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NAP A IOR BRAMBOROdbor 
bezpečnosti 

potravin

Předvádějící
Poznámky prezentace
Vyjděte prosím z tohoto titulního snímku, který je přímo v prezentaci – přepište název, podnázev (autora) a datum prezentace dle potřeby, vyměňte případně titulní fotografii, a to buď přes pravé tlačítko myši Změnit obrázek, nebo obrázek smažte a vložte nový pomocí ikony uprostřed zástupného symbolu pro vložení obrázku. Klikněte na nově vložený obrázek a přeneste jej do pozadí přes Nástroje obrázku / Formát / Přenést dál / Přenést do pozadí. Některé objekty, jako logo, hnědá horizontální linka a černá svislá linka, jsou proto umístěny přímo na snímku (jinak by byly překryty velkým obrázkem, neboť objekty vložené v šabloně se stávají její pevnou součástí a nelze měnit jejich velikost, umístění ani vrstvu). Pokud byste vložili titulní snímek jako nové rozložení, bylo by třeba logo, horizontální a svislou linku nakopírovat ze vzorové prezentace (po vložení se umístí na správnou pozici). Lépe je ovšem využít výše zmíněný postup, který je výměnou za to, že titulní fotografie zůstane měnitelná vzhledem k možnostech a omezením PowerPointu.



MZe koordinuje 
společné činnosti 
MZe, Ministerstva 
zdravotnictví a 
Ministerstva životního 
prostředí 
prostřednictvím 
Národního akčního 
plánu (NAP) 
k bezpečnému 
používání pesticidů 
v ČR. 

NÁRODNÍ AKČNÍ 
PLÁN PRO 
BEZPEČNÉ 
POUŽÍVÁNÍ 
PESTICIDŮ

Kompetence oblasti 
„Pesticidy a NAP“ 
byly předány od 1. 1. 
2020 na MZe  z 
Odboru zemědělských 
komodit na Odbor 
bezpečnosti potravin, 
Oddělení bezpečnosti 
potravin



AKTUÁLNÍ  PROBLÉMY A CÍLE  IOR

Integrovaná ochrana rostlin  – součást Směrnice EK 2009/128/EK, článek č. 14, 
Příloha č. III – dodržování 8 zásad IOR

PODPORA INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN V PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR  

CÍLE RIZIKA

PREVENCE (MONITORING) NEDOSTATEK VHODNÝCH KONTROLNÍCH NÁSTROJŮ

ORGANICKÉ HOSPODAŘENÍ NEDOSTATEK DOKONALÝCH KONTROLNÍCH METOD 

NECHEMICKÉ METODY ÚBYTEK VHODNÝCH ÚČINNÝCH LÁTEK

APLIKACE HERBICIDŮ                              OPAKOVANÉ APLIKACE BĚHEM SEZONY (EKON.  NÁKLADY)

STŘÍDÁNÍ PLODIN REZISTENCE ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ K ÚČ. LÁTKÁM

STŘÍDÁNÍ POR (HERBICIDŮ) ŠPATNÉ NAČASOVÁNÍ APLIKACE (ŚIRŠÍ APLIKAČNÍ OKNO)

ANTIREZISTENTNÍ STRATEGIE ZDLOUHAVÉ A DRAHÉ POVOLOVACÍ PROCESY ÚČ. LÁTEK

DOKONALÁ APLIKAČNÍ TECHNIKA POR

Předvádějící
Poznámky prezentace
CílePrevence – přehlídky pozemků, Rostlinolékařský portál (monitoring po okresech), popřípadě cílený monitoring (drony), včasný zásahOrganické hospodaření – hnojení (podpora ŽV)Nechemické – např sběr mandelinkyPRE a časně POST emergentní aplikace herbicidů na plevele, kdy jsou v růstové fázi 2-3 děložních lístků (větší efekt)Střídání plodin (od roku 2020 platí na všechny erozně ohrožené půdy plocha do 30 ha, od roku 2021 bude platit plocha všech pozemků do 30 ha)Antirezistentní strategie – lepší je prostřídat účinné látky, ovšem účinných látek stále ubývá, řeší se to vhodnými tank-mixyRizikaNedostatek kontrolorů a kvalitních poradcůKontrolní metody nejsou jednoznačné a vyčíslitelné – postižitelnost (sankce) lze jedině na základě statistikyÚbytkem ú.látek nedochází k takovému střídání v použití ú. látek, tedy to vede k rezistenci vůči chorobámOpakované aplikace – pokud použijeme účinné látky s nízkým rizikem vede to k menší účinnosti čili k opakovaným aplikacímRezistence – užívání stejné účinné látky vypěstují odolnost rostliny Špatně načasovaná aplikace – znát růstové fáze plevelů, rozdílné jsou např. u dvouděložných plevelů a naopak u trávovitých plevelů



AKTUÁLNÍ PROBLÉMY  V PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR 

VYLOUČENÍ POUŽITÍ NĚKTERÝCH ÚČINNÝCH LÁTEK 
V OCHRANNÉM PÁSMU II. STUPNĚ ZDROJŮ 
POVRCHOVÉ VODY (ETIKETY POR!) 

V BRAMBORÁŘSKÉ OBLASTI SE TAKOVÝCH LOKALIT 
VYSKYTUJE NĚKOLIK – OHROŽENÍ PĚSTOVÁNÍ 
BRAMBOR

DOTAČNÍ TITUL INTEGROVANÁ PRODUKCE  -
BRAMBORY ZATÍM NEBYLY ZAŘAZENY DO TOHOTO DT

V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ (SZP) OD ROKU 
2022 JE ZVAŽOVÁNO ZAŘADIT TUTO KOMODITU DO 
TOHOTO DOTAČNÍHO TITULU

TENDENCE ZAŘADIT BRAMBORY POD IP ZELENINY



PLNĚNÍ CÍLŮ NAP 

NOVÉ APLIKACE ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO PORTÁLU: 

„AKTUÁLNÍ VÝSKYTY ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ V 
OKRESE“ 

„MAPY VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ 

„FYTOSANITÁRNÍ RIZIKA EU“ 

„REZISTENCE ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ“ 

PŘÍPRAVA ELEKTRONICKÉ EVIDENCE POR A S TÍM 
SPOJENÉ ZAVEDENÍ 2D MATRIX KÓDŮ U POR



NAPLNĚNÍ CÍLŮ NAP A IOR 

ZACÍLENÍ NA PŘESNÉ A DIGITÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

INVESTICE DO VÝZKUMU

INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE (APLIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE,  2 D KÓDY)

PŘESTO ALE STÁLE UPLATŇOVAT FARMÁŘSKÉ 
ZKUŠENOSTI A SELSKÝ ROZUM

Předvádějící
Poznámky prezentace
Zacílení  (cílené aplikace)- aby se zabránilo rozptýlení POR v oblastech (např. v OPVZ)GPS technologieMožnost používání v budoucnu cílené aplikace POR pomocí dronů (jejich vyjmutí z letecké aplikace, které jsou zakázány od roku 2012 zákonem 326)Investice do výzkumu (může podpořit fin. podpora NAP)Nové nástroje na monitoring



DĚKUJI
ZA POZORNOST 

Kontakt: jitka.gotzova@mze.cz

Předvádějící
Poznámky prezentace
Vyjděte prosím z tohoto závěrečného snímku, který je přímo v prezentaci – upravte texty dle potřeby, vyměňte případně podkladovou fotografii, a to buď přes pravé tlačítko myši Změnit obrázek, nebo obrázek smažte a vložte nový pomocí ikony uprostřed zástupného symbolu pro vložení obrázku. Klikněte na nově vložený obrázek a přeneste jej do pozadí přes Nástroje obrázku / Formát / Přenést dál / Přenést do pozadí. Toto řešení zachovává možnost výměny podkladového obrázku – více viz poznámka u titulního snímku.
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