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Zavádění nových účinných látek zaostává 
Zásadním èlánkem v ochranì rostlin, která ovlivòuje kvalitu a bezpeènost potravin, jsou zemìdìlci. Ti si ale stále víc stìžují, 
že nemají za pøípravky se zakázanou úèinnou látkou adekvátní náhradu, což v následujícím rozhovoru potvrzuje Ing. Miluše 
Dvoržáková z Èeské asociace ochrany rostlin. Vìnuje se ale i dalším oblastem, napøíklad ekologickým ochranným pøípravkùm, 
obchodu s padìlanými a nelegálními ochrannými prostøedky èi soubìžnému obchodu.
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Ing. Miluše 
Dvoržáková, 
Èeská asociace 
ochrany rostlin.

Foto CCPA

• Ochrana rostlin pomocí pøí-
pravkù na ochranu rostlin 
(POR) a pomocných prostøed-
kù na ochranu rostlin je dùleži-
tá, o tom zemìdìlci nepochy-
bují. Pøevážnì o ní pochybují 
ekologiètí zastánci zemìdìl-
ské produkce, ochránci život-
ního prostøedí, vodohospodáøi 
a èást veøejnosti. Jak asociace, 
která sdružuje výrobce a do-
vozce pøípravkù na ochranu 
rostlin, pøesvìdèuje odpùrce 
o nutnosti jejich používání?
Èlenové asociace jsou renomova-
nými celosvìtovými výrobci nejen 
konvenèních, ale i ekologických 
pøípravkù a pomocných prostøed-
kù na ochranu rostlin. Všechny 
pøípravky musí pøed uvedením na 
trh projít øádným registraèním øí-
zením v Evropské unii, které je po-
važováno za nejpøísnìjší na svìtì. 
Pokud jsou používány v souladu 
s platnou etiketou, je zajištìna je-
jich maximální možná bezpeènost 
pro lidi, zvíøata i životní prostøedí. 
Asociace se dlouhodobì vìnuje 
programu zamìøenému na ochra-
nu vod prostøednictvím správné 
aplikaèní praxe a zamìøuje se také 
na školení správného používání 
osobních ochranných prostøedkù 
v zemìdìlství. Je èlenem pracov-
ní skupiny k Národnímu akènímu 
plánu k bezpeènému používání 
pesticidù.
V oblasti komunikace s veøejností 
je situace složitìjší a èasto dochá-
zí k nepochopení z nedorozumì-
ní, neboť bìžný spotøebitel si ne-
uvìdomuje, že použití pøípravkù 

zemìdìlci musí použít kombina-
ci nìkolika pøípravkù, což zname-
ná mnohem vyšší spotøebu POR 
a nutnost nìkolikanásobné apli-
kace na poli, tedy rozhodnì nic 
co by pøispívalo k ekologizaci ze-
mìdìlství. 
• Nezpùsobují zákazy EU od-
klon od chemických ochran-
ných pøípravkù k náhradì za 
ekologické ochranné pøíprav-
ky? Je možné si s nimi v rost-
linné výrobì vystaèit?
Ochrana rostlin je komplexní zále-
žitostí a záleží na konkrétní situa-
ci (napøíklad výskyt choroby, práh 
škodlivosti napadení škùdcem), 
která urèuje, jaký z nástrojù je tøe-
ba použít. Vývoj biopesticidù pro-
chází v posledních letech velkým 
rozvojem a naši èlenové patøí mezi 
jejich nejvìtší dodavatele na svì-
tové trhy. 
V nìkterých pøípadech existují bio-
pøípravky, legislativnì pøesnìji: 
pøípravky povolené pro ekologic-
ké zemìdìlství, které mohou být 
pro nìkteré rostlinolékaøské situa-
ce v zemìdìlství a v urèitých plodi-
nách øešením, v jiných a pøevažují-
cích pøípadech je vhodnìjší použít 
pøípravek konvenèní. 
Pøípravky pro ekologické zemìdìl-
ství se obecnì vyznaèují sofi stiko-
vanìjší aplikaèní nároèností, která 
se prolíná s komplexnìjší a hlub-
ší znalostí problematiky pìstová-
ní jednotlivých plodin, bionomií 
škodlivých èinitelù a s tím souvi-
sejícím pøizpùsobením celé plodi-
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že úèinné látky jakoby neubýva-
jí. Zúžení spektra úèinných látek 
zprvu výraznìji zasahuje do uplat-
òování antirezistentní strategie 
jako povinné souèásti integrované 
ochrany rostlin, která v nìkterých 
menšinových plodinách již není 
takøka možná, posléze v druhém 
kroku postupnì mùže již pøicházet 
neøešitelnost pøímé ochrany plodi-
ny proti škodlivému èiniteli. 
Lapidárnì øeèeno: nastavené 
»tempo« zákazového úbytku 
úèinných látek v EU výraznì pøe-
konává inovaèní potenciál vìdy 
smìøující k vzniku, vývoji a zave-
dení nových úèinných látek do ze-
mìdìlství v EU. Úbytek úèinných 
látek také nahrává obchodu s ne-
legálními pesticidy.
V posledních letech se povolová-
ní POR stává také otázkou politic-
kou, což do znaèné míry znevažu-
je systém hodnocení a povolování 
POR v EU, který je založen na vì-
deckém hodnocení rizik a zajišťuje 
maximální možnou míru bezpeè-
nosti pro lidi i životní prostøedí. 
• Mùžete uvést nìjaký pøí-
klad?
Pøíkladem mohou být neoniko-
tinoidy, které byly používány ve 
stopových množstvích jako mo-
øidlo osiv. Zákazem tìchto látek 
se tak zemìdìlci dostávají do si-
tuace, kdy jednotlivé zemì buï 
zažádají o udìlení výjimky na 
omezenou dobu 120 dnù, nebo 

nové agrotechniky vèetnì odlišné 
ekonomiky. 
Pøípravky pro ekologické zemì-
dìlství jsou èastìji dostupné 
v oblastech ochrany plodin pro-
ti škùdcùm a houbovým choro-
bám, velmi sporadická až nulová 
je jejich dostupnost pro selektivní 
ochranu plodin proti plevelùm. 
Pøípad od pøípadu mùže jejich 
použití znamenat i pøelomová øe-
šení, jindy mùže rovnìž i vychýlit 
pøirozenou rovnováhu mezi vý-
skyty dosavadních škodlivých or-
ganismù, kdy potlaèení jednoho 
mùže znamenat nárúst jiného èi 
jiných. Pokud se vezmou v úvahu 
holistická hlediska typu uhlíkové 
stopy, utužení pùdy, rozklad na 

spoustu toxikologicky velmi rùz-
norodì relevantních metabolitù, 
vìtšinou až èas ukáže pøednos-
ti, ale i nedostatky jednotlivých 
øešení. 
• Snaží se výrobci a dovozci
reagovat proti zákazùm nìkte-
rých úèinných látek vývojem 
nových pøípravkù na jiném zá-
kladì èi dovážet jiné pøíprav-
ky? Pokud ano, mùžete uvést 
nìjaké konkrétní pøíklady 
z praxe?
Vývoj nového pøípravku, pøesnì-
ji nové úèinné látky pro rostliny, 
je velmi podobný vývoji léèebné 
úèinné látky pro èlovìka nebo do-
mácí èi užitková zvíøata a trvá asi 
10 až 12 let. V tomto ohledu jsou 

si rostlinolékaøství, humánní a ve-
terinární medicína velmi blízké. To 
znamená, že vývoj se v této ob-
lasti nemùže odvíjet od souèas-
né situace, politického klimatu 
a aktuálních hodnotících pravidel, 
ale vìdecké týmy musí pracovat 
s pøedstihem 10 až 15 let. 
• Kolik procent a v jakém ob-
jemu z celosvìtového obcho-
du tvoøí obchod s padìlanými 
a nelegálními ochrannými pro-
støedky? Kolik zaujímá prodej 
nelegálních a falšovaných pes-
ticidù v EU-28 z jejich celkové-
ho prodeje? Kolik èiní procent 
z prodejù falzifi káty dováže-
né do Èeské republiky a v jaké 
hodnotì? Na jakém místì stojí 
ÈR ve výskytu nelegálních pøí-
pravkù na trhu EU? 
Obchod s nelegálními pesticidy, 
jehož objem každoroènì roste, 
pøedstavuje vážné bezpeènostní 
riziko pro stabilitu svìtového po-
travinového systému, jehož funk-
cí je zajištìní dostatku kvalitních, 
dostupných a bezpeèných potra-
vin. V nìkterých regionech Af-
riky a Asie pøedstavuje až 25 až 
30 % trhu. 
Mùže se zdát, že se nás problémy 
v tak vzdálených regionech ne-
týkají, ale s postupující globali-
zací jsou dovozy potravin z tìch-
to zemí každodenní skuteèností. 
Podle údajù EUIPO z roku 2017 
pøedstavují nelegální pesticidy 
13,8 % z celkového trhu EU, je-
jich výskyt na trhu ÈR je odhado-
ván na 17,8 %, což pøedstavuje 
obrat témìø 930 milionù korun 
a staví nás na tøetí. nejhorší mís-
to v unii. 
Nelegální POR pøedstavují bezpeè-
nostní riziko nejen pro spotøebite-
le a životní prostøedí, ale také pro 
pracovníky v zemìdìlství, kteøí 

Drony se 
využívají k cílené 
aplikaci ochrany 
rostlin. 

Foto Pixabay

Podívej se do pole, 
pokusné políèko 

s cukrovkou. 
Foto CCPA

Podíl padìlaných a ilegálních ochranných pøípravkù 
na ochranu rostlin na trhu EU-28 

na ochranu rostlin (nìkdy v rozpo-
ru s národní legislativou nespráv-
nì laicky a novináøsky nazývaných 
pesticidy) je jen jedním z nástro-
jù ochrany rostlin, ale že ochrana 
rostlin má zásadní vliv na kvalitu 
a bezpeènost potravin. 
K tomu si pøiètìme fakt, že v ze-
mìdìlství pracuje jen kolem 1 % 
obyvatelstva a spotøebitel se tedy 
s reálným zemìdìlcem prakticky 
nepotká. Jedinou cestou z tohoto 
bludného kruhu je, aby jedni byli 
ochotni vysvìtlovat a druzí ochot-
ni naslouchat. 
• Jaké cesty si k tomu zvolila 
asociace? 
Komunikace s veøejností je jed-
nou z našich priorit a ve spolu-
práci  s nìkolika zemìdìlci jsme 
pøipravili projekt Podívej se do 
pole, jehož cílem je ukázat širo-
ké veøejnosti, jak funguje ochrana 
rostlin a jak se projeví na kvalitì 
plodin, pokud nebude provedena 
správnì. 
V rámci Mezinárodního roku zdra-
ví rostlin 2020 jsme se spoleènì 
s dalšími úèastnili pøípravy výsta-
vy Lékaøi rostlin v Národním zemì-
dìlském muzeu, pøipravili pøíruèku 
FAO Zdravé rostliny – zdravá pla-
neta pro dìti a již nìkolik let pod-
porujeme soutìž Rostlinolékaøi do 
škol pro studenty støedních od-
borných škol a gymnázií. Všech-
ny tyto aktivity podporujeme 
také komunikací na www.ccpa.cz 
a www.facebook.com/ccpa.cz.
• V posledních letech Evrop-
ská unie zakazuje používat nì-
které úèinné látky. Zemìdìlci 

poukazují na 
to, že nemají 
za pøípravky 
se zakázanou 
úèinnou lát-
kou adekvát-
ní náhradu, 
snižují se jim 
výnosy kvù-
li chorobám èi 
škùdcùm... 
Pravdou je, že 
systém EU na 
jedné stranì 
pøichází  s mno-
ha restrikcemi 
a na stranì dru-
hé nedostateè-
nì podporuje 
zavádìní inova-
cí a nových technologií do zemì-
dìlství (nové techniky šlechtìní, 
precizní zemìdìlství). 
Vzhledem k tomu, že pøíprav-
ky získávají povolení k použití na 
dobu urèitou a neustále se zvyšu-
jí požadavky na jejich bezpeènost, 
dochází roènì pøi procesu obno-
vení povolení k zákazu asi 10 až 
20 konvenèních, vysoce úèinných 
látek. Vzhledem k tomu, že se roè-
nì povolí pouze jedna až tøi nové 
konvenèní úèinné látky, výraznì 
klesá poèet pøípravkù bez adek-
vátní náhrady. 
• Co zpùsobuje úbytek pøí-
pravkù? 
Je tøeba zdùraznit i multiplikaèní 
efekt zákazu jen jedné úèinné lát-
ky v EU. Pokud je tato látka obsa-
žena pouze v jednom jednoslož-
kovém pøípravku, platí pravidlo 
1 = 1, to znamená zákaz jedné 
úèinné látky omezí jeden pøípra-
vek. Pokud je ovšem jedna úèin-
ná látka obsažena v pøípravcích 
napøíklad dvousložkových nebo 
tøísložkových, tak jejím zákazem 
konèí všechny takové pøíprav-
ky, nastupuje øetìzový efekt typu 
1 = 2 až 50 (jedna úèinná látka 
= ukonèení povolení 2 až 50 pøí-
pravkù døíve v EU dostupných pro 
rostlinolékaøe). 
Úbytek úèinných látek bývá stati-
sticky »maskován« novì povole-
nými látkami, jako je mléko, ocet 
a další, takže to opticky vypadá, 

Zdroj CCPA
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jsou úèinkùm tìchto látek opako-
vanì vystavováni.
• Jak se nelegální pesticidy do-
stávají na trh EU a jak je mo-
hou zemìdìlci rozeznat? 
I když je systém regulující pestici-
dy v EU považován za jeden z nej-
pøísnìjších na svìtì, sám o sobì 
nedokáže výskytu nelegálních 
POR zamezit, neboť tento obchod 
je v rukou dobøe organizovaného 
mezinárodního zloèinu. 
Nelegální pesticidy vstupují na trh 
EU nejèastìji prostøednictvím ná-
moøních pøístavù, kde je šance na 
jejich záchyt celními orgány nej-
vìtší. Jakmile jsou ale uvedeny na 
jednotný evropský trh, je jejich do-
hledatelnost velice složitá. V loò-
ském roce zachytil Europol v rámci 
operací Silver Axe, jíž se úèastni-
lo 32 zemí, 1346 tun nelegálních 
pesticidù.
Zásadním èlánkem, který ovlivòuje 
kvalitu a bezpeènost rostlinné pro-
dukce, je zemìdìlec, a je tedy na 
nìm, jaký typ pøípravku k ošetøe-
ní pìstovaných plodin použije. Vìc 
ovšem není tak jednoduchá, ne-
boť prostým pohledem je témìø 
nemožné rozdíl mezi originálem 
a jeho napodobeninou odhalit, to 
lze pouze laboratorním rozborem. 
Ve vìtšinì pøípadù obsahuje ne-
legální pøípravek úèinnou látku, 

která »funguje« jako v originál-
ním pøípravku a zemìdìlec vi-
zuální kontrolou porostu nezjistí, 
že použil napodobeninu. Na dru-
hou stranu jsem pøesvìdèena, že 
vìtšina zemìdìlcù si je vìdoma 
toho, že nekupují originál. 
Pokud se zemìdìlec chce vy-
hnout použití nelegálních pøí-
pravkù, je dùležité nakupovat od 
renomovaných registrovaných 
distributorù, kteøí øádnì vystaví 
všechny potøebné doklady a vy-
hne se lukrativním nabídkám za 
cenu o 30 až 40 % nižší, než je 
originál. 
Pokud má zemìdìlec o pùvodu 
zboží pochybnosti, mìl by se ob-
rátit na výrobce originálního pøí-
pravku nebo na Ústøední kontrol-
ní a zkušební ústav zemìdìlský 
(ÚKZÚZ), který je v ÈR kompe-
tentním orgánem pro uvádìní 
POR na trh.
• Zpùsob, jak se na trhu EU ne-
legální pøípravky ve vìtšinì 
pøípadù legalizují, je takzvaný 
soubìžný obchod. Co si pod 
tímto pojmem pøedstavit? 
Institut soubìžného obchodu 
vznikl se vznikem Schengenského 
prostoru a umožòuje všem sub-
jektùm nakupovat libovolný POR 
v jakékoli zemi a prodávat ho 
v jiné zemi tohoto prostoru, po-

kud je zde øádnì registrován, 
a to nikoli pod jménem, s nímž 
byl v zemi nákupu zakoupen a ani 
pod jménem, s nímž ho má zare-
gistrován pùvodní výrobce v zemi 
prodeje, ale pod vlastním jmé-
nem provozovatele soubìžného 
obchodu. 
V praxi tak pøi zdánlivém splnì-
ní všech legislativních podmínek 
mùže vytvoøit »krytí« pro napros-
to nekontrolovatelný pohyb sou-
bìžných pøípravkù, kdy je praktic-
ky neodhalitelné, kdy, kde a kým 
byl nìjaký soubìžný pøípravek na-
hrazen nìèím jiným, než je dekla-
rovaný originál. 
Evropská komise oznaèila soubìž-
ný obchod jako hlavní zpùsob, jak 
se na trh EU nelegální pøípravky 
dostávají, na druhou stranu je tøe-
ba si uvìdomit, že jde o napros-
to legální zpùsob obchodování 
s pøípravky, který je zakotven 
v naøízení è. 1107/2009, o uvá-
dìní pøípravkù na ochranu rostlin 
na trh, a proto není dùvod se pøí-
pravkùm ze soubìžného obcho-
du od renomovaných distributo-
rù vyhýbat.
Zemìdìlec, který nákupem nele-
gálních pøípravkù podporuje kri-
minální èinnost, plnì nese dù-
sledky svého jednání, což se mùže 
promítnout i do ztráty dotaèní 
podpory nebo sankcemi za naklá-
dání s nelegálními pøípravky vyplý-
vající z porušení zákona o rostlino-
lékaøské péèi. 
• Moderní zemìdìlství musí 
vyrobit stále více potravin na 
zmenšující se výmìøe orné 
pùdy. Má souèasné zemìdìl-
ství dost možností, jak produ-
kovat zdravé, tedy bezpeèné 
potraviny, a pøitom zabezpeèi-
lo dostatek potravin? 
Souèasnou nejvìtší výzvou ev-
ropského zemìdìlství je zavede-
ní strategií Z farmy na vidlièku 

a Biodiverzita 2030, které navr-
hují snížení používání pesticidù 
o 50 %, navýšení ploch ekologic-
kého zemìdìlství na 25 % a vy-
nìtí 10 % pùdy ze zemìdìlského 
využití. Tyto strategie budou mít 
zásadní vliv na budoucnost ev-
ropského zemìdìlství s odpoví-
dajícími dùsledky na jeho struk-
turu a produktivitu. 
Domníváme se, že cíl snížit po-
užívání pesticidù do roku 2030 
o 50 % je nereálný a sám o sobì 
nedosáhne požadovaného cíle 
udržitelnìjší výroby potravin v EU. 
Celá problematika zdaleka není 
o procentech, ale spíše o celko-
vém nastavení zemìdìlské kon-
cepce v EU, vèetnì nastolení otá-
zek potravinové sobìstaènosti 
a bezpeènosti, podpory/nepod-
pory národnì-místnì produkova-
ných potravin a souèasné nasta-
vení subvenèní politiky EU v rámci 
spoleèné zemìdìlské politiky. 
Je nezbytné, aby v pøípadì zákazu 
nìkterého z pøípravkových øeše-
ní mìl zemìdìlec stále k dispozi-
ci dostatek dalších nástrojù, které 
mu umožní udržitelné pìstování 
plodin jak z hlediska dopadu na ži-
votní prostøedí, tak z hlediska eko-
nomického. 
Zmìna klimatu vede k výskytu 
nových škùdcù a invazivních dru-
hù, pro jejichž úspìšnou kontro-
lu je potøeba nových inovativních 
nástrojù. Považujeme za dùleži-
té, aby evropské právní pøedpisy 
umožòovaly rychlé zapojení ino-
vací tak, aby byla zachována kon-
kurenceschopnost evropského ze-
mìdìlství. 
Je nezbytné, aby veškeré cíle byly 
stanoveny realisticky, na zákla-
dì vìdeckého posouzení dopa-
dù. Takovou studii EK dosud ne-
pøedložila. 

Eva KOØÍNKOVÁ SEIFERTOVÁ,
spolupracovnice redakce
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dnešní doby.
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Projekt Podívej se 
do pole má pøiblížit 
široké veøejnosti rea-
litu zemìdìlské pra-
xe a vysvìtlit dùvody 
a pøínosy použití pøí-
pravkù na ochranu 
rostlin. 

Zdroj CCPA


