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Anotace

Metodika je určena pěstitelům ovoce, zejména těm, kteří ovoce pěstují v systému integrované produkce ovoce. 
Zpracovány jsou informace a doporučení umožňující minimalizovat rizika pesticidů na necílové organismy, 
zejména na přirozené nepřátele škůdců a minimalizovat rizika pesticidů pro zdraví člověka. Metodika je 
využitelná pro uplatňování zásad integrované ochrany v souladu s požadavky legislativy platné od roku 
2014 i při konvenční ochraně ovoce. Výběr prostředků ochrany proti škodlivým organismům je založen na 
zhodnocení ochranné lhůty účinné látky a na zohlednění vedlejších účinků této látky na necílové organismy. 
Pro každou účinnou látku přípravků na ochranu povolených v ČR do jádrovin jsou uvedeny údaje o degradaci 
reziduí v závislosti na čase od termínu aplikace do sklizně. Podle těchto údajů lze stanovovat akční ochranné 
lhůty pro nízkoreziduální nebo bezreziduální produkci jádrovin. Ke účinným látkám jsou k dispozici údaje 
o vedlejších účincích 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 ovoce.  V závěru jsou nastíněny možnosti  ochrany prostřednictvím biologických a 
biotechnických metod, které mohou pomoci řešit situace, kde běžné chemické prostředky v daných režimech 
pěstování není možné požít a nebo je jejich výběr velmi omezený.

Annotation

The publication is intended for fruit growers who are included in integrated fruit production systems. The 
Information and the recommendations presented in the matarial can help them to minimize risk of residues 
of of of pesticides on non-target organisms, mainly natural enemies. In addition,  the minimizing of  pesticide 
impact on human health is considered. All recommendations are in the accordance with requirements of 
legislation which will be in force from 2014 for IPM and also for convention regimes of fruit protection. The 
spray scheduling is based on the knowledge of pesticide pre-harvest period coupled with the information 
about their side effects on non-target organisms. Environmental behaviour of pesticide residues from the 
application to the harvest is desribed for each active ingredient allowed in the Czech Republic in apples and 
pears. These data enable to assess the action pre-harvest periods for the both low-residual and non-residual 
fruit production. Information about side effect on natural enemies of pests and other non-target organisms 
have been worked up for each active substance of pesticides allowed in fruits in the Czech Republic. This  
knowledge  allows us to classify pesticides into three groups marked as a so called green, yellow and red list 
for IPM growing systems. The possibilites of the use of biological and biotechnological methods are outlined  
at the end of the publication.
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1. Úvod

Předkládaná metodika je výsledkem řešení projektu 
MZe  QH92179 „Zvýšení účinnosti integrované 
ochrany jádrovin proti komplexu škodlivých činitelů 
zaváděním biologických prostředků a podporou 
biodiverzity agroekosystémů sadů“ a projektu 
MZe 1G58081 „Inovace ochrany jádrovin vůči 
škůdcům v systému integrované produkce ovoce 
a v organickém zemědělství“. Nositelem projektu 
MZe  QH92179 byl Výzkumný ústav rostlinné 
výroby, v.v.i., a spoluřešitelskými organizacemi 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 
Výzkumný a šlechtitelský ústav Holovousy s.r.o. a 
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.  Nositelem projektu 
MZe 1G58081 byl Výzkumný ústav rostlinné výroby, 
v.v.i., a spoluřešitelskými organizacemi Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze, Česká zemědělská 
univerzita v Praze a Masarykova univerzita v Brně. 
Důvodem spojení výsledků dvou projektů výzkumu 
do jedné metodiky pro praxi bylo zajištění ucelenosti 
poskytovaných informací pro uživatele a splnění 
požadavku na komplexnost metodiky. Metodika 
obsahuje informace a doporučení umožňující 
minimalizovat vliv pesticidů na zdraví člověka a 
minimalizovat rizika pesticidů na necílové organismy, 
zejména na přirozené nepřátele škůdců.

Vzhledem k rozsahu pěstovaných druhů ovoce 
je v předkládané metodice omezena problematika 
na minimalizaci rizik pesticidů v jádrovinách. 
Řešena jsou dvě významná témata, která umožňují 
optimalizovat současný systém integrované ochrany 
jádrovin vůči škodlivým organismům: 1) otázka reziduí 
pesticidů v jablkách, 2) vliv pesticidů na necílové 
organismy, zejména na přirozené nepřátele škůdců. 
Obsah a struktura poznatků uváděných v metodice 
pro ochranu proti škodlivým organismům jádrovin 
umožňuje pěstitelům efektivnější uplatňování zásad 
integrované ochrany v souladu s požadavky novely 
zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a 
vyhlášky 205/2012 Sb. 

2. Cíl metodiky

Cílem metodiky je poskytnout pěstitelům ovoce 
informace a doporučení potřebné pro výběr 
prostředků ochrany proti škodlivým organismům 
s ohledem na výskyt reziduí pesticidů v produktech 
a ve vztahu k vedlejšímu vlivu pesticidů na necílové 
organismy. Tyto informace jsou přednostně určeny 
pěstitelům v systému integrované produkce ovoce, 
ale mohou je využívat i ostatní pěstitelé pro 

zdokonalení systému integrované ochrany nad 
rámec základních požadavků platné legislativy.  

Pro celkem 22 účinných látek pesticidů (zoocidů a 
fungicidů) jsou k dispozici modely degradace reziduí 
přípravků na ochranu rostlin v jablkách v závislosti 
na čase od termínu aplikace do sklizně. V metodice 
jsou dále uvedeny akční ochranné lhůty pro 
nízkoreziduální nebo bezreziduální produkci jablek, 
zpracované podle modelů o degradaci reziduí 
pesticidů. Pro celkem 88 účinných látek fungicidů, 
zoocidů i herbicidů a pomocných látek povolených 
v ČR do ovocných sadů jsou uvedeny vedlejší účinky 
na 14 skupin (taxonů) necílových organismů, z toho 
na 11 skupin přirozených nepřátel škůdců. Podle 
těchto poznatků je možné aktualizovat zelený, 
žlutý a červený seznam přípravků na ochranu 
rostlin pro systém integrované produkce ovoce. 
Využívání metodiky přispěje ke zvýšení kvality 
ovoce z hlediska zdravotní bezpečnosti a současně 
k omezení rizik pesticidů na necílové organismy.

Předložená metodika doplňuje informace 
uvedené v Metodice pro integrované systémy 
pěstování ovoce (Ludvík a kol, 2011) v oblastech 
dvou cílů integrované produkce: (1) produkovat 
zdravé ovoce vysoké kvality s minimálním 
výskytem reziduí pesticidů, (2) upřednostňovat 
využití přírodních regulačních mechanismů proti 
škodlivým organismům.

3. Vlastní popis metodiky

3.1. Materiál a metody

3.1.1 Hodnocení reziduí pesticidů v produktech 

Odběry vzorků pro analýzy reziduí
Vzorky jablek odrůd Šampion, Rubín, Rosana a 
Topaz byly odebírány z maloparcelkových pokusů 
prováděných ve výsadbách VÚRV, v.v.i. v Praze. 
Testované přípravky byly aplikovány v termínech, 
které nepřekročily OL před sklizní. Odběr vzorků 
byl proveden ve 3 termínech tak, aby bylo možno 
stanovit dynamiku odbourávání reziduí pesticidů. 
Poslední (třetí) odběr vzorků byl proveden při 
sklizni jablek. Podrobnější údaje k pokusům jsou 
uvedeny v tabulkách č. 1a-c. Obdobným způsobem 
byly odebírány jablka odrůdy Golden Delicious v 
Holovousích s tím, že odběry zahrnovaly 5 termínů v 
různém odstupu od data aplikace (viz tab. 1a-1c).
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Tabulka 1a: Údaje k aplikacím a odběrům vzorků – Praha Ruzyně

Lokalita Experimentální sad VÚRV, v.v.i. Praha, GPS  50°5‘15.784“N, 14°17‘58.863“E, nadmořská výška 364 m;  
roční úhrn srážek 604 mm;  průměrná teplota 9,7 °C

Údaje k výsadbám rok výsadby 1994, spon 5 x 3 m, odrůdy Šampion, Rubín
rok výsadby 1999, spon 4,5 x 1,5 m, odrůdy Rosana, Topaz

Pokusné období 2006-2009
Výměra pokusné 
plochy

2 ha

Testované přípravky a 
jejich charakteristiky

Obchodní název Účinná látka Dávka kg, l/ha OL (dny) MLR (mg/kg)

Captan 80 WG captan 2.1 28 3
Dimilin 48 SC diflubenzuron 0.25 28 5
Discus kresoxim-methyl 0.20 35 0.2
Insegar 25 WG fenoxycarb 0.30 60 1
Integro methoxyfenozide 0.50 14 2
Mospilan 20 SP acetamiprid 0.25 28 0.1
Chorus 75 WG cyprodinil 0.2 60c 1
Pirimor 50 WG pirimicarb 0.50 7 2*
Punch 10 EWaa Flusilazole 0.10 35 0.02
Reldan 40 EC chlorpyrifos-methyl 1.25 28 0.5
Delan 700 WDG dithianon 0.7 21 3
Mythos  30 SC pyrimethanil 0.75-1.0 28 5
Steward indoxacarb 0.17 7 0.5
Syllit 400 SC dodine 1.70 28 5
Thiram granuflo thiram 3.0 35 5
Nomolt 15 SC teflubenzuron 0.75 - 1.0
Alsystin 480 SCa triflumuron 0.25 - 0.5
Zolone 35 ECa phosalone 2.0 - 0,01b

Použitý rosič a dávka 
postřiku

 Při aplikacích použit traktorový rosič Hardi / dávka postřiku 400 l/ha 

Termíny odběru 
vzorků

První odběr ve všech letech cca 1 měsíc před očekávaným termínem sklizně, další 2 odběry 
následovaly v 14 denních intervalech, tj. poslední odběr byl proveden v termínu sklizně

Způsob odběru a 
zpracování vzorků

Ke každému termínu odebírány 3x1 kg  jablek z různých částí koruny a z každé parcelky. K izolaci 
testovaných látek byla použita multireziduální metoda QuEChERS a následné stanovení bylo 
provedeno technikou kapalinové chromatografie s tandemovým hmotnostním spektrometrem 
(LCMS/MS). Analýzy byly provedeny na VŠCHT Praha.

a) přípravky nejsou již povoleny
aa) povolen do 13.10.2014
b) spodní limit detekce
c) ochranná lhůta doplněna podle http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public
*) suma pirimicarbu and desmethyl-pirimicarbu vyjádřená jako pirimicarb

Tab. 1b: Termíny aplikací přípravků v jednotlivých letech na lokalitě Praha Ruzyně

Obchodní název 2006 2007 2008 2009

Captan 80 WG 16.6. 20.5. 3.7. -
Dimilin 48 SC 18.7. 7.8. 23.6. 6.8.
Discus 10.8. 23.7. 27.7. 21.5.
Insegar 25 WG 10.8. 23.7. - -
Integro 5.7. 8.6. 3.7. 18.8.
Mospilan 20 SP 5.6. 1.8. 3.7. 6.8.
Chorus 75 WG 20.5. 1.6. 27.7. 14.7.
Pirimor 50 WG - 1.8. - -
Punch 10 EW 5.7. 30.6. 3.7. 14.7.
Reldan 40 EC 10.8. 3.5. 23.6. 30.4.
Delan 700 WDG 5.6. 7.8. 12.8. -
Mythos  - - 6.6. 14.7.
Steward 30 WG - 8.6. 3.7. 18.8.
Syllit 400 SC 5.6. 23.7. 12.8. 14.7.
Thiram granuflo - - 12.8. -
Nomolt 15 SC - - 12.8. -
Alsystin 480 SC 5.7. 7.8. 1.8. 14.7.
Zolone 35 EC 18.7. 23.7. 12.8. -
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Tab. 1c: Údaje k aplikacím a odběrům vzorků - Holovousy

Lokalita Experimentální sad VŠÚO Holovousy, výsadba „Plantáž“, GPS  50°22‘20.823“N, 15°34‘11.208“E, nadmořská výška 
285  m;  roční úhrn srážek 650 mm;  průměrná teplota 8,1 °C

Údaje k výsadbám rok výsadby 1985, spon 4 x 2 m, podnož M9, odrůda Golden Delicious

Pokusné období 2009-2011

Výměra pokusné 
plochy

0,8  ha

Testované  přípravky a 
jejich charakteristiky

Obchodní název Účinná látka Dávka/ha* OL (dny) MLR (mg/kg)

Calypso 480 SC thiacloprid 0.20 14 0.3
Dimilin 48 SC diflubenzuron 0.25 28 5
Discus kresoxim-methyl 0.20 35 0.2
Insegar 25 WG fenoxycarb 0.30 60 1
Integro methoxyfenozide 0.50 14 2
Mospilan 20 SP acetamiprid 0.25 28 0.1
NeemAzal azadirachtin 3.00 28 1
Pirimor 50 WG pirimicarb 0.50 7 2*
Punch 10 EW Flusilazole 0.10 35 0.02
Reldan 40 EC chlorpyrifos-methyl 1.25 28 0.5
Sanmite 20 WP pyridaben 0.75 21 0.5
Spintor spinosad 0.60 - 1
Steward 30 WG indoxacarb 0.17 7 0.5
Syllit 400 SC dodine 1.70 28 5
Talent myclobutanil 0.45 14 0.5
Tercel pyraclostrobin 2.50 35 0.3
Vertimec 1,8 EC abamectin 1.00 - 0.01

*) suma pirimicarbu and desmethyl-pirimicarbu vyjádřená jako pirimicarb

Použitý rosič a objem 
postřiku

 Při aplikacích použit traktorový rosič Caffini Trend Plus / objem postřiku 500 l/ha 

Termíny aplikací 2009 31.7. – 12.8. – 18.8. – 24.8. – 31.8.
2010 26.8. – 1.9. – 8.9. – 16.9. – 22.9.
2011 3.8. – 11.8. – 17.8. - 25.8. – 31.8. 
Pozn.: U každého termínu  provedeno ošetření všemi uvedenými přípravky na 5 variantách (parcelkách), kde byly 
aplikovány vždy 4 z uvedených přípravků; fungicid Syllit 400 SC by aplikován odděleně.

Termíny odběru 
vzorků

První odběr ve všech letech  uskutečněn 1 týden po poslední aplikaci; další 4 odběry následovaly v týdenních 
intervalech

Způsob odběru a 
zpracovánívzorků

Ke každému termínu odebírány 3x1 kg  jablek z různých částí koruny a z každé parcelky. K izolaci testovaných 
látek byla použita multireziduální metoda QuEChERS a následné stanovení bylo provedeno technikou kapalinové 
chromatografie s tandemovým hmotnostním spektrometrem (LCMS/MS). Analýzy byly provedeny na VŠCHT 
Praha.

Stanovení modelů degradace účinných látek 
pesticidů

Pomocí programu XLSTAT 2009 byly vytvořeny 
nelineární modely degradace jednotlivých účinných 
látek pesticidů podle rovnice (1)

      

 

           

kde y = množství účinné látky (mg/kg), x = počet dnů 
od aplikace). Parametry modelů a výsledky analýzy 
jsou uvedeny v tabulce č. 3 v příloze.

Maximální limit reziduí (MLR) je nejvyšší přípustné, 
toxikologicky přijatelné množství pesticidů v 
potravinách a potravinových surovinách vyjádřené 
v mg/kg daného produktu. Hodnoty MLR (tab. 4) 
jsou uváděny z databáze EU (http://ec.europa.eu/sanco_

pesticides/public/). Na základě matematického modelu 
byl proveden výpočet množství účinné látky pesticidu 

(mg/kg) odpovídající počtu dnů  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. 4). V případech, že 
v "Seznamu povolených přípravků" nebyla v daném 
případě ochranná lhůta uvedena, je 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 potraviny.   
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Nízkoreziduální produkce je systém pěstování, ve 
kterém je ochrana proti škodlivým organismům 
prováděna tak, aby rezidua použitých pesticidů 
v produktech byla nižší, než předem stanovený 
limit, tzv. akční práh, vyjádřený v procentech MLR 
(Požadované hodnoty akčních prahů se podle 
odběratelů v současnosti pohybují v širokém rozmezí 
od 25 % do 75 % MLR). Pro splnění podmínek 
bezreziduální produkce můžeme zvolit dva postupy: 

• nepoužívat účinné látky pesticidů s nízkou 
rychlostí odbourávání (degradace)
• prodloužit ochranné lhůty dané z registrace 
(dodržovat požadované "akční ochranné lhůty")

bezreziduální produkce představuje systém, v němž 
jsou rezidua použitých pesticidů v produktech pod 
limitem 0,01 mg/kg (je shodný s limitem stanoveným 
pro dětskou výživu). Na rozdíl od ekologického 
zemědělství je v bezreziduální produkci použití 
syntetických pesticidů povoleno, ale v době sklizně 
musí být výskyt reziduí pod uvedeným limitem. 
Obdobně jako v předchozím systému zde není možné 
používat některé pesticidy vůbec nebo je nutno 
prodloužit jejich ochranné lhůty. 

Ochranná lhůta a akční ochranná lhůta
Ochranná lhůta (OL) je doba ve dnech, stanovená 
pro přípravek a konkrétní plodinu (skupinu plodin) 
vymezená obdobím mezi aplikací a sklizní. OL 
je uváděna na etiketě přípravku a v "Seznamu 
povolených přípravků na ochranu rostlin" a její 
dodržení je závazné. Podle dosavadních zkušeností 
při respektování OL, dodržení dávek,   a dalších 
podmínek dobré zemědělské praxe k překročení MLR 
zpravidla nedochází. 
Akční ochranné lhůty (AOL) představují časový úsek 
(ve dnech) od termínu poslední možné aplikace 
přípravku do sklizně produktu, který zaručuje 
nepřekročení hodnoty obsahu reziduí pesticidů dle 
daného akčního prahu.
Například AOL25 je akční ochranná lhůta vycházející z 
akčního prahu 25 % MLR. Na rozdíl od MLR nemusí 
být akční prahy (AP) zaručeny pouhým dodržením 
běžné OL, a to úměrně danému AP. Je logické, že 
největší problémy můžeme očekávat u bezreziduální 
produkce. V rámci této metodiky byly objektivní 
hodnoty AP u všech hodnocených účinných látek 
pesticidů vypočteny pro:

• 75 % MLR, 25 % MLR (=nízkoreziduální produkce) 
• limit 0,01 mg/kg (= bezreziduální produkce)

Výpočet AP  je založen na exponenciální rovnici (2): 

y = abx

kde y = množství účinné látky (mg/kg), x = počet dnů 
od aplikace, a, b – parametry modelu pro jednotlivé 
účinné látky přípravků na ochranu rostlin. 

Poznámka: Akční ochranné lhůty stanovené podle modelů 
degradace pesticidů byly z důvodu zvýšení spolehlivosti 
předpovědi podle modelů prodloužené o 1/3 (ve 
formalizovaném vyjádření: AOL0,01 nebo  AOL25  nebo AOL75 = 
x + (1/3x). Akční ochranné lhůty AOL0,01 byly pro jednotlivé 
účinné látky stejné nebo delší, než jsou hodnoty úředně 
stanovené OL. Pouze ve výjimečných případech, kdy hodnota 
vypočtené AOL0,01 byla kratší, než hodnota ochranné lhůty 
podle „Seznamu povolených přípravků“ nebo podle databáze 
EU, je pro AOL0,01 uváděna v tabulce č. 6 hodnota ochranné 
lhůty z těchto seznamů (ve formalizovaném vyjádření: AOL0,01 

= OL). 

Výpočet akčních ochranných lhůt
Podle dále uvedeného postupu lze vypočítat akční 
ochrannou lhůtu (AOL) pro libovolně zvolený 
akční práh. Pro výpočet je potřebná hodnota MLR 
pro danou účinnou látku pesticidu a komoditu 
a parametry  a a b  z modelu degradace reziduí 
pesticidů (parametry modelu uvedeny v tabulce 
č. 4). Pro použití pesticidů a pro stanovení akčních 
ochranných lhůt jsou závazné aktuální informace 
v „Seznamu povolených přípravků“ a platnou 
etiketou. Při realizaci doporučení uváděných 
v metodice musí být podmínky z těchto úředních 
dokumentů dodrženy. 

Pro výpočet akční ochranné lhůty (AOL = x) 
lze rovnici 2 vyjadřující průběh degradace reziduí 
využívat ve tvaru (3):

                     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.  
 
Poznámka: Za proměnnou y je do rovnice dosazena hodnota 
akčního prahu. Pro bezreziduální produkci y = 0,01, pro 
nízkoreziduální dle % MLR. Do rovnice se dosadí parametry 
a, b dosazením hodnot pro danou účinnou látku. Číselné 
hodnoty pod písmeny y, a se zlogaritmují a rozdíl v čitateli 
dělíme parametrem b ve jmenovateli. Vypočtená hodnota 
x z rovnice se zvýší o 1/3, například  AOL75 = x + (1/3x). 
Pokud bude vypočtená ochranná lhůta kratší, než je úředně 
stanovená OL, pak se použije údaj dle „Seznamu povolených 
přípravků“. 
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3.1.2. Hodnocení vlivu účinných látek pesticidů na necílové organismy

Ke zpracování přehledu bylo zvoleno 14 taxonů necílových organismů, které se běžně vyskytují v ČR v ovocných 
sadech a v jejich bezprostředním okolí. Kromě 11 zástupců přirozených nepřátel škůdců seznam doplňují 
následující necílové organizmy: žížalovití (zastupují půdní faunu), včela medonosná (zástupce opylovačů 
a užitkových organismů) a ryby (modelová skupina pro hodnocení vlivu pesticidů na vodní organismy). V 
následujícím textu je výčet druhů či skupin vybraných ke studii. 

přehled hodnocených organisMů: 

Pavoukovci (Arachnida), Lycosa, Theridion 
impressum 
Roztoči (Acarina), Typhlodromus pyri, 
Phytoseilus persimilis
Ploštice (Heteroptera), Nabis, Himacerus, 
Orius sp., O. majusculus, O. minutus, O. vicinus, 
Anthocoris nemoralit, A. nemorum 
Zlatoočky (Chrysopidae), Chrysoperla carnea, 
Chrysoperla sp.
brouci - slunéčkovití (Coccinellidae), Coccinella 
septempunctata, Hippodamia variegata, 
Propylea 14- puctata, Adalia bipunctata, 
Harmonia axyridis
brouci – drabčíkovití (Staphylinidae) Aleochara
brouci – střevlíkovití (Carabidae), Poecilus 

Tabulka 2: Třídy selektivity vyjádřené podle rozsahu mortality necílových organismů při dávce účinné látky 
doporučované na 1 ha, mortalita a index selektivity dle OILB (www.iobc.ch) a Ministerstva zemědělství 
Francie (e-phy.agriculture.gouv.fr.). Pozn.: Obdobně viz tab. 8b.

Třídy selektivity
zkratka 
v angličtině/v 
češtině

OILb
mortalita 

polní

OILb
mortalita 

laboratorní

MZ Francie
mortalita 

(dle indexu 
selektivity)

Mortalita 
použitá v této 

studii

Index 
selektivity

N/ N - neškodný až 
mírně škodlivý

x x
zelená 
I = 1

0
1

(zelená barva)

N/ N - neškodný až 
mírně škodlivý

do 50 do 30
žlutá 
I = 10 

do 30 10
(zelená barva)

M/ S – středně 
škodlivý 51 – 75 30 – 79

oranžová 
I = 100

světle červená
I = od 100 do 

1000

30 – 90
100

(žlutá barva)

T/ Š – škodlivý nad 75
90 – 99
nad 99

červená
I = 1000

nad 90
1000

(červená 
barva)

cupreus, Anchomenus dorsalis, Pterostichus, 
Harpalus, Bembidion, Demetrias
Parazitoidi mšic a brouků (Hymenoptera), 
Braconidae, Microctonus aethiopoides, 
Aphidiinae, Aphidius sp., Ephedrus persicae, E. 
plagiator, Binodoxys angelicae, Praon volucre, 
Diaeretiella rapae, Aphelinus mali
Parazitoidi motýlů (Hymenoptera), 
Trichogrammatidae, Trichogramma brassicae
Pestřenkovití (Syrphidae), Episyrphus 
balteatus
Škvoři (Dermaptera), Forficula auricularia
Včely (Apoidea), Apis mellifera
Žížalovití (Lumbricidae), Lumbricus terrestris 
Ryby (Osteichthyes), Oncorhynchus mykiss, 
Cyprinus carpio, Lepomis gibbosus
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Pro hodnocení vlivu účinných látek pesticidů 
povolených do ovoce v ČR na necílové organismy 
byla sestavena dílčí databáze, ve které byly pro 
každý hodnocený taxon necílového organismu 
uvedeny zkratky pro třídu selektivity (tabulka 2) 
podle mortality uváděné v databázích OILB a MZe 
Francie. Pro hodnocení na necílové členovce byla 
použita stupnice: 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 byl proveden výpočet indexu selektivity a 
jejich převod do barev, které jsou uvedeny v přehledu 
o vedlejších účincích přípravků na ochranu rostlin na 
necílové organismy v tabulkách 6 - 8.  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). 

3.2. Výsledky a doporučení 

3.2.1. Degradace reziduí pesticidů a akční ochranné 
lhůty

Vliv přípravků na lidské zdraví
Aplikace pesticidů je spojena s rizikem průniku 
jejich reziduí do potravního  řetězce člověka. I 
když případy akutní alimentární expozice pesticidy 
nejsou známy, otázkou zůstávají dlouhodobé efekty 
vyplývající z chronické expozice vyvolané nízkými 
dávkami pesticidů či jejich směsí. Kromě toho může 
být aplikace pesticidních přípravků provázena úniky 
látek do atmosféry, a to ve formě par, kapének 
nebo kapek vázaných na pevné částice - dochází 
postřednictvím vzdušného proudění k transportu 
(driftu) do více či méně vzdálených lokalit (10-
20% použitého přípravku). Nyní používané látky 
podléhají vlivem různých fyzikálně-chemických či 
biochemických procesů (detoxikační mechanizmy) 
řadě změn, jako je fotolýza, odpar, oxidace vzdušným 
kyslíkem a hydrolýza. Ve spojení s nárůstem biomasy 
tyto jevy přispívají k postupnému snižování obsahu 
reziduí. Ačkoli žádný z povolených pesticidů nebyl 
mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) 
označen jako karcinogen, hovoří se v souvislosti s 
expozičními riziky o schopnosti některých pesticidů 

interferovat s hormonálními pochody (tzv. 
endokrinní disruptory) u obratlovců včetně člověka 
((Hajšlová, 2008, in: Prugar a kol., 2008). ) a o 
dalších vlivech na lidský oragnizmus. Přítomnost 
reziduí pesticidů v produkci je proto vnímána velmi 
citlivě, zejména ve vztahu k ohroženým skupinám 
konzumentů, zejména k dětem, u nichž je vysoká 
spotřeba spotřeba potraviny v poměru k hmotnosti 
a zároveň nemají dostatečně vyvinuté vylučovací 
a detoxikační mechanizmy.  Je nutno říci, že ovoce 
patří v souvislosti s pesticidy k nejvíce sledovaným 
komoditám a z tohoto důvodu je danému aspektu 
věnována pozornost i v rámci této metodiky.

Modely degradace reziduí v jablkách
Pro 22 účinných látek fungicidů a zoocidů byly 
sestaveny modely degradace reziduí v jablkách, a 
to následujícím způsobem: 

• účinné látky acetamiprid, dodine, diflubenzuron, 
fenoxycarb, flusilazole, chlorpyrifos-methyl, 
indoxacarb, kresoxim-methyl, methoxyfenozide 
a pirimicarb byly hodnoceny po standardním i 
pozdním ošetření,
• captan, cyprodinil, dithianon, phosalone, 
pyrimethanil, teflubenzuron, thiram a triflumuron 
hodnoceny pouze po standardním ošetření,
• myclobutanil, pyraclostrobin, pyridaben a 
thiacloprid byly hodnoceny pouze po pozdním 
ošetření.  

Parametry modelů degradace hodnocených látek 
v jablkách jsou uvedeny v tabulce č. 3 (v příloze). 
Z grafů s průběhy degradace reziduí (přílohy - grafy) 
lze pro každou hodnocenou účinnou látku usuzovat 
na variabilitu dynamiky odbourávání látek a na 
variabilitu danou modelem ošetření (standardní 
ošetření,  pozdní ošetření). Interpretace grafů 
v příloze je zahrnuta do komentářů k tabulkám č. 
3-5. Modely degradace účinných látek pesticidů 
v jablkách (tabulka č. 3) byly sestaveny pro všechny 
hodnocené účinné látky pesticidů a varianty 
ošetření (celkem 47 kombinací). Díky variabilitě 
dat nebyly pro některé látky modely signifikantní 
(korelační koeficient R<0,5), ať už v jednotlivých 
letech nebo mezi roky. Tyto modely (celkem 16, 
převážně sestavených z víceletých dat po pozdním 
ošetření) nebyly použity pro stanovení akčních 
ochranných lhůt (AOL). Z 22 hodnocených účinných 
látek byly modely signifikantní pro 20 látek, a to 
z dat po standardním nebo pozdním ošetření. Pro 
účinnou látku acetamiprid byly sestavené modely 
signifikantní z dat po standardním i pozdním ošetření. 
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Po standardním ošetření nebyly díky variabiltě dat 
nebo nízké rychlosti degradace modely průkazné 
pro účinné látky captan, diflubenzuron, phosalone, 
teflubenzuron a triflumuron. Přípravky s účinnými 
látkami phosalone, teflubenzuron a triflumuron 
bylo již nebyly v době přípravy této publikace do 
ovocných sadů povoleny a jejich zpracování má 
doplňkový význam. Pro látky captan a diflubenzuron, 
kde nebylo možné signifikantní modely degradace 
sestavit, bylo  k interpretaci využito grafu s průběhem 
degradace (viz příloha).  Po pozdním ošetření nebyly 
signifikantní modely sestaveny pro 12 účinných 
látek z let 2009-2011 (diflubenzuron, fenoxycarb, 
flusilazole, chlorpyrifos-methyl, indoxacarb, 
kresoxim-methyl, metoxyfenozide, myclobutanil, 
pirimicarb, pyraclostrobin, pyridaben a thiacloprid).  
Pro většinu účinných látek po pozdním ošetření bylo 
možné sestavit signifikantní modely alespoň z dat 
z jednoho roku nebo dvou let. Pro účinnou látku 
indoxacarb nebyl model z dat po pozdním ošetření 
signifikantní v žádném z hodnocených let. Pro účinnou 
látku diflubenzuron byl sestaven signifikantní model 
pouze z dat po pozdním ošetření z jednoho roku. Pro 
varianty s účinnými látkami, pro které nebylo možno 
sestavit signifikantní model, bylo pro doporučení v 
ochraně opět využito interpretací grafů (viz příloha).

nízKoReziduální pRoduKCe

Na základě modelů byla stanovena množství 
účinných látek pesticidů 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. 4). Podle 
modelů bylo k termínu OL zjištěno:

• Ve dvou případech (flusilazole a kresoxim-methyl) 
obsah reziduí do 0,01 mg/kg (v tab. 4 označeno 
zeleně),
• V 11 případech (dodine, diflubenzuron, 
chlorpyrifos-m, methoxyfenozide, pirimicarb, 
pyrimethanil, teflubenzuron, thiram a triflurumon)  
nad 0,1 mg/kg (v tab. 4 označeno červeně),
• Ve zbylých 18 případech zjištěno rozmezí od 0,01 
do 0,1 mg/kg (v tab. 4 označeno žlutě)

Ochranné lhůty podle „Seznamu povolených 
přípravků“ a doporučené akční ochranné lhůty 
AOL75, AOL25 a AOL0,01 využitelné pro nízkoreziduální 
nebo bezreziduální produkci jablek jsou uvedeny 
v tabulce 4 a 5. Akční ochranné lhůty (AOL) byly 
stanoveny podle modelů uvedených v tabulce 3. Pro 

spolehlivost  byly AOL zvýšeny  o 1/3 dle výpočtu 
uvedeného v kapitole 3.1.1. AOL lze také odhadovat 
z grafů v příloze.  Zde je komentář k AOL:
• Dodržením OL je současně splněn AOL75 i AOL25 

po standardním ošetření pro 13 účinných látek, 
a to pro acetamiprid, diflubenzuron, cyprodinil, 
dodine, dithianon, fenoxycarb, chlorpyrifos-methyl, 
indoxacarb, kresoxim-methyl, methoxyfenozide, 
pirimicarb, pyrimethanil, thiacloprid a thiram. 
• Pro účinnou látku flusilazole je OL 35 dnů 
(Punch 10 EW) nutno pro dodržení AOL75 i AOL25 
prodloužit na 65 dnů (viz tabulka č. 5).
• Dodržením OL  je splněn AOL75 i AOL25 podle 
modelů vycházejících z pozdních aplikací pro 
acetamiprid, cyprodinil, dodine, dithianon, 
indoxacarb, kresoxim-methyl, methoxyfenozide, 
pirimicarb, pyrimethanil a thiram. Ani v případech 
pozdních ošetření zde není třeba prodlužovat OL.
• Pro splnění AOL75 je dodržení OL postačující 
u látek: diflubenzuron, fenoxycarb, chlorpyrifos-
methyl, thiacloprid.
• Pro splnění AOL25 se doporučuje prodloužit 
OL ze 14 na 28 dnů u přípravku Calypso 480 SC 
(thiacloprid). Pro přípravek Bellis s účinnou látkou 
pyraclostrobin se pro pozdní ošetření doporučuje 
prodloužit OL ze  7 dnů na dnů 35 (jako OL u 
přípravku Tercel). 
• AOL25 není možno doporučit pro diflubenzuron, 
fenoxycarb, flusilazole, chlorpyrifos-m u pozdních 
ošetření (od počátku srpna do sklizně), a to díky  
pomalejší degradaci reziduí a velké variabilitě dat.
• Pro nízkoreziduální produkci jablek je vhodné 
využívat biopreparáty a většinu dalších přípravků 
určených pro ekologickou produkci (tabulka 11), a 
to zejména ve druhé polovině vegetace.

SHRNUTí: Z analýz reziduí pesticidů v jablkách 
vyplývá, že nízkoreziduální produkce s akčním 
prahem 75 % MLR  (AOL75) je při dodržení dávek 
a OL bezproblémová. 
• Naproti tomu pro akční práh 25 % MLR 
(AOL25) je nutné při pozdním ošetření používání 
některých pesticidů omezit, event.  významně 
prodloužit OL. 
• Před případnou realizací nízkoreziduální 
produkce jablek s akčním prahem 25 % 
MLR (nebo nižším) doporučujeme provést 
ekonomickou analýzu systému. Rozhodující bude 
zájem obchodu takové produkty uvádět na trh. 



13Minimalizace rizik pesticidů v integrované produkci jádrovin

bezReziduální pRoduKCe

Doporučené AOL0,01 (tj. pro limit 0,01 mg/kg) pro 
účinné látky pesticidů určených pro nízkoreziduální 
produkci jablek jsou uvedeny v tabulce 5 v příloze. 
AOL byly stanoveny podle modelů (tab. 4) a pro 
spolehlivost předpovědi byly prodlouženy o 1/3.  
Odhad AOL je také možný provést dle grafů s průběhy 
degradace pesticidů (grafy 1-22). V tabulce 5b je 
uveden seznam účinných látek a odpovídající seznam 
přípravků s AOL0,01 pro bezreziduální produkci jablek 
a porovnání s OL doporučovanou pro produkci jablek 
pro dětskou výživu podle metodiky (Lánský a kol., 
2009). 

SOUHRNNý KOMENTáŘ: 
• Pro bezreziduální produkci jablek je nutno 
termíny aplikace přípravků přizpůsobit průběhu 
degradace reziduí pesticidů jednotlivých látek v 
plodech (tab. 5a, grafy 1-22). 
• OL dle registrace nejsou dostatečné pro splnění 
podmínek bezreziduální produkce (obsah reziduí < 
0,01 mg/kg) u žádné z testovaných účinných látek. 
• Doporučení pro termíny použití účinných látek 
pro bezreziduální produkci se ve většině případů 
shoduje s údaji dle metodiky Lánský a kol., 2009.  

Pro sladění doporučení s údaji v metodice pro 
dětskou výživu byly přípravky následujícím způsobem 
rozděleny do 5 skupin: 

Skupina 
přípravků

Termín poslední aplikace  
pro splnění AOL0,01

Barevné 
označení*

1
aplikace do konce květu

=150 dnů do sklizně červená

2
aplikace do 20.5.

=140 dnů do sklizně oranžová

3
aplikace do 15.6.

=114-139 dnů do sklizně žlutá

4
aplikace do 30.6.

=100-113 dnů do sklizně
zelenožlu-

tá

5
aplikace do 10.7.

=90-99 dnů do sklizně zelená

*) obdobně viz grafy 23a, 23b
Pozn.: Jednotně byl k odpočtu dnů uvažován termín sklizně 
jablek 10. října.

 První skupina - látky s pomalou degradací. 
Shodné délky AOL pro dětskou výživu (Lánský a 
kol., 2009) a pro bezreziduální produkci jablek 
podle této metodiky (tabulka č. 6b) byly zjištěny 

pro diflubenzuron, dodine, mancozeb, metiram, 
thiram, triflumuron, (do konce květu, tj. >150 dnů 
před sklizní). Degradace uvedených látek je natolik 
pomalá, že limit 0,01 mg/kg nemůže být splněn, 
pokud je aplikace provedena  až ve fázi vytvářejících 
se plůdků. Skupina je označena červeně.

 Do druhé skupiny s relativně pomalou degradací 
je možno zařadit acetamiprid, captan, dithianon, 
pyraclostrobin, pirimicarb a dále fluquiconazole a 
pyrimethanil. Zde se doporučuje termín poslední 
aplikace k 20.5. Z uvedené skupiny látek byla ve 
srovnání s doporučeními pro dětskou výživu zjištěna 
kratší AOL0,01 pro dithianon (52 dnů místo 140 dnů 
od termínu sklizně). 

 Do třetí skupiny (rychlost degradace reziduí 
průměrná) lze zařadit cyprodinil, etofenprox, 
methoxyfenozide a thiacloprid. Zde se doporučuje 
termín ukončení aplikace k 15.6. Z uvedené skupiny 
byla zjištěna významně kratší AOL0,01 pro cyprodinil  
(90 dnů místo 114 dnů). 

 Do čtvrté skupiny (degradace nadprůměrná) 
patří účinné látky flusilazole, hexythiazox, 
indoxacarb, kresoxim-m, myclobutanil, 
penconazole, tetraconazole, trifloxystrobin. Zde se 
doporučuje termín poslední aplikace k 30.6.  Kratší 
AOL0,01 byla zjištěna pro flusilazole  (53 dnů místo 
100 dnů od termínu sklizně), kresoxim-m (60 dnů 
místo 100 dnů od termínu sklizně).
 

 Do páté skupiny (vysoká rychlost degradace) 
lze zařadit účinné látky difenoconazole, fenoxycarb, 
chlorpyrifos-methyl, pyridaben a spinosad. Zde 
se doporučuje ukončení aplikací k 10.7. V našich 
experimentech byla zjištěna významně kratší AOL 
pro chlorpyrifos-methyl (34 dnů místo 90 dnů od 
termínu sklizně). 

Poznámka: Pro uvedené odlišnosti od dosavadních 
doporučení pro dětskou výživu jsou v tabulce 6b 
uváděna doporučení s tím, že termín AOL je dle 
výpočtu z modelu uveden intervalem ve dnech 
(logicky je závazná pouze spodní hranice intervalu). 

Po pozdních aplikacích přípravků (v období < 
2 měsíce před sklizní) byla zjištěna významně 
pomalejší degradace pesticidů, než při standardních 
termínech aplikací pro pirimicarb, methoxyfenozide 
a fenoxycarb. Rizikovost platí pro bezreziduální 
i nízkoreziduální produkci. Z látek, které nebyly 
hodnoceny, navrhujeme pro bezreziduální produkci 
jablek převzít doporučené OL dle metodik Lánský 
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a kol., 2009 a jejich aktualizací pro účinné látky 
mancozeb, metiram (do konce květu, tj. více než 150 
dnů od termínu slizně), fluquiconazole, pyrimethanil 
(do 20.5., tj. od konce květu do 140 dnů od termínu 
sklizně), etofenprox (do 15.6., tj. 139 do 114 dnů 
od termínu sklizně), hexythiazox, myclobutanil, 
penconazole, tetraconazole, trifloxystrobin (do 
30.6., tj. od 113 do 100 dnů od termínu sklizně), 
difenoconazole, spinosad (do 10. 7., tj. od 99 do 90 
dnů od termínu sklizně).

3.2.2. Hodnocení vlivu účinných látek přípravků 
na necílové organismy 

Významné skupiny přirozených nepřátel 
v ovocných sadech
Přirození nepřátelé jsou organismy, které žijí na 
úkor živočišných škůdců kulturních rostlin, redukují 
jejich populace nebo snižují jejich životaschopnost. 
Významně tak přispívají ke snižování škod 
působených škůdci na kulturních rostlinách. 
Působením přirozených nepřátel dochází k tlumení 
škodlivých výskytů škůdců a ke snížení počtu let 
s kalamitními výskyty škůdců. Nejvýznamnější 
podporou výskytu přirozených nepřátel v sadech 
je využívání biologických prostředků ochrany, 
selektivních přípravků a omezené používání 
neselektivních nebo méně selektivních přípravků 
v období výskytu přirozených nepřátel. Aby byla 
regulace pesticidů v systému integrované produkce 
ovoce účinná, je třeba se seznámit s hlavními 
skupinami přirozených nepřátel vyskytujících se 
v sadech v podmínkách České republiky.
     Přirozené nepřátele škůdců v sadech lze 
rozdělit do dvou hlavních skupin, na predátory a 
parazitoidy. Predátoři (dravci) požírají větší počet 
jedinců kořisti, kterou zabíjejí.  U predátorů jsou 
obvykle dravá jak larvální stadia, tak dospělci. 
Parazitoidi žijí v jednom hostiteli, ve kterém 
uskutečňují svůj vývoj a nakonec hostitele zabíjejí. 
V jednom hostiteli může žít rozdílně podle druhů 
jeden nebo více jedinců parazitoida, buď uvnitř 
jeho těla (endoparazitoid), nebo na jeho povrchu 
(ektoparazitoid). Dospělci parazitoidů se živí 
nektarem a pylem kvetoucích rostlin a medovicí 
mšic; pouze některé druhy jsou částečně dravé.

Dětská výživa versus bezreziduální produkce
• Pro bezreziduální produkci jablek se doporučuje 
přednostně využívat přípravky, pro které není nutné 
stanovovat AOL, tj. ochranná lhůta dle registrace je 
dostačující. V principu se jedná o přípravky povolené 
do ekologické produkce (viz tabulky 11a, 11b). Další 
z možných cest je výběr odrůd s nižší náročností na 
ochranu proti strupovitosti (rezistenty).
• Uvedená doporučení pro bezreziduální produkci 
jablek si nekladou za cíl jakkoliv měnit požadavky 
zpracovatelů dětské výživy, ale sladit oba systémy. 
• Společnými rysy jsou: 1) shodný limit reziduí 
pesticidů v jablkách (0,01 mg/kg), 2) obdobná 
regulace termínů aplikací v průběhu vegetace. 
• Hlavní odlišností je požadavek na kvalitu produkce. 
Zatímco pro účely dětské výživy jsou akceptována 
jablka nižší jakosti (velikost, drobná poškození, 
pozdní strupovitost aj.), jinak pro konzumní účely 
nepřijatelná, při bezreziduální produkci jablek se 
uplatňují standardy trhu. Z toho jednoznačně plynou 
vyšší nároky na ochranu, což je třeba zohlednit při 
rozhodování, zda tuto strategii pěstování zvolit 
(možnosti odbytu, ceny).

SHRnuTí: 
• U hodnocených látek jsou pro splnění podmínek 
bezreziduální produkce s akčním prahem 0,01 
mg/kg  běžné OL nedostatečné.  
• Dle rychlosti degradace lze látky rozdělit 
do 5 skupin, resp. do 5 různých intervalů AOL.  
Minimální AOL je 90 dnů, maximální nad 150 dnů.  
• U pozdních aplikací (podzim) je odbourávání 
reziduí  pomalejší a problémy jsou pravděpodobné 
i v režimu nízkoreziduální produkce.
• Vhodné je upřednostnit nechemické prostředky 
v ochraně a využívat odrůdy rezistentní ke 
strupovitosti a v maximální míře využívat všechny  
postupy umožňující snížení počtu zásahů.
• Bezreziduální produkce klade stejné nároky 
na kvalitu ovoce, jako běžná IP, a proto zde lze 
očekávat vyšší náklady na ochranu.

Mera skvrnitá (Cacopsylla pyri) patří ke škůdcům, kde 
v ochraně hrají klíčovou roli přirození nepřátelé
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pRedáToři
Pavoukovci (Arachnida). Nejrozmanitější skupinou 
predátorů jsou pavouci (Aranea), jichž se v sadech  
vyskytuje několik desítek druhů. Většina pavouků 
patří mezi nespecializované predátory. Pavouci 
často zabíjejí více kořisti, než sami spotřebují, což 
je zvláště patrné u druhů lovících kořist do sítí. Při 
náletu mšic je možné sledovat zachycení velkého 
počtu okřídlených samiček v pavoučí síti, o které 
nemá nasycený pavouk již zájem. V sadech se 
běžně vyskytuje např. zápředník rákosní (Clubiona 
phragmitis), listovník obecný (Philodromus cespitum) 
a křižáci rodu Araniella (1), kteří si v listoví stavějí 
drobné sítě. V sadech se vyskytují i zástupci rodů 
Lycosa a Theridion, na kterých se nejčastěji provádí 
hodnocení účinků pesticidů. Citlivost ke glufosinátu 
a diflubenzuronu (neuvažován červený seznam).

Roztoči (Acarina). Nejvýznamnější čeledí dravých 
roztočů na ovocných stromech jsou Phytoseiidae, 
s nejznámějším druhem Typhlodromus pyri, který 
účinně reguluje populace svilušek. Tento druh je také 
do sadů uměle vysazován, přičemž tyto populace jsou 
odolné k některým méně selektivním přípravkům. 
K dalším běžným druhům roztočů v sadech patří 
např. Amblyseius finlandicus a Kampimodromus 
aberrans (2). Druhy této čeledi jsou nejčastěji 
predátory roztočů a drobného hmyzu; pokud není 
dostatek vhodné potravy, spokojí se i s pylem rostlin. 
K hodnocení účinků pesticidů se nejčastěji využívají 
Typhlodromus pyri a Phytoseiulus persimilis. Citlivost 
k následujícím látkám: glufosinate, quizalofop-P-
ethyl, chlorpyrifos-m, metiram, propineb.

Škvoři (Dermaptera). V sadech se z celkem 7 
druhů známých v ČR vyskytuje pouze škvor obecný 
(Forficula auricularia) - (3), který je běžně rozšířen od 
nížin do hor. U nás má 1 generaci v roce. Žije nočním 
životem, přes den se ukrývá na vlhkých, temných 
místech. Výskyt v sadu lze sledovat v pásech z vlnité 
lepenky na kmenech stromu nebo v květináčích 
s výplní, pověšených na stromech. Dospělci i nymfy 
jsou všežravci, požírající všechna vývojová stádia 
členovců. Jsou důležitými predátory mer, roztočů, 
červců a mšic, včetně vlnatky krvavé. Opakovaně 
bylo prokázáno, že vyhubením škvora v sadu došlo 
k přemnožování vlnatky krvavé. U nás patří spolu se 
slunéčky a plošticemi také k hlavním predátorům 
mery skvrnité (Cacopsylla pyri) v hrušňových sadech. 
Na některých plodinách může být škvor občasným 
škůdcem (zrající ovoce, sadba zeleniny, jahody 

1

2

3
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atd.). Výskyty v sadech bývají nestálé, s velkým 
rozdílem populační hustoty během roku i v průběhu 
let, což limituje jejich praktické využití. Citlivost: 
diflubenzuron, chlorypyrifos-methyl, spinosad.

Ploštice (Heteroptera). Z dravých ploštic se v sadech 
vyskytují nejvíce zástupci tří čeledí, hladěnkovitých, 
lovčicovitých a klopuškovitých. Hladěnkovití 
(Anthocoridae) jsou drobné ploštice velikosti od 2 
do 8 mm. Dospělci i nymfy jsou predátoři roztočů a 
drobného hmyzu (např. třásněnek, mšic, mer, červců, 
housenek, vajíček hmyzu, aj.). Nejvýznamnější 
jsou druhy z rodů Anthocoris (4, 5), druhy s menší 
specializací, z nichž některé jsou významnými 
regulátory mer a druhy rodu Orius, specializovaní 
predátoři svilušek. Přezimují dospělci v různých 
škvírách a prasklinách, často i v pásech vlnité lepenky 
na kmenech stromů. Zástupci   lovčicovitých (Nabidae) 
dosahují okolo 8 – 10 mm a v sadech jsou méně 
početné. Patří mezi polyfágy lovící housenky, vajíčka 
hmyzu a mšice. Při nedostatku potravy se vyskytuje 
kanibalismus. Zástupci čeledi klopuškovitých jsou 
převážně fytofágní, ale řada druhů střídá rostlinnou 
a živočišnou potravu a některé druhy jsou predátoři 
jako například klopuška dravá (Deraeocoris ruber). 
K hodnocení účinků pesticidů se využívají druhy 
rodů Orius, Anthocoris a Nabis.  Citlivost k většině 
insekticidů (tolerují methoxyfenozide, pirimicarb a 
spinosad) a řadě fungicidů i herbicidů.

Dvoukřídlí (Diptera). Z dvoukřídlého hmyzu jsou 
v sadech nejvýznamnějšími přirozenými nepřáteli 
pestřenkovití (Syrphidae) a dravé bejlomorky. 
Dospělci pestřenek se živí nektarem a medovicí, 
larvy dravých druhů jsou významnými predátory 
mšic a třásněnek. Larvy jsou aktivní v noci. Jedna 
larva (8, 10) během vývoje zahubí stovky jedinců. 
V průběhu roku se obvykle vyvíjí 2 generace. 
Pokud jsou v sadu přítomny kvetoucí rostliny nebo 
je na stromech dostatek medovice, patří dospělci 
pestřenek mezi nejhojnější hmyz. Z běžných 
druhů se v sadech vyskytuje pestřenka pruhovaná 
(Episyrphus balteatus) - (6) a pestřenka psaná 
(Sphaerophoria scripta) - (7). Dospělci dravých 
bejlomorek z čeledi (Cecidomyiidae) připomínají 
drobné, několikamilimetrové komáry. Larvy (10) 
dravých druhů jsou beznohé, bez vyvinuté hlavové 
kapsule, podobné fytofágním druhům bejlomorek. 
Samice kladou vajíčka do blízkosti kolonií mšic, 
které lokalizují podle vůně vylučované medovice. 
Vylíhlá larva během vývoje zahubí desítky mšic. 
V průběhu roku vytváří několik generací. Běžným 
druhem v sadech je Aphidoletes aphidimyza, která 

4

5

6
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se používá též jako bioagens v ochraně ve sklenících. 
K hodnocení účinků pesticidů se využívají pestřenky 
rodu Episyrphus.  Citlivost (vztaženo k pestřenkám): 
metiram, thiram, pirimicarb, chlorpyrifos-methyl, 
azadirachtin, captan, tebufenpyrad.

Síťokřídlí (Neuroptera). Ze síťokřídlého hmyzu jsou 
nejznámější zlatoočkovití, méně známí denivkovití. 
Dospělci a larvy zlatoočkovitých (Chrysopidae), jsou 
významní predátoři mšic, mer a dalšího drobného 
hmyzu. Larva má noční aktivitu a vysává hmyz po 
nabodnutí dutými kusadly. Během svého vývoje 
zahubí stovky jedinců kořisti. Dospělci potřebují 
též dostatek pylu a nektaru. V sadech se nejčastěji 
vyskytuje komplex obtížně rozlišitelných druhů, 
dříve určovaných jako zlatoočka obecná (Chrysoperla 
carnea) - (11). Biologie denivkovitých (Hemerobiidae) 
je obdobná s bionomií zlatooček, ale vzhledem 
k menším rozměrům loví menší druhy hmyzu. 
Larvy denivek jsou nejpočetnější v pozdním létě a 
na podzim. Dospělci mají výrazně tmavší žilnatinu 
křídel než zlatoočky. K hojným druhům patří denivka 
obecná (Hemerobius humulinus). K hodnocení 
účinků pesticidů se využívají druhy rodu Chrysoperla.  
Citlivost: acetamiprid, diflubenzuron, chlorpyrifos-
methyl, fenoxycarb, síra, tebuconazole.

brouci (Coleoptera). Dospělci a larvy slunéček 
patří mezi nejvýznamnější predátory mšic a dalších 
škůdců, např. mer a červců. Během života dokáží 
zkonzumovat stovky jedinců kořisti. Slunéčka mají 
různé barevné formy, které nalezneme na stejném 
stanovišti ve stejnou dobu. Podle druhů se v našich 
podmínkách vyvíjí 1 – 3 generace v roce. Přezimují 
dospělci vyhledávající vhodné úkryty na osluněných 
okrajích sadů a jižních svazích s nízkou vegetací. 
Přezimující slunéčka lze nalézt i v pásech z vlnité 
lepenky na kmenech stromů. V sadech se nejčastěji 
setkáme se slunéčkem sedmitečným (Coccinella 
septempunctata), slunéčkem dvoutečným (Adalia 
bipunctata) - (12), slunéčkem Synharmonia 
conglobata (13), slunéčkem dvaadvacetitečným 
(Psyllobora vigintiduopunctata), slunéčkem 
čtrnáctitečným (Propylea quatuordecimpunctata) a 
introdukovaným slunéčkem východním (Harmonia 
axyridis) - (14-16). Většina uváděných druhů se 
používá k hodnocení účinků pesticidů.
Mezi významné predátory z řádu brouků patří 
dále páteříčkovití (Cantharidae). Dospělci (17) 
jsou dravci 10 až 15 mm dlouzí a vzhledem ke své 
velikosti spotřebují značné množství kořisti. Jsou 
nespecializovaní a živí se larvami a dospělci převážně 
škodlivých druhů hmyzu. Na páteříčkovitých broucích 
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nejsou obvykle hodnoceny účinky pesticidů, ale lze 
zde  využít výsledků testů prováděných na slunéčkách.  
Střevlíkovití (Carabidae). Převážně se jedná o 
predátory žijící v půdě a na jejím povrchu. Střevlíkovití 
jsou převážně aktivní v noci. Larvy i dospělci 
(18) požírají živočišnou potravu, a kromě všech 
vývojových stadií různých skupin členovců požírají 
některé druhy také slimáky a žížaly. Jsou významnými 
predátory škůdců, kteří jako larvy přezimují v půdě 
nebo se v půdě kuklí. Řada druhů střevlíkovitých 
brouků preferuje konzumaci semen rostlin (včetně 
plevelů); fytofágní hrbáč osenní je škůdcem obilnin. 
K hodnocení účinků pesticidů se využívá řada druhů 
z rodů Pterostichus, Harpalus, Poecilus a dalších, 
které se běžně vyskytují v ovocných sadech.
Drabčíkovití (Staphylinidae). Převážná většina druhů 
jsou predátoři, ale řada druhů se živí různorodou 
potravou. Hlavní kořist představují vývojová stadia 
členovců a měkkýši. Většina druhů je aktivní v noci. 
Modelovým objektem pro hodnocení účinků pesticidů 
jsou zástupci rodu Aleochara. Citlivost: thiacloprid, 
thiram, propineb, acetamiprid, indoxacarb.

paRaziToidi
blanokřídlí (Hymenoptera). Druhově nejbohatší 
ze skupiny parazitoidů jsou blanokřídlí, kteří 
patří převážně do tří skupin, do čeledi lumkovití, 
lumčíkovití a do nadčeledi chalcidky. Zjišťování 
jejich přítomnosti v sadech je obtížné vzhledem ke 
skrytému způsobu života. Nápadný je pouze výskyt 
mšicomarů podle parazitovaných, nafouklých nebo 
mumifikovaných mšic. Obtížné je také určování 
těchto parazitoidů do druhů. Zástupci lumkovitých 
(Ichneumonidae) jsou většinou středně velké druhy, 
samice často s dlouhým kladélkem. Z ČR se vyskytuje 
okolo 3 000 druhů, které parazitují nejčastěji u motýlů, 
brouků a dvoukřídlých. U škůdců parazitují desítky 
druhů: např. v housenkách obaleče jablečného se 
vyvíjejí Pristomerus vulnerator (19) a Nippocryptus 
vittatorius, u květopase jabloňového Scambus 
pomorum a u pilatky jablečné Aptesis nigrocincta. 
Zástupci lumčíkovitých (Braconidae) jsou vzhledově 
velice podobní lumkům, od kterých se odlišují 
chybějící druhou střední příčkou v předním křídle a 
srůstem druhého a třetího článku zadečku. Dospělci 
lumčíků jsou v průměru o něco menší než lumci, 
ale u mnohých druhů se velikosti značně překrývají. 
Z našich dosud známých více než 1 000 druhů se 
v sadech vyskytuje celá řada parazitoidů škůdců. 
Uvnitř těla mšic se vyvíjejí mšicomaři (Aphidiinae) 
-obr. 20, kteří mohou způsobovat nafouknutí těla 
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hostitele nebo parazitovanou mšici připřádají 
k podkladu. V housenkách obaleče jablečného 
parazitují druhy z rodu Chelonus a Ascogaster, 
u obaleče zimolezového Macrocentrus linearis. 
Dospělci (21) chalcidek (Chalcidoidea) dosahují 
většinou velikosti pouze několika mm; některé druhy 
i méně než 1 mm. V ČR se vyskytuje více než 1 500 
druhů. Malé druhy parazitují ve vajíčkách jiného 
hmyzu (např. rod Trichogramma); větší napadají 
larvy, kukly a dospělce členovců. V jednom hostiteli se 
může vyvíjet současně více larev. Z desítek užitečných 
druhů reguluje početnost štítenky zhoubné 
např. pukličník žlutý (Aphytis proclia) a pukličník 
štítenkový (Encarsia perniciosi, syn. Prospaltella 
perniciosi). Mšicovník vlnatkový (Aphelinus mali) 
parazituje u vlnatky krvavé a Trechnites psyllae 
parazituje u mery skvrnité. Pro hodnocení účinků 
pesticidů jsou parazitoidi členěni do dvou skupin 
(parazitoidi motýlů a brouků a parazitoidi mšic).  
Potvrzena citlivost ke všem insekticidům (kromě 
diflubenzuronu, methoxyfenozide a hexythiazoxu), 
ke glyfosátům i graminicidům a k řadě fungicidů 
(mancozeb, metiram, tebuconazole,  captan, síra aj.).

Dvoukřídlí. Mezi významné parazitoidy škůdců z řádu 
dvoukřílých patří zástupci čeledi kuklicovití. Dospělci 
připomínající mouchy se vyznačují přítomností 
dlouhých a silných chlupů na vrchní straně zadečku 
(22). Larvy parazitují především na housenkách 
různých druhů motýlů. Z kukel obaleče jablečného 
se líhne kuklice Elodia morio. Na housenkách 
nesytky jabloňové parazituje kuklice Leskia aurea. 
Na kuklicích se účinky pesticidů nehodnotí, ale pro 
orientaci lze využít výsledků hodnocení pesticidů 
prováděných na pestřenkách.  

VliV peSTiCidů na neCíloVé 
oRganiSmy
Seznam účinných látek a odpovídající výčet přípravků 
povolených v ČR do jádrovin s kvantifikací vlivu 
na necílové organizmy je k dispozici v tabulkách 
6-8. Podle celkového vlivu (tab. 6a) na necílové 
organismy tvoří účinné látky/agens 3 skupiny: zelený, 
žlutý a červený seznam (tzv. semafor). Přehled o 
účincích přípravků na jednotlivé skupiny organismů/
organizmy  je uveden v tabulce č.7.  Přehled je v 
tabulce 9 doplněn seznamem dle komerčních názvů 
se základními údaji souvisejícími s podmínkami 
registrace (dávka, ochranná lhůta, cílený organizmus) 
a barevným označením dle semaforu.

ZELENý SEZNAM. Zahrnuje účinné látky, které 
dle kritérií uvedených v tab. 2 nemají žádný na 
organizmy uvedených (seznamu v kap. 3.1.2) 
nebo je tento vliv přijatelný. Z hodnocených 82 
účinných látek jich bylo do této skupiny zařazeno 
44. Přípravky ze zeleného seznamu mohou být 
v ochraně používány bez omezení.
Poznámka: U některých látek negativní vliv 
na některou z hodnocených skupin organismů 
nebyl dosud znám a po zveřejnění takových 
poznatků může být účinná látka přeřazena ze 
zeleného seznamu do žlutého seznamu.
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ŽLuTý SEZNAM. Zahrnuje účinné látky 
přípravků, které vykazují na hodnocené taxony 
necílových organismů vliv jako zelené přípravky 
a/nebo závažný negativní vliv na některé z nich. 
Z hodnocených 82 účinných látek jich do této 
skupiny bylo zařazeno 22. Tyto přípravky je možné 
v IP používat, ale s omezením, které se vztahuje 
ke skupinám organizmů k těmto látkám citlivým. 
Tato regulace má váhu hlavně v případech, kde 
je přípravek ve vztahu k některému organizmu 
označen červeně (pozn.: odlišovat od příslušnosti 
k červenému seznamu). 

Zařazení přípravků ze žlutého seznamu do plánu 
ochrany je vždy spojeno s určitými riziky, kterým 
lze čelit dodržováním určitých pravidel. Výchozím 
podkladem jsou tabulky 6-8 v příloze, konkrétní 
doporučení jsou k dispozici v tab. 9. Informace o 
účincích látek na necílové organizmy je také přiložena 
ke grafům s degradačními křivkami pesticidních látek 
(grafy 1-22 v příloze).

Omezení v obecné rovině jsou shrnuta v 10 
následujících principech:  
• Princip minimální frekvence aplikací. Znamená 
vyvarovat se opakovaných aplikací v sezóně, zejména 
tehdy, je-li znám negativní vliv na více než 3 skupiny 
necílových organismů (3 červená políčka v tab. 
7). Doporučený maximální počet aplikací/sezónu 
stanovený u jednotlivých látek je uveden v tab. 9. 
• Princip výběru šetrnějšího řešení.  V době 
výskytu přirozených nepřátel přednostně použít 
méně rizikový přípravek na necílové organismy, je-li 
takový k dispozici. V mnohých případech skutečně 
může platit, že to, co je ekologické, je i ekonomické. 
Bohužel ne vždy - v těchto situacích funguje další 
uvedený princip.
• Princip omezeného výběru přípravku. Jde o to 
totéž jako v předchozím bodě, ale "v opačném 
gardu". Použití přípravku je podmíněno tím, že 
není k dispozici šetrnější varianta. Příkladem jsou 
thiacloprid a chlorpyrifos-m proti vrtuli třešňové 
nebo pilatce jablečné. 
• Princip antirezistentní strategie. Obtížná  situace  
při volbě přípravku může vzniknout i tehdy, je-li 
třeba respektovat antirezistentní strategii. Příklad: 
proti škůdci v předchozích případech v dané sezóně 
vícekrát použit selektivní přípravek a přitom platí, že 
další registrovaný pesticid/pesticidy je/jsou ze žluté 
skupiny. Tento a předchozí princip je vhodné spojit s 
následujícím - s principem refugií.
• Princip refugií. Znamená lokalizovat použití 

přípravku na menší plochy tak, aby v porostu 
zůstala dostatečně velká neošetřená plocha jako 
zdroj (refugium) k opětovnému obnovení populace 
necílových organismů na celé ploše.
• Princip cílenosti. Přípravky ze žlutého seznamu 
by neměly být použity tam, kde se cílená skupina 
přirozených nepřátel vůči těmto látkám citlivá podílí 
významně na regulaci škůdců (dle tab. 9). Tento 
aspekt vyžaduje dobrou znalost místní situace v 
sadech (viz další 2 body).
• Princip monitoringu přirozených nepřátel. Bez 
pravidelného přísunu informací o populacích 
necílových organizmů na lokalitě nelze předchozí 
principy efektivně uplatnit. Jelikož rizikových látek je 
poměrně velký podíl a zatím je zcela nelze nahradit 
jinými prostředky, jsou nezbytnou součástí systémů 
IP základní znalosti o determinaci cílených skupin a 
o jejich bionomii. 
• Monitoring škůdců. Součástí  předchozího 
pravidla je i monitoring výskytu škůdců, resp. 
stanovení jejich populační hustoty. Při výsktytu 
škůdců těsně nad prahem škodlivosti můžeme 
při dostatečné populační hustotě přirozených 
nepřátel od insekticidního zásahu ustoupit nebo 
jej odložit. Většinou je praxe taková, že při vhodně 
prováděném monitoringu škůdců získáme jako 
bonus i přehled o přirozených nepřátelích v 
sadech (úlovky ve sklepávadle, záznamy z vizuální 
kontroly). Pravidelné návštěvy sadů (minimálně 2x 
týdně) a jejich prohlídka z hlediska entomofauny je 
základním pravidlem IP.
• Princip střídání přípravků. Zahrnuje nutnost 
zařazení přípravku ze zeleného seznamu 
bezprostředně po přípravku ze seznamu žlutého - 
raději opakovaně, je-li to možné. Cílem je zlepšení 
bilance zásahů ve vztahu k necílové entomofauně. 
Střídat je nutno i samotné žluté přípravky, a to nejen 
kvůli necílovým organizmům, ale i dle mechanizmu 
účinku (antirezistentní strategie).
• Princip komplexnosti. Jak vyplyne z další kapitoly,  
nestačí věnovat pozornost pouze insekticidní 
ochraně, ale také výběru fungicidů. Do žlutého 
seznamu řadíme tyto fungicidní látky: captan, 
mancozeb, metiram, síru, tebuconazole a thiram. 
Všeobecně citlivou skupinou organizmů jsou v 
tomto směru blanokřídlí parazitoidi, v některých 
případech i draví roztoči (metiram, thiram) nebo 
slunéčka (thiram) a pestřenky (captan).

KomenTář Ke žluTému Seznamu

• Změny ve žlutém seznamu. Ve žlutém seznamu 
je na základě této studie zařazeno 22 účinných lá-
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tek přípravků určených pro ochranu ovoce. Ve žlu-
tém seznamu bylo dosud uváděno 14 účinných látek 
přípravků podle metodiky pro integrované systémy 
pěstování ovoce z roku 2011. Tyto účinné látky zůsta-
ly v aktualizovaném žlutém seznamu. Provedená stu-
die potvrdila oprávněnost zařazení do tohoto sezna-
mu. Celkem 10 účinných látek bylo na základě prove-
dené analýzy přesunuto ze zeleného seznamu do žlu-
tého. Důvodem bylo, že pro většinu těchto účinných 
látek byly v posledních letech získány nové poznatky 
o jejich účincích na necílové organismy. 
• V rámci experimentálních studií  byly ze 16 hodno-
cených účinných látek potvrzeny pro 14 látek shodné 
výsledky hodnocení jejich vlivu na škvory a zlatoočky 
uváděných v citovaných databázích.  Pro 2 účinné lát-
ky byly zjištěny odlišné účinky, než jsou dosud uvádě-
né. Jednalo se o účinnou látku acetamiprid, která vy-
kazovala silný negativní vliv na škvory a indoxacarb, 
který vykazoval silné negativní účinky na zlatoočky. O 
tyto výsledky byl přehled doplněn (tab. 6, 7).
• Do žlutého seznamu jsou také zařazeny účinné lát-
ky chlorpyrifos-methyl a abamectin, přestože mají 
silný negativní vliv na řadu skupin přirozených ne-
přátel škůdců. Přípravek s  účinnou látkou chlorpy-
rifos-methyl (Reldan 22; povolen pro jabloň, višeň a 
ovocné školky mimo třešeň) má silný negativní vliv 
na mnoho skupin necílových organismů (draví rozto-
či, zlatoočky, parazitičtí blanokřídlí, včely, ryby). Ob-
dobně přípravek s účinnou látkou abamectin (Verti-
mec 1,8 EC; povolen proti merám na hrušních) má 
silný negativní vliv na dravé roztoče, na ploštice, na 
parazitické blanokřídlé a také na včely a ryby. Pou-
žívání přípravků s těmito účinnými látkami by mělo 
být pouze výjimečné a ve zdůvodněných případech. I 
když jsou nevhodné pro systém integrované ochrany, 
dosud nebyly zařazeny do seznamu zakázaných látek 
podle nařízení vlády č. 79/2007Sb., neboť v někte-
rých případech není za ně dosud plnohodnotná ná-
hrada. 
• Z opačného spektra (zelený seznam) účinných látek 
byla do žlutého seznamu zařazena účinná látka spi-
nosad. Přestože se jedná o biologický produkt, kte-
rý je bez omezení (!) využíván v ekologickém země-
dělství, v systémech IP ovoce by neměl být aplikován 
více než 3x s dalšími omezujícími podmínkami uve-
denými v tabulce 10. Do žlutého seznamu byla nově 
zařazena také účinné látka herbicidu Fusilade Forte 
150 EC fluazifop-P-butyl protože pro ni byly zjištěny 
negativní účinky na některé skupiny necílových orga-
nismy. Přestože při její aplikaci není zasažena koruna 
ovocných stromů je v tab. 6c uvedeno upozornění, že 
může negativně ovlivnit populace přirozených nepří-
tel vyskytujících se v podrostu. Závěrem je třeba říci, 

že účinné látky, pro které nejsou v dostupných da-
tabázích k dispozici údaje o jejich vlivu na necílové 
organismy a není pro ně navržena žádná regulace (v 
tab. 8 není k daným organizmům barevné označe-
ní), mohou být do budoucna překlasifikovány a je-
jich současná pozice změněna. 

ČERVENý SEZNAM. V červeném seznamu 
(tabulky 6, 7) jsou zahrnuty účinné látky přípravků, 
které mají významný negativní vliv na větší počet 
skupin necílových organismů. Podle nařízení 
vlády č. 79/2007 Sb. je v systémech integrované 
produkce ovoce jejich použití  zakázáno. Nnyí jde 
o 14 účinných látek pesticidů. 

Pokud se týká komentáře k přípravkům v červeném 
seznamu, tak na základě analýzy provedené v této 
studii se doporučuje zařadit do této skupiny 
imidacloprid, i když v současné době není v ČR 
povolen žádný přípravek s touto účinnou látkou. 
Přípravky na bázi imidaclopridu hubí dravé ploštice, 
slunéčka a parazitické blanokřídlé. Mimoto bylo 
dočasně (na dva roky) zakázáno použití přípravků 
s touto účinnou látkou do řady plodin včetně ovoce 
pro podezření z jejich negativního vlivu na včely. 
Čtyři z účinných látek zakázaných podle nařízení 
vlády 79/2007 Sb. (bifenthrin, carbofuran, 
fenazaquin a triazamate) již nejsou v evidenci 
povolených účinných látek. 
Porušení uvedeného zákazu je spojeno se sankcemi 
(odepřeno právo užívat ochrannou známku v daném 
roce, při zjištění opakovaného porušení směrnic 
vyloučení ze SISPO, ztráta nároku na finanční 
podporu). Platnost zákazu je určena aktuálním 
zněním Nařízení vlády č.79/2007 Sb. Ze 16 účinných 
látek přípravků uvedených v červeném seznamu 
vykazuje podle provedené analýzy většina látek 
silně negativní vliv na několik skupin necílových 
organismů současně. Z látek hodnocených jako 
zcela nevhodných pro IP, nebyl do červeného 
seznamu zařazen chlorpyrifos-methyl a obdobně 
i abamectin. Podrobněji viz komentář ke žlutému 
seznamu.

VliV přípRaVKů na Včely, Ryby a 
žížaloViTé

Z hodnocených 82 účinných látek pesticidů bylo 
celkem 10 toxických pro včely. Podmínky uvedené na 
etiketě a ve vyhlášce č. 327/2012 Sb. o ochraně včel 
musí být dodrženy ve všech případech bez ohledu 
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na barevné označení v tabulce č. 7. Z hodnocených 
82 účinných látek pesticidů je celkem 27 toxických 
pro ryby. Poznatky o vlivu účinných látek pesticidů 
na žížalovité jsou dosud nedostatečné a útržkovité. 
Z hodnocených 82 účinných látek byl negativní vliv 
na žížalovité prokázán pro 4 účinné látky přípravků, 
z toho 2 ze žlutého seznamu, oxichlorid měďnatý, 
propineb a 2 z červeného seznamu dimethoate a 
chlorothalonil. Pokud je červenou barvou označen 
negativní vliv na žížaly, neměly by být takové přípravky 
používány opakovaně a zejména ne celoplošně. 

3.3. Závěr

• Vývoj systémů integrované ochrany ovoce je založen 
na minimalizaci chemické ochrany, ve větší míře využívání 
selektivních přípravků k přirozeným nepřátelům a biologických 
a ostatních nechemických metod ochrany. S postupem času 
dochází se zvyšování požadavků pro integrovanou ochranu 
k postupném přeřazování přípravků ze zeleného seznamu do 
seznamu žlutého, nebo ze žlutého seznamu do červeného 
seznamu. Přípravky uvedené v zeleném seznamu je možno 
používat bez omezení, s výjimkou omezení doporučených 
v antirezistentních strategiích. Pro přípravky uvedené ve 
žlutém seznamu je nutné dodržovat podmínky jejich omezení. 
Použití přípravků uvedených v červeném seznamu je v systému 
integrované produkce zakázáno. Vedle dodržování podmínek 
pro regulace přípravků na ochranu rostlin podle doporučení 
vyplývajících ze „semaforu účinných látek“ je významným 
požadavkem v systému integrované produkce ovoce a také 
v systému integrované ochrany ochrana a podpora výskytu 
přirozených nepřátel v sadech a jejich bezprostředním okolí. 
• Kromě vedlejších účinků přípravků na necílové organizmy je 
aktuálním tématem otázka jejich vlivu na lidský organizmus. Ta 
se především promítá do požadavků na minimalizaci obsahu 
reziduí účinných látek v produkci. Rozdělení přípravků do 5 
skupin dle rychlosti degradace jejich účinných látek umožňuje 
lépe se orientovat ve spektru povolených přípravků a plánovat 
a uskutečňovat pesticidní zásahy tak, aby byla splněna kritéria 
pro nízkoreziduální, event. bezreziduální produkci. 
• Sladění všech předchozích aspektů není pro pěstitele v 
mnohých případech jednoduchou úlohou. Výběr možností 
přímé ochrany proti některým škůdcům či patogenům je úzký 
a často je třeba přistoupit ke kompromisům. Do budoucna je 
třeba hledat účinná řešení vycházející z biologické ochrany.

4. Srovnání novosti postupů

Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům v systému 
integrované produkce ovoce popsaná v předkládané metodice 
zahrnuje dvě dílčí témata. Prvním tématem uváděným 
v metodice je informace o degradaci účinných látek pesticidů 
v jablkách.  Nové je zpracování průběhu degradace účinných 
látek pesticidů v jablkách matematickými modely. Stanovené 
akční ochranné lhůty pro 75 % (AOL75) a 25 % MLR (AOL25) 
umožňují nízkoreziduální produkci jablek a akční ochranná lhůta 
pro limit 0,01 mg/kg (AOL0,01) 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 jablkách je 

zcela originální a nebyl dosud v uvedené podobě v ČR ani 
ve světě použit. Upozorňujeme, že navrhovaná doporučení 
pro bezreziduální produkci jablek nejsou zcela shodná se 
závaznými doporučeními výrobců dětské výživy, přestože 
vycházejí ze stejných principů. Výrobci dětské výživy musí 
respektovat doporučení vydávané firmou, která produkty pro 
dětskou výživu vykupuje a zpracovává.
Druhým tématem uváděným v metodice jsou informace o 
vlivu pesticidů používaných v ochraně ovoce na necílové 
organismy, zejména na přirozené nepřátele škůdců. Oproti 
dříve zpracovaným údajům, které autoři zpracovali pro MZe 
v předchozím období  (Kocourek a Stará, 2005), 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. 
Informace uváděné v metodice jsou originálním výsledkem 
řešení výzkumných projektů, které nebyly v uvedené 
podobě pěstitelům ovoce v ČR dosud předloženy. Kritérium 
bezpečnosti potravin bylo v předchozím období vývoje 
systému integrované produkce ovoce v ČR (Metodika pro 
SISPO 2011) spojováno s riziky pesticidů pro přirozené 
nepřátele škodlivých organismů (integrováno v rámci tzv. 
semaforu). Zásadní koncepční odlišností v předkládané 
metodice je, že kritérium hodnocení pesticidů pro bezpečnost 
potravin a kritérium vlivu pesticidů na necílové organismy je 
striktně odděleno. Princip „semaforu“ zůstává zachován pro 
hodnocení vlivu pesticidů na necílové organismy, zejména 
na přirozené nepřátele škůdců. Pro hodnocení rizik pesticidů 
z hlediska bezpečnosti potravin jsou základním nástrojem 
modely degradace reziduí pesticidů v produktech, které 
umožňují podle zadaných požadavků stanovovat tzv. akční 
ochranné lhůty. 

5. Popis uplatnění metodiky

Metodika je určena zemědělcům a všem pěstitelům ovoce, 
zejména pěstitelům hospodařícím v rámci systému integrované 
produkce ovoce. 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. Akční 
ochranné lhůty pro 75% a 25% MLR umožňují nízkoreziduální 
produkci ovoce 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 
ovoce s vyšší kvalitou a deklarovaným způsobem výroby se 
lépe uplatní na trhu a že se zvýší zájem obchodních řetězců o 
ovoce ze systémů integrované produkce. Část metodiky týkající 
se dynamiky reziduí pesticidů je určena všem pěstitelům 
ovoce, kteří mají zájem pěstovat ovoce 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 ovoce 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 může nalézt 
uplatnění také na úseku obchodu s ovocem, managementu 
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obchodních řetězců a na úseku marketingu zdravého ovoce 
od pěstitelů z ČR. Uživateli této metodiky budou pěstitelé 
ovoce, zejména členové Svazu pro integrovanou produkci 
ovoce. Smlouva o využití metodiky bude uzavřena se Svarem 
pro integrovanou produkci ovoce. V metodice najdou řadu 
informací také pěstitelé ovoce 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). 

6. Ekonomické aspekty spojené 
uplatněním metodiky  
Využívání metodiky ze strany pěstitelů umožní zvýšit účinnost 
systému integrované ochrany jádrovin vůči škodlivým 
organismům při požadované kvalitě produktů při minimalizaci 
výskytu reziduí pesticidů v jablkách a v potravinách z jablek 
vyrobených. Nedetekovatelný anebo velmi nízký výskyt reziduí 
pesticidů v jablkách bude příspěvkem pro zdraví spotřebitelů 
ovoce. Metodika také přispěje k omezení rizik z používání 
pesticidů v ovoci na životní prostředí, přirozené nepřátele 
škůdců a biodiverzitu. Přínosy z uplatnění metodiky lze 
očekávat v oblasti ekonomické, zdravotní, environmentální i 
sociální. Využívání metodiky ze strany pěstitelů umožní zvýšit 
účinnost systému integrované ochrany jádrovin vůči škodlivým 
organizmům a umožní zvýšení podílu konzumních jablek a 
snížení nákladů na ochranná opatření.  Na základě výběru 
vhodných přípravků dojde k vyššímu uplatnění přirozených 
nepřátel a tím ke zvýšení účinnosti ochrany. Dojde ke zvýšení 
podílu tržní produkce v průměru o 3% na 1/3 ploch. Zvýšení 
výnosů u uživatelů výsledku se projeví také v důsledku lepší 
prodejnosti ovoce, s garancí původu, kvality a bezpečnosti 
produktů a postupném nárůstu prodeje „nízkoreziduálního“ 
nebo „bezreziduálního“ ovoce. Zvýšený zájem obchodních 
řetězců o produkci ze systémů integrované i ekologické 
produkce zlepší uplatnění tohoto ovoce na trhu. Přínosy pro 
spotřebitele ovoce se projeví jak ve vyšší kvalitě produktů, 
tak ve vyšší garanci za zdravotní nezávadnost (bezpečnost) 
produktů ze systému integrované produkce ovoce v ČR. Přínosy 
pro zdraví budou ze zvýšené spotřeby takového ovoce.  Přínosy 
environmentální (ekologické) pro obyvatele se týkají ochrany 
životního prostředí. Možnost výběru pesticidů nerizikových pro 
necílové organismy při pěstování ovoce 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 ovoce v ČR a nepřímo 
tak přispět k rozvoji venkova.
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9. 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 ochranná 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 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 
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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 (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 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 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).

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).

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“.



10. přílohy
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Tabulka 3: Parametry rovnic modelů degradace reziduí účinných látek fungicidů a zoocidů v jádrovinách 
po standardním ošetření (SO) a pozdním ošetření (PO). a, b = parametry rovnice modelu, R2 = koeficient 
determinace, R = korelační koeficient, df = stupně volnosti (x - nesignifikantní modely = R<0.5)

Účinná látka ošetření a b R2 R Df
acetamiprid SO 0,071 -0,020 0,423 0,650 45

PO 09-11 0,039 -0,016 0,281 0,530 73
PO 10 a 11 0,039 -0,017 0,328 0,573 48

captan SO 0,105 -0,027 0,166 0,407x 12
cyprodinil SO 0,054 -0,025 0,660 0,813 40
dodine SO 0,502 -0,038 0,904 0,951 48

PO 09-11 0,384 -0,021 0,310 0,557 73
PO 09 a 10 0,546 -0,029 0,587 0,766 48

dithianon SO 1,078 -0,120 0,576 0,759 22
diflubenzuron SO 0,128 -0,017 0,130 0,361x 56

PO 09-11 0,108 -0,008 0,076 0,276x 73
PO 10 0,190 -0,015 0,377 0,614 23

fenoxycarb SO 0,081 -0,030 0,375 0,612 14
PO 09-11 0,053 -0,008 0,024 0,156x 73
PO 10 0,161 -0,023 0,430 0,656 23

flusilazoleaa SO 0,228 -0,079 0,506 0,711 10
PO 09-11 0,008 -0,014 0,214 0,462x 73
PO 09 a 10 0,009 -0,017 0,344 0,586 47

chlorpyrifos-methyl SO 0,112 -0,095 0,715 0,845 18
PO 09-11 0,099 -0,023 0,073 0,269x 73
PO 10 0,985 -0,079 0,647 0,804 23

indoxacarb SO 0,104 -0,033 0,748 0,865 58
PO 09-11 0,037 -0,009 0,075 0,274x 73
PO 09 0,039 -0,010 0,214 0,463x 23

kresoxim-methyl SO 0,101 -0,115 0,951 0,972 26
PO 09-11 0,025 -0,017 0,070 0,265x 62
PO 10 0,097 -0,048 0,477 0,691 23

methoxyfenozide SO 0,298 -0,040 0,747 0,865 70
PO 09-11 0,078 -0,018 0,140 0,374x 73
PO 10 0,053 -0,015 0,316 0,562 23

myclobutanil PO 09-11 0,054 -0,011 0,081 0,284x 73
PO 10 0,152 -0,032 0,478 0,691 23

phosalonea SO 0,524 -0,003 0,010 0,102x 34
pirimicarb SO 0,097 -0,021 0,336 0,580 10

PO 09-11 0,089 -0,009 0,122 0,349x 73
PO 10 a 11 0,115 -0,011 0,377 0,614 48

pyraclostrobin PO 09-11 0,044 -0,011 0,068 0,261x 73
PO 10 0,090 -0,021 0,468 0,684 23

pyridaben PO 09-11 0,046 -0,021 0,163 0,403x 73
PO 10 0,070 -0,036 0,721 0,849 23

pyrimethanil SO 0,295 -0,032 0,376 0,614 16
teflubenzurona SO 0,220 -0,015 0,284 0,533 10
thiacloprid PO 09-11 0,050 -0,019 0,192 0,438x 73

PO 09+10 0,066 -0,023 0,328 0,573 48
thiram SO 1,181 -0,026 0,262 0,512 10
triflumurona SO 0,170 -0,016 0,376 0,613 56

a Účinná látka není povolena
aa Používání látky povoleno do 13.10.2014
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Tabulka 4: Množství účinných látek fungicidů a zoocidů v jádrovinách (jabloň) k termínům odpovídajícím 
OCHRANNýM LHůTáM podle Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin ve 
srovnání s MLR, včetně odpovídajících procentických hodnoty MLR. Údaje nejsou vyplněny pro netestované 
účinné látky a pro nesignifikantní modely podle tabulky č. 4 a pro látky povolené do jiných plodin než byly 
hodnoceny v této studii. SO=standardní ošetření, PO=pozdní ošetření.

Účinná látka ošetření MLR (mg/kg)
model (mg/

kg)*
% MLR

OL dle Seznamu 
povolených 
přípravků

Označení

acetamiprid SO 0,8 0,041 5,1 28

acetamiprid PO 09-11 0,8 0,039 4,9 28
acetamiprid PO 10 a 11 0,8 0,024 3,1 28
captan SO 3  c  28

cyprodinil SO 1 0,027 2,7 AT (60) d

dodine SO 5 0,172 3,4 28
dodine PO 09-11 5 0,212 4,2 28
dodine PO 09 a 10 5 0,245 4,9 28
dithianon SO 3 0,087 2,9 21
diflubenzuron SO 5  c  28
diflubenzuron PO 09-11 5  c  28
diflubenzuron PO 10 5 0,123 2,5 28
fenoxycarb SO 1 0,014 1,4 60
fenoxycarb PO 09-11 1  c  60
fenoxycarb PO 10 1 0,042 4,2 60

flusilazoleaa SO 0,02b 0,015 75,0 35
flusilazoleaa PO 09-11 0,02b  c  35
flusilazoleaa PO 09 a 10 0,02b 0,005 25,3 35
chlorpyrifos-methyl SO 0,5 0,015 3,0 21
chlorpyrifos-methyl PO 09-11 0,5  c  21
chlorpyrifos-methyl PO 10 0,5 0,187 37,3 21
indoxacarb SO 0,5 0,082 16,4 7
indoxacarb PO 09-11 0,5  c  7
indoxacarb PO 09 0,5  c  7
kresoxim-methyl SO 0,2 0,002 1,0 35
kresoxim-methyl PO 09-11 0,2  c  35
kresoxim-methyl PO 10 0,2 0,018 9,0 35
methoxyfenozide SO 2 0,17 8,5 14
methoxyfenozide PO 09-11 2  c  14
methoxyfenozide PO 10 2 0,043 2,2 14
myclobutanil PO 09-11 0,5  c  28
myclobutanil PO 10 0,5 0,063 12,5 28
phosalonea SO 0,01b  c  -

pirimicarb SO 2 0,083 4,2 7
pirimicarb PO 09-11 2  c  7
pirimicarb PO 10 a 11 2 0,106 5,3 7
pyraclostrobin PO 09-11 0,3  c  7/35
pyraclostrobin Belis PO 10 0,3 0,078 26,0 7
pyraclostrobin Tercel PO 10 0,3 0,044 14,6 35
pyridaben PO 09-11 0,5  c  21
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Účinná látka ošetření MLR (mg/kg)
model (mg/

kg)* % MLR
OL dle Seznamu 

povolených 
přípravků

Označení

pyridaben PO 10 0,5 0,033 6,6 21
pyrimethanil SO 5 0,121 2,4 28

teflubenzurona SO 1 0,146 14,6 -

thiacloprid PO 09-11 0,3  c  14
thiacloprid PO 09 a 10 0,3 0,048 15,8 14
thiram SO 5 0,47 9,4 35

triflumurona SO 0,5 0,109 21,8 -
a  Účinná látka není povolena
aa Používání látky povoleno do 13.10.2014
b Spodní limit detekce
c nesignifikantní model
d ochranná lhůta doplněna podle http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public

Tabulka č. 5a: 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 jádrovin. standardní ošetření (SO) a pozdní ošetření (PO)

Účinná látka ošetření OL
AOL pro limit 

75% MLR
AOL pro limit 25% 

MLR
AOL na limit 0,01 

mg/kg

acetamiprid SO 28 28 28 132,5
acetamiprid PO 09-11 28 28 28 111,5
acetamiprid PO 10+11 28 28 28 106,8
captan SO 28 b

cyprodinil SO AT (60)c 60 60 89,7
dodine SO 28 28 28 136,8
dodine PO 09-11 28 28 28 229,5
dodine PO 09 a 10 28 28 28 186,7
dithianon SO 21 21 21 52,0
diflubenzuron SO 28 b

diflubenzuron PO 09-11 28 b

diflubenzuron PO 10 28 28 28 254,4
fenoxycarb SO 60 60 60 94,3
fenoxycarb PO 09-11 60 b

fenoxycarb PO 10 60 60 60 164,7
flusilazoleaa SO 35 45,9 64,5 52,9
flusilazoleaa PO 09-11 35 b

flusilazoleaa PO 09 a 10
35 35 46,1

nebylo možné 
stanovit a<y

chlorpyrifos-methyl SO 21 21 21 33,9

chlorpyrifos-methyl PO 09-11 21 b

chlorpyrifos-methyl PO 10 21 21 34,8 77,3
indoxacarb SO 7 7 7 93,3
indoxacarb PO 09-11 7 b

indoxacarb PO 09 7 b

Tabulka 4 - pokračování



Účinná látka ošetření OL
AOL pro limit 

75% MLR
AOL pro limit 25% 

MLR
AOL na limit 0,01 

mg/kg

kresoxim-methyl SO 35 35 35 26,8

kresoxim-methyl PO 09-11 35 b

kresoxim-methyl PO 10 35 35 35 62,9
methoxyfenozide SO 14 14 14 113,2
methoxyfenozide PO 09-11 14 b

methoxyfenozide PO 10 14 14 14 149,6

myclobutanil PO 09-11 28 b

myclobutanil PO 10 28 28 28 114,3

phosalonea
SO - b

pirimicarb SO 7 7 7 142,5

pirimicarb PO 09-11 7 b

pirimicarb PO 10 a 11 7 7 7 290,0

pyraclostrobin PO 09-11 7/35 b

pyraclostrobin PO 10 7/35 7/35 11,6/35 142,4
pyridaben PO 09-11 21 b

pyridaben PO 10 21 21 21 72,9
pyrimethanil SO 28 28 28 141,6

teflubenzurona
SO -

thiacloprid PO 09-11 14 b

thiacloprid PO 09 a 10 14 14 14 108,0
thiram SO 35 35 35 241,9

triflumurona
SO -

a  Účinná látka není povolena
aa Používání látky povoleno do 13.10.2014
b nesignifikantní model
c ochranná lhůta doplněna podle http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public

Tabulka 5a - pokračování
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Účinná látka Přípravek 
Použitelnost pro 
dětskou výživu 

do: 

Poznámka 
k dětské 
výživě 

Termín 
aplikace 

Použitelnost 
pro 

bezreziduální 
produkci 
od - do 

Počet dnů k 
termínu 

aplikace podle 
modelu 

diflubenzuron Dimilin 48 SC do konce květu  PO 10 do konce květu 255 
dodine Syllit 65 WP do konce květu       Syllit 400 SC do konce květu  PO 09-11 do konce květu 230 
  Syllit 400 SC do konce květu  PO 09 a 10 do konce květu 187 
mancozeb Dithane DG neotec do konce květu zač. květu      Dithane M 45 do konce květu     metiram Polyram WG do konce květu zač. květu    thiram Thiram granuflo do konce květu  SO do konce květu 242 

acetamiprid Mospilan 20 SP do 20.5. do konce 
května SO 140 - konec 

květu 133 

  Mospilan 20 SP do 20.5.  PO 09-11 140 - konec 
květu 112 

  Mospilan 20 SP do 20.5.  
PO 10 a 

11 
140 - konec 

květu 106 

captan Captan 50 WP do 20.5.  SO 140 - konec 
květu 

   Merpan 80 WG do 20.5.       Merpan 50 WP do 20.5.     dithianon Delan 700 WDG  
Delan 750 SC do 20.5.  SO 140 - konec 

květu 140, 52 

  Delan 700 WDG do 20.5. 
do konce 1. 

dekády 
května 

 

  fluquiconazole 
pyrimethanil Clarinet 20 SC do 20.5. do 1/2 

května  
  pyrimethanil Mythos 30 SC do 20.5.  SO 140 - konec 

květu 142 

pirimicarb Pirimor 50 WG do 20.5.  SO 140 - konec 
květu 143 

  Pirimor 50 WG do 20.5.  
PO 10 a 

11 
140 - konec 

květu 290 
cyprodinil Chorus 75 WG do 15.6.  SO 114 - 139 90 
etofenprox Trebon 10 F do 15.6.       Trebon 30 EC do 15.6.   

  methoxyfenozide Integro do 15.6.  SO 114 - 139 113 
  Integro do 15.6.  PO 10 114 - 139 150 

thiacloprid Calypso 480 SC do 15.6.  
PO 09 a 

10 114 - 139 108 
flusilazoleaa Punch 10 EW do 30.6.  SO 100 - 113 53 
hexythiazox Nissorun 10 WP do 30.6.   

  indoxacarb Steward do 30.6.  SO 100 - 113 93 
kresoxim-methyl Discus do 30.6.  SO 100 - 113 60, 27 
  Discus do 30.6.  PO 10 100 - 113 63 
myclobutanil Talent do 30.6.  PO 10 100 - 113 114 
penconazole Topas 100 EC do 30.6.   

  tetraconazole Domark 10 EC do 30.6.   
  trifloxystrobin Zato 50 WG do 30.6.     difenoconazole Score do 10.7.   
  fenoxycarb Insegar 25 WG do 10.7.  SO 90 - 99 95 

  Insegar 25 WG do 10.7.  PO 10 90 - 99 165 
chlorpyrifos-methyl Reldan 40 EC do 10.7.  SO 90 - 99 34 
  Reldan 40 EC do 10.7.  PO 10 90 - 99 77 
pyridaben Sanmite 20 WP do 10.7.  PO 10 90 - 99 73 
spinosad Spintor do 10.7.     

Tabulka 5b: Seznam účinných látek přípravků na ochranu rostlin a jim odpovídající seznam přípravků s uvedením do-
poručované délky ochranné lhůty pro bezreziduální produkci jablek v porovnání s ochrannou lhůtou doporučovanou 
pro produkci jablek pro dětskou výživu (Lánský a kol. 2009).
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Tabulka 6a: Seznam účinných látek přípravků na ochranu povolených do ovocných dřevin v ČR. Účinné látky nebo agens 
přípravků jsou uspořádány do tří barevně odlišených seznamů (zelený-žlutý-červený) podle míry regulace s ohledem na 
jejich rizika pro necílové organismy v systémech integrované produkce (tzv. semafor).

I. Zelený seZnam  (Účinné látky nebo agens doporučeny pro IP bez omezení)

Účinná látka, agens
Názvy přípravků povolených do vybraných plodin v ČR

jabloň hrušeň Jádroviny ovocné sady Ostatní indikace 

Bacillus thuringiensis ssp.
kurstaki

Biobit XL Biobit XL

Boscalid Bellis

Clopyralid
Cliophar 300 SL, 

Lontrel 3000
ovocné dřeviny pod-

nože

Cydia pomonella granulo-
virus

Carpovirusine Madex

Cyflufenamid Cyflamid 50 EW

Cyprodinil Chorus 50 WG

Difenoconazole
Difcor 250 EC,  

Difo 25% EC, Score
ovocné školky (Score)

Diquat-dibromide Reglone

Dithianon Tercel
Delan 750 SC, Delan 

700 WDG

broskvoň, třešeň, višeň 
(Delan 750 SC, Delan 

700 WDG)

Dodecan-1-ol, Tetrade-
can-1-ol, (E,E)-8,10-dodeca-
dien-1ol

Isomate C PLUS

Dodecan-1-ol, Tetrade-
can-1-ol, (E,E)-8,10-dode-
cadien-1ol, (Z)-11-tetrade-
cen-1-yl acetate, (Z)-9-tet-
radecen-1-yl acetate

Isomate C LR

(E)-8-dodecen-1-yl acetate, 
(Z)-8-dodecen-1-ol, (Z)-8-
dodecen-1-yl acetate

Isomate OFM rosso peckoviny

Dodine   
Syllit 400 SC, Syllit 

65 WP  
meruňka, broskvoň, tře-
šeň, višeň

Draselná sůl přírodních 
mastných kyselin   

Neudosan
 peckoviny, bobuloviny

Flusilazole*   Punch 10 EW  třešeň, višeň

Fluquinconazole   Clarinet 20 SC   

Fluroxypyr   
Starane 250 EC, To-

migan 250 EC   

Fosetyl-Al
  

Aliette 80 WG
 

školky hrušeň a jabloň, 
ovocné školky

Glufosinate-NH4
  

Basta 15 ovocné sady mimo 
broskvoň, ovocné školky

Glyphosate   
přípravky uvedeny v 

tabulce 7b   
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I. Zelený seZnam – pokračování

Účinná látka, agens
Obchodní názvy přípravků povolených do vybraných plodin v ČR

jabloň hrušeň Jádroviny ovocné sady Ostatní indikace 

Glyphosate IPA přípravky uvedeny v 
tabulce 7b

Glyphosate-potassium Roundup Rapid peckoviny

Heterorhabditis bacterio-
phora

Larvanem Larvanem

Hexythiazox Nissorun 10 WP
peckoviny, rybíz, an-
grešt, maliník, ostru-

žiník

Hydroxid měďnatý
Funguran-OH 50 WP, 

Champion 50 WP, 
Kocide 2000

broskvoň, slivoň, me-
ruňka, třešeň, višeň, 

ořešák, školky hrušeň a 
jabloň

Chlorantraniliprole Coragen 20 SC

Indoxacarb Steward ovocné školky

Kresoxim-methyl Discus angrešt

Lecithin
Neudo-Vital pro po-
sílení ovocných stro-

mů
Neudo-Vital AF angrešt, rybíz

Linuron Afalon 45 SC ovocné školky

Methoxyfenozide Integro slivoň

Myclobutanil Systhane 12 EC třešeň, višeň

Olej pomerančový Prev - B2

Oxichlorid měďnatý
Cuprocaffaro, Flow-

brix, Kuprikol 50, 
Kuprikol 250 SC

třešeň, višeň, broskvoň, 
slivoň, meruňka, oře-

šák, ovocné školky

Oxyfluorfen Goal 2 E

Penconazole Topas 100 EC

Pendimethalin
Stomp 330 E, Stomp 

400 SC
ovocné sady, peckoviny 
(Stomp 330 E,400 SC)

Pyraclostrobin Tercel Bellis

Quizalofop-P-ethyl Targa Super 5 EC

Quassin, neoquassin Quassia amara

Quizalofop-P-tefuryl Pantera QT

Rybí olej Stop Z

Tetraconazole Domark 10 EC

Trifloxystrobin Zato 50 WG Flint plus

Typhlodromus pyri
Typhlodromus 

pyri

Biolaagens – 
TP

Typhlodromus 
pyri

Výtažek z mořských řas
Neudo-Vital pro po-
sílení ovocných stro-

mů
angrešt, rybíz
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II. Žlutý seZnam (Účinné látky doporučeny pro IP v omezené míře)*

Účinná látka
Obchodní názvy přípravků povolených do vybraných plodin v ČR

jabloň hrušeň Jádroviny ovocné sady Ostatní indikace 

Abamectin
Vertimec  

1.8 EC  ovocné školky

Acetamiprid
Mospilan 20 SP

peckoviny, slivoň, tře-
šeň, višeň, maliník, os-

tružiník

Azadirachtin NeemAzal-T/S  

Captan
Captan 80 WG, Mer-

pan 80 WG, Flint 
plus  

ovocné školky (Merpan 
80 WG)

Diflubenzuron Dimilin 48 SC  švestka

Etofenprox
Trebon 10 F, 
Trebon 30 EC  

ovocné školky (Trebon 
10 F)

Fenoxycarb Insegar 25 WG  slivoň, ovocné školky

Fluazifop-P-butyl Fusilade Forte  višeň, ovocné školky

Chlorpyrifos-methyl Reldan 22
 

višeň, ovocné školky 
mimo třešeň

Mancozeb Manfil 75 WG, 
Penncozeb 75 

DG

Dithane DG Neotec, 
Dithane M 45, No-

vozir MN 80, Manfil 
80 WP, Mastana SC  

broskvoň, slivoň, pecko-
viny, rybíz

Metiram Polyram WG  
Pirimicarb Pirimor 50 WG Pirimor 50 WG

Propineb Antre 70 WG  třešeň, višeň

Propyzamide
Barclay Propyz, Ca-

reca  

slivoň, maliník, rybíz 
červený, rybíz černý, an-
grešt, ostružiník (Barc-

lay Propyz)

Pyridaben Sanmite 20 WP  švestka

Pyrimethanil
Minos, Mythos 30 
SC, Clarinet 20 SC  

Síra Kumulus WG Sulfurus

peckoviny, angrešt, ry-
bíz, maliník, ostružiník, 
ovocné školky (Kumu-

lus WG)

Spinosad Spintor  ovocné školky

Tebuconazole

Abilis ultra, Ho-
rizon 250 EW, 
Lynx, Orna-
ment 250 EW

pouze peckoviny, slivoň

Tebufenpyrad Masai  

Thiacloprid Calypso 480 SC
peckoviny, třešeň, višeň, 

slivoň, rybíz

Thiram Thiram Granuflo Pellacol
Broskvoň, ovocné  

školky

*) podrobnější komentáře k omezení používání těchto přípravků viz tab. 9
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III. Červený seZnam (Účinné látky zakázány v  IP dle NV 79/2007Sb.)

Účinná látka Obchodní názvy přípravků povolených do vybraných plodin v ČR

jabloň hrušeň jádroviny ovoc. sady Ostatní indikace 

Alpha-cypermethrin

Cypermethrin

Deltamethrin
Decis AL, Decis Mega, De-

cis 15 EW,Agrion Delta

Dimethoate

Fenpyroximate Ortus 5 SC

Chlorpyrifos

Chlorothalonil

Imidacloprid Mido 20 SL

Lambda-cyhalothrin
Karate se Zeon technolo-

gií 5 CS
peckoviny

Pirimiphos-methyl

Pyrethriny (= směs přírod-
ních pyrethroidů) Spruzit-Flussig

bobuloviny, slivoň, 
třešeň

Zeta-cypermethrin

Bifenthrinx

Carbofuranx

Fenazaquinx

Triazamatex

* používání povoleno max. do: 13.10.2014

X použití látky již není povoleno

Tabulka č. 6b: Přípravky s účinnou látkou Glyphosate a Glyphosate IPA povolených do ovocných dřevin v ČR. 

Účinná látka Názvy přípravků povolených do vybraných plodin v ČR

jádroviny ovocné sady Ostatní indikace

Glyphosate Barbarian, Barclay Gallup Hi-
Aktiv, Barclay Gallup 360

  

  Boom Efekt  
Envision peckoviny mimo broskvoň

Etna

Glyfogan Extra třešeň, slivoň

  Glyfos

Glyfos Dakar peckoviny mimo broskvoň

  Kaput Green

MON 78273 peckoviny mimo broskvoň

MON 79632 ovo. sady, peckoviny mimo broskvoň

Rosate 36 SL slivoň, třešeň, višeň

Roundup Flex peckoviny mimo broskvoň

Shyfo, Symbol slivoň, třešeň, višeň

Taifun 360 třešeň, višeň

  Touchdown Quattro

Torinka peckoviny mimo broskvoň

Trustee Hi-Aktiv

Účinná látka Názvy přípravků povolených do vybraných plodin v ČR

jádroviny ovocné sady Ostatní indikace
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Glyphosate IPA Acomac peckoviny mimo broskvoň

Agroklasik peckoviny mimo broskvoň, ovoc. školky

Clinic, Dominator Clinic peckoviny mimo broskvoň

Glyfogan 480 SL  peckoviny mimo broskvoň, ovoc. školky

Tabulka 6b: Pokračování

Tabulka č. 8:  Přehled vedlejších účinků účinných látek přípravků na ochranu rostlin povolených v ČR 
pro ochranu ovocných dřevin na necílové organismy (použití červeně označených účinných látek je 
v systému integrované produkce podle NV79/2007Sb. zakázáno).   
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Bacillus 
thuringiensis 
ssp.kurstaki         

 
                  

Boscalid                             
Clopyralid                             

Cydia pomonella 
granulovirus                              
Cyflufenamid                             
Cyprodinil                             
Difenoconazole                             
Diquat dibromide                             
Dithianon                             
Dodecan-1-ol, 
Tetradecan-1-ol, 
(E,E)-8,10-
dodecadien-1ol                             
Dodecan-1-ol, 
Tetradecan-1-ol, 
(E,E)-8,10-
dodecadien-1ol, (Z)-
11-tetradecen-1-yl 
acetate, (Z)-9-
tetradecen-1-yl 
acetate                             
(E)-8-dodecen-1-yl 
acetate, (Z)-8-
dodecen-1-ol, (Z)-8-
dodecen-1-yl 
acetate                             
Dodine                             

Draselná sůl 
přírodních 
mastných kyselin                             
Fenhexamid                             
Flusilazole*                             
Fluquinconazole                             

 

 

Tabulka č. 7:  Vedlejší účinky přípravků na necílové organismy (zelený seznam).
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Tabulka č. 8 -  Pokračování 
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Fluroxypyr                             
Fosetyl-Al                             
Glyphosate                             
Glufosinate-NH4                             
Glyphosate IPA                              
Heterorhabditis 
bacteriophora                             
Hexythiazox                             
Hydroxid měďnatý                             
Chlorantraniliprole                              
Indoxacarb       xx                     
Iprodione                             
Kresoxim-methyl                             
Lecithin                             
Linuron                             
MCPA                             
Metamitron                             
Methoxyfenozide                             
Myclobutanil                             
Oxichlorid 
měďnatý                             
Oxyfluorfen                             
Penconazole                             
Pendimethalin                             
Prochloraz-Mn                             
Propamocarb                             
Pyraclostrobin                             
Quassin, neoquassin 

              Quizalofop-P-ethyl                             
Quizalofop-P-
tefuryl                             
Rybí olej                             
Tetraconazole                             
Trifloxystrobin                             
Typhlodromus pyri                             
Výtažek z moř. řas                             

 

 

Tabulka č. 7:  Pokračování zeleného seznamu

Tabulka č. 8 -  Pokračování 
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Abamectin                             
Acetamiprid       xx                     
Azadirachtin                             
Captan                             
Diflubenzuron                             
Etofenprox                             
Fluazifop-P-butyl 

              Fenoxycarb                             
Chlorpyrifos-m                             
Mancozeb                             
Metiram                             
Pirimicarb                             
Propineb                             
Propyzamide                             
Pyridaben                             
Pyrimethanil                             
Síra                             
Spinosad                             
Tebuconazole                             
Tebufenpyrad                             
Thiacloprid                             
Thiram                             

 

 

Alpha-cypermethrin                             
Cypermethrin                             
Deltamethrin                             
Dimethoate                             
Fenpyroximate                             
Chlorpyrifos                             
Imidacloprid                             
Lambda-cyhalotrin                             
Pirimiphos-methyl                             
Pyrethriny                             
Zeta-cypermethrin                             

  

 = barevné označení přípravků dle tříbodové stupnice, tzv. „semafor“  
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Tabulka č. 8 -  Pokračování 

 

Účinná látka, 
agens 
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Abamectin                             
Acetamiprid       xx                     
Azadirachtin                             
Captan                             
Diflubenzuron                             
Etofenprox                             
Fluazifop-P-butyl 

              Fenoxycarb                             
Chlorpyrifos-m                             
Mancozeb                             
Metiram                             
Pirimicarb                             
Propineb                             
Propyzamide                             
Pyridaben                             
Pyrimethanil                             
Síra                             
Spinosad                             
Tebuconazole                             
Tebufenpyrad                             
Thiacloprid                             
Thiram                             

 

 

Alpha-cypermethrin                             
Cypermethrin                             
Deltamethrin                             
Dimethoate                             
Fenpyroximate                             
Chlorpyrifos                             
Imidacloprid                             
Lambda-cyhalotrin                             
Pirimiphos-methyl                             
Pyrethriny                             
Zeta-cypermethrin                             

  

 = barevné označení přípravků dle tříbodové stupnice, tzv. „semafor“  

Tabulka č. 7:  Pokračování - žlutý a červený seznam. Přípravky z červeného seznamu v IP zakázány.
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Třídy selektivity
-zkratka 
v angličtině/v 
češtině

OILb
mortalita 

polní

OILb
mortalita 

laboratorní

MZ Francie
mortalita 

(dle indexu 
selektivity)

Mortalita 
použitá v této 

studii

Index 
selektivity

N/ N - neškodný až 
mírně škodlivý

x x
zelená 
I = 1

0
1

(zelená barva)

N/ N - neškodný až 
mírně škodlivý

do 50 do 30
žlutá 
I = 10 

do 30 10
(zelená barva)

M/ S – středně 
škodlivý 51 – 75 30 – 79

oranžová 
I = 100

světle červená
I = od 100 do 

1000

30 – 90
100

(žlutá barva)

T/ Š – škodlivý nad 75
90 – 99
nad 99

červená
I = 1000

nad 90
1000

(červená 
barva)

Tabulka č. 7b: Způsob vytvoření barevného odlišení přípravků (tzv. semaforu). Uvedeny údaje identické s tab. 2
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Tab. 10a:  Vedlejší účinky přípravků na necílové organizmy -ZOOCIDY dle obchodních názvů 

 

Obchodní název Účel1 Účinná látka, agens Dávka  
(l, kg/ha) 

OL 
(dny) 

Cílený 
organizmus 

Vedlejší účinky na 
necílové o. 

 Biobit XL Bi 
Bacillus 

thuringiensis 
ssp.kurstaki 

1,1-2,25 - obaleči, píďalky  

 Biolaagens  TP Bi Typhlodromus pyri  - svilušky  

 Calypso 480 SC I thiacloprid 0,2 14 
o. jablečný, o. 

švestkový, mšice, 
pilatky, vrtule t. 

Slunéčka, 
parazitoidi, ryby 

pavouci, ploštice, 
střevlíci 

 Carpovirusine Bi Cydia pomonella 
granulovirus 1,0 3 o. jablečný  

 Coragen 20 SC I chlorantraniliprole   o. jablečný Parazitoidi motýlů 

 Dimilin 48 SC I diflubezuron 0,2-0,25 28 o. jablečný, o. 
švestkový 

Pavouci, zlatoočky, 
 ploštice, slunéčka, 
škvoři 

 Insegar 25 WG I fenoxycarb 0,3 60 o. jablečný, o. 
švestkový 

Včely, ryby 
 parazitoidi 
ploštice, zlatoočky 

 Integro I indoxacarb 0,4-0,5 14 obaleči 
ryby 
Roztoči, slunéčka, 
parazitoidi 

 Isomate C LR FM syntetické 
feromony 

1000-500 
ks - 

o. jablečný, o. 
zimolezový, o. 

zahradní 
 

 Isomate C PLUS FM syntetické 
feromony 

1000-500 
ks - o. jablečný  

 Isomate OFM Rosso FM syntetické 
feromony 500 ks - o. východní  

 Larvanem  Heterorhabditis 
bacteriophora 

500 000 
ks/m2 -   

 Madex Bi Cydia pomonella 
granulovirus 0,1 AT o. jablečný  

 Masai A tebufenpyrad 0,375 21 svilušky 

Ploštice, 
parazitoidi, ryby,  

roztoči, pestřenky 

 Mospilan 20 SP I acetamiprid 0,25 14 o. jablečný, 
mšice, vrtule t. 

Ploštice, slunéčka, 
parazitoidi, 
zlatoočky 

 NeemAzal-T/S I azadirachtin 2,5-3,0 0 Mšice  

 Nissorun 10 WP A hexythiazox 0,7 30 Svilušky  

 Pirimor 50 WG I pirimicarb 0,5 7 mšice 
Pestřenky, včely,  

parazitoidi 

 Prev B-2 I, A pomerančový olej 3-4 - Mšice, svilušky  
  

 

 

Tabulka č. 8a: Vedlejší účinky přípravků na necílové organizmy dle tab. 8 -ZOOCIDY dle obchodních názvů
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Obchodní název Účel1 Účinná látka, agens Dávka  
(l, kg/ha) 

OL 
(dny) 

Cílený 
organizmus 

Vedlejší účinky na 
necílové o. 

 Reldan 222 I chlorpyrifos-methyl 2,7 21 

o. jablečný, o. 
švestkový, 

pilatky, mšice, 
vrtule t. (višně) 

Roztoči, zlatoočky, 
parazitoidi, škvoři, 

včely, ryby,  

ploštice, slunéčka 

 Sanmite 20 WP A, I pyridaben 0,75 21 svilušky, mery 
Parazitoidi,  

Včely, roztoči, 
ploštice 

 SpinTor I spinosad 0,6 7 o. jablečný 
Parazitoidi, včely,  

škvoři 

 Steward I indoxacarb 0,17 7 obaleči  

 Trebon 10 F I etofenprox 0,5 28 obaleči 
Ploštice, 

parazitoidi,  
roztoči, slunéčka  

 Trebon 30 EC I etofenprox 0,2 28 obaleči 
Ploštice, 

parazitoidi,  
roztoči, slunéčka 

 Vertimec 1.8 EC I, A abamectin 1,0 28 mera skvrnitá 

Roztoči, ploštice, 
parazitoidi, včely , 

ryby 
slunéčka 

 
1) I=insekticid, F=fungicid, H=herbicid,  A=akaricid, Bi=bioagens, Ba=baktericid, FM=feromonové matení, PL=pomocné 
látky 
2) Reldan 22 zařazen do žlutého seznamu 
 

 = barevné označení přípravků dle tříbodové stupnice, tzv. „semafor“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka č. 8a: Pokračování
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Tab. 10b:  Vedlejší účinky přípravků na necílové organizmy – FUNGICIDY a pomocné látky určené k ochraně proti 
patogenům jádrovin dle obchodních názvů 

 

Obchodní název Účel1 Účinná látka, agens Dávka  
(l, kg/ha) 

OL 
(dny) Cílený organizmus Vedlejší účinky 

na necílové o. 

 Alginure PL Výtažek z moř. řas 3-5 0 strupovitost  

 Aliette 80 WG Ba Fosetyl-Al 2-3 28 E. amylovora Ploštice, 
parazitoidi 

 Antre 70 WG F Propineb  max. 2,25 AT strupovitost 

parazitoidi 
Roztoči, 

slunéčka, žížaly, 
ryby 

 Bellis F Boscalid 0,8 7 Padlí, strupovitost, 
sklád. choroby  

 Captan 80 WG F captan 2,1 28 strupovitost 

Ploštice, 
parazitoidi, 
pestřenky 

ryby 

 Clarinet 20 SC F Fluquinconazole 1-1,5 28 Strupovitost, padlí 
ploštice 

parazitoidi 

 Cuprocaffaro F, Ba Oxichlorid měďnatý 0,5-1,0 
3-5* AT E. amylovora, 

*)korové nekrózy Žížaly, ryby 

 Cyflamid 50 EW F Cyflufenamid 0,5 AT padlí jabloně ? 

 Difcor 250 EC F Difenoconazole 0,2 14 Strupovitost, padlí 
ryby 

ploštice 

 Difo 25% EC F Difenoconazole 0,2 21 Strupovitost, padlí 
ryby 

ploštice 

 Discus F Kresoxim - m 0,2 35 Padlí, strupovitost, 
sklád. choroby ryby 

 Dithane DG Neotec F Mancozeb 2-4,5 28 Strupovitost j. 
Roztoči, ploštice 
Parazitoidi, ryby 

 Dithane M 45  Mancozeb 2-4,5 21 Strupovitost j. 
Roztoči, ploštice 
Parazitoidi, ryby 

 Domark 10 EC F Tetraconazole 0,25-0,4 14 Padlí, strupovitost  

 Flint Plus F Trifloxystrobin, 
captan max. 1,8 14 Strupovitost, padlí 

Ploštice, 
parazitoidi, 
pestřenky 

ryby 

 Flowbrix F, Ba Oxichlorid měďnatý 0,5-1,0 
3-5* AT E. amylovora, 

*)korové nekrózy Žížaly, ryby 

 Funguran-OH 50 WP F, Ba Hydroxid měďnatý 0,5-1,0 
3-5* AT E. amylovora, 

*)korové nekrózy slunéčka 

 Champion 50 WP F, Ba Hydroxid měďnatý 0,5-1,0 
3-5* AT E. amylovora, 

*)korové nekrózy slunéčka 

 Chorus 50 WG F Cyprodinil 0,45 AT strupovitost ? 

 Chorus 75 WG F Cyprodinil 0,2 28 strupovitost ? 

 Kocide 2000 F, Ba Hydroxid měďnatý 0,5-1,0 
2,5-3,5* AT E. amylovora, 

*)korové nekrózy slunéčka 

 Kumulus WG F síra 0,45-2% 3 Padlí, strupovitost 

Roztoči, 
slunéčka, 
zlatoočky, 

drabčíci 
parazitoidi 

 

Tabulka č. 8b: Vedlejší účinky přípravků na necílové organizmy dle tab. 8 -FUNGICIDY dle obchodních názvů

 

Obchodní název Účel1 Účinná látka, agens Dávka  
(l, kg/ha) 

OL 
(dny) 

Cílený 
organizmus 

Vedlejší účinky na 
necílové o. 

 Reldan 222 I chlorpyrifos-methyl 2,7 21 

o. jablečný, o. 
švestkový, 

pilatky, mšice, 
vrtule t. (višně) 

Roztoči, zlatoočky, 
parazitoidi, škvoři, 

včely, ryby,  

ploštice, slunéčka 

 Sanmite 20 WP A, I pyridaben 0,75 21 svilušky, mery 
Parazitoidi,  

Včely, roztoči, 
ploštice 

 SpinTor I spinosad 0,6 7 o. jablečný 
Parazitoidi, včely,  

škvoři 

 Steward I indoxacarb 0,17 7 obaleči  

 Trebon 10 F I etofenprox 0,5 28 obaleči 
Ploštice, 

parazitoidi,  
roztoči, slunéčka  

 Trebon 30 EC I etofenprox 0,2 28 obaleči 
Ploštice, 

parazitoidi,  
roztoči, slunéčka 

 Vertimec 1.8 EC I, A abamectin 1,0 28 mera skvrnitá 

Roztoči, ploštice, 
parazitoidi, včely , 

ryby 
slunéčka 

 
1) I=insekticid, F=fungicid, H=herbicid,  A=akaricid, Bi=bioagens, Ba=baktericid, FM=feromonové matení, PL=pomocné 
látky 
2) Reldan 22 zařazen do žlutého seznamu 
 

 = barevné označení přípravků dle tříbodové stupnice, tzv. „semafor“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda k tab. 8
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Tab. 10b:  Pokračování 

 Kuprikol 50 F, Ba Oxichlorid měďnatý   
E. amylovora, 

korové nekrózy Žížaly, ryby 

 Kuprikol 250 SC F, Ba Oxichlorid měďnatý 0,5-1,0 
3-5* AT E. amylovora, 

*)korové nekrózy Žížaly, ryby 

 Manfil 80 WP F Mancozeb  3,2 35  
Roztoči, ploštice 
Parazitoidi, ryby 

 Mastana SC F Mancozeb 2,5-3 28  
Roztoči, ploštice 
Parazitoidi, ryby 

 Merpan 80 WG F captan 2,1 28 strupovitost 

Ploštice, 
parazitoidi, 
pestřenky 

ryby 

 Minos F     
ploštice 

parazitoidi 

 MycoSin PL Síran hlinitý 
tetrahekahydrát,.. 2-4 0 Skládkové choroby  

 Mythos F     
ploštice 

parazitoidi 

 Neudosan I 
Draselná sůl 
přírodních 

mastných kyselin 
2% - mšice roztoči 

 Novozir MN 80 F Mancozeb 2-4,5 21 Strupovitost j. 
Roztoči, ploštice 
Parazitoidi, ryby 

 Penncozeb 75 DG F Mancozeb 2 28 Strupovitost j. 
Roztoči, ploštice 
Parazitoidi, ryby 

 Polyram WG F Metiram  2-2,4 21 Strupovitost j. 
Roztoči, 

parazitoidi, 
pestřenky 

 Punch 10 EW F Flusilazole 0,2-0,3 35 Strupovitost, padlí  

 Score F Difenoconazole 0,2 49 Strupovitost, padlí 
ryby 

ploštice 

 Sulfurus F síra 2 7 Padlí, strupovitost 

Roztoči, 
slunéčka, 
zlatoočky, 

drabčíci 
parazitoidi 

 Syllit 65 WP F Dodine 0,75-1,0 21 Strupovitost j.  

 Syllit 400 SC F Dodine 1,2-1,7 28 Strupovitost j.  

 Systhane 12 EC F Myclobutanil 0,6 28 Strupovitost, padlí  

 Tercel F Dithianon 2,5 35 Strupovitost, padlí ryby 

 Thiram Granuflo F Thiram  3 14 Strupovitost, 
skládkové choroby 

Drabčíci, 
pestřenky 
Roztoči, 

slunéčka, 
parazitoidi, ryby 

 Topas 100 EC F Penconazole 0,45 35 padlí Ploštice, 
parazitoidi 

 VitiSan PL Dihydrogenuhličitan 
draselný 4,0 - strupovitost  

 Zato 50 WG F Trifloxystrobin 0,15 14 Strupovitost, padlí  
 
 
 

Tab. 10b:  Vedlejší účinky přípravků na necílové organizmy – FUNGICIDY a pomocné látky určené k ochraně proti 
patogenům jádrovin dle obchodních názvů 

 

Obchodní název Účel1 Účinná látka, agens Dávka  
(l, kg/ha) 

OL 
(dny) Cílený organizmus Vedlejší účinky 

na necílové o. 

 Alginure PL Výtažek z moř. řas 3-5 0 strupovitost  

 Aliette 80 WG Ba Fosetyl-Al 2-3 28 E. amylovora Ploštice, 
parazitoidi 

 Antre 70 WG F Propineb  max. 2,25 AT strupovitost 

parazitoidi 
Roztoči, 

slunéčka, žížaly, 
ryby 

 Bellis F Boscalid 0,8 7 Padlí, strupovitost, 
sklád. choroby  

 Captan 80 WG F captan 2,1 28 strupovitost 

Ploštice, 
parazitoidi, 
pestřenky 

ryby 

 Clarinet 20 SC F Fluquinconazole 1-1,5 28 Strupovitost, padlí 
ploštice 

parazitoidi 

 Cuprocaffaro F, Ba Oxichlorid měďnatý 0,5-1,0 
3-5* AT E. amylovora, 

*)korové nekrózy Žížaly, ryby 

 Cyflamid 50 EW F Cyflufenamid 0,5 AT padlí jabloně ? 

 Difcor 250 EC F Difenoconazole 0,2 14 Strupovitost, padlí 
ryby 

ploštice 

 Difo 25% EC F Difenoconazole 0,2 21 Strupovitost, padlí 
ryby 

ploštice 

 Discus F Kresoxim - m 0,2 35 Padlí, strupovitost, 
sklád. choroby ryby 

 Dithane DG Neotec F Mancozeb 2-4,5 28 Strupovitost j. 
Roztoči, ploštice 
Parazitoidi, ryby 

 Dithane M 45  Mancozeb 2-4,5 21 Strupovitost j. 
Roztoči, ploštice 
Parazitoidi, ryby 

 Domark 10 EC F Tetraconazole 0,25-0,4 14 Padlí, strupovitost  

 Flint Plus F Trifloxystrobin, 
captan max. 1,8 14 Strupovitost, padlí 

Ploštice, 
parazitoidi, 
pestřenky 

ryby 

 Flowbrix F, Ba Oxichlorid měďnatý 0,5-1,0 
3-5* AT E. amylovora, 

*)korové nekrózy Žížaly, ryby 

 Funguran-OH 50 WP F, Ba Hydroxid měďnatý 0,5-1,0 
3-5* AT E. amylovora, 

*)korové nekrózy slunéčka 

 Champion 50 WP F, Ba Hydroxid měďnatý 0,5-1,0 
3-5* AT E. amylovora, 

*)korové nekrózy slunéčka 

 Chorus 50 WG F Cyprodinil 0,45 AT strupovitost ? 

 Chorus 75 WG F Cyprodinil 0,2 28 strupovitost ? 

 Kocide 2000 F, Ba Hydroxid měďnatý 0,5-1,0 
2,5-3,5* AT E. amylovora, 

*)korové nekrózy slunéčka 

 Kumulus WG F síra 0,45-2% 3 Padlí, strupovitost 

Roztoči, 
slunéčka, 
zlatoočky, 

drabčíci 
parazitoidi 

 

Tabulka č. 8b: Pokračování
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Tab. 10b:  Vedlejší účinky přípravků na necílové organizmy – FUNGICIDY a pomocné látky určené k ochraně proti 
patogenům jádrovin dle obchodních názvů 

 

Obchodní název Účel1 Účinná látka, agens Dávka  
(l, kg/ha) 

OL 
(dny) Cílený organizmus Vedlejší účinky 

na necílové o. 

 Alginure PL Výtažek z moř. řas 3-5 0 strupovitost  

 Aliette 80 WG Ba Fosetyl-Al 2-3 28 E. amylovora Ploštice, 
parazitoidi 

 Antre 70 WG F Propineb  max. 2,25 AT strupovitost 

parazitoidi 
Roztoči, 

slunéčka, žížaly, 
ryby 

 Bellis F Boscalid 0,8 7 Padlí, strupovitost, 
sklád. choroby  

 Captan 80 WG F captan 2,1 28 strupovitost 

Ploštice, 
parazitoidi, 
pestřenky 

ryby 

 Clarinet 20 SC F Fluquinconazole 1-1,5 28 Strupovitost, padlí 
ploštice 

parazitoidi 

 Cuprocaffaro F, Ba Oxichlorid měďnatý 0,5-1,0 
3-5* AT E. amylovora, 

*)korové nekrózy Žížaly, ryby 

 Cyflamid 50 EW F Cyflufenamid 0,5 AT padlí jabloně ? 

 Difcor 250 EC F Difenoconazole 0,2 14 Strupovitost, padlí 
ryby 

ploštice 

 Difo 25% EC F Difenoconazole 0,2 21 Strupovitost, padlí 
ryby 

ploštice 

 Discus F Kresoxim - m 0,2 35 Padlí, strupovitost, 
sklád. choroby ryby 

 Dithane DG Neotec F Mancozeb 2-4,5 28 Strupovitost j. 
Roztoči, ploštice 
Parazitoidi, ryby 

 Dithane M 45  Mancozeb 2-4,5 21 Strupovitost j. 
Roztoči, ploštice 
Parazitoidi, ryby 

 Domark 10 EC F Tetraconazole 0,25-0,4 14 Padlí, strupovitost  

 Flint Plus F Trifloxystrobin, 
captan max. 1,8 14 Strupovitost, padlí 

Ploštice, 
parazitoidi, 
pestřenky 

ryby 

 Flowbrix F, Ba Oxichlorid měďnatý 0,5-1,0 
3-5* AT E. amylovora, 

*)korové nekrózy Žížaly, ryby 

 Funguran-OH 50 WP F, Ba Hydroxid měďnatý 0,5-1,0 
3-5* AT E. amylovora, 

*)korové nekrózy slunéčka 

 Champion 50 WP F, Ba Hydroxid měďnatý 0,5-1,0 
3-5* AT E. amylovora, 

*)korové nekrózy slunéčka 

 Chorus 50 WG F Cyprodinil 0,45 AT strupovitost ? 

 Chorus 75 WG F Cyprodinil 0,2 28 strupovitost ? 

 Kocide 2000 F, Ba Hydroxid měďnatý 0,5-1,0 
2,5-3,5* AT E. amylovora, 

*)korové nekrózy slunéčka 

 Kumulus WG F síra 0,45-2% 3 Padlí, strupovitost 

Roztoči, 
slunéčka, 
zlatoočky, 

drabčíci 
parazitoidi 
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Účinná látka Obchodní názvy 
přípravků Komentář

abamectin Vertimec 1.8 SC

• Využívat pouze výjimečně, na hrušních proti merám celkově 2 
x (max. 1x na 1 generaci), u ostatních plodin 1 x za sezónu
• Nepoužívat při výskytu dravých roztočů, ploštic a parazitoidů 
mšic i motýlů.
• Omezit použití při výskytu slunéček

acetamiprid Mospilan 20 SP

• Využívat maximálně 2 x za sezónu. 
• Nepoužívat při výskytu zlatooček a slunéček.
• Omezit použití při výskytu škvorů, dravých ploštic a 
parazitoidů mšic pokud hrozí přemnožení škůdců, jež regulují. 

azadirachtin NeemAzal-T/S
• Využívat maximálně 3 x za sezónu 
• Nepoužívat při výskytu dravých ploštic a parazitoidů motýlů
• Omezit použití při výskytu pestřenek a parazitoidů mšic

captan
Captan 80 WG  
Merpan 80 WG 

Flint Plus

• Využívat maximálně 4 x za sezónu. 
• Nepoužívat na hrušních při výskytu mer 2. a 3. generace.
• Omezit použití při výskytu dravých ploštic a parazitoidů mšic 
a motýlů.

diflubenzuron Dimilin 48 SC

• Využívat maximálně 2 x za sezónu. 
• Nepoužívat při výskytu zlatooček a nymf škvorů, pokud hrozí 
přemnožení mšic.
• Omezit použití při výskytu slunéček. 

etofenprox
Trebon 10 F 

Trebon 30 EC

• Využívat maximálně 2 x za sezónu. 
• Nepoužívat při výskytu dravých ploštic a parazitoidů mšic 
pokud hrozí přemnožení mšic.
• Omezit použití při výskytu slunéček, nerezistentních populací 
dravých roztočů a parazitoidů motýlů. 

fenoxycarb Insegar 25 WG

• Využívat maximálně 2 x za sezónu. 
• Nepoužívat při výskytu dravých ploštic, parazitoidů a 
slunéček, pokud hrozí přemnožení mšic.
• Omezit použití při výskytu slunéček

fluazifop-P-butyl* Fusilade Forte
• Využívat maximálně 2 x za sezónu. 
• Aplikace negativně ovlivňuje výskyt dravých roztočů a 
parazitoidů motýlů při aplikaci na kvetoucí bylinný podrost.

chlorpyrifos-methyl Reldan 22

• Využívat pouze vyjímečně, maximálně 1 x za sezónu. Vliv na 
rozsáhlé spektrum organizmů včetně druhů žijících na povrchu 
půdy (střevlíci).
• Nepoužívat při výskytu dravých roztočů, zlatooček, škvorů, 
parazitoidů, střevlíků. 
• Omezit použití při výskytu slunéček a dravých ploštic.

mancozeb
Manfil 75 WG 
Penncozeb 75 

DG

• Využívat maximálně 4 x za sezónu.
• Nepoužívat při výskytu parazitoidů motýlů, hrozí-li přemnožení.
• Omezit použití při výskytu dravých ploštic a roztočů.

*) Stejná omezení platí pro glufosinate a glufosinate IPA (ze zeleného seznamu), které navíc redukují populace pa-
vouků a dravých roztočů.

Tabulka 9: Omezení používání přípravků ze žlutého seznamu ve vztahu k citlivým skupinám organizmů.
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Účinná látka Obchodní názvy 
přípravků Komentář

metiram Polyram WG

• Využívat maximálně 4 x za sezónu.
• Nepoužívat při výskytu dravých roztočů, pestřenek a parazitoidů 
motýlů hrozí-li přemnožení škůdců, jež regulují.
• Omezit použití při výskytu dravých ploštic a roztočů.

pirimicarb Pirimor 50 WG

• Využívat maximálně 2 x za sezónu.
• Nepoužívat při výskytu pestřenek, při přemnožení mšic.
• Omezit použití při výskytu parazitoidů motýlů, pokud hrozí 
přemnožení škůdců, jejichž výskyt regulují.

propineb Antre 70 WG
• Využívat maximálně 4 x za sezónu.
• Nepoužívat při výskytu dravých roztočů a slunéček, pokud hrozí 
přemnožení svilušek nebo mšic.

propyzamide
Barclay Propyz 

Careca

• Využívat maximálně 3 x za sezónu.
• Nepoužívat při výskytu parazitoidů motýlů, pokud hrozí 
přemnožení škůdců, jejichž výskyt regulují.

pyridaben Sanmite 20 WP

• Využívat maximálně 2 x za sezónu.
• Nepoužívat při výskytu parazitoidů mšic, hrozí-li přemnožení 
• Omezit použití při výskytu nerezistentních populací dravých 
roztočů, dravých ploštic, škvorů, parazitoidů motýlů, hrozí-li 
přemnožení daných škůdců.

pyrimethanil
Minos 

Mythos 30 SC 
Clarinet 20 SC

• Využívat maximálně 6 x za sezónu.
• Nepoužívat při výskytu parazitoidů mšic a motýlů.
• Omezit použití při výskytu dravých ploštic a parazitoidů mšic.

síra
Kumulus WG 

Sulfurus

• Využívat maximálně 3 x za sezónu.
• Nepoužívat při výskytu parazitoidů motýlů.
• Omezit při výskytu slunéček, dravých ploštic a roztočů

spinosad SpinTor
• Využívat maximálně 3 x za sezónu.
• Nepoužívat při výskytu parazitoidů mšic.
• Omezit při výskytu škvorů a parazitoidů motýlů.

tebuconazole

Abilis Ultra 
Horizon 250 EW 

Lynx 
Ornament 250 EW

• Využívat maximálně 3 x za sezónu.
• Nepoužívat při výskytu parazitoidů motýlů.
• Omezit při výskytu dravých ploštic, zlatooček a parazitoidů mšic.

tebufenpyrad Masa
• Využívat maximálně 2 x za sezónu.
• Nepoužívat při výskytu dravých ploštic, parazitoidů mšic a motýlů.
• Omezit při výskytu dravých roztočů a pestřenek.

thiacloprid Calypso 480 SC

• Využívat maximálně 2 x za sezónu.
• Nepoužívat při výskytu slunéček a parazitoidů mšic a na hrušních 
při výskytu slunéček, škvorů a dravých ploštic v době výskytu mer 
2. a 3. generace.
• Omezit na ostatních plodinách při výskytu dravých ploštic, 
pavouků a sřevlíků. 

thiram Thiram Granuflo

• Využívat maximálně 4 x za sezónu.
• Nepoužívat při výskytu slunéček, mšicomorky Aphidoletes 
aphidimyza, dravých roztočů a parazitoidů motýlů, na hrušních 
při výskytu dravých ploštic v době výskytu mer 2. a 3. generace. 
• Omezit při výskytu pestřenek a drabčíků. 

Tabulka 9 - pokračování
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V následující části příloh jsou uvedeny grafy s degradačními 
křivkami pesticidů doplněné o další charakteristiky předsta-

vující zdravotní či ekologická rizika, vedlejší účinky na přiroze-
né nepřátele, toxicita vůči včelám, hodnocení z hlediska rychlos-

acetamiprid 
(Mospilan 20 SP)

 Toxicita k zlatoočkám, slunéčkům, plošti-
cím, škvorům a parazitoidům

V bezreziduální produkci  
aplikace do 20.5. 

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

ti degradace). V závěru metodiky je k dispozici harmonogram 
pro aplikace pesticidů pro AOL0,01 a souhrn všech hodnocených 
rizikových aspektů.  

Graf 1a

Graf 1b

Graf 1c
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Captan 
(Captan 80 WG, Merpan 80 WG, Flint plus)

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

V bezreziduální produkci  
aplikace do 20.5. 

  Toxicita k plošticím, parazitoidiům a pestřenkám

Graf 2
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Cyprodinil 
(Chorus 50 WG)

V bezreziduální produkci  
aplikace do 15.6. 

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

Graf 3
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V bezreziduální produkci  
aplikace do konce květu.

Dodine
(Syllit 400 SC, Syllit 65 WP)

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

   potenciálně toxický ke škvorům

Graf 4a

Graf 4b

Graf 4c
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Dithianon
(Delan 750 SC, Delan 700 WDG, Tercel)

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

V bezreziduální produkci  
aplikace do 20.5. 

Graf 5
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Diflubenzuron
(Dimilin 48 SC)

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

V bezreziduální produkci  
aplikace do konce květu.

  Toxicita k pavou-
kům, zlatoočkám, slu-
néčkům, plošticím a 
škvorům

Graf 6a

Graf 6b
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Fenoxycarb
(Insegar 25 WG)

  Střední toxicita k 
plošticím, parazitoi-
diům a zlatoočkám

V bezreziduální produkci  
aplikace do 10.7. 

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

Graf 7a

Graf 7b

Graf 7c
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Flusilazole
(Punch 10 EW)

 V bezreziduální produkci 
aplikace do 30.6. 

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

Graf 8a

Graf 8b

Graf 8c
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Chlopyrifos-methyl
(Reldan 22)

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

 V bezreziduální produkci 
aplikace do 10.7. 

   Střední nebo vysoká toxicita k široké-
mu spektru organizmů. Momentálně za-
řazen do žlutého seznamu.

Graf 9a

Graf 9b

Graf 9c
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Indoxacarb
(Steward)

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

   Nižší toxicita k 
plošticím, slunéčkům 
a parazitoidům.

 V bezreziduální produkci 
aplikace do 30.6. 

Graf 10a

Graf 10b

Graf 10c
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Kresoxim-methyl
(Discus)

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

V bezreziduální produkci  
aplikace do 30.6. 

Graf 11a

Graf 11b

Graf 11c
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methoxyfenozide
(Integro)

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

V bezreziduální produkci  
aplikace do 15.6. 

Graf 12a

Graf 12b

Graf 12c
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myclobutanil
(Systhane 12 EC)

Phosalone
(Zolone 35 EC - není již povolen)

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

Toxicita - lidský organizmus*

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg**

  akutní toxicita, inhibitor 
cholinesterázy

V bezreziduální produkci  
aplikace do 30.6. 

Graf 13a

Graf 13b

Graf 14
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Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

Pirimicarb
(Pirimor 50 WG)

   Vysoce toxický vůči 
pestřenkám, toxický k pa-
razitoidům

V bezreziduální produkci  
aplikace do 20.5. 

Graf 15a

Graf 15b

Graf 15c
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Pyraclostrobin
(Tercel)

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

V bezreziduální produkci  
aplikace do 20.5. 

Graf 16a

Graf 16b
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Pyridaben
(Sanmite 20 WP)

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

 V bezreziduální produkci 
aplikace do 10.7. 

   Vysoce toxický vůči parazitoidům, to-
xický k plošticím a dravým roztočům 

Graf 17a

Graf 17b
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Pyrimethanil
(Minos, Mythos 30 SC, Clarinet 20 SC)

teflubenzuron
(Nomolt 15 SC - není již povolen)

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

V bezreziduální produkci  
aplikace do 20.5. 

   Vysoce toxický vůči parazitoidům, to-
xický k plošticím a dravým roztočům 

Graf 18

Graf 19
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thiacloprid
(Calypso 480 SC)

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

V bezreziduální produkci  
aplikace do 15.6. 

 Vysoká toxicita k 
slunéčkům a parazi-
todům, toxicita k pa-
voukům, plošticím a 
střevlíkům

Graf 20a

Graf 20b
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thiram
(Thiram Granuflo, Pellacol)

triflumuron
(Alsystin 480 SC - není již povolen)

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

Toxicita - přirození nepřátelé

Toxicita - včely

Rezidua <0,01 mg/kg

V bezreziduální produkci  
aplikace do konce květu.

 Vysoká toxicita k pavoukům, parazito-
dům a slunéčkům; toxicita k pestřenkám a 
drabčíkům. Momentálně zařazen do žluté-
ho seznamu.

Graf 21

Graf 22
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> 150 
dnů 

Do konce 
květu

140-150 
dnů

Do 20.5.

115-140 
dnů

Do 15.6.

100-115
dnů

Bez 
omezení

90-100
dnů

Do 10.7.

Počet dnů do 
sklizně

Graf 23a:  Harmonogram aplikací fungicidů pro bezreziduální produkci. Splnění AOL0,01 se předpokládá tehdy, jel-li posled-
ní aplikace provedena v intervalu označeném zeleně. V pravé části grafu znázorněno, do které skupiny jsou přípravky zařa-
zeny dle rychlosti degradace. K odpočtu dnů byl uvažován termín sklizně 10. října.

*) analyticky nelze odlišit od některých pesticidů
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Graf 23b:  Harmonogram aplikací zoocidů pro bezreziduální produkci. Splnění AOL0,01 se předpokládá tehdy, jel-li po-
slední aplikace provedena v intervalu označeném zeleně. V pravé části grafu znázorněno, do které skupiny jsou příprav-
ky zařazeny dle rychlosti degradace. K odpočtu dnů byl uvažován termín sklizně 10. října.
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Účinná látka Toxicita - 
přirození 
nepřátelé

Toxicita - 
včely

Rezidua 
<0,01 
mg/kg

Souhrnné  
hodnocení*

Azoxystrobin

Bitertanol

Boscalid

Captan

Cyprodinil

Dihydrogenuhličitan draselný

Dithianon

Dodine

Flusilazole

Kresoxim - methyl

Měď - hydroxid měďnatý

Měď - oxichlorid

Metiram

Myclobutanil

Penconazole

Propineb

Pyraclostrobin

Pyrimethanil

Síra

Tebuconazole

Tetraconazole

Thiram

Trifloxystrobin

Tabulka 10a:  Sumarizace rizikových aspektů účinných látek fungicidů dle údajů k předchozím grafům a tabulkám. V po-
sledním sloupci uvedeno souhrnné hodnocení.
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Účinná látka Toxicita - 
přirození 
nepřátelé

Toxicita - 
včely

Rezidua 
<0,01 
mg/kg

Souhrnné  
hodnocení*

Abamectin

Acetamiprid

Azadirachtin

Diflubenzuron

Fenoxycarb

Hexythiazox

Chlorantraniliprole

Chlorpyrifos - methyl

Indoxacarb

Metoxyfenozide

Phosalone**

Pirimicarb

Propargite

Pyridaben

Quassin, neoquassin

Spinosad

Teflubenzuron**

Thiacloprid

Triflumuron**

*) Souhrn je barevným vyjádřením "průměrné" hodnoty všech hodnocených aspektů účinné látky. Nezá-
vazné vodítko pro pěstitele zda nebo v jaké míře dané přípravky používat. Hodnocení není uvedeno (prázd-
né kolečko) v případech, kde chybí údaje. 
**) přípravky obsahující tyto látky již nejsou registrovány

Tabulka 10 b:  Sumarizace rizikových aspektů účinných látek zoocidů dle údajů k předchozím grafům a tabulkám. V po-
sledním sloupci uvedeno souhrnné hodnocení.
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Účinná látka Toxicita - 
přirození 
nepřátelé

Toxicita - 
včely

Rezidua 
<0,01 
mg/kg

Souhrnné  
hodnocení*

Diquat - dibromid

Fluazifop - P- butyl

Fluroxypyr

Gluphosinate NH4

Glyphosate IPA

Linuron

MCPA

Metamitron

Oxyfluorfen

Pendimethalin

Propyzamide

Quilazofop - P - ethyl

Quilazofop - P - terfuryl

      = hodnocení nejsou k dispozici

*) Souhrn je barevným vyjádřením "průměrné" hodnoty všech hodnocených aspektů účinné látky. Nezá-
vazné vodítko pro pěstitele zda nebo v jaké míře dané přípravky používat. Hodnocení není uvedeno (prázd-
né kolečko) v případech, kde chybí údaje.

Tabulka 10c:  Sumarizace rizikových aspektů účinných látek herbicidů dle údajů k předchozím grafům a tabulkám. V po-
sledním sloupci uvedeno souhrnné hodnocení.
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