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❑ Vysvětlení základní termínů (MLR, ARfD atd.)

❑ Příklady výskytu více reziduí v jednom produktu – mixtury 

(mrkev, cibule, květák, hrušky)

❑ Modely degradace reziduí pesticidů v rostlinách (v 

produktech)

❑ Regulace pesticidů v průběhu pěstování 

❑ Rizikové pesticidy pro vybrané zeleniny

❑ Regulace reziduí pesticidů v rámci obchodních vztahů a v 

rámci nové SZP 

❑ Perspektivy pěstování nízkoreziduální a bezreziduální

zeleniny



Definice nebo vysvětlení základních termínů

MRL = maximální limit reziduí pesticidů = nejvyšší přípustné, 

toxikologicky přijatelné množství pesticidů v potravinách a 

potravinových surovinách, které se vyjadřuje v hmotnostním 

poměru mg.kg-1 celého definovaného produktu. 

Pro EU jsou MLR pro jednotlivé účinné látky pesticidů vždy ve 

vazbě na konkrétní komoditu jednotně stanoveny (EK, 2005), pro 

dětskou výživu jednotný limit 0,01 mg.kg-1 (EK 2006a; 2006b). 

Pro přípravky neuvedené v nařízení a jeho přílohách platí implicitně 

limit 0,01 mg/kg. 

Limity MRL se průběžně aktualizují na základě poznatků vědy a 

výzkumu pod koordinací EFSA. 

Při překročení MLR kontrolní orgán uloží zákaz prodeje či 

distribuce nevyhovující potraviny a zahájí správní řízení. 



Definice nebo vysvětlení základních termínů

ARfD = akutní referenční dávka

⚫ odhad množství látky v potravinách nebo pitné vodě (vztaženo na 

tělesnou hmotnost), které lze konzumovat po dobu 24 hodin nebo 

kratší bez zřetelných zdravotních rizik pro spotřebitele 

založených na známých skutečnostech v okamžiku posuzování. 

ARfD je pro každou účinnou látku pesticidu stanovena jako 

maximální limit denního příjmu v mg/kg v přepočtu na kg hmotnosti 

člověka. 

⚫ Při porovnání naměřené hodnoty výskytu reziduí v produktu 

s hodnotou ARfD se vyjadřuje jako % hodnoty ARfD.

⚫ Při výskytu různých pesticidů v jednom produktu je možné tyto 

procentické hodnoty sčítat = sumarizovaná hodnota ARfD

(summarized ARfD).

⚫



Nízkoreziduální a bezreziduální produkce 

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 akční práh, například pro 

30 % MLR, nebo jinou hodnotu 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). 



Rizika pro pěstitele i konzumenty ovoce a zeleniny

Reziduální toxicita pestidů (konzumenti potravin) 

❑ trend snižování reziduí nejvíce rizikových látek pro 
zdraví, snižování frekvence vzorků překračujících 
MLR (zpřísňování MLR a zákazy pesticidů)

❑ trend zvyšování frekvence výskytu reziduí pod MLR, 
nárůst více reziduí v jednom vzorku  

Kombinace reziduí více účinných látek v jednom 
produktu (mixtury)

⚫ v jednom vzorku je běžný výskyt více reziduí různých 
účinných látek – všechny pod limitem MLR, ale 
v součtu přesahující MLR

⚫ o vlivu synergických účinků reziduí pesticidů na zdraví 
se toho moc neví (legislativa dosud problém neřeší)



Počet reziduí kvantifikovaných v jednotlivých 

vzorcích mrkve v roce 2017 (EFSA, 2019a)

Mrkev: celkem 1182 vzorků – celkem 50 různých pesticidů

Nad  MLR – 1,9 % chlorpyrifos, dieldrin, dimethomorph 

(Řecko, Itálie, Holandsko…)



Počet reziduí kvantifikovaných v jednotlivých 

vzorcích cibule v roce 2017 (EFSA, 2019a)

Cibule:  1013 vzorků, celkem 25 různých pesticidů

Nad MLR 0,3 % chlorpropham, cypermethrin, oxamyl 

(Rumunsko, Itálie, Peru) 



Počet reziduí kvantifikovaných v jednotlivých 

vzorcích květáku v roce 2017 (EFSA, 2019a)

Květák: celkem: 905 vzorků, celkem 34 různých pesticidů

Nad MLR 0,8 % - clorpropham, dimethoate, etofenprox, 

methomyl, propyconazole, pyrimethanil, thiophanate-

methyl (Německo, Holandsko, Kypr, Španělsko, Polsko)



Počet reziduí kvantifikovaných v jednotlivých 

vzorcích hrušek v roce 2017 (EFSA, 2019a)

Hrušky: celkem: 1199 vzorků  celkem 67 různých 

pesticidů   Nad MLR 2,3 %  - chlorpyrifos, ethephon, 

chlormequat (Itále, Chorvatsko, Belgie, Polsko)



Průběh degradace reziduí
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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 vyjádření rychlosti degradace účinné látky pesticidu 

v produktech byla použita kinetická rovnice 1. řádu:

Ct = C0e –k.t 

⚫ kde Ct - koncentrace (mg kg -1) v čase t (dny) po aplikaci, C0 - prvotní 

koncentrace, k – konstanta = rychlost degradace (den -1), t - počet dnů 

od aplikace. 



Výpočet akční ochranné lhůty (AOL)  

AOL1 = (ln Ct - ln C0 ) / k

⚫ kde AOL = AOL1 + 1/3 AOL ( počet dnů od poslední aplikace do 

sklizně)

⚫ Ct - koncentrace – množství účinné látky (mg kg -1) odpovídající 

zvolenému akčnímu limitu odpovídající zvolenému % MLR 

(nízkoreziduální produkce)) nebo limitu 0.01 mg/kg (bezreziduální

produkce nebo baby food) 

⚫ C0 - prvotní koncentrace, k = rychlost degradace - konstanta 

Podle stanovených parametrů modelu (C0, k) pro konkrétní druh ovoce 

nebo zeleniny lze:

stanovit akční ochranné lhůty účinných látek pesticidů pro libovolně 

zvolené akční prahy pro nízkoreziduální produkci (pro  bezreziduální

produkci). 



Průběh degradace reziduí
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MRL – zelí 1 mg/kg, 
MRL - květák 2 mg/kg
OL = 10 dnů
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MRL – zelí 3 mg/kg, 
MRL - květák 0,3 mg/kg
OL = 3 dny

Indoxacarb (Steward)
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MRL –1 mg/kg (kořen)
OL = 3 dny

Azoxystrobin (Ortiva)
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Ovoce versus zelenina
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Regulace reziduí pesticidů v zelenině 

1) Legislativně

Konvenční zemědělství – dodržení MLR (nařízení 

č.396/ES/2005)

Dětská výživa (baby food): dodržení limitu 0,01 mg/kg 

2) Na základě obchodních vztahů (v ČR od roku 2020)

Nízkoreziduální tržní produkce: garance akčních prahů -

předem stanovené % MLR

Bezreziduální tržní produkce (stejné podmínky jako pro 
baby food):  limit 0,01 mg/kg při sklizni

3) Dotační politika – systémy IP (od 2023)



Regulace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině

Využívá principu zpřísňování legislativně stanoveného 

MLR

❑ prodlužováním ochranných lhůt podle zvolených 

akčních prahů 

❑ alternace pesticidů s příznivější toxikologií a náhrada za 

nechemické a biologické prostředky

Umožňuje nízkoreziduální produkci, která je s akčním 

prahem 30 % MLR v současnosti ekonomicky reálná 

Umožňuje bezreziduální produkci tržní zeleniny -

v současnosti limitována více ekonomicky a obchodně, než 

technologicky



Rizikové pesticidy pro vybrané zeleniny

⚫ Zelí, pekingské zelí, květák (ostatní brukvovité): 

dimethoate, pymetrozin, thiacloprid, pyridaben, 

chlorpyrifos-methyl, pyraclostrobin, indoxacarb, 

captan.  

⚫ Salát: chlorpyrifos, indoxacarb

⚫ Mrkev, petržel: tebuconazol, azoxystrobin, 

pyraclostrobin

⚫ Cibule, pór: tebuconazol, thiacloprid, azosystrobin, 

pyraclostrobin

⚫ Fazol na lusky: boscalid



Rizikové pesticidy pro vybrané zeleniny

❑ Plodová zelenina: 

acetamiprid, chlorpyrifos,  thiacloprid, mancozeb, 

indoxacarb, captan.      

❑Nejvyšší % pozitivních nálezů ČZPI v roce 2018 v 

zelenině:

boscalid, fluopyram, azoxystrobin, metamitron, 

chlorantraniliprol, propamocarb, chlormequat, 

difenoconazol

❑ Jahodník: 

chlorpyrifos, thiacloprid, azoxystrobin, cyprodinil, 

mancozeb



Požadavky obchodních řetězců

Různé obchodní řetězce mají nastaveny různé podmínky 

Požadavky na limity pro výskyt reziduí pesticidů (v západní 

Evropě):

MLR pro každý pesticid: 

⚫ většinou 30 % MLR (ale i 33 %, 50 %, 70 %)

MLR v součtu:

⚫ většinou max. 50 % (ale i 80 % ) MLR

Počet různých reziduí v jednom vzorku:

⚫ většinou max. 5 (ale i 3 nebo 4) – nad 0,01 mg/kg (nad prahem 

detekce?)

ARfD – akutní referenční dávka (údaje poskytují laboratoře 

provádějící analýzu):

❑ ARfD pro jeden pesticid max. 70 % ARfD

❑ ARfD v součtu 100 %  ARfD



Požadavky obchodních řetězců

Požadavky na limity pro výskyt reziduí pesticidů (v ČR od roku 

2020) 

Z 10 obchodních řetězců využívá nebo bude využívat akční prahy 

v příštím roce:  Albert,  Billa, PENNY, Lidl a některé další

❑ Některé obchodní řetězce požadují dokladovat evidenci 

pěstování včetně pesticidů (zelenina s rodokmenem)

❑ Většina obchodních řetězců si provádí vlastní analýzy reziduí.

❑ Má-li pěstitel vlastní analýzu reziduí má jistotu, že splňuje 

podmínky toho kterého řetězce (snadněji se dostane na trh 

nebo na zajímavější cenu). 

Příklad Lidl v ČR – má zveřejněno na webu (podle své matky):

❑ max. 33 % MLR (v součtu max. 80 % MLR), počet reziduí 5



Příprava nové SZP 2021-2027

Specifický cíl I.

⚫ Zlepšovat reakci zemědělství EU na společenskou 

poptávku po potravinách a zdraví, včetně bezpečných 

výživných a udržitelných potravin 

Zahrnuje oblasti:

a) Pesticidy

b) Antimikrobika

c) Welfare zvířat

Aktualizace podmínek Integrované produkce v rámci 

SZP - příležitostí pro všechny pěstitele



Příprava nové SZP - 2021 (2023) až 2027

Návrh regulace pesticidů:

1) Dotační titul Integrovaná produkce (ovoce, zeleniny)

❑ Inovace podmínek – dodržování akčních prahů pro 

rezidua pesticidů v produktech– podmínky mírnější než 

požadují obchodní řetězce

❑ Edukativní projekt – naučit se regulovat rizikové 

pesticidy na základě výsledků analýz reziduí v 

produktech

2) Regulace reziduí pesticidů v pitné a podzemní vodě

❑ Osevní postupy pro omezení rizikových herbicidů v 

řepce a kukuřici



Integrovaná produkce zeleniny – doplňkové 

podmínky (návrh)

Žadatel:

❑ dodržuje akční prahy ve výši 50 % (30 %) MLR před 

sklizní dodržením ochranné lhůty a hektarové dávky 

(koncentrace)

⚫ Školení: Rizikové pesticidy nahrazuje méně rizikovými a 

„ekologickými“ přípravky. Na účinné látky, u kterých je stanovena 

hodnota MLR  0,02 mg/kg a nižší (0,01 mg/kg) se tento požadavek 

dodržení akčního prahu nevztahuje 

❑ zajistí každoročně odběr vzorků zeleniny v množství … 

(bude upřesněno) a jejich rozbor za účelem zjištění 

obsahu reziduí pesticidů akreditovanou laboratoří



Nízkorezduální zelenina

Na základě obchodních vztahů - v EU běžná praxe většiny 

obchodních řetězců  

Pěstitelé mají obavy uzavírat smlouvy s některými 

obchodními řetězci, které požadují dodržení celé řady 

dalších podmínek

Současnost v ČR (studie VÚRV):

Pro většinu komodit a podniků obsah reziduí v zelenině ze 

systémů IP pod 30 % MLR, až 30 % objemu produkce je 

v kvalitě „baby food“. 



Bezreziduální tržní zelenina 

„zero residual of food“ 

Není to ekologické zemědělství

Z pohledu výskytu reziduí přináší spotřebiteli 

srovnatelnou kvalitu s bioprodukty (z ekologického 

zemědělství) při zachování vysokého výnosu srovnatelného 

s výnosy v Integrované produkci

Jaká bude podpora v ČR (z EU v rámci SZP), aby se tato 

technologie pěstování ovoce a zeleniny rychle rozšiřovala?



Bezreziduální ovoce a zelenina - příklady

Produkce bezreziduální tržní zeleniny 

⚫ ČR - rajčata (ve sklenících) – pilotní projekt farma 

Bezdínek

⚫ EU – několik desítek firem v EU, Španělsko ZERYA (vývoj 

standardu a certifikace)

⚫ ČR - jablka - výzkumně i poloprovozně ověřena

⚫ Polsko AMELA – jablka  (provozně - několik set ha)

Produkce bezreziduálního ovoce a zeleniny „baby food“   

❑ Nutricia Deva: jablka 8 velkých pěstitelů (plocha téměř 300 

ha)

❑ Hamé: ostatní druhy ovoce a zelenina (plocha a počet 

dodavatelů neznámý)



Děkuji za pozornost


