření je třeba provést dříve, než samice vykladou vajíčka. Aplikaci kontaktních insekticidů 
se doporučuje provést asi týden po prvním hromadném náletu brouků.  Pokud by účinnost 
pyrethroidů a organofosfátů byla nedostatečná, mohlo se jednat o rezistentní populaci 
krytonosců, která se vyselektovala na řepce. Výskyt rezistentních populací krytonosce 
čtyřzubého a řepkového na řepce nebyl dosud v ČR zaznamenán. V případě takového zjištění 
v regionu je nutno dodržovat antirezistentní strategie vyvinuté pro ochranu řepky. Pro přímou 
ochranu lze použít pesticidy povolené proti krytonoscům, případně proti žravým škůdcům do 
brukvovité zeleniny. 
 
Krytonosec zelný  (Ceutorhynchus assimilis, syn. C.  pleurostigma) 
Hostitelské spektrum 
Rostliny z čeledi brukvovitých. 
Příznaky poškození 
Larvy se vyskytují v hálkách na kořenech, které vznikají z pletiv rostlin po žíru vylíhlých 
larev. Hálky jsou kulovití, velikosti hrachu až vlašského ořechu, které při výskytu více larev 
na jednom kořenu srůstají do korýšovitého útvaru. Jarní generace škodí na sadbě brukvovité 
zeleniny. Nejčastěji bývá napadán kedluben, květák, méně často vodnice, tuřín a ředkev, 
z plevelných rostlin je preferována hořčice rolní. Na kedlubnách dochází k poškození bulev. 
Také tento druh krytonosce se namnožuje se na řepce, na které však není významným 
škůdcem. 
Životní cyklus 
Má dvě oddělené generace v roce s jarním a podzimním vývojem, které se liší dobou kladení 
vajíček. U jarního cyklu přezimují brouci, kteří se po úživném žíru páří. Brouci s jarním 
vývojem naletují na zeleninu na jaře, obvykle později než krytonosec řepkový a čtyřzubý. 
V dubnu až květnu kladou samičky vajíčka do vyhloubených jamek na kořenovém krčku. U 
podzimního vývojového cyklu přezimují larvy v hálkách, převážně na ozimé řepce, 
brukvovitých plevelech a také na neodklízených posklizňových zbytcích brukvovité zeleniny. 
Brouci tohoto podzimního vývojového cyklu se líhnout v květnu až červnu a po úživném žíru 
překonávají letní období v klidu (v diapauze). 
Hospodářský význam  
Jarní generace škodí na sadbě brukvovité zeleniny. Nejčastěji bývá napadán kedluben, květák, 
méně často vodnice, tuřín a ředkev, z plevelných rostlin je preferována hořčice rolní. Na 
kedlubnách dochází k poškození bulev. Také tento druh krytonosce se namnožuje se na řepce, 
na které však není významných škůdcem. 
Monitoring a prognóza 
Výskyt dospělců krytonosců lze monitorovat pomocí žlutých misek. Misky nebo žluté lepové 
desky se umísťují do porostů, anebo na místa kde se předpěstovává sadba. Sledování náletu 
brouku do misek je obdobné jako sledování náletu tzv. stonkových krytonosců. Nálet 
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v miskách umístěných v porostech zeleniny nebo sadby se v miskách kontroluje  2 x týdně, 
v období od 15.4. do 31.5., nebo (orientačně dle SET10,2 = 20,0-140,0 DS (SPV = 10,2°C, od 
1.1.). Nálet krytonosce zelného do misek je kvantitativní. 
Rozhodování o provedení ošetření 
Ošetření se doporučuje provést po náletu více než 3 brouků na misku za den po zaznamenání 
škodlivého výskytu v regionu na dané plodině v předchozích letech vyšší než 3 % 
poškozených rostlin při sklizni. 
Provádění ochranných opatření  
K preventivním opatřením, která se týkají i ostatních škůdců brukvovité zeleniny je, 
vyvarovat se pěstování řepky v zelinářských osevních postupech nebo v bezprostředním okolí 
porostů brukvovité zeleniny. Dále dodržovat hygienická opatření, včas likvidovat posklizňové 
zbytky a likvidovat brukvovité plevele. Chemickou ochranu je třeba provést dříve, než samice 
vykladou vajíčka. Optimální termín ošetření nastává asi týden po maximu náletu brouků do 
misek. Pro přímou ochranu lze použít pesticidy povolené proti krytonoscům, případně proti 
žravým škůdcům do brukvovité zeleniny. Při opakovaných škodlivých výskytech krytonosce 
zelného se doporučuje insekticidní moření. 
 
Krytonosec šešulový (Ceutorhynchus obstrictus) 
Na brukvovité zelenině může krytonosec šešulový působit hospodářsky významné škody 
pouze na semenných porostech. Pokud by byla ochrana proti blýskáčku řepkovému na těchto 
porostech účelná, doporučuje se postupovat obdobně jako při ochraně řepky ozimé nebo jarní. 
U těchto plodin je uveden popis příznaků poškození, životního cyklu a způsobu ochrany. 
 
Kovařík začoudlý (Agriotes ustulatus), k. locikový (A. sputator), k. malý (A. brevis) a další 
druhy kovaříků 
Hostitelské spektrum 
Široce polyfágní druhy. 
Příznaky poškození 
Larvy (nazývané drátovci) napadají podzemní části rostlin. V kořenech jsou vykousány 
jamky, u malých rostlin může být překousnutý celý kořen, semena jsou celá vykousaná. 
V blízkosti poškozených míst se nalézají žluté až světle hnědé tuhé larvy. Mladé rostliny 
vadnou a zasychají, větší rostliny mají zpomalený růst. Výskyt drátovců bývá ohniskový, 
nejčastěji ve vlhčích sníženinách a okolo zaplevelených sloupů elektrického vedení, skruží aj. 
Nepřímé poškození sadby drátovci krátce po vysázení může být způsobeno havrany, kteří 
vytahují napadené rostliny a hledají drátovce. Vytažené rostliny usychají. 
Životní cyklus 
Škodlivé druhy kovaříků mají podobnou bionomii. Dospělci se vyskytují od jara do pozdního 
léta, neškodí. Samice kladou vajíčka do půdy, přednostně na vlhčí místa s dostatkem 
organické hmoty. Vývoj larev trvá podle druhu 3 – 5 let. Mladé larvy neškodí, živí se 
jemnými kořínky a humusem. Starší larvy napadají podzemní orgány rostlin a vysetá semena. 
Larvy během roku v půdě vertikálně migrují v závislosti na teplotě a vlhkosti půdy. 
V povrchových vrstvách se vyskytují od dubna do června a v září a říjnu, kdy dochází 
k největším škodám. Kuklí se v půdě a vylíhlí dospělci zůstávají v kukelních komůrkách přes 
zimu. 
Hospodářský význam  
Na brukvovité zelenině nebývají škody působené larvami kovaříků závažné. Obvykle se 
projeví po nevhodné nebo zaplevelené předplodině. 
Monitoring a prognóza 
Na jaře či na podzim před výsadbou zeleniny je třeba zjistit počet drátovců v půdě metodou 
půdních výkopků nebo metodou půdních pastí. Na jaře je limitní teplota půdy (nad 10 °C), na 
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podzim dostatečná vlhkost půdy. Nízká teplota a suchá půda vedou k podhodnocení výskytu. 
U časných jarních výsevů a výsadeb je třeba provést monitoring již na podzim. Na pozemcích 
do velikosti 5 ha se drátovci sledují na 8 místech, na větších plochách min. na 12 místech. 
Monitorovací body se rozmístí na pozemku rovnoměrně (šachovnicovitě) přednostně na 
vlhčích zaplevelených místech.  
Metoda půdních výkopků – na pozemku se vykopají sondy 0,5 m x 0,5 m a hloubkou 0,4 m. 
Vykopaná zemina se přesévá sítem o průměru ok 4 mm. Počítají se všechny nalezené larvy.  
Metoda půdních pastí – na sledovaném pozemku se odplevelí plošky o 1 m2 tak, že se plevele 
vytrhají i s kořeny. Na těchto ploškách se do vrcholů trojúhelníka 60 x 60 x 60 cm zahrabe 
vždy hrst naklíčené pšenice (klíčky 0,5-1 cm dlouhé) do hloubky 10 cm. Je možno použít i 
směs pšenice a kukuřice. Nad každou návnadu se položí plastická fólie (černá, případně i 
průsvitná) o rozměrech 30 x 30 cm, případně se fólií pokryje celá plocha 1 m2. Návnady se 
kontrolují po 4-5 dnech.  
Dospělce některých druhů (k. locikový, k. malý, k. obilní a k. tmavý) lze monitorovat pomocí 
feromonových lapáků a k. začoudlého pomocí potravních atraktantů. Při výskytu více než 150 
dospělců na lapák za rok se doporučuje provést monitoring larev v půdě.  
Rozhodování o provedení ošetření 
Pro zeleninu nejsou prahy škodlivosti stanoveny. 
Provádění ochranných opatření  
Důležitým regulačním faktorem kovaříků je agrotechnika. Podmítka a hluboká orba 
významně redukují množství drátovců (mechanické poškození, poranění jedinci jsou 
napadeny patogeny, predace ptáky, aj.). Přítomnost plevelů v době kladení vajíček podporuje 
výskyt drátovců. Na pozemcích s výskytem drátovců nepěstovat citlivé plodiny.  
Ochranu před drátovci na rizikových pozemcích je třeba provádět v rámci celého osevního 
postupu. Všechny plodiny by měly být insekticidně mořeny (včetně obilnin), což redukuje 
populační hustotu tohoto víceletého škůdce do dalšího roku. Moření sadby brukvovité 
zeleniny insekticidní zálivkou se provádí krátce před výsadbou, aby byl zaručen co nejdelší 
ochranný efekt na poli. Napadení starších rostlin s dobře vyvinutým kořenovým systémem po 
odeznění účinku insekticidního mořidla je rostlinami tolerováno a téměř se neprojeví na 
snížení výnosu. 
 
Bělásek řepový (Pieris rapae) a bělásek zelný (Pieris brassicae) 
Hostitelské spektrum 
Rostliny z čeledi brukvovitých. 
Příznaky poškození 
Housenky poškozují žírem čepel listu, větší žilky zůstávají nepoškozené. Při přemnožení 
způsobují holožír. Napadené rostliny jsou znečištěné trusem a poškození může být vstupní 
branou pro choroby. Housenky běláska řepového se mohou zažírat i do hlávek. Bělásek 
řepový je v porostech polní zeleniny v posledních desetiletí škodlivější než bělásek zelný, 
který škodí více na zahrádkách. 
Životní cyklus 
Bělásek řepový má 2 – 3 prolínající se generace. Přezimuje kukla. Dospělci první generace 
létají od konce dubna do počátku června, druhá generace létá od července do srpna, případná 
třetí od září do října. Samice klade okolo 150 zeleně žlutých vajíček zpravidla jednotlivě na 
spodní stranu listů. Housenky se líhnou za 5 – 11 dní a prochází 5 instary. Vývoj trvá 20 – 30 
dní. Kuklí se na hostitelské rostlině nebo v okolí. Přezimuje kukla. 
Hospodářský význam  
Bělásek řepový je v porostech polní zeleniny v posledních desetiletí škodlivější než bělásek 
zelný, který škodí více na zahrádkách. První generace běláska řepového je většinou méně 
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početná a významné škody způsobuje spíše výjimečně. Škodí druhá a v některých letech třetí 
generace. 
Monitoring a prognóza 
Při zvýšeném výskytu létajících dospělců se zjišťuje přítomnost vajíček a housenek v porostu 
a sleduje se průběh líhnutí vajíček z označených snůšek. 
Rozhodování o provedení ošetření 
Ošetření se provádí při výskytu housenek na více než 10 % rostlin (u květáku 5 %). 
Provádění ochranných opatření  
Housenky a kukly bělásků bývají často napadány parazitoidy (především lumčíkem Cotesia 
(=Apanteles) glomerata) a bakteriálními a houbovými chorobami. Pokud se provádí zásah 
pouze proti housenkám bělásků, je vhodné použít přípravky na bázi Bacillus thuringiensis, 
které jsou šetrné k predátorům a parazitoidům. Nejvyšší účinnost ošetření je na 1. a 2. instar 
housenek, které jsou nejcitlivější a vyskytují se na vnějších listech, od 3. instaru mohou 
housenky zalézat do hlávek, kde nejsou insekticidy zasaženy. Pro přímou ochranu lze použít 
pesticidy povolené proti housenkám motýlů, případně proti žravým škůdcům povoleným do 
brukvovité zeleniny.  
 
Osenice polní (Agrotis segetum) a další druhy osenic 
Hostitelské spektrum 
Osenice polní je polyfágní škůdce. 
Příznaky poškození 
Housenky prvních instarů poškozují žírem listy a stonky rostlin, starší housenky žijí v zemi a 
napadají kořeny a kořenový krček. Mladé rostliny vadnou a odumírají v důsledku poškození 
(překousnutí) hlavního kořene či stonku kousek nad povrchem půdy. Housenky žerou 
plýtvavým žírem, kdy rostliny pouze překousnou, ale více je nespotřebují. Jedna housenka 
proto poškodí více rostlin. Větší rostliny mají retardovaný růst. V půdě v těsné blízkosti 
rostliny se ukrývají lysé housenky můr. Výskyt na pozemku bývá ohniskový.  
Životní cyklus 
Housenky napadají řadu polních plodin, zeleninu, vinnou révu i plevele. Osenice má 2 
generace v roce, ve velmi teplých letech se mohou vyvinout i 3 generace. Přezimují housenky 
v půdě. Na jaře dokončují žír a mohou v té době silně poškodit například předklíčené časně 
sázené rané brambory. Motýli 1. generace létají od první poloviny května do konce června, 2. 
generace od poloviny července do konce září. Dospělci se živí nektarem. Samice klade 800 - 
1 200 vajíček na rub listů či stonek. Vývoj vajíček trvá v závislosti na počasí 7 – 14 dní. 
Housenky prochází 6. instary. Malé housenky se zdržují na rostlině, starší jsou světloplaché a 
přes den jsou ukryté v zemi. Kuklí se v půdě. 
Hospodářský význam  
Pravidelně škodí pouze osenice polní, ostatní druhy osenic způsobují občasné lokální škody. 
Monitoring a prognóza 
Výskyt dospělců se sleduje pomocí světelných lapačů (např. síť SRS). Feromonové lapáky 
jsou dostatečně účinné a na lokalitách s pravidelným škodlivým výskytem se doporučuje 
používat feromonové lapáky přímo v porostech. Výskyt housenek se začíná sledovat týden po 
první letové vlně ve světelném nebo feromonovém lapáku a pokračuje v týdenním intervalu 
do konce výskytu motýlů. Mladé housenky se na rostlinách špatně hledají a starší jsou přes 
den ukryté v půdě, je proto třeba zaměřit pozornost na čerstvé požerky na listech a stoncích a 
rostliny s příznaky poškození oklepat na bílou misku a prohledat půdu v okolí rostliny.  
Rozhodování o provedení ošetření 
Ochrana se provádí při výskytu housenek (příznaků poškození) na 10 % rostlin a měla by se 
provést v době výskytu housenek 1. a 2. instaru, které poškozují nadzemní části rostlin.  
 



36 
 

Provádění ochranných opatření  
Z preventivních opatření je účinná hluboká orba. Pravidelná závlaha snižuje výskyt housenek 
1. a 2. instaru. Starší housenky jsou ukryty v půdě a nejsou zasaženy insekticidy. Vhodná je 
noční aplikace přípravků. Pro přímou ochranu lze použít pesticidy povolené proti housenkám 
můr, případně proti žravým škůdcům povolené do brukvovité zeleniny.    
 
Můra kapustová (Lacanobia oleracea) 
Hostitelské spektrum 
Polyfágní škůdce.  
Příznaky poškození 
Mladé housenky skeletují listy, starší vykusují do listů otvory a zažírají se do hlávek. Při 
přemnožení mohou způsobit holožíry. Napadené rostliny jsou znečištěny řídkým trusem, 
poškození může být vstupní branou chorob.  
Životní cyklus 
Motýli se živí nektarem. Vytváří 2 generace, ve vyšších polohách pouze jednu. Motýli 1. 
generace létají od konce dubna do června, 2. generace od konce července do začátku října. 
Přezimuje kukla v půdě. Samice klade až 1 100 vajíček ve skupinách po 50 – 150 kusech na 
rub listů, mohou být i v několika řadách nad sebou. Vajíčka jsou zelená, 24 – 48 hodin před 
líhnutím housenek šednou (je vidět tmavá hlava). Vývoj vajíček trvá v závislosti na počasí 7 – 
14 dní. Housenka prochází šesti instary, kuklí se v půdě do 10 cm. 
Hospodářský význam  
Ze zelenin se vyskytuje zejména na brukvovité zelenině, salátu a rajčatech, včetně 
skleníkových. 
Monitoring a prognóza 
U dospělců se provádí pomocí světelných lapačů. Doporučujeme využít síť SRS. Feromonové 
lapáky nejsou dostatečně účinné a nelze je doporučit do pěstitelské praxe. Výskyt vajíček a 
housenek se začíná sledovat týden po první letové vlně ve světelném lapáku a pokračuje se 
v týdenním intervalu až do konce výskytu motýlů. 
Rozhodování o provedení ošetření 
Ošetření se doporučuje při výskytu housenek na 10 % rostlin (5 % u květáku). 
Provádění ochranných opatření  
Hluboká orba ničí kukly v půdě. Ošetření se provádí kontaktními insekticidy, regulátory růstu 
i přípravky na bázi Bacillus thuringiensis. Nejvyšší účinnost je na housenky 1. a 2. instaru, 
které jsou nejcitlivější a žerou na povrchu, starší housenky jsou uvnitř hálek, kde nejsou 
zasaženy insekticidy. Na můru zelnou je účinná ochrana pomocí drobněnek z rodu 
Trichogramma, které parazitují vajíčka. Aplikace se musí provádět při výskytu prvních 
snůšek v porostu. Na můru kapustovou je možno parazitickou vosičku použít v kombinaci 
s přípravky na bázi Bacillus thuringiensis v ochraně rajčat ve sklenících. Pro přímou ochranu 
lze použít pesticidy povolené proti housenkám můr, případně proti žravým škůdcům povolené 
do brukvovité zeleniny.    
 
Můra zelná (Mamestra brassicae) 
Hostitelské spektrum 
Široký polyfág. 
Příznaky poškození 
Shodné s můrou kapustovou. 
Životní cyklus 
Ze zelenin poškozuje nejčastěji brukvovitou zeleninu, cibuli a salát. Motýli první generace 
létají od května do června, 2. generace od července do září. Živí se nektarem. První generace 
bývá méně početná. Samice klade 500 – 1 000 vajíček ve skupinách po 50 – 150 kusech na 
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rub listů. Vajíčka jsou nejdříve bílá, za 24 – 48 hodin získávají načervenalou kresbu a 24 – 48 
hodin před líhnutím housenek šednou (je vidět tmavá hlava). Vývoj vajíček trvá v závislosti 
na počasí 7 – 14 dní. Pro vývoj vajíček je třeba SET = 69,4 °C nad SPV = 8,5 °C. Housenka 
prochází šesti instary, kuklí se v půdě do hloubky 10 cm. Přezimuje kukla. 
Hospodářský význam  
Na zelenině škodí nejčastěji na brukvovité zelenině, cibuli a salátu. 
Monitoring a prognóza 
Metody monitorování jsou obdobné jako u můry kapustové.  
Provádění ochranných opatření  
Způsoby ochrany jsou obdobné jako u s můry kapustové. 
 
Zápředníček polní (Plutella xylostella) 
Hostitelské spektrum 
Rostliny z čeledi brukvovitých. 
Příznaky poškození  
První instar housenek vyžírá v listech 3 – 4 cm dlouhé podkopěnky (miny).  Další instary 
housenek z min vylézají. Žijí na spodní straně listů, kde působí okénkování a postupně se 
zažírají do rostlin, u zelí do hlávek. Při žíru housenek na vnitřních listech zelí před 
vytvořením hlávky vede k vývoji více deformovaných hlávek na jedné rostlině.  
Životní cyklus 
U nás má 4 až 5 generací za rok. V létě dochází k vývoji jedné generace za měsíc. Let 
dospělců přezimující generace nastává v průběhu května. Samičky kladou vajíčka podél nervů 
na spodní stranu listů. Vajíčka jsou žlutá, později tmavnou, embryo před líhnutím z vajíčka 
prosvítá.  Housenky jsou zelené s černou, později hnědou hlavou. Kukla je nápadná v řídkém 
síťovaném kokonu na rostlině. Kukly přezimují na posklizňových zbytcích a na ozimé řepce. 
Motýli létají v noci, ve dne jen při vyrušení. V našich podmínkách škodí na košťálovinách, 
zejména na zelí, na ředkvi, řepce, hořčici a křenu. 
Hospodářský význam  
Na košťálovinách způsobují největší škody housenky 2. a 3. generace. Čtvrtá nebo pátá 
generace škodí na podzim na vzešlé řepce. Na řepce obvykle nejsou škody hospodářsky 
významné, ale řepka může sloužit pro zápředníčka k namnožení a na jaře pak mohou dospělci 
přeletovat na porosty brukvovité zeleniny, zejména v sousedství řepky. Celosvětově rozšířený 
škůdce brukvovité zeleniny, jehož škodlivost narůstá jak s intenzitou pěstování, tak 
s intenzitou prováděné chemické ochrany.  Největším rizikem u tohoto druhu škůdce je velmi 
rychlá selekce mnohočetné rezistence (cross rezistence) k širokému spektru insekticidů 
(pyretroidů, organofosfátů i Bt - toxinu). Rizikem jsou také opakované šíření rezistentních 
jedinců aeroplanktonem. Pravidelné výsadky byly potvrzeny ze západní Evropy do Velké 
Británie. V roce 2002 zjištěna rezistentní populace k pyretroidům v severních Čechách. 
Monitoring a prognóza 
Pro monitoring letové aktivity samců lze použít feromonové lapáky s feromonem. Zjišťuje se 
počet samců na lapák 2x týdně v období 15.5. do 15.9. Feromony jsou pro monitoring 
zápředníčka dostatečně účinné a umožňují signalizovat optimální termín ošetření a odhadovat 
trendy ve změnách početnosti populace v jednotlivých generacích. Pokud jsou v lapácích 
zachycování jednotliví jedinci zápředníčka cílená ochrana není pro danou generaci nezbytná. 
V případě plynulé letové křivky v lapácích je nezbytný monitoring výskytu housenek a 
obvykle je přímá ochrana nutná. 
Výskyt housenek na rostlinách se při opakovaných škodlivých výskytech zápředníčka v dané 
lokalitě (nebo v regionu) doporučuje zjišťovat minimálně 1 x týdně, nebo při využívání 
feromonových lapáků v období po 7 dnech po vrcholu letu samců v lapácích do dosažení 2. 
instaru. (zažírání housenek do hlávek). Zjišťuje se procento napadených rostlin housenkami. 



38 
 

Sledování výskytu housenek se provádí přednostně v porostech pozdních brukvovitých 
zelenin, zejména na květáku a na zelí hlávkovém bílém. Podle výskytu housenek se stanovuje 
ekonomický práh škodlivosti a termín ošetření. Pro zhodnocení úspěšnosti ochranných 
opatření se doporučuje hodnotit výskyt poškozených rostlin housenkami zápředníčka před 
sklizní. Poškození rostlin housenkami se provádí jednorázově, v období před sklizní plodiny. 
Zjišťuje se procento napadených rostlin housenkami.  
Rozhodování o provedení ošetření 
Použití insekticidu (případně biopreparátu) se doporučuje při překročení prahu škodlivosti, 
který je pro podkopníčka polního na brukvovité zelenině je 3 % napadených rostlin 
housenkami.  
Provádění ochranných opatření  
Z preventivních metod lze doporučit dodržování osevních postupů, respektive nevysévání 
řepky v sousedství budoucích porostů brukvovité zeleniny, zejména při opakovaných 
škodlivých výskytech zápředníčka na brukvové zelenině. Z preventivních opatření se 
doporučuje pravidelné odklizení posklizňových zbytků brukvovité zeleniny, na kterých 
housenky a kukly přežívají a na podzim hluboká orba po sklizni brukvovité zeleniny, kterou 
se zničí značná část přezimujících kukel v zápředcích. Pro přímou ochranu lze použít 
pesticidy povolené proti zápředníčku polnímu, případně proti žravým škůdcům do brukvovité 
zeleniny. Vedle syntetických pesticidů lze využít přípravky na bázi Bacillus thuringiensis, 
zejména při ekologickém pěstování brukvovité zeleniny nebo v systémech integrované 
produkce pro zajištění střídání účinných látek pesticidů s různým mechanismem účinku. 
Optimální termín ošetření nastává v době maxima líhnutí housenek z vajíček, tj. přibližně 
týden po letové vlně samců ve feromonových lapácích. Je třeba ošetřit i spodní povrh listů 
(vysoký tlak, dostatečné množství vody). V případě neúčinnosti použitého insekticidu při 
podezření na rezistenci je třeba změnit insekticid za jiný typ účinné látky, včetně přípravků na 
bázi Bacillus thuringiensis. Ranní opakovaná závlaha (do 9 hodin) na malé housenky snižuje 
výskyt zápředníčka polního. Při zvýšeném výskytu motýlů je možné také ošetření na dospělce 
při maximu letu organofosfáty (ne pyretroidy) v rozmezí 1 až 2 hodiny po setmění. 
 
Pilatka řepková (Athalia rosae) 
Hostitelské spektrum 
Rostliny z čeledi brukvovitých. 
Příznaky poškození 
Housenice vykusují otvory do čepele listů, při přemnožení mohou způsobit holožíry.  
Životní cyklus 
Housenice se vyvíjejí na různých druzích brukvovitých rostlin, z kulturních plodin škodí 
především na hořčici. Druh má 3 – 4 generace v roce. Dospělci 1. generace létají v květnu, 2. 
generace v červenci a 3. v srpnu a září. Čtvrtá generace se vyskytuje pouze v teplých letech a 
létá v říjnu. Dospělci se živí nektarem a pylem. Samice kladou 200 – 300 vajíček do kapsiček 
v listech rostlin, které vytváří pilovitým kladélkem. Housenice se líhnou za 7 – 14 dní a 
prochází 5 instary, kuklí se v půdě. Přezimuje pronymfa v kokonu v půdě. Výskyt podporuje 
teplé a suché počasí. 
Hospodářský význam  
Housenice se vyvíjejí na různých druzích brukvovitých rostlin, z kulturních plodin škodí 
především na hořčici. 
Monitoring a prognóza 
Dospělci se monitorují pomocí žlutých misek 2x týdně. Výskyt housenic na rostlinách se 
provádí 1 x týdně.  
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Rozhodování o provedení ošetření 
Ochrana se doporučuje provést při výskytu housenic na 5 a více procentech rostlin. 
Provádění ochranných opatření  
Kontaktní insekticidy jsou dostatečně účinné. Aplikaci provádět za teplého počasí, kdy jsou 
housenice aktivní. Pro přímou ochranu lze použít pesticidy povolené proti pilatce řepkové, 
případně proti žravým škůdcům povolené do brukvovité zeleniny.   
 
Bejlomorka zelná (Contarinia nasturtii) syn. plodomorka zelná 
Hostitelské spektrum 
Rostliny z čeledi brukvovitých. 
Příznaky poškození 
Larvy způsobují sáním kroucení a kadeření listů, krnění a ohýbání listů přes srdéčko. Srdéčko 
později odumírá - vyslepne, vytváří se nové postranní výhony (mnohohlavost), u květáku jsou 
růžice deformované nebo se nevytváří vůbec. Může dojít i k odumření rostlin.  
Životní cyklus 
Larvy se vyvíjejí na brukvovitých rostlinách. Druh má 3 – 4 generace v roce. Dospělci 1. 
generace létají od poloviny května a nepřijímají potravu. Nejvíce škodí 2. generace v červnu. 
Samice kladou okolo 100 vajíček na řapíky listů, larvy se líhnou za 3 – 4 dny, kuklí se mělce 
v půdě. Doba vývoje jedné generace trvá 6 – 7 týdnů. 
Hospodářský význam 
Nejvíce škodí 2. generace v červnu.   
Monitoring a prognóza 
Monitoring dospělců pomocí žlutých misek je problematický, protože druh lze obtížně určit a 
odlišit mezi ostatním hmyzem, ve kterém je množství obdobně vypadajících neškodlivých 
druhů dvoukřídlého hmyzu. Feromony jsou dostatečně účinné, ale v lapácích se vyskytuje i 
několik podobných druhů, které se dají odlišit pouze pod binokulárem. Lapáky vyrobené 
z umělé hmoty nejsou pro monitoring vhodné (tvorba statické elektřiny). Příznaky poškození 
a výskyt larev na rostlinách se provádí 2 x týdně v době letu dospělců.  
Rozhodování o provedení ošetření 
Ochrana se provádí při výskytu více než 5 % napadených rostlin. 
Provádění ochranných opatření  
Zakrytí porostu netkanou textilií snižuje výskyt bejlomorek. Kontaktní insekticidy jsou na 
larvy dostatečně účinné, pokud je ochrana provedena včas. Při rozvleklém výskytu je nutno 
ošetření opakovat. Pro přímou ochranu lze použít pesticidy povolené proti bejlomorce zelné, 
případně proti škůdcům z řádu dvoukřídlých povolené do brukvovité zeleniny. 
 
Květilka zelná (Delia radicum), k. všežravá (D. florilega), k. ředkvová (D. floralis), k. 
kořenová (D. platura) 
Hostitelské spektrum 
Polyfágní druhy s preferencí vývoje na brukvovitých rostlinách. 
Příznaky poškození 
Mladé rostliny po poškození sáním larev zavadají, odumírají, starší rostliny zpomalují růst 
(nevytvářejí hlávky), při silném napadení hynou. V kořenech jsou nápadné chodbičky, v nich 
žlutobílé, beznohé, bezhlavé larvy do 1 cm délky. Nejškodlivějším druhem je květilka zelná, 
která způsobuje hospodářsky významné škody na všech druzích brukvovité zeleniny. Při 
teplém podzimu vzrůstají škody působené květilkami zejména na čínském zelí a růžičkové 
kapustě. Škodlivost květilky zelné na brukvovité zelenině vzrůstá v důsledku namnožování na 
ozimé řepce. Společně s předchozím druhem škodí květilka všežravá, zejména na kedlubnu, 
kadeřávku, brokolici a ředkvi. Larvy květilky všežravé poškozují vzcházející a mladé rostliny, 
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vyžírají v děložních lístcích dírky a chodbičky, později napadají kořenový krček, první pravé 
lístky i srdéčka. Rostliny krní, zahnívají a odumírají.  
Životní cyklus 
Květilka zelná má u nás 3 generace v roce. Přezimuje ve stadiu kukly (puparia) v půdě nebo 
ve zbytcích hostitelských rostlin. Ke kladení vajíček 1. generace dochází od konce dubna do 
poloviny května, 2. generace v červenu až červenci a 3. generace v srpnu až říjnu. Vývoj 
jedné generace trvá 3 až 4 týdny. Vajíčka jsou perleťově bílá, 1 mm velká. Jsou kladena na 
kořenové krčky, nebo na půdu v jejich blízkosti v počtu 1 až 10 kusů. Larvy nejprve ožírají 
pokožku kořenového krčku a malé kořínky. Později vyhlodávají chodbičky v kořenech a 
hlavním kořenem se někdy pokračují směrem vzhůru do lodyh. Larvy se kuklí v okolí 
kořenové systému, kde lze snadno nalézt světle hnědá puparia. 
Hospodářský význam  
Škodlivost květilky zelné na brukvovité zelenině vzrůstá v důsledku namnožování na ozimé 
řepce. Společně s předchozím druhem škodí květilka všežravá, zejména na kedlubnu, 
kadeřávku, brokolici a ředkvi. Ke škodám působeným předchozími dvěma druhy se někdy 
připojují škody působené květilkou ředkvovou a květilkou kořenovou. 
Monitoring a prognóza 
Pro monitorování výskytu a letové aktivity dospělců květilek lze využít žluté misky. Problém 
je učit škodlivé druhy květilek mezi ostatními druhy podobných dvoukřídlých, které jsou 
v miskách početné (bez kvalifikované poradenské služby to je téměř nemožné). V řadě 
evropských zemí se pro monitoring výskytu květilek využívají tzv. snůškové pasti. Kontroluje 
se počet vykladených vajíček na plstěných manžetách umístěných kolem krčku rostliny. 
Obvykle však tento monitoring zajišťuje poradenská služba.   
Rozhodování o provedení ošetření 
Práh škodlivosti není stanoven. 
Provádění ochranných opatření  
Z preventivních opatření se doporučují včasné zaorávky posklizňových zbytků brukvovité 
zeleniny, bezplevelnost pozemků, izolační vzdálenosti od ozimé řepky. Výskyt květilek 
omezují netkané textilie. Ochrana proti květilkám zahrnuje insekticidní moření, aplikace 
granulátů při výsadbě, nebo aplikaci insekticidů zálivkou. Optimální termín ošetření je v době 
maxima líhnutí larev z vajíček, tj. přibližně za 5 až 10 dnů po prvním hromadném výskytu 
dospělců ve žlutých miskách. Pro ochranu lze použít pesticidy povolené proti květilkám, 
případně proti žravým škůdcům povolené do brukvovité zeleniny.  
 
Plži  
Hostitelské spektrum 
Polyfágní škůdci. 
Příznaky poškození 
Plži ožírají listy a stonky rostlin a slizem a trusem znečišťují sklízené produkty. Žírem 
poškozené mohou být klíčky, klíčící semena, stonky, lodyhy, plody, hlízy, dužnaté kořeny a 
listy. Do listů jsou vykousané nepravidelné otvory, zpravidla mimo žilek listů. V okolí žíru 
bývá zaschlý, perleťově lesklý sliz. Slimáček síťkovaný (Deroceras reticulatum) a slimáček 
polní (Deroceras agreste) mají dýchací otvor umístěn v zadní polovině štítu, konec nohy je 
špičatý, hřbetní kýl mají vyvinut pouze na konci těla. Slimáček síťkovaný je 4 – 5 cm 
dlouhým plžem šedě až béžově zbarveným, s charakteristickou síťkovitou kresbou na těle. 
Kožní vrásy jsou velmi hrubé, kýl ostrý. Tento druh vylučuje mléčně bílý sliz (velmi 
intenzivně při podráždění). Slimáček polní je druhem o něco drobnějším od předchozího, je 
dlouhý 3 – 5 cm se světle hnědým až žlutošedým zbarvením. Kožní vrásy má velice jemné a 
kýl o něco tupější. Sliz téměř průhledný. Tento druh žije poněkud skrytěji než slimáček 
síťkovaný. Z čeledi plzákovitých (Arionidae) škodí na zelenině v posledních letech zavlečený 
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druh, plzák španělský (Arion lusitanicus). Dýchací otvor leží v přední polovině štítu, konec 
nohy je zaoblený. Plzák španělský v dospělosti dorůstá velikosti 8 – 12 cm. Zbarven bývá 
v různých odstínech hnědé, žlutohnědé a červené. Mladí jedinci jsou pestře pruhovaní.  
Životní cyklus 
Plži kladou bělavá vajíčka na vlhká místa pod povrch půdy, pod kameny do trhlin půdy, pod 
rostlinné zbytky atd. V několika snůškách mohou vyklást až 250 vajíček, ta se vyvíjí okolo 3 
týdnů, záleží však na teplotě a obsahu vody v prostředí. Slimáčci přezimují jak dospělci, tak 
vajíčka. Plzáci přezimují většinou mladí, nebo také jako dospělci. Uvedené druhy plžů 
aktivují především v noci, kvůli svým vysokým nárokům na vzdušnou vlhkost. Dávají 
přednost vlhkým, méně vysychavým půdám. 
Hospodářský význam  
Z plžů se na brukvovité zelenině (ale i na druzích zeleniny z jiných čeledí) mohou škodit 
zejména druhy, z čeledi slimáčkovitých (Agriolimacidae) slimáček síťkovaný a slimáček 
polní. Plzáci škodí zejména na okrajích porostů zelenin ze směru mezí a vodotečí. 
Monitoring a prognóza 
Pro monitoring výskytu plžů na zelenině se používají odchytové lepenkové pasti. Je možno je 
získat přes firmy dodávající moluskocidy anebo si ji vyrobit. Lepenková past je složena z 
lepenky o velikosti 50 x 50 cm, která je překrytá fólií a na těchto dvou vrstvách je aluminiová 
vrstva stejného rozměru (alobal). Všechny vrstvy jsou sešité sešívačkou. Na pozemek se pasti 
umísťují lepenkovou stranou k zemi a zatíží se. Na pozemek se doporučuje umístit 4 pasti o 
celkové ploše 1 m2.  V porostech zeleniny pod závlahou se pasti umísťují na zatravněné 
okraje, nebo meze v okolí. Pasti se kontrolují ráno nebo okolo poledne. Podle počtu plžů v  
pasti se rozhoduje o provedení ochrany proti těmto škůdcům. 
Rozhodování o provedení ošetření 
Přímá ochrana se doporučuje v případě, že výskyt přesáhne 4 a více dospělců slimáčků nebo 2 
dospělce plzáků v průměru na jednu past.  
Provádění ochranných opatření  
Pro ochranu lze použít pesticidy povolené proti slimákům do brukvovité zeleniny. Jedná se 
převážně o přípravky na bázi granulovaných moluskocidních návnad, jako například Mesurol 
Schneckenkorn (methiocarb), Vanish Slug Pellets (metaldehyde) či Ferramol Schneckenkorn 
(fosforečnan železitý). Zmíněné granuláty se však nesmějí dotýkat pěstovaných plodin. 
K ochraně polní zeleniny, zejména pod závlahou lze v případě výskytu plžů pouze na okrajích 
pozemku použít tzv. bariérové ošetření, tj. provést aplikaci přípravků na plochy bezprostředně 
přiléhající k polím. V případě, že se jedná o slimáčky z rodu Deroceras, můžeme volit mezi 
chemickými a biologickými přípravky. V případě výskytu plzáků z rodu Arion je možno 
použít pouze chemické přípravky. Při rozhodování o použití metody ochrany je třeba vedle 
ceny přípravku zhodnotit očekávaný průběh počasí. Při použití moluckocidních granulátů ve 
vlhkém počasí je životnost granulí dva dny než zplesniví a ošetření je proto třeba obvykle 
opakovat. Naopak parazitické hlístice vlhko vyžadují a setrvávají na pozemku do té doby, 
dokud nevyhubí slimáčky. Při suchém počasí se účinnost hlístic proti slimáčkům snižuje a je 
třeba ji podpořit zálivkou. Přípravek Nemaslug na bázi parazitických hlístic Phasmarhabditis 
hermaphrodita se aplikuje zálivkou v koncentraci 300 tis. hlístic na m2. Je možné jej 
aplikovat též pod vyrobené lepenkové pasti. Parazitické hlístice si vyhledávají slimáčky 
aktivně. Parazitické hlístice pronikají do těla slimáčků, kde se aktivně množí. Slimáček 
přestává do 2 – 4 dnů přijímat potravu a do týdne pak hyne. Jedinci parazitovaní hlísticemi se 
poznají podle charakteristických zduřenin na hřbetě. Tento přípravek je účinný zejména proti 
slimáčku síťkovanému a slimáčku polnímu a není účinný pro plzáky z rodu Arion. 
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IV. Srovnání novosti postupů 
Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům v systému integrované produkce 

brukvovité zeleniny popsaná v předkládané metodice zahrnuje tři dílčí témata.  
Prvním tématem uváděným v metodice je informace o degradaci účinných látek pesticidů 

v produktech brukvovité zeleniny. Nové je zpracování průběhu degradace účinných látek 
pesticidů v produktech čínského zelí, květáku a zelí matematickými modely. Stanovené akční 
ochranné lhůty pro 75% a 25% MLR umožňují nízkoreziduální produkci brukvovité zeleniny 
a akční ochranná lhůta pro limit 0,01 mg/kg umožňuje bezreziduální produkci. Doporučovaný 
postup pro stanovení termínu aplikace, založený na poznatcích o degradaci účinných látek 
v produktech a umožňující regulovat výskyt reziduí pesticidů v zelenině je zcela originální a 
nebyl dosud v uvedené podobě v ČR ani ve světě použit. 

Druhým tématem uváděným v metodice jsou informace o vlivu pesticidů používaných 
v ochraně brukvovité zeleniny na necílové organismy, zejména na přirozené nepřátele škůdců. 
Oproti dříve zpracovaným údajům, které autoři zpracovali pro MZe v předchozím období  
(Kocourek a Stará, 2006), bylo významně rozšířeno spektrum hodnocených účinných látek i 
rozsah hodnocených necílových organismů. Nově jsou informace o vlivu účinných látek 
pesticidů kvantifikovány a zpracovány v grafickém schématu, který je pro pěstitele 
přehlednější.  

Třetím tématem jsou informace a doporučení k ochraně hlavních škůdců brukvovité 
zeleniny. Tyto informace jsou poprvé předkládány ve struktuře odpovídající potřebám 
dodržování zásad integrované ochrany platných od roku 2014 podle novely zákona č. 
326/2004Sb. a vyhlášky č. 205/2012Sb. V rámci tohoto tématu byly na základě výsledků 
výzkumu doplněny a aktualizovány informace týkající se biologie škůdců a metod 
monitorování jejich výskytů. Informace uváděné v metodice v rámci druhého a třetího tématu 
jsou originálním výsledkem řešení projektu, které nebyly v uvedené podobě pěstitelům 
zeleniny v ČR dosud předloženy. Vzhledem k tomu není srovnání „novosti postupů“ oproti 
dříve publikovaným příspěvkům možné.   
 
V. Popis uplatnění certifikované metodiky 

Metodika je určena zemědělcům a všem pěstitelům brukvovité zeleniny, zejména 
pěstitelům hospodařícím v rámci systému integrované produkce zeleniny. Dále je určena 
zemědělským poradcům, studentům a pedagogům středních odborných zemědělských škol a 
zemědělských univerzit, pracovníkům státní správy v oboru a všem zájemcům z oboru 
rostlinolékařství.  

Inovace metodiky pro integrovanou ochranu proti škodlivým organismům pro systém 
integrované produkce brukvovité zeleniny umožní zvýšit účinnost ochranných opatření a 
umožní regulovat výskyt reziduí pesticidů v zelenině. Akční ochranné lhůty pro 75 % a 25 % 
MLR umožňují nízkoreziduální produkci brukvovité zeleniny a akční ochranná lhůta pro limit 
0,01 mg/kg umožňuje bezreziduální produkci s požadavky srovnatelnými pro produkty 
určenými pro dětskou výživu. Lze očekávat, že zelenina s vyšší kvalitou a deklarovaným 
způsobem výroby se lépe uplatní na trhu a že se zvýší zájem obchodních řetězců o zeleninu ze 
systémů integrované produkce. Část metodiky týkající se dynamiky reziduí pesticidů je 
určena všem pěstitelům zeleniny, kteří mají zájem pěstovat zeleninu s garancí dodržení 
významně nižších limitů reziduí pesticidů v produktech, než jsou stanoveny v rámci norem 
EU. Metodika je také určena příslušným odborům MZe, které garantují aktualizace směrnic 
pro integrovanou produkci a dotační politiku na úseku agroenvironmentálních opatření. 
Metodika může být také zdrojem informací pro orgány státní správy, na úseku kontrol reziduí 
pesticidů, kontrol dodržování směrnice pro integrované systémy pěstování zeleniny a také při 
naplňování novely zákona 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči na úseku dodržování zásad 
pro integrovanou ochranu rostlin ze strany profesionálních uživatelů pesticidů. Metodika 
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může nalézt uplatnění také na úseku obchodu se zeleninou, managementu obchodních řetězců 
a na úseku marketingu zdravé zeleniny od pěstitelů z ČR. 

Poznatky o dynamice reziduí pesticidů nových účinných látek pesticidů, registrovaných 
do zeleniny vůči cílovým škodlivým organismům v okolních státech umožní urychlit proces 
registrace těchto pesticidů v ČR do polní zeleniny. Některé z hodnocených účinných látek, 
které jsou v metodice uváděny a nejsou dosud v ČR do zeleniny povoleny, budou navrženy na 
povolení v rámci menšinových/minoritních indikací na základě výsledků řešení tohoto 
projektu.  

Uživateli těchto metodik budou pěstitelé zeleniny, zejména členové Svazu pro 
integrovanou produkci zeleniny. Smlouva o využití metodiky bude uzavřena se Zelinářskou 
unií Čech a Moravy. V metodice najdou řadu informací také pěstitelé zeleniny v ekologickém 
zemědělství a pěstitelé brukvovité zeleniny z řad malopěstitelů a zahrádkářů. Tuto metodiku 
vydává příjemce, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., který metodiku zveřejní na své 
webové stránce (www.vurv.cz).  
     
VI. Ekonomické aspekty spojené s uplatněním metodiky 

Využívání metodiky ze strany pěstitelů umožní zvýšit účinnost systému integrované 
ochrany polní zeleniny vůči škůdcům a umožní zvýšit ekonomickou efektivitu pěstování 
omezením ztrát na výnosech a snížením nákladů na ochranná opatření. Vedle toho bude 
zajištěna požadovaná kvalita produktů při minimalizaci výskytu reziduí pesticidů v čerstvě 
konzumované zelenině a v potravinách ze zeleniny vyrobených. Nedetekovatelný anebo velmi 
nízký výskyt reziduí pesticidů v zelenině bude příspěvkem pro zdraví spotřebitelů zeleniny. 
Metodika také přispěje k omezení rizik z používání pesticidů v zelenině na životní prostředí, 
přirozené nepřátele škůdců a biodiverzitu. 

Přínosy z uplatnění metodiky lze očekávat v oblasti ekonomické, zdravotní, 
environmentální i sociální. Přínosy ekonomické pro pěstitele spočívají ve zvýšení ekonomické 
efektivnosti ochranných opatření vůči škůdcům a ve zlepšení ekonomické efektivnosti 
pěstebních systémů zeleniny. Zvýšením podílu standardu komodit brukvovité zeleniny o 2,5% 
na 1/5 ploch v důsledku vyšší efektivnosti ochranných opatření vůči škodlivým organismům 
lze očekávat roční přínosy u pěstitelů okolo 4 mil. Kč za rok. Zvýšení výnosů u uživatelů 
výsledku se projeví také v důsledku lepší prodejnosti zeleniny (garance původu, kvality a 
bezpečnosti produktů a postupném nárůstu prodeje „nízkoreziduální“ nebo „bezreziduální“ 
zeleniny). Zvýšený zájem obchodních řetězců o zeleninu ze systémů integrované i ekologické 
produkce zlepší uplatnění této zeleniny na trhu. 

Přínosy pro spotřebitele zeleniny se projeví jak ve vyšší kvalitě produktů, tak ve vyšší 
garanci za zdravotní nezávadnost (bezpečnost) produktů ze systému integrované produkce 
zeleniny v ČR. Přínosy pro zdraví budou ze zvýšené spotřeby takové zeleniny.  

Přínosy environmentální (ekologické) pro obyvatele se týkají ochrany životního 
prostředí. Doporučované metody monitorování škůdců a možnost výběru pesticidů 
nerizikových pro necílové organismy při pěstování polní zeleniny sníží zátěž pesticidů na 
životní prostředí a podpoří výskyt přirozených nepřátel škůdců. Přínosy v oblasti sociální lze 
očekávat v zachování nebo rozšíření současného rozsahu pěstování zeleniny v ČR a nepřímo 
tak přispět k rozvoji venkova. 
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IX.  Terminologický slovník 
 
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. Termín „akční 
ochranná lhůta“ byl v českém jazyce poprvé definován v této metodice v návaznosti na termín 
„akční práh“, který je již součástí běžné komunikace v odborné veřejnosti v českém (i 
anglickém) jazyce a jeho definici je obtížné dohledat.  
 
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. V současné době jsou akční prahy využívány některými obchodními 
řetězci jako limit pro produkty z nízkoreziduální produkce, převážně pro ovoce a zeleninu. 
Požadované hodnoty akčních prahů se podle odběratelů v současnosti pohybují v širokém 
rozmezí od 25 % do 75 % MLR.  
 
Bezreziduální produkce – je zemědělská produkce, při které je ochrana proti škodlivým 
organismům prováděna tak, že rezidua použitých pesticidů v produktech jsou pod limitem 
0,01 mg/kg, (je shodný s limitem využívaným v současnosti pro produkty určené pro dětskou 
výživu). Na rozdíl od ekologického zemědělství, použití syntetických pesticidů povoleno, ale 
v době sklizně musí být výskyt reziduí pod stanoveným limitem. Pro splnění stanoveného 
limitu reziduí nelze používat některé účinné látky pesticidů vůbec, nebo je nutno pro další 
přípravky prodloužit jejich ochranné lhůty.  
 
Limit pro bezreziduální produkci - je nejvyšší přípustné, toxikologicky přijatelné množství 
pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, které odpovídá hodnotě 0,01 mg/kg  
celého definovaného produktu.  
 
Maximální limit reziduí pesticidů (MLR) – je nejvyšší přípustné, toxikologicky přijatelné 
množství pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, které se vyjadřuje 
v hmotnostním poměru mg.kg-1 celého definovaného produktu. Maximální limity reziduí 
(MLR) jsou pro země EU stanoveny na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 396/2005, v aktualizovaném znění jsou uváděny v databázi EU 
(http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/). 
 
Model degradace účinné látky pesticidu v produktu – vyjadřuje závislost mezi množstvím 
účinné látky pesticidu v produktu a časem v době od aplikace do doby sklizně produktu. Pro 
účely této studie byly použity pro všechny hodnocené účinné látky pesticidů nelineární 
modely degradace jednotlivých účinných látek pesticidů podle rovnice y = a*exp(bx), (kde y 
= množství účinné látky (mg/kg), x = počet dnů od aplikace). Na základě experimentálně 
stanovených parametrů modelu (a,b) je možné stanovit akční ochranné lhůty účinných látek 
pesticidů pro libovolně zvolené akční prahy pro nízkoreziduální produkci anebo pro  
bezreziduální produkci.  
 
Necílové organismy – jsou živočichové, kteří se vyskytují v agroekosystémech nebo 
bezprostředním okolí a mohou na mě působit přípravky (nebo účinné látky přípravků). 
K necílovým organismům patří přirození nepřátelé škůdců (predátoři a parazitoidi) a zástupci 
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opylovačů, půdní nebo vodní fauny. Naproti tomu cílové organismy jsou škodlivé organismy, 
vůči kterým je aplikace pesticidů směrována. 
 
Nízkoreziduální produkce - je zemědělská produkce, při které je ochrana proti škodlivým 
organismům prováděna tak, že rezidua použitých pesticidů v produktech jsou pod limitem pro 
předem stanovený pro požadovaný akční práh, například pro 25 % nebo pro 75 % MLR, nebo 
jinou požadovanou procentickou hodnotu MLR. Pro splnění podmínek nízkoreziduální 
produkce je třeba pro přípravky s nízkou rychlostí degradace reziduí pesticidů významně 
prodloužit ochranné lhůty (dodržovat požadované akční ochranné lhůty). 
 
Ochranná lhůta (OL) - doba ve dnech, od termínu poslední možné aplikace přípravku do 
sklizně produktu uváděná pro přípravek a konkrétní plodinu. OL je úředně stanovena, je 
uváděna na etiketě přípravku a v Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin, její 
dodržení je závazné. Při dodržení ochranné lhůtu nemůže za obvyklých podmínek nastat 
překročení maximálního limitu reziduí přípravku (MLR). 
 
Spodní práh vývoje (SPV) – spodní teplotní limit, při kterém dochází vlivem snížení teplot 
prostředí k zastavení vývoje škůdce, nebo jeho vývojového stadia. 
 
Suma efektivních teplot (SET) – součet teplot nad spodním prahem vývoje (SPV) 
potřebným pro dokončení vývoje určitého vývojového stadia škůdce (vajíčka, larvy, kukly), 
nebo pro dokončení vývoje jedné generace škůdce (vyjadřuje se ve °C). Na základě měření 
teplot a simulace vývoje podle průběhu teplot je pak možné stanovit termíny výskytu 
vývojových stadií škůdce.  
 
Třídy selektivity – jsou skupiny účinných látek přípravků na ochranu rostlin, které jsou 
klasifikovány dle výsledků experimentálních prací publikovaných ve vědecké literatuře (s 
dohledatelností podle citací) hodnocených podle mortality necílových druhů organismů po 
expozici přípravku (nebo jeho účinné látce) v dávce nebo koncentraci odpovídající aplikační 
dávce přípravku.  Pro hodnocení na necílové členovce v této studii byly požity údaje 
z databází OILB (www.iobc.ch) a MZe Francie (http://e-phy.agriculture.gouv.fr), kde 
kvantitativní údaje o mortalitě byly převedeny do slovního vyjádření takto: N - neškodný až 
mírně škodlivý, M – středně škodlivý, T – škodlivý, 0 – dosud neznámé a pro hodnocení pro 
včely, žížaly a ryby v databázi OILB a v databázi MZe Francie:  + nebo T - škodlivé, - nebo 
N, M - neškodlivé, 0 – dosud neznámé. Po převedení slovních údajů do barevného značení 
(zelená, žlutá, červená) je v praxi používáno označení „semafor“. 
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X. Přílohy 
 
Příloha č. 1 Grafy degradace reziduí pesticidů v brukvovité zelenině (příloha: Zelenina 13-
brukev-grafy do metodiky) 
 
Tabulky zařazené do textu: 
Tabulka č. 1: Přehled plodin, odrůd a termínů aplikací a termínů sklizní, ze kterých byly 
odebrány vzorky pro analýzy reziduí pesticidů 
Tabulka č. 2: Přehled účinných látek, přípravků a dávek použitých pro aplikaci na plodinách, 
ze kterých byly odebrány vzorky pro analýzy reziduí pesticidů  (500 l vody/ha) 
Tabulka č. 3: Třídy selektivity vyjádřené podle rozsahu mortality necílových organismů v % 
po aplikaci účinné látky pesticidu v koncentraci nebo dávce doporučované na 1 ha a index 
selektivity (Is) podle VVFŽP (ČR) a zařazení do tříd selektivity podle mortality uváděné 
v databázích OILB a MZe Francie 
Tabulka č. 4: Parametry rovnic modelů degradace reziduí účinných látek fungicidů a zoocidů 
v brukvovité zelenině (nevyplněné údaje – nebylo testováno, x - model nebylo možné sestavit 
pro rychlou degradaci účinné látky pesticidu v komoditě,  xx - nesignifikantní modely = 
R<0.5) 
Tabulka č. 5: Množství účinných látek fungicidů a zoocidů v brukvovité zelenině k termínům 
odpovídajícím ochranným lhůtám podle Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků 
na ochranu rostlin ve srovnání s MLR, včetně tomu odpovídající procentické hodnoty MLR a 
pracovní verze tzv. akčních ochranných lhůt pro 75% MLR, pro 25% MLR a akčních 
ochranných lhůt pro limit 0,01 mg/kg stanovené podle modelů uvedených v tabulce č. 4 (pro 
netestované účinné látky a pro nesignifikantní modely podle tabulky č. 4 nejsou údaje 
vyplněny) 
Tabulka č. 6: Ochranné lhůty podle Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na 
ochranu rostlin a doporučené akční ochranné lhůty pro 75% MLR, pro 25% MLR a pro limit 
0,01mg/kg využitelné pro nízkoreziduální nebo bezreziduální produkci brukvovité zeleniny 
Tabulka č. 7: Seznam účinných látek fungicidů, zoocidů a herbicidů povolených a 
nepovolených do brukvovité zeleniny v ČR. Seznam odpovídajících přípravků na ochranu 
rostlin povolených v ČR do čínského zelí, květáku a zelí a přípravků povolených do jakékoliv 
plodiny. Účinné látky přípravků jsou uspořádány podle míry regulace s ohledem na jejich 
rizika pro necílové organismy v systémech integrované produkce (tzv. semafor) 
Tabulka č. 8:  Přehled vedlejších účinků účinných látek přípravků na ochranu rostlin 
povolených v ČR nebo potenciálně využitelných pro ochranu brukvovité zeleniny na necílové 
organismy 
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íloha . 1  Grafy degradace reziduí pesticid  v brukvovité zelenin  

ZOOCIDY
acetamiprid  
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alfa-cypermethrin 
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beta-cyfluthrin 
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clothianidin  
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deltamethrin 
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diflubenzuron 
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indoxacarb 
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lambda-cyhalothrin 
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methoxyfenozide 
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pirimicarb 
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pymetrozine 
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pyridaben 

 

 
 
 

 



63 
 

 
spinosad 
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teflubenzuron 
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thiacloprid 
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thiamethoxam 
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FUNGICIDY
azoxystrobin 
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difenoconazole 
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dimethomorph 

 



72 
 

 
iprodione 
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metalaxyl 
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tebuconazole 
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