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Úloha rostlinolékařství a 

rostlinolékaře v moderní 

zemědělské produkci

„Ve znalostech je síla“,  Sir Francis 
Bacon, 1527
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Cílem JE Cílem NENÍ

eliminovat populace 
škodlivých činitelů pod 
prahy ekonomické 
škodlivost

populace škodlivých 
činitelů totálně vyhubit

souvislosti…..



7 309 957 965



• 7 309 957 965  Současná světová 
populace 

42 592 873  Narození letos info 
329 465  Narození dnes info 

17 574 330 Úmrtí letos 
135 941   Úmrtí dnes 

25 018 543  Letošní čistý populační 
přírůstek 

26 520    Úmrtí v důsledku hladu dnes 
x

40%!



• rok 2050 - 9 miliard lidí
• vyspělé státy – stagnace  počtu obyvatel, 

demografie 
• největší část nárůstu světové populace  

v rozvojových zemích
• v roce 2009  1 miliarda lidí, kteří hladoví
• v posledních 15 letech neustálé zvyšování 

počtu hladovějících lidí
• nedostatek potravin  každodenně 

odpovědný za 25 tisíc lidských životů
• pokud mají lidé hlad, existují 3 možnosti 

reakce: revolta, migrace nebo smrt
• hladový svět je nebezpečný svět



• svět produkuje dost potravin pro všechny, ale mnozí se 
k nim nedostanou z politických , ekonomických i 
logistických důvodů

• zatímco vyspělý svět produkuje v průměru 5t obilovin z ha, 
průměrné výnosy např. v subsaharské Africe a jižní Asii 
nepřesahují 1,5t

• stagnující nebo klesající výměra zemědělské půdy 

• růst cen potravin – index FAO +23% za 12 měsíců – nejen 
nepříznivé klimatické podmínky, ale zvýšená poptávka v 
rychle rostoucích ekonomikách 



Klimatická změna??!!

• 120 let - +1oC

• Množství srážek se nemění

• Ubývá „zahradnických dešťů“

(zdroj Mendelu)

• Fytopatologie??!!



Fakta ČR

• podstatné změny ve struktuře hospodaření na půdě
• pokles stavů hospodářských zvířat (zejména skotu)
• podstatné snížení produkce chlévského hnoje
• výrazný pokles ploch jetelovin
• stabilita výnosů i celých systémů hospodaření
• strukturnost půd
• organická hmota v půdě
• vododržnost půdy a krajiny





Směrnice č.128  o trvalém používání 
POR

Nařízení vlády ČR o snižování 
používání POR + nový NAP



POR
• pro veřejnost velmi  citlivá oblast
• veřejnost – hybatel politiky
• tlak veřejnosti na kriteria
• rizika  a jejich vnímání – mnohdy 

iracionální
• Opatrnost určitě ano, ale 

objektivní fakta
• harmonizace hodnocení a povolování
• 1991 – 1000 úč.l. v EU
• 2015 – méně než 300 úč.l. – odborné 

posouzení



Východiska
• progresivní modernizace zemědělské produkce a 

zvýšení investic do zemědělství a do 
zemědělského výzkumu

• intenzivnější využívání genetických zdrojů pro 
šlechtění jako donorů nové kvality

• optimalizace technologických vstupů včetně 
geneticky modifikovaných organismů 

• stále větší podpora rozvoje udržitelného 
zemědělství

• tedy zemědělství, které nebude i při vysoké 
produkční úrovni negativním faktorem pro 
životní prostředí. 



Rostlinolékařství včetně ochrany skladovaných 
zemědělských surovin

Jedním ze základních vstupů do rostlinné 
produkce jsou rostlinolékařská opatření 

eliminující negativní vliv škodlivých 
organismů

Integrovaná ochrana rostlin – půda, voda,  
výživa, mechanika, biologie, POR



Research Institute for Fodder 

Crops, LtD. Troubsko

Děkuji za pozornost

• AFB1                              7,2 mg/kg

• DON                                 10 mg/kg

• ZEA                    nad 10 000 mg/kg

• Arsenik                            15 mg/kg

• NaCl 3750 mg/kg

• Prosaro 250 EC    nad 2500 mg/kg

LD50 akutní toxicita orální potkan



Kukuřice zrno ČR 2014

1750 ppb  vs. 28 000 ppb



Vývoj POR

• Klesá počet nových úč.l. ve vývoji

• 1999 – 65

• 2012 – 28

• 100 000  prescreening – 1 ú.l.

• 8-10 let, 200 mil €

• Paradoxní efekt – nebude substituce!!!



Současný stav

• Neonikotinoidy

• Thiram

• Diquat

• Glyphosate

• A jak dál…..



POR v pitných vodách 2013 
(zdroj SZÚ)

• počet monitor. pesticidních látek      118

• celkový počet stanovení                69  157

• pod mezí stanovitelnosti               63  901  (92,4%) 

• počet s překročením limitu                   42 (0,006%)

• kokteil 

• limit 0,1 ug/l

• „staré“ pesticidy

Bezpečná výživa 2016



Vyhovělo: 90/93 
1. 6. 2015 - 30. 10. 2015 SZPI

• Kontrola reziduí pesticidů v ovoci a zelenině na farmářských trzích 

• V rámci Národního akčního programu zaměřeného na snižování obsahu reziduí 
v zemědělských komoditách byla zjišťována kontaminace rezidui pesticidů v 
produktech prodávaných na farmářských trzích.
U vytipovaných druhů ovoce a zeleniny nabízených na farmářských trzích byla 
ověřována přítomnost reziduí pesticidů. 



Systémy integrované 

ochrany rostlin zaručují 

kvalitu potravin

●Bezpečná výživa 2016



Děkuji

Děkuji za pozornost


