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Bez-reziduální produkce ovoce 
pro dětskou výživu
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3 Dítě není malý dospělý



4 Klárka 2016



Organizmus dítěte je zranitelnější 
než organizmus dospělého člověka*. 
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Hematoencefalická 
bariéra není plně 

vyvinuta v prvních 
3 letech  života

Kontaminanty (např. 
těžké kovy) se snadno 

dostávají do centrálního 
nervového systému

Vyšší absorbce živin 
a kontaminantů 

z potravy 

Např. olovo: 
batole přijme 

40-70% z potravy, 
dospělý 5-20% 

Nedovyvinuté, 
méně efektivní 

metabolické cesty

Toxické látky zůstávají
v těle déle, 

dětské orgány nedokáží 
odbourat kontaminanty 

tak rychle
*Zdroj - WHO 
http://www.who.int/ceh/capacity/Children_are_not_little_adults.pdf

http://www.who.int/ceh/capacity/Children_are_not_little_adults.pdf


Děti jsou vystaveny 2-3 krát* vyšším 
koncentracím kontaminantů v potravě
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1,7g/kg tělesné 
hmotnosti

10g/kg tělesné 
hmotnosti

100 g porce zeleniny

10 kg 
dítě 

60 kg 
dospělý 

*Zdroj - WHO 
http://www.who.int/ceh/capacity/Children_are_not_little_adults.pdf

http://www.who.int/ceh/capacity/Children_are_not_little_adults.pdf


Díky pokrokům vědy se požadavky na kvalitu 
dětské výživy stále zpřísňují! 
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Legislativa 
Žádný rozdíl od běžných potravin!

• Pesticidy
• Těžké kovy (Pb, Cd, Hg, As)
• Dioxiny and PCB
• Mykotoxiny
• Dusičnany
• Mikrooragnismy
• Veterinární léčiva
• Kvaterní amoniové sloučeniny
• Akrylamid
• Chloráty
• A další ...

1995 2020

Jedná-li se o zdraví dítěte, jediné vodítko k tvorbě standardů je

Zásada předběžné opatrnosti:

Přijmout preventivní opatření s ohledem na nejistotu tak, aby nedošlo k újmě 

The precautionary principle: 
to take preventive action in the face of uncertainty to prevent any harm

CD 96/5/EC
CD 1999/39/EC, 
2003/13/EC, 
CD 2006/125/EC



Dětská výživa vs. běžná strava
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Zeleninové rizoto s rybou

BBF rýže vs. běžná rýže:

- Rezidua pesticidů - set násobně přísnější
- Kadmium - 5x přísnější
- Mykotoxiny - 20x přísnější 

BBF ryby vs. běžné ryby:

- Rtuť - 5x přísnější
- Dioxiny - 6x přísnější

BBF mrkev vs. běžná mrkev:

- Rezidua pesticidů – set násobně přísnější
- Kadmium - 5x přísnější
- Přísnější limity na dusičnany



9

Produkce ovoce pro dětskou výživu
Full supply chain control



Požadavky na pěstitele jablek pro dětskou výživu:

• Ochota ke spolupráci

• Vybrané odrůdy:  
- Golden  Delicious, Idared (Gala, Opál, Luna, Goldstar, Sirius...)

• Oddělené (vyčleněné) sady od sousedních sadů
- oddělené monobloky, nebo nejlépe vcelá plocha v pgmu BBF

• Minimální objem jablek cca 100 tun

• Skladovací kapacita (čerstvá jablka zpracováváme v průběhu 
celého roku)

• Možná úprava postřikových plánů (v závislosti na výskytu chorob a 
škůdců v regionu)

Bezreziduální produkce surovin pro dětskou výživu 
= oddělený a plně kontrolovaný pěstební systém
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JABLKA
Ovoce č. 1 pro dětskou výživu



Přísný výběr přípravků na ochranu proti chorobám a škůdcům

• Dle každoročně upravovaného seznamu povolených přípravků 
(max. počet aplikací, max. termín aplikace)

• Principy IPM 

• Minimalizace pesticidních ošetření

• Podpora alternativních a biologických metod ochrany
- Bacillus thuringiensis, feromonové matení samců obaleče 
jablečného, viry granulózy, podpora dravých roztočů, nechemické 
odstranění plevelů…

• Aplikace přípravků prováděna vždy stejným pracovníkem

• Případné změny v postřikových programech pouze po dohodě

Bezreziduální produkce surovin pro dětskou výživu 
= oddělený a plně kontrolovaný  pěstební systém
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LIMIT:
Max. 0,01 mg/kg reziduí pesticidů v čerstvých jablkách 
nejpozději v době sklizně 
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Suroviny pouze od schválených 
a důvěrohodných pěstitelů
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100% schválených dodavatelů

• Žádná náhoda – pravidelné návštěvy a 
kontroly v průběhu sezóny

• Audit minimálně jednou za 2 roky  

• Úspěšný rozvoj nového dodavatele = min. dvě 
sezóny 

Většina našich pěstitelů pro nás pracuje více než 
10 let

• Pěstovat (bez-reziduální) ovoce pro výrobu 
dětské výživy vyžaduje odborné znalosti a více 
úsilí 

• Dlouhodobá spolupráce je zásadní



Vzorkování jablek, skladování, třídění
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Skladování:

• Pouze v plastových bednách

• V oddělených boxech 

• Oddělené třídění (výměna vody před zahájením třídění pro BBF)

• ULO boxy pro dlouhodobé skladování

Příklad kontaminace 
třídící linky rezidui 
pesticidů (2005):

• Vzorkování – cca dva 
týdny před sklizní

• Vybrané laboratoře

• Dle rozsahu 
definovaném 
f.Danone (více než 
600 úč. látek)



Specifikace na čerstvá jablka pro dětskou výživu

15



Jablka splňující požadavky pro dětskou 
výživu
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Všichni naši dodavatelé jsou pravidelně 
kontrolováni týmem expertů
Supplier Quality Management 
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Tým 10 odborníků, kteří se zabývají 
kvalitou a bezpečností našich surovin 

a rozvojem dodavatelů

Více než 100 auditů kvality a 

bezpečnosti produkce surovin pro 
BBF ročně

SQM tým je mostem mezi našimi 
dodavateli a našimi výrobními 

závody. 
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Udržitelné ovocnářství & funkční 
agrobiodiverzita
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Foto Ing. Kamil Holý, Ph.D. - VÚRV Praha Ruzyně 
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Udržitelné ovocnářství & funkční 
agrobiodiverzita



Sustainable agriculture & functional
agrobiodiversity:
Flowering stripes in orchards at Sady Bílé Podolí
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Sustainable agriculture & functional
agrobiodiversity:
Flowering stripes in orchards at Sady Bílé Podolí
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Foto Ing. Kamil Holý, Ph.D. - VÚRV Praha Ruzyně 



23 Foto Ing. Kamil Holý, Ph.D. - VÚRV Praha Ruzyně 
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Jan Šenk, Sady Bílé Podolí
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Janusz and Tomasz Jeziorski
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Martin Čech, Sady CZ 
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Sady CZ, Nechvalín
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Bez-reziduální ovoce a zelenina od dodavatelů 
Danone (Bledina) v Intermarché, Francie
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Děkuji za pozornost
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