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Zkušenosti s produkcí zeleniny v režimu BEZ ZBYTKŮ PESTICIDŮ



Oddělení R&D – výzkum a vývoj

naše mise



Konvenční zemědělství
Integrovaná 

zemědělská produkce ekologické zemědělství
Nový systém

Produkce bez zbytků pesticidů

• Minimum regulací z hlediska 
možností využití pesticidů a 
průmyslových hnojiv

• Priorita je maximalizace výnosu a 
zisků bez ohledu na vedlejší 
externality

• Nejvyšší riziko z hlediska 
kontaminace produkce reziduji 
(zbytky) pesticidů

• Uplatňuje se kombinace různých 
přístupů, tak aby byla produkce 
ekonomická, ale zároveň šetrná ke zdraví 
spotřebitelů a životnímu prostředí.

• V ochraně rostlin by měla být 
preferována prevence a biologická 
ochrana.

• Nižší riziko kontaminace produkce 
pesticidy, přesto jsou přípustné do 
legislativou stanoveného limitu.

• Při produkci se uplatňují přírodní 
postupy.

• Využívá se pouze biologická ochrana a 
přípravky na přírodní bázi.

• Pěstování v půdě
• Rezidua pesticidů v tomto systému 

nejsou přípustná. Obecně platí, že 
mohou být do hladiny detekce, tedy 
0,01 mg/kg.

• V pěstebním systému se uplatňují 
principy integrované produkce.

• V ochraně rostlin klade důraz na využití 
preventivních metod a biologické 
ochrany. 

• Tento systém je dobrovolný a  není 
prozatím legislativně definován.

• Technologické postupy jsou nastaveny 
tak, aby sklizená produkce 
neobsahovala zbytky pesticidů.

Vymezení systému Produkce bez zbytků pesticidů 



• Mutagenní vliv na 
organismus

• Chronické i akutní účinky

• Ovlivnění mikroflóry –
imunity člověka

• Alergické reakce

• Respirační potíže

• Zvyšují riziko rozvinutí řady 
vážných onemocnění

• Neplodnost

• Riziko pro těhotné a kojící 
ženy

• Snižování populace 
opylovačů včetně včel

• Kontaminace vodního 
prostředí spojeno s úhyny 
ryb

• Celkové snižování 
biodiverzity v přírodě

• Dlouhodobá (chronická) 
kontaminace půdy 
pesticidy dramaticky 
snižuje půdní úrodnost 
(vedlejší efekt na půdní 
mikroorganismy)

• Rozkládání zbytků 
pesticidů/ jejich 
metabolitů v půdě je 
velice pomalé

PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vliv pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí



https://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/eating-fruits-and-vegetables-with-high-pesticide-residues-linked-with-poor-semen-quality/

https://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/eating-fruits-and-vegetables-with-high-pesticide-residues-linked-with-poor-semen-quality/


Rezidua pesticidů v potravinách: Postoje, přesvědčení a 
mylné představy konvenčních a organických spotřebitelů 

Spotřebitel nechce pesticidy



V zahraničí už se bez pesticidů pěstuje



V zahraničí už se bez pesticidů pěstuje



V zahraničí už se bez pesticidů pěstuje



Řetězce tlačí na snižování limitů 



1,99 EUR/kg 3,74 EUR/kg

88 %

3,38 EUR/kg 6,45 EUR/kg

90 %

Průzkum byl proveden v

listopadu 2018 v řetězci Al

Campo ve Španělsku.

Produkce bez zbytků a cena  



1,25 EUR/Kg 2,33 EUR/Kg 1,89 EUR/Kg

KONVENČNÍ BEZ ZBYTKŮ PESTICIDŮ BIO



Jak toho dosáhnout? každodenní praxe = prevence

preventivní aplikace 
biologické ochrany –
na základě ročního 

období a aktuálního 
stavu porostu

precizní monitoring –
pracovníci, 

agronomové, 
rostlinolékaři

důsledné dodržování 
hygieny – dezinfekce 

pracovního nářadí, čisté 
oblečení každý den

pravidelné školení 
zaměstnanců na 

choroby a škůdce



Zboží, které je 
označeno bez zbytků 

pesticidů, má vždy 
limit reziduí do 0,01 

mg/kg. 

omezený počet 
přípravků na 

ochranu rostlin 
– analogie BIO

pravidelné 
testování 

produkce na 
rezidua 

pesticidů.

použití 
alternativních 
přípravků na 

ochranu 
rostlin

NUTNOST 
OŠETŘENÍ 
POROSTU

produkce není 
označena 
logem bez 

zbytků 
pesticidů

pesticidní 
zásah je co 

nejvíce cílený a 
lokální

sledování 
degradačních 

křivek 
pesticidů

využívání 
nejnovějšího 
know-how v 
oblasti IPM



BEZ zbytků pesticidů - spolupráce  

• Systémy pěstování bez 
zbytků pesticidů

• Systémy šetrného a 
udržitelného zemědělství

Zahájení projektu "ZERO RESIDUES" – prosinec 2018

• Systémy biologické 
ochrany rostlin

• Zajištění logisticky a 
konečné obchodní 
realizace produkce 
na pultech 
obchodních řetězců.

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.zerya.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2Flogo_zerya.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.zerya.org%2Fen%2F&docid=zNbFliFeT15mQM&tbnid=pEmpbwQ8CC4ANM%3A&vet=10ahUKEwjFsfbk_ujkAhVznVwKHWEXBrYQMwg6KAAwAA..i&w=176&h=182&safe=active&bih=1038&biw=1920&q=zerya&ved=0ahUKEwjFsfbk_ujkAhVznVwKHWEXBrYQMwg6KAAwAA&iact=mrc&uact=8


ZERYA – systémy bez zbytků pesticidů

2019
Plochy registrované 

v certifikačním 
procesu (Ha)

Plochy certifikované 
produkce (Ha)

Listové saláty 1.332,56 0,00

Cibulová zelenina 120,64 0,00

Brukvovité 437,90 368,50

Bobulové ovoce 0,00 35,79

Citrusy 972,73 37,87

Tykvovitá  zelenina 326,96 0,00

Jádrové ovoce 8,28 57,74

Peckové ovoce 56,00 92,61

Lilkovité (rajčata) 11,70 6,00

Olivové sady 785,46 294,91

CELKEM 4.052,23 893,42

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.zerya.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2Flogo_zerya.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.zerya.org%2Fen%2F&docid=zNbFliFeT15mQM&tbnid=pEmpbwQ8CC4ANM%3A&vet=10ahUKEwjFsfbk_ujkAhVznVwKHWEXBrYQMwg6KAAwAA..i&w=176&h=182&safe=active&bih=1038&biw=1920&q=zerya&ved=0ahUKEwjFsfbk_ujkAhVznVwKHWEXBrYQMwg6KAAwAA&iact=mrc&uact=8


ZERYA – standard

Hlavní kritéria standardu:

• Bez-reziduálnost sklizené produkce 0,01 mg/kg

• Certifikát typu Global GAP

• Vzorky odebírá a vyhodnocuje nezávisle certifikovaná 
laboratoř (Eurofins)

• Je vyžadován systém dohledatelnosti a váhová bilance

• Je kladen důraz na využití biologické ochrany

• Je vyžadován environmentální management okolních ploch

• Odborné vzdělání (kvalifikace) odpovědných pracovníků

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.agroscope.admin.ch%2Fagroscope%2Fen%2Fhome%2Ftopics%2Fenvironment-resources%2Fbiodiversity-landscape%2Ffunctional-ecological-compensation%2Fflower-strips.html&psig=AOvVaw3dheYP326O58_Xn95nBvW1&ust=1579953059648000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDxq_uVnOcCFQAAAAAdAAAAABAD


Farma Bezdínek a Farma Kameničany





Děkujeme za pozornost


