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Ozimá pšenice

Poškození hraboši

79 % ploch bez poškození
13 % slabý výskyt
5 % střední výskyt
3 % silný výskyt
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Ozimá řepka 

Poškození hraboši
36 % ploch bez poškození
40 % slabý výskyt
15 % střední výskyt
9 % velmi silný výskyt
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Deratizace zbylých ohnisek konec září
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Food and feed security –
- the fundamental platform for sustainable development

-
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Zákazy účinných látek přípravků na ochranu rostlin pro zemědělskou praxi
vidíme jako další zásadní problém, zejména fakt, že pro moření osiva není 
adekvátní náhrada. 

Obáváme se, že při zrušení možnosti účinného moření osiva polních plodin lze 
očekávat nejen další útlum pěstování některých z nich, 
ale dojde i k navýšení foliárních postřiků (stejně jako v případě zákazu mořidel 
ze skupiny neonikotinoidů), což povede k další zbytečné zátěži životního 
prostředí a nákladům producentů, resp. se to promítne do ceny potravin.



Politika EU
Nový trend v IOR 

Rozhodování EK a EP
Neonikotinoidy a dopady



 Účinná látka Thiram – mořidlo Vitavax 2000
Významný přerušovač triazolových sledů v obilninách

Snižuje riziko vzniku rezistence houbových patogenů na triazoly
Kontaktní účinek, širokospektrální látka vč. Fusarium

Eliminace plísně sněžné
ČR 230 tisíc hektarů obilovin

Jediná alternativa pro osiva luskovin a olejnin
Velká odezva zemědělské veřejnosti

Zákaz



Účinná látka diquat – přípravek Reglone
Brambory, desikace, fytosanitace, povinnost

Jeteloviny, semenná sklizeň, dvoufázová sklizeň
Ne merkantilová produkce
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140 000 látek 

1 látka = patent = 200 mil. €

Chemie, biologie, toxikologie –
- 10 let vývoj přípravku + 10 let ochrana

200 studií pro registraci
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