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Úvod
Vydávané Sm rnice pro integrované systémy p stování ovoce v roce 2008 jsou již
osmým vydáním této publikace, které zajiš uje Svaz pro integrované systémy p stování ovoce (SISPO) Holovousy. P edkládaná publikace byla zpracována kolektivem autor
z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná ského Holovousy s.r.o., Výzkumného ústavu
rostlinné výroby Praha – Ruzyn , Zemcheby Chel ice s.r.o. a Ovocná ské unie R. Ve sm rnicích jsou vymezena pravidla pro uplat ování systému integrované produkce ovoce v R
v rámci Svazu pro integrovanou produkci ovoce. Nové vydání sm rnic je aktualizováno na
základ výsledk výzkumu a praktických zkušeností p stitel . Je více harmonizováno s
obecnými sm rnicemi Mezinárodní organizace pro biologický boj se šk dci a plevely (IOBC)
a reaguje na adu nových legislativních opat ení týkajících se ochrany zdraví, kvality potravin, ochrany p írody, zacházení s pesticidy, evidence p dy a obecných opat ení v rámci
integrované produkce zem
lských plodin. Sm rnice jsou jednak interním p edpisem len
SISPO, ale také ve ejným dokumentem ur eným pro kontrolní orgány, obchodníky a p edevším spot ebitele. V zájmu jejich p ehlednosti jsou proto odd leny sm rnice od metodických
ástí. Metodiky pro integrovanou ochranu ovoce (Lánský a kol., 2005, dále jen Metodiky IO)
jsou neodd litelnou p ílohou t chto sm rnic. ásti, jejichž pravidelná reedice není ú elná,
byly z vlastních sm rnic vy len ny jako jejich p ílohy, na které jsou uvedeny odkazy
v p ípad pot eby. P ipravuje se zpracování Metodiky integrované produkce ovoce shrnující
závazné i doporu ené metody nebo prost edky p stování, ochrany, výživy, sklizn a skladování ovoce, které nahradí zmín né metodiky a p ílohy v rámci oficiální registrace do evropského systému IP. V souladu s obecnými sm rnicemi IOBC jsou prost edky ochrany t íd ny
do zeleného, žlutého a erveného seznamu, který je p ílohou t chto sm rnic a bude každoro
aktualizován v souladu se zm nami v registraci p ípravk provád né Státní rostlinoléka skou správou a v návaznosti na aktuální výsledky výzkumu. ílohami sm rnic jsou dále
vzory evidence výskytu škodlivých organism , ochranných zásah a hnojení a je zde uveden
seznam odr d povolených k výsadb v systémech integrované produkce.
Sm rnice byly uvedeny do souladu s obecn závaznými standardy (normami), registry
a legislativními opat eními platnými v R a EU a pokud to vyžadují souvislosti s obsahem
sm rnic a ztotož ují se s pot ebami systému integrované produkce ovoce, jsou na tyto dokumenty uvedeny odkazy. Dále jsou sm rnice z v tší ásti v souladu se závaznými doporueními na integrovanou produkci ovoce v rámci požadavk na agroenvironmentální opat ení
vyplývajícími z na ízení vlády . 79/2007 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis , zákona
. 252/1997 Sb. o zem
lství v platném zn ní. Sm rnice SISPO uvád jí i principy kontrol
dodržování pravidel, které garantují zna kovou kvalitu ovoce, spojenou zárove s p stební
technologií p átelskou k životnímu prost edí. Sm rnice definují pravidla integrované produkce
ovoce, která p stitel m umož ují uvád t na trh zna kové ovoce, jehož vysoká kvalita i zp sob p stování jsou garantovány nezam nitelnou ochrannou známkou. Ochranná známka
SISPO byla v roce 1997 zaregistrována Ú adem pr myslového vlastnictví pod íslem
201150. Sm rnice tak umož ují spot ebitel m a obchodník m vytvo it si p edstavu o náro nosti p stování, o kvalitativní hodnot produkovaného ovoce i o vlivu p stební technologie
na životní prost edí, krajinu a na zdraví lidí. Obsahují dále systém kontrol, na základ kterých
bude pov ený len kontrolní komise provád t kontroly v lenských podnicích SISPO, nezbytné pro ud lení nebo odejmutí práva na užívání svazové ochranné známky na vyp stované ovoce.
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1. Integr ovaná produkce ovoce
Integrovaná produkce ovoce (dále jen IP) je ekonomická produkce ovoce vysoké
kvality, která dává p ednost ekologicky p ijatelným metodám a minimalizuje nežádoucí
vedlejší ú inky agrochemikálií p i jejich používání. Klade d raz na zvýšení ochrany
životního prost edí a lidského zdraví (podle definice Mezinárodní organizace pro biologickou ochranu – International organisation for biological control of pests and
weeds - IOBC, ve francouzké transkripci zkratka OILB).
Cíle integrované produkce ovoce:
Prosazovat ekonomicky p ijatelnou a trvale udržitelnou produkci ovoce, která spl uje
požadavky na udržování životního prost edí pro multifunk ní zem
lství, zejména jeho složky sociální, kulturní a rekrea ní.
Produkovat zdravé ovoce vysoké kvality s minimálním výskytem zbytk (reziduí) pesticid .
Chránit zdraví p stitel , pracujících s agrochemikáliemi.
Podporovat a udržovat vysokou biologickou rozmanitost v ekosystému sad a jejich
okolí.
Up ednost ovat využití p írodních regula ních mechanism proti škodlivým organism.
Chránit a podporovat dlouhodobou úrodnost p dy a minimalizovat zne iš ování vody,
dy a vzduchu.

2 . S v a z p r o i n t e g r o v a n é s ys t é m y p s t o v á n í o v o c e
Svaz pro integrované systémy p stování ovoce (SISPO) sdružuje p stitele a ostatní zainteresované osoby za ú elem úsp šného a jednotného uplat ování princip a cíl integrované produkce ovoce, jako projev jejich kladného vztahu k p írodnímu prost edí
a úcty ke spot ebiteli. V rámci SISPO jsou smluvn vymezena základní práva a povinnosti
len i svazu, garantující dodržování princip integrované produkce ovoce jako specifického,
jasn definovaného zp sobu produkce ovoce, jeho skladování i uvád ní na trh s pozitivním
vlivem na ochranu životního prost edí, lidské zdraví, kvalitu a bezpe nost potravin požadovanou spot ebiteli.
Povinnosti SISPO
Shromaž ovat aktuální informace o nových metodách, principech, standardech
i regula ních mechanismech integrované produkce ovoce (IP).
Shromaž ovat a analyzovat informace o postoji spot ebitel k produkt m s ochrannou
známkou SISPO pop . o jejich nárocích nebo požadavcích na kvalitu ovoce a p edkládat lenské základn návrhy na opat ení vyplývajících z analýz.
edávat aktuální informace len m prost ednictvím sm rnic, metodik, odborných školení, tiskovin a webových stránek.
Prosazovat a hájit všeobecn uznávané principy IP i s nimi spojená práva, nároky
a zájmy p stitel sdružených v systému IP.
Poskytnout právo ozna ovat ovoce ochrannou známkou registrovaným p stitel m,
spl ujícím podmínky pro její p id lení.
Kontrolovat dodržování sm rnic, metodik a závazných regula ních mechanism IP
u registrovaných len svazu.
Odejmout právo ozna ovat ovoce ochrannou známkou registrovaným osobám, p i zjišní porušení podmínek pro její p id lení.
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Jmenovat expertní skupiny poskytující návrhy závazných rozhodnutí o ešení neobvyklých p ípad a skute ností v IP ve vztahu ke sm rnicím, metodikám, standard m
a ochranné známce.
Práva SISPO
Kontrolovat dodržování sm rnic, metodik a závazných regula ních mechanism IP
u registrovaných len svazu.
Odejmout právo ozna ovat ovoce ochrannou známkou registrovaným len m, p i zjišní porušení podmínek pro její p id lení.
Povinnosti len SISPO
Dodržovat principy IP, stanovené sm rnicemi, metodikami, standardy a ostatními regula ními mechanismy SISPO a jim legislativn nad azenými opat eními.
ídící pracovníci musí absolvovat každoro
alespo 1x odborné školení organizované svazem.
D stojn reprezentovat svaz svou vlastní produkcí nejkvalitn jšího ovoce a nejšetrn jším p ístupem k p írodnímu prost edí, zdraví lidí, zví at i rostlin.
Ozna ovat ochrannou známkou výhradn ovoce špi kové kvality.
Práva len SISPO
Používat ochrannou známku k ozna ování svého ovoce za podmínek stanovených pro
iznání práva k jejímu užívání.
Využívat a ú astnit se odborných, vzd lávacích, reklamních a propaga ních aktivit
SISPO.
Požadovat od svazu závazné rozhodnutí o ešení neobvyklých p ípad a skute ností
v IP ve vztahu ke sm rnicím, metodikám, standard m a ochranné známce.

3. Ochrana agrocenózy sad

a jejich okolí

ležitým cílem a požadavkem IP je ochrana p irozených organism a míst jejich života v agrocenóze sad a jejich bezprost edním okolí, které nesmí být škodliv pozm ovány
a znehodnocovány odvod ováním, ani zne iš ováním. V souladu s požadavkem IOBC na
vy len ní ploch, vedených a obhospoda ovaných jako ekologická náhrada za hospodá ské
plochy SISPO stanovuje následná opat ení:
1) Doporu uje registrovaným p stitel m vést evidenci ploch nevyužívaných
k zem
lské výrob v sadech a jejich bezprost edním okolí (okolí budov, manipula ních ploch, mok iny, sousedící lesní porosty, svahy, meze, p íkopy, ochranná
pásma, hráze a b ehy vodních rezervoár nebo tok , remízky, v trolamy atd.) Tyto
plochy porostlé rostlinami budou ekologickou náhradou za hospodá ské plochy využívané k výrob ovoce.
2) Na t chto plochách nesmí být používány pesticidy, um lá hnojiva, nadm rné organické hnojení a odvod ování. Tyto plochy slouží ke zvýšení rostlinné a živo išné
biologické rozmanitosti jako biokoridory mezi obhospoda ovanými plochami a refugia užite ných a indiferentních organism .
3) Vy len né plochy p stitel zachytí do katastrální mapy nebo plánku sad , které jsou
sou ástí dokumentace sad registrovaných v systému IP tak, aby podle nich mohly
být plochy kontrolovány. Není požadován p esný geodetický plán, ale pokud lokalizace kontrolním orgánem nem že být spolehliv provedena podle dokumentace,
je p stitel povinen poskytnout fyzicky navigaci v terénu. Do dokumentace vyjád í
ibližnou vým ru souhrnu t chto ploch v % z vým ry sad .
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4)

5)

6)
7)
8)

Vyzna ené plochy nemusí být ve vlastnictví p stitele, ten však ru í za spln ní podmínky 2. Zruší-li p vodní vlastník pozemku uvedený biokoridor, musí p stitel nalézt
odpovídající náhradu za zrušenou plochu.
V mikroregionech, jejichž nejmén 5% vým ry tvo í zvlášt chrán ná území
a obecn chrán ná území podle zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody
a krajiny ve zn ní platných p edpis a ur ených k ochran živých složek p írody
nebo ekosystém , nemusí p stitelé územn registrovaní v t chto mikroregionech
na svých pozemcích ekologickou náhradu hospodá ské plochy vy le ovat. Pro
územní vymezení jsou závaznými dokumenty Úst ední seznam ochrany p írody
v aktuálním zn ní, Na ízení vlády . 132/2005 Sb., edice Chrán ná území R, sv.
I-XIV (Agentura ochrany p írody a krajiny R & EkoCentrum Brno) a seznamy registrovaných a evidovaných významných krajinných prvk (vedené obecními ú ady
s rozší enou p sobností).
Významné zm ny na evidovaných plochách ve smyslu porušení bodu 2 je p stitel
povinen hlásit p edsednictvu svazu.
Kontrolní komise SISPO posoudí závažné zm ny podle bodu 6 a podá návrhy na
ešení a opat ení p edsednictvu ke schválení.
K posílení biologické rozmanitosti (diverzity) v sadech by m l p stitel v systému IP
provést alespo dv z následujících opat ení.
Vysazování živých plot kolem sad
Monokultura nebo smíšená kultura s dominantním druhem tvarovatelných listnatých
ke nebo strom jedno adá nebo více adá.
Doporu ené druhy d evin: olše, javory, líska, vrba, tavolník (všechny sady), zimolez
(všechny sady vyjma t ešní a višní), trnka (všechny sady vyjma slivoní
a broskvoní).
Vytvá ení biokoridor
javory, lípy, olše, vrba, dub, bez erný, trnka, tavolník, zimolez, líska, olše, chmel,
rákos, kop iva, lebeda, he mánek, eb ek aj.
Vysazení ke pro hnízd ní ptactva
šípkové r že, st emcha, brslen, trnka, tavolník, zimolez, líska.
Budování úkryt pro predátory
nocovišt pro sýkory, budky pro ptáky, bidýlka pro dravce, úkryty pro užite né
obratlovce, úkryty pro škvory, hnízda pro meláky.

Podrobnosti jsou uvedené v

íloze 1.

4. Um íst ní sad , podnože, odr dy a p stební systém
pro nové sady
Pro nové sady musí být vybrány a slad ny plochy, podnože, odr dy a p stební systémy tak, aby se dala p edpokládat ekonomicky úsp šná, pravidelná sklize kvalitního ovoce
s minimálním používáním agrochemikálií a postup nebezpe ných pro p írodní prost edí.
Je zakázáno p ipravovat plochy k p stování chemickou dezinfekcí p dy.
4.1. Výb r stanovišt
Pro systémy IP musí být vybrány plochy optimální k p stování ovocných druh i jejich
odr d podle oficiální odr dové rajonizace, která zahrnuje výb r a kategorizaci oblastí vhodných pro p stování ovocných d evin.
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4.2. Výb r doporu ených odr d
Pro zakládání nebo obnovu výsadeb by m ly být voleny odr dy odolné nebo alespo
tolerantní z hlediska citlivosti k hlavním chorobám a živo išným šk dc m, které lze úsp šn
stovat p i menší pot eb chemické ochrany. Pokud u n kterých ovocných druh ve šlechní na odolnost proti škodlivým initel m zatím nebylo dosaženo výrazn jšího pokroku, je
eba vylou it z p stování odr dy nejcitliv jší.
Seznam druh a odr d ovoce schválených pro SISPO je uveden v íloze 2. Tento seznam bude každoro
aktualizován a schvalován MZe R. Jsou up ednost ovány odr dy
rezistentní nebo tolerantní k chorobám nebo šk dc m.
Sadba musí být uznaná a m la by být certifikovaná jako bezvirózní. Pokud to není možné,
potom musí být použita sadba s nejvyšším dostupným stupn m zdravotní certifikace.
4.3. Výb r podnoží
Pro nov zakládané výsadby je doporu en sortiment podnoží v íloze 3, který zohleduje optimalizaci produk ních pot eb v rámci IP. P stiteli je dána možnost si zvolit podnož
pro konkrétní p dní podmínky, pro ur itou odr du a typ výsadby. V systémech integrovaného
stování ovoce se doporu uje vysazovat stromy na v tší vzdálenosti (volit voln jší spony).
Spln ní této podmínky nebude vyžadováno. Je ponechána volnost p stiteli pro jaký spon
stovaných ovocných d evin se rozhodne.
4.4. P stební systémy
V p stebních systémech jsou up ednost ovány jednotlivé ady. Stromky a ke e by m ly
mít jednotnou velikost, aby post ikové postupy mohly být bezpe
jší a ú inn jší. Vzdálenosti ad a strom v adách by m ly poskytnout dostatek prostoru pro stromek po celou dobu
jeho p edpokládané životnosti (v maximáln možné mí e omezit použití syntetických regulátor stu nebo hlubokého ezu.

5 . O c h r a n a v ýs a d e b p e d c h o r o b a m i
a ž i v o i š n ým i š k d c i
Systém ochrany v i škodlivým organism m je založen na dodržování zásad integrované
ochrany, na minimalizaci chemické ochrany a maximálním využívání biologických a ostatních
nechemických prost edk a metod ochrany.
1) Pro ochranu proti šk dc m a chorobám v sadech v systému integrované produkce
ovoce je možno použít jen prost edky ochrany uvedené v zeleném a žlutém seznamu
v íloze 4 této sm rnice (dále jen zelená a žlutá). P ípravky uvedené v zeleném seznamu je možno používat bez omezení, s výjimkou omezení doporu ených z hlediska
antirezisten ní strategie a omezení uvedených v P ehledu registrovaných p ípravk
na ochranu rostlin (dále jen PRP). Tyto p ípravky lze považovat za relativn nerizikové
z hlediska bezpe nosti potravin a vlivu na p irozené nep átele šk dc . Použití p ípravuvedených ve žlutém seznamu je podmín no dodržením podmínek uvedených
u nich v p íloze sm rnice. Pro p ípravky se zvýšeným rizikem výskytu reziduí
v produktech je to prodloužení ochranné lh ty p ed sklizní o 25% oproti PRP. Pro p ípravky rizikové pro p irozené nep átele šk dc je omezen po et aplikací nebo termín
aplikace. Je zakázáno použít p ípravky uvedené v erveném seznamu (dále jen ervená).
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Upozorn ní ! Seznam uvedený v bodech 1 a 2 je pod ízen PRP, ale odchylky uvedené v zelené a žluté skupin nad rámec PRP jsou pro leny závazné (nap . prodloužená ochranná lh ta (dále jen OL), maximální frekvence aplikací, povolený termín aplikace). Zelená, žlutá a ervená skupina je nezávislá na na ízení vlády . 242/2004 Sb.
v platném zn ní. Aplikace syntetických pesticid proti škodlivým organism m musí být
zd vodn na a dokumentována.
Ke zd vodn ní výb ru pesticidu, jeho dávky, termínu aplikace a frekvence aplikací se
využije monitorování škodlivých organism metodami uvedenými v Metodikách IO.
Zd vodn ním aplikace pesticidu je p ekro ení ekonomického prahu škodlivosti konkrétním šk dcem nebo komplexem šk dc , uvedeným v Metodikách IO ve vztahu
k metod monitorování, kultu e a rozsahu registrace pesticidu podle PRP a omezením,
daným zelenou a žlutou skupinou. Pokud pro žádnou z metod monitorování podle Metodik IO nejsou známy prahy ekonomické škodlivosti, je tolerováno použití pesticidu
zd vodn né zvýšením škod nebo výskytu škodlivého initele oproti p edchozímu období, pokud je toto zvýšení prokazatelné a dokumentováno nebo škodlivým výskytem
v p edchozí sezón , pokud bylo prokázáno a dokumentováno.
Dokumentace (evidence) monitorování škodlivých organism a podmínek pro vznik
napadení nebo infekcí se provádí podle ílohy 6.
2) Pro zabrán ní nebo oddálení vzniku rezistence klí ových druh škodlivých organism
k pesticid m ( íloha 9) musí být postupováno v ochran podle antirezisten ních strategií, uvedených v Metodikách IO. Mechanizmus ú inku povolených pesticid je uveden v Metodice IO v tabulce 3 a 7.
3) Pesticidní ochrana musí respektovat ochranu a podporu minimáln dvou druh klí ových antagonist šk dc kultur, uvedených v íloze 10 a minimalizovat jejich negativní ovlivn ní toxicitou p ípravk , podle tab. 12 Metodiky IO.
4) Ochrana proti fytofágním rozto m musí být v maximáln možné mí e založena na p irozeném výskytu dravých rozto , pop . jejich introdukci nebo u broskvoní také na výskytu sluné ka Stethorus punctillum.
5) Po et fungicidních ošet ení v sadu musí být zd vodn n sílou infek ního tlaku a pr
hem po así. P i ošet ení proti skládkovým chorobám se prodlouží ochranná lh ta fungicidu o 25 %.
Je povoleno 1 korek ní ošet ení akaricidem uvedeným v zelené skupin proti sviluškám a maximáln 2 proti vlnovník m a hál ivc m. P ípadné další ošet ení musí být doloženo p ekro ením meze hospodá ské škodlivosti a nedostate ným ú inkem predátošk dce. Do tohoto limitu se nezahrnuje ošet ení insekticidy s akaricidním ú inkem,
sm rované na hmyzí šk dce a ošet ení fungicidy s akaricidním ú inkem, v etn síry,
sm rované na p vodce houbových chorob.
6) V ochran proti šk dc m a chorobám ovocných plodin musí být preferovány agrotechnické preventivní metody ochrany a dostupné biologické, biotechnologické a genetické
metody p ed aplikací syntetických pesticid . P i aplikacích syntetických pesticid , pokud je to nezbytné, musí být preferovány p ípravky s ekotoxikologicky p íznivými parametry (p ípravky ze zeleného seznamu). Aplikace p ípravk ze žlutého seznamu
musí být minimalizována zejména na použití v rámci antirezisten ních strategií. Veškeré aplikace pesticid musí být evidovány dle ílohy 7 (Vyhláška . 371/2006 Sb.)
i použití chemických pesticid musí být, je-li to možné z hlediska prognózy rozsahu
napadení, preferováno lokální (ohnisková) ošet ení p ed ošet ením plošným, zejména
i použití p ípravk ze žluté skupiny.
7) Podmínkou pro ud lení práva užívání ochranné známky je dodržení ochranných lh t
pesticid uvád ných v PRP nebo u p ípravk ze žlutého seznamu v p íloze této sm rnice. P i dodržení OL nedojede k p ekro ení limit reziduí v ovoci p i uvád ní na trh
(Vyhláška 381/2007 Sb. stanoví maximáln p ípustné množství reziduí jednotlivých
druh pesticid v potravinách a v potravinových surovinách). Vyhláška stanovuje maximální limity reziduí (dále jen MLR) v mg/kg kontrolovaného vzorku ovoce pro kon10

zum. Ovoce s vyhovujícími MLR pro konzum nelze použít jako surovinu pro d tskou
výživu. U produkt ur ených jako tzv. po áte ní a pokra ovací kojenecká výživa
a výživa pro malé d ti, nesmí p ekro it maximální reziduální limit – 0,01 mg/kg
produktu (Vyhláška . 54/2004 Sb.).

6. Systém obd lávání p dy
Pro zajišt ní pot ebných výnos zdravého ovoce a ochrany životního prost edí je poebné v novat ošet ování p dy pozornost po celou dobu životnosti sadu. Koncem ervna lze
po výsadb do mezi adí zasít plodiny na zelené hnojení nebo každé druhé mezi adí zatravnit
sm sí slab rostoucích trav. V systémech sežínaného zatravn ní se nejlépe osv
ily slab
rostoucí odr dy kost avy ervené, nap . FEROTA, PERNILLE, ALICE, WALDORF,
TÁBORSKÁ, TAGERA, BARUSTIC, ELLIOTT, VALAŠKA aj. Tyto odr dy vytvá í v sadech
pevný drn a dob e snášejí asté sežínání. Vhodné pro sady jsou kombinace odr d kost avy
ervené s n kterými jinými travami, nap . psine kem tenkým GOLF, TENO aj., lipnicí lu ní
BALIN, DELFT, MORAVANKA, PANDURO, SLEZANKA aj., jílkem vytrvalým AHOJ, OLAF,
BRAVO, ESQUAIRE, GATOR, SAKINI aj. a lipnicí smá knutou RAZULA. V dalším roce,
nejpozd ji v ervenci, se stejným zp sobem zatravní a ošet ují zbylá mezi adí. Nezbytné je
sežínání plevel p ed sklizní ovoce, kdy nelze použít herbicidy. Výška trávy by nem la p esáhnout 15 cm a jejím pravidelným sežínáním zabráníme neproduktivním ztrátám vody ze
sadu. V oblastech, kde ro ní úhrn srážek nedosahuje 600 mm je vhodným systémem ošet ování p dy m lká kultivace s každoro ním výsevem rostlin na zelené hnojení nebo zatravn ní
výsadeb ob adu. Plodiny na zelené hnojení je nutné st ídat, nap . v osevním postupu: luskovinoobilní sm ska-ho ice-svazenka. Kultivujeme do hloubky max. 4 cm s ohledem na poškození ko en ovocných plodin. Do 5-8 cm je možné p du zkultivovat p i zapravování rostlin
pro zelené hnojení na podzim po sklizni ovoce. Z ekologického hlediska je výhodné, je-li
da pokryta rostlinným porostem i b hem zimy.

7. Regulace plevel
Cílem regulace plevel v integrovaných systémech p stování ovoce je udržení plevelných spole enstev vyskytujících se v p íkmenných pásech pod hladinou škodlivosti a zabrání negativního vlivu plevel na výnos a kvalitu ovoce. K hubení plevel v ovocných výsadbách je možné použít více zp sob , nap . kultivace p dy, mul ování, sežínání plevel
a aplikace povolených herbicid . Celoplošný herbicidní úhor je v sadech zakázán!
7.1. Mladé výsadby p ed nástupem do plodnosti
V prvním roce musí být plevele eliminovány p edevším na za átku vegetace s ohledem
na podporu ujmutí stromk a ke . Ší e p íkmenných pás ve výsadbách jádrovin a peckovin
je max. 1,0 m, tj. 0,5 m na každé stran ady. Krom mechanické kultivace mohou být aplikovány nízké dávky t chto p ípravk : GALLANT SUPER, PANTERA 40 EC, TARGA SUPER
5 EC. Ve výsadbách drobného ovoce je možné provád t m lké kultivace p dy, pop . mul ování.
Ve druhém ípadn ve t etím roce po výsadb platí stejná pravidla s tím, že pro chemickou regulaci plevel je možno použít další p ípravky uvedené v íloze 5, ve druhém roce
s výjimkou p ípravk , jejichž aplikaci lze provád t až od t etího roku (BASTA 15, GOAL 2 E,
KERB 50 W). P i cílené aplikaci je možno v tomto období aplikovat ROUNDUP (BIAKTIV,
FORTE, KLASIK, RAPID) a analogické p ípravky (CLINIC, DOMINATOR, GLYFOGAN 480
SL, GLYFOS, KAPUT HARVEST) a herbicid TOUCHDOWN nebo TOUCHDOWN
QUATTRO. Aplika ní za ízení musí umož ovat pásový post ik a musí být vybaveno krytem
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zamezujícím zasažení stromk . Aplikace herbicid m že být nahrazena kultivací p dy, sežínáním plevel , mul ováním p íkmenných pás (drcená k ra, pose ená tráva) a instalací
barevné fólie.
7.2. Plodící výsadby
Cílem regulace plevel v plodících výsadbách je zabránit tomu, aby nadm rným zaplevelením p íkmenných pás nedošlo k negativnímu ovlivn ní vývoje strom a ke i r stu
plod .
Ve výsadbách jádrovin je proto nutné udržovat hladinu zaplevelení pod limitní hranicí
(10% pokryvnosti) od rašení strom až po období intenzivního r stu plod , což je v závislosti
na odr
bu p elom ervence a srpna (u odr d sklízených v zá í) a nebo za átek zá í
(odr dy sklízené v íjnu). Plevelný pokryv t sn p ed sklizní nemá již negativní vliv na výnos
a kvalitu ovoce.
Ve výsadbách peckovin je regulace zaplevelení nezbytná zejména v období kv tu
a po celé 2 m síce p ed sklizní.
V drobném ovoci je nutno sledovat plevele po celé vegeta ní období, nebo tyto plodiny se vyzna ují zna nými nároky na vláhu a živiny.
7.2.1. Mechanická regulace plevel
Základní podmínkou úsp šné regulace plevel pro využití výchylné kultiva ní sekce je
vyhubení vytrvalých plevel , nap . pýru plazivého, svla ce rolního, pchá e rolního, pampelišky léka ské aj. v p íkmenných pásech. Kultivace je vhodná pouze ve výsadbách situovaných
na rovin nebo na mírných svazích a na p dách bez vyššího podílu kamene. Ú innost zásaproti plevel m je vyšší zejména za sucha.
Sežínání plevel traktorovými sežínacími stroji je výhodné p edevším v období t sn
ed sklizní nebo po sklizni ovoce v p ípad , že po poslední aplikaci herbicid došlo
k intenzivn jší regeneraci jejich nadzemních ástí.
Možnost snížení pot eby herbicidních zásah nabízí mul ování p íkmenných pás ,
tj. nastýlání organického materiálu na p dní povrch (výška mul e cca 10 cm). P edpokladem
innosti t chto alternativních postup je d sledná likvidace víceletých a vytrvalých plevel .
7.2.2. Chemická regulace plevel
V p íkmenných pásech je možné používat pouze herbicidní p ípravky uvedené
v zeleném a žlutém seznamu pesticid ve sm rnicích SISPO pro dané období
( íloha 5).
Celková ší e herbicidních pás v jádrovinách nesmí p esáhnout 1,5 m (tj. 0,75 m
na každou stranu ady), pouze ve starších výsadbách s širšími korunami lze ošetovat pásy v celkové ší i 2,0 m. V peckovinách bude tolerován herbicidní pás
o celkové ší i 3,0 m.
Ve výsadbách t ešní se glyphosátové herbicidy mohou aplikovat pouze herbicidním rámem opat eným krytem, který zabrání zasažení kmen strom .
Ve výsadbách drobného ovoce lze herbicidy aplikovat pouze p ed rašením
(CASORON G), v ervnu ípravky na bázi MCPA, po sklizni DICOPUR M 750
a na podzim KERB 50 W (pouze v ke ovém rybízu).
Herbicidy je nutno st ídat a b hem jedné vegetace nesmí být vícekrát aplikován
týž p ípravek ani jiný p ípravek obsahující stejnou ú innou látku. Výjimku tvo í herbicidy listové, nehromadící se v p
.
Jsou p ípustná maximáln 4 ošet ení povolenými herbicidy ro
.
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Pro celoplošnou aplikaci pampelišky léka ské v travním porostu jsou povoleny pouze p ípravky STARANE 250 EC a TOMIGAN 250 EC v dávce 2 l/ha, a to pouze
1x za 3 roky.
Všechna opat ení k regulaci plevel musí být evidována dle ílohy 7 (Vyhláška 371/2006 Sb). Evidence musí být uchovávána k pot ebám kontroly.
Podle dosavadních zkušeností se ve výsadbách jádrovin a peckovin osv
il následující
model regulace plevel :
V závislosti na spektru plevel provedeme jarní aplikaci n kterého z povolených herbicidních p ípravk . V mladých sadech je možné použití n kterých p ípravk v nízkých
dávkách nap . GALLANT SUPER, PANTERA 40 EC, TARGA SUPER 5 EC.
Ve starších výsadbách to jsou nap . AGIL 100 EC, BASTA 15, CLIOPHAR 300 SL,
GALLANT SUPER, LONTREL 300, PANTERA 40 EC, STARANE 250 EC, STOMP
400 SC, TARGA SUPER 5 EC, TOMIGAN 250 EC.
V p ípad pot eby se v jádrovinách a v peckovinách aplikuje n který jiný povolený herbicid, nap . AGRITOX 50 SL, CLINIC, DOMINATOR, GLYFOGAN 480 SL, ROUNDUP
(BIAKTIV, FORTE, KLASIK, RAPID), TOUCHDOWN.
Pozd ji je možné plevele regulovat pouze mechanicky (sežínání, kultivace). Po sklizni
je v p ípad výskytu trávovitých (chundelka metlice, ježatka ku í noha, lipnice ro ní,
psárka polní aj.) a n kterých širokolistých plevel (merlík bílý, pta inec žabinec aj.)
opodstatn ná pouze aplikace p ípravku KERB 50 W.
Ve výsadbách drobného ovoce, kde je nutno spoléhat na opatrné používání herbicid doplné kultivací mezi adí a sežínáním plevel , doporu ujeme tento postup:
V období vegeta ního klidu, nejlépe jeden m síc p ed rašením pupen , lze aplikovat
CASORON G a pozd na podzim (v listopadu) je možno použít p ípravek KERB 50 W
(ke ový rybíz).
V ervnu, po vzejití plevel (nap .svla ec rolní p i délce 30-40 cm), lze aplikovat v keovém erveném rybízu, stromkovém rybízu a angreštu p ípravky na bázi MCPA
(AGRITOX 50 SL, AMINEX PUR, AMINEX 500 SL, AMINEX 500 KMV, U 46 M FLUID)
Pouze po sklizni ke ového erveného rybízu, stromkového rybízu a angreštu lze podle
pot eby použít p ípravek DICOPUR M 750.
Neherbicidní metody regulace plevel a neošet ování na konci vegeta ní sezóny jsou preferovány.

8. Zavlažování sad
Závlaha má být používána v souladu s pot ebou. V sadech, kde je provozována, je
vhodné sledovat denní úhrny srážek a záznamy evidovat a archivovat. Pro optimální dodávku vody a ízení termínu závlahy je výhodné využití m
p dní vlhkosti (nap . VIRRIB).
Maximální objem vody použitý k závlaze je dán povoleným množstvím jejího odb ru (max.
300 mm/ha).
Voda pro závlahu musí spl ovat stanovené ukazatele, jejichž nejvýše p ípustné hodnoty
uvádí SN 75 7143 – Jakost vody pro závlahu (ú innost od r.1992). Podle p ílohy
k vyhlášce MZe . 20/2002 Sb. – M ení jakosti odebírané podzemní a povrchové vody
jsou stanoveny tyto ukazatele jakosti: U podzemní vody – chloridy, sírany, amonné ionty,
dusi nany, CHSK mangan, m , kadmium, olovo a pH. U povrchové vody – teplota vody,
pH, konduktivita, biochemická spot eba kyslíku p tidenní, chemická spot eba kyslíku dichromanem, amoniakální dusík, dusi nanový dusík a celkový fosfor. Voda pro závlahu nesmí
negativn ovliv ovat zdravotní stav lidí a zví at, p dní vlastnosti, jakost povrchových a podzemních vod a další složky životního prost edí. Závlahová voda má být istá a bez zápachu
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s ohledem k možnému vlivu na tržní kvalitu zavlažovaných plodin a na ovzduší. Z chemických ukazatel se vhodnost vody pro závlahu posuzuje vždy podle obsahu veškerých
rozpušt ných látek, chlorid , síran a pom ru Na+:(Ca2+ + Mg2+). Závlahová voda nemá obsahovat železnaté soli a chloridy (zejména chlorid sodný). Biologickými ukazateli závlahové
vody se rozumí charakteristiky jejího oživení makro a mikroorganismy. Vhodnost vody pro
závlahu se dále posuzuje podle ukazatel mikrobiologických, virologických a parazitologických. P i provozu závlahy se jakost vody kontroluje v reprezentativním profilu podle pot eby.
Podle dopl ku vyhlášky MZe . 20/2002 Sb. iní etnost jejího m ení – 1 x za pololetí
u podzemní vody a 1 x za pololetí u povrchové vody (p i odb ru menším než 0,1 mil. m3
za rok). Odb r vzork závlahové vody doporu ujeme z d vodu zajišt ní kvality a vypovídající schopnosti výsledk rozbor zajistit akreditovanou laborato í.

9. M echaniza ní prost edky k ošet ování
o v o c n ýc h d e v i n a a p l i k a c e p e s t i c i d
Tato kapitola slouží k celkovému dopln ní problematiky integrované ochrany ovocných
plodin. V systémech integrovaného p stování ovoce není stanoven limit post ikové kapaliny
i aplikaci pesticid . P stitel musí zajistit dostate nou izola ní vzdálenost od sousedních
pozemk , obytných i hospodá ských budov, vodních tok a ploch evidovaných jako ekologická náhrada za hospodá ské plochy, aby nedošlo k jejich zasažení aplikovaným pesticidem.
Úsp ch biologické ú innosti ošet ení závisí na použitém pesticidu, správném termínu
aplikace a ve velké mí e i na použité aplika ní technice.
Post ikova e musí být pravideln p stiteli se izovány a kalibrovány a musí vyhovovat
edn stanoveným požadavk m na testování post ikova . Musí být testovány uznaným
zástupcem (odborníkem) každé 2 roky (vyhláška 334/2004 Sb. o mechaniza ních prost edcích na ochranu rostlin). Doklad o testování aplika ní techniky musí být p i kontrole doložen.
i ochran ovocných sad musí být používána jen kvalitní aplika ní technika, která
umožní snížení objemu post ikové kapaliny p i aplikaci, zabrání úlet m post ikové kapaliny
a náležit ochrání obsluhu post ikova
p ed kontaktem a p sobením pesticid . Velikost
a profil post ikova em vytvá eného v jí e (pesticidního oblaku) by m ly být nastaveny tak,
aby odpovídaly ošet ovanému stromu. Preferovány jsou post ikova e se št rbinovými tryskami nebo tunelové post ikova e. Aplika ní za ízení herbicid musí umož ovat p esn definovaný pásový post ik a p i aplikaci musí být zabrán no nežádoucímu zasažení necílové
plochy. Traktor nebo samohybný post ikova musí mít kabinu.
Podle použitého objemu post ikové kapaliny lze zp soby aplikace v našich sadech rozlit na :
a) vysokoobjemový post ik - objem aplikované kapaliny je vyšší než 1.000 l/ha (používá se velmi omezen p i aplikaci n kterých akaricid a oleop ípravk , regulace
stu);
b) rosení - objem post ikové kapaliny 200 - 1.000 l/ha (nejrozší en jší aplika ní technologie využívá objem vody 300 – 600 l/ha);
c) nízkoobjemová aplikace - objem post ikové kapaliny je nižší než 200 l/ha, vyžaduje
speciální stroje, p ípadn úpravu rosi (št rbinové trysky, rota ní disky ap.).
i snižování objem post ikové kapaliny se musí zvyšovat její koncentrace, aby byla
zachována konstantní hektarová dávka pesticid . U tenzid (surfaktant ) se p epo et neprovádí, dodržuje se doporu ená koncentrace ve vztahu k objemu jíchy. Je-li doporu ená dávka
udávána v množství/ha, p epo ítává se na % z objemu 1.000 l. Aplikace pesticid musí být
provedena tak, aby nebyly zasaženy zdroje povrchových vod, ochranná pásma vodních zdro, plochy vyzna ené jako ekologická náhrada za hospodá ské plochy, v ely, necílové kultury
a ve ejné ani privátní plochy. P stitel musí zabezpe it, aby tato podmínka byla spln na ádným vyškolením obsluhy post ikova , ádným se ízením post ikova pop . jejich vybavením
protiúletovými kryty, ur ením správné denní doby ošet ení a ihlédnutím k aktuálnímu stavu
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i prognóze po así, zejména srážkám a v tru, tak aby nedošlo k úlet m nebo splavení pesticid , podmi ujícímu opakování ošet ení.
Za ízení na aplikaci herbicid bývá v tšinou nesené na p edním rámu traktoru. Po
obou stranách jsou k hlavnímu nosníku upevn na sklopná ramena s držáky trysek ší kov
stavitelná. Pokud výkyvné rameno p i jízd narazí na p ekážku (kmen stromu), vychýlí se
sm rem dozadu. Zp t do p vodní polohy je vráceno pružinou. Používají se symetrické št rbinové trysky. Ší ku ošet ovaného pásu ovliv uje po et trysek. P i aplikaci herbicid je t eba
dodržet co nejhrubší spektrum kapének, aby nebyl herbicid odnášen v trem na necílové
plochy. Pracovní tlak se se izuje na hodnotu kolem 0,05 MPa a proto musí být aplikátor vybaven p ídavným regula ním ventilem a funk ním manometrem. Nedodržení tlaku m že
negativn ovlivnit ú innost n kterých herbicid . Toto za ízení musí být rovn ž testováno
každé 2 roky dle vyhlášky 334/2004 Sb. o mechaniza ních prost edcích na ochranu rostlin.
Doklad o testování aplika ní techniky musí být p i kontrole doložen.

10. Hnojení sad
K hnojení sad mohou být použita jen minimální množství pr myslových hnojiv v souladu s vysokými sklizn mi kvalitního ovoce, a to jen tehdy, když analýza p dy nebo rostlinného materiálu ukazuje, že jsou opodstatn ná. Rizika a úrovn zne išt ní spodních vod
hnojivy, zejména dusi nany musí být minimalizována. Pro leny SISPO je závazná metodika
hnojení (PLÍŠEK 1990), v dalším textu stru
KM (Komplexní metodika) s následujícími
dopl ky a zd razn nými aspekty.
Stru ný výtah je na www.sispo.cz nebo v ílohách 11 - 18.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

P ed výsadbou musí být p da vzorkována a chemicky analyzována. Na základ analýzy se podle KM provede úprava p dní reakce (pH) a zásobení živinami p ed výsadbou.
Po výsadb musí být provád na v intervalech max. 6 let kontrola agrochemických
vlastností p dy jednotlivých ovocných sad . P dní vzorky se odebírají ze stálých odrných stanoviš (OS), jejichž vým ra je do 3 ha, na pozemcích s vyrovnanými
vlastnostmi až 5 ha. Každá ucelená výsadba s vým rou menší než 5 ha je samostatným odb rným stanovišt m. Na samostatná odb rná stanovišt se výsadba roz leuje, jestliže sestává z ástí, které se zjevn liší ve vlastnostech p dy. Vzorkování se
provádí podle KM.
Každý lenský podnik SISPO s vým rou sadu 10 ha a více je povinen vymezit
v rámci svých výsadeb nejmén jedno kontrolní stanovišt (KS), velké podniky jedno
KS na každých 50 ha výsadeb. Na t chto stanovištích bude závazné sledování obsahu živin v listech, obsahu minerálního dusíku v p
na za átku rašení a ke konci
kvetení.
V p dních vzorcích z OS se stanovuje: kationtová vým nná kapacita (KVK) a podíly
(%) jejího nasycení vápníkem, ho íkem a draslíkem, vým nná kyselost (pHKCl) a obsah p ístupného fosforu (podle Mehlicha II).
Situace odb rných stanoviš se zakresluje do mapy (plánku) výsadeb, která je souástí povinné dokumentace pozemk podniku. Intervaly agrochemického pr zkumu
mohou být podle pot eby kratší, je-li t eba sledovat nápravu výrazných disproporcí
zastoupení živin v p
nebo ešit problémy ve výživovém stavu rostlin.
K analýze vzork p dy a list na obsah živin je požadována akreditovaná laborato ,
protokoly o analýze musí být zachovány pro pot ebu kontrolních orgán po dobu minimáln 5 let a za správnost výsledk zodpovídá p stitel.
Pro pot ebu posouzení sporných p ípad p i kontrolní innosti a pro rozbory na obsah t žkých kov , byly kontrolní komisí SISPO ur eny oprávn né laborato e, jejichž
seznam je zve ejn n na webových stránkách.
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8)

9)

10)

11)

12)
13)

Draslíkem se p da nehnojí, má-li KVK nasycenou tímto prvkem (kationtem) na
více než 4 %. Hn j a kompost lze používat i nad touto hranicí (jako zdroj dusíku, fosforu a dalších živin a zejména humusu), ale jen ve výši dávek, uhrazujících p ibližný
ro ní odb r draslíku, t.j. zhruba 90 kg K (108 kg K2O) na 1 ha. Celková ro ní dávka
draslíku nesmí p esáhnout 1 % KVK dané p dy. Dávky draslíku, stanovené podle KM
edstavují závazné horní limity. Ovocná se m že rozhodnout podle vlastní úvahy
a možností, do jaké míry naplní tyto limity. Nem l by však v zájmu kvality i výše produkce nechat klesnout zásoby draslíku v p
pod 3 % KVK.
Fosforem se hnojí jen v sadech s obsahem fosforu v p
za azeným do kategorie
nízký nebo velmi nízký. Dosycovací hnojení fosforem se usm uje na p íkmenné
pásy. Nejvhodn jším hnojivem je kompost, obohacený již p i založení fosfáty. Minerální fosfore ná hnojiva lze použít i k p ímému hnojení. Pro zlepšení jejich ú innosti
je pak t eba aplikovat na pohnojené pásy p dy v t sném asovém sledu kompost,
hn j nebo jiný organický mul . Vhodným zp sobem hnojení je rovn ž injektáž (hloubková aplikace) kapalných nebo rozpušt ných fosfore ných hnojiv do ko enové zóny
evin. Obsah dostupného P ur ený analýzou p dy nebo rostlin nesmí p esáhnout
ípustné množství o více než o 10%, krom organických hnojiv aplikovaných každý
druhý nebo t etí rok.
Pro dosycování p dy ho íkem se používá jemn mletý dolomitický vápenec. Jen na
dách s obsahem uhli itan nad 0,3 % (pro plodiny citlivé k vápn ní na všech p dách) lze použít i síran ho natý nebo jiné hnojivo, obsahující ho ík v síranové for(pozor na eventuální doprovodný obsah draslíku, je-li již v p
této živiny nadbytek). V jednom roce je však p ípustné dosytit deficit ho íku v síranové form maximáln v rozsahu 2 % KVK.
Ro ní normativy dusíku ( íloha 14) se d lí na t i aplika ní termíny: 40 % na za átku rašení, 40 % po odkv tu, 20 % po ervnovém opadu. Obsah dusíku lze pro
všechny výsadby stejného charakteru stanovit u jednoho OS, není povinností odebírat vzorky z každé výsadby. Každá z díl ích dávek dusíku se m že dále lenit a prakticky uplatnit ve spojení s jinou pracovní operací, jako je aplikace herbicid , fungicid
nebo závlahových dávek. V sadech se závlahou se doporu uje brát v úvahu i dusík
v závlahové vod (na základ rozbor ). Byla-li však p íslušná závlahová dávka
opodstatn ná a jiný zdroj závlahové vody nebyl k dispozici, nehodnotí se jako p estupek, dojde-li pouhou závlahovou vodou k p ekro ení ro ního normativu dusíku.
Hnojí-li se v sadu kompostem jako jediným hnojivem s obsahem dusíku, p ipouští se
celková dávka dusíku v jednom roce až do 100 kg na 1 ha.
Listová hnojiva lze použít v povolených hektarových dávkách a po tu ošet ení, p i
kterém obsah jednotlivých prvk nep ekro í povolené limity.
Hnojivé post iky jsou p ípustné nejpozd ji jeden m síc p ed sklizní a pak op t po
sklizni. Výjimkou jsou post iky jablek vápenatými hnojivy, tyto lze aplikovat až do
sklizn .
Veškeré aplikace p dních hnojiv musí být evidovány podle
ílohy 8 (Vyhláška
91/2007 Sb.).
Hnojiva a hn j kontaminované toxickými a p írodnímu prost edí nebezpe nými látkami, stejn jako t žkými kovy nebo patogenními mikroorganismy jsou nep ípustné. Pro
pot eby ešení p ípadných sporných p ípad kontrol se doporu uje zaznamenávat
vod použitých hnojiv.
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1 1 . K o n t r o l a k o n t a m i n a c e t ž k ým i k o v y
Zdroje t žkých kov , jimiž m že být ovoce kontaminováno, jsou v p
, hnojivech, závlahové vod , pesticidech a prašných spadech z ovzduší. O obsahu t žkých kov
v ovoci rozhodují ješt další faktory (obsah organické hmoty v p
, p dní reakce, ovocný
druh, podnož, odr da). D ležitá je kontrola alespo nejvýznamn jších zdroj .
11.1. Kontrola t žkých kov v p

a v pr myslových hnojivech

U fosfore ných pr myslových hnojiv je t eba znát obsah kadmia (používat jen hnojiva
s deklarovaným obsahem Cd). Pr
rná ro ní dávka Cd na 1 ha nesmí být vyšší než
3 g. Jednorázová ro ní dávka Cd (p i zásobním hnojení fosforem) nesmí p ekro it
9 g.ha-1. Fosfore ná hnojiva nesm jí obsahovat více než 50 mg Cd na 1 kg P2O5.
stitel zajistí 1x za 5 let odb r vzork p dy z p dních blok , p ípadn jejich díl
a následný rozbor t chto vzork osobou odborn zp sobilou s osv
ením o akreditaci.
Odb r vzork p dy k rozbor m musí provád t akreditovaná laborato , která má k této
innosti pov ení od ÚKZÚZ. Seznam pov ených laborato í je uveden na webových stránkách SISPO. P stitel zajistí, aby byl odebrán nejmén jeden vzorek p dy o minimální hmotnosti 3 kilogramy na každých 20 ha ovocného sadu. Reprezentativní vzorek se odebere
z d kladn promíchaných díl ích vzork .
Mezní hodnoty chemických látek, které m že obsahovat vzorek p dy
ovocného sadu
Chemická látka

Mezní hodnota celkového obsahu chemické
látky v p
(mg.kg-1)

Olovo (Pb)

100

Kadmium (Cd)

0,4

Rtu (Hg)

0,6

Chrom (Cr)

100

Arsen (As)

30

11.2. Kontrola obsahu t žkých kov v závlahové vod
Kontrola obsahu t žkých kov v závlahové vod je popsána v kapitole 8.
11.3. Kontrola obsahu t žkých kov v ovoci
Vzorky ovoce pro stanovení obsahu TK se odebírají povinn . Výsledky rozbor jsou
platné 1 rok. P stitel zajistí, aby byl odebrán nejmén jeden vzorek ovoce o minimální hmotnosti 3 kilogramy na každých zapo atých 20 ha ovocného obhospoda ovaného sadu.
Odb ry se uskute ují krátce p ed sklizní. Pr
rný vzorek se odebírá z n kolika míst
v rozptylu po celé výsadb . Vlastní vzorkování se provádí náhodným odd lením plod ze
strom a ke . Pokud to podmínky umož ují, prochází se plocha sadu v diagonále. Plody se
odd lují st ídav z oslun ných a neoslun ných stran strom v r zných výškových hladinách
strom nebo ke . Pro analýzu obsahu t žkých kov musí být p edán vzorek o minimální
hmotnosti 3 kg.
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Mezní hodnoty chemických látek, které m že obsahovat vzorek ovoce
Chemická látka

Mezní hodnota celkového obsahu chemické
látky v ovoci (mg.kg-1)

Olovo (Pb)

0,4

Kadmium (Cd)

0,03

Rtu (Hg)

0,005

Chrom (Cr)

0,1

Arsen (As)

0,5

V p ípad zjišt ní vyšší hodnoty kteréhokoliv
sit p edsednictvu svazu.

žkého kovu, musí len tuto skute nost nahlá-

12. Kontrola kontaminace ovoce rezidui pesticid
Pokud nezávislým státním kontrolním ú adem (orgánem) byla provedena kontrola
ovoce u konkrétního p stitele na rezidua pesticid , je tento povinen oznámit ji a její výsledky,
pokud jsou mu známy, tajemníkovi SISPO.

1 3 . F y z i o l o g i c k ý s t a v a r o v n o v á h a o v o c n ýc h s t r o m
Fyziologický stav a rovnováha ovocných strom jsou ovliv ovány zejména zimním
a letním ezem, po tem vyvíjejících se pl dk , ošet ením p dy a hnojením. Tyto agrotechnické zásahy se vzájemn ovliv ují a teprve spole ný optimální výsledný efekt t chto zásah
že zajistit optimální fyziologický stav a fyziologickou rovnováhu ovocných strom .
V integrované produkci ovoce se mají jednotlivá agrotechnická opat ení optimalizovat
a harmonizovat tak, aby nedocházelo k jednostranným opat ením, která by mohla škodit
okolnímu prost edí, zhoršovat fyziologický stav a rovnováhu ovocných strom , což by m lo
za následek nepravidelné výnosy, nižší kvalitu plod a zvýšení pot eby ekonomických vstup
. pracnosti, spot eby hnojiv, vody a pesticid s negativním vlivem na prost edí. Ovocné
stromy fyziologicky vyrovnané by nem ly mít nejdelší jednoleté p ír stky p íliš krátké - pod
20 cm, ale ani delší než jeden metr. Na stromech by nem la být tolerována nadbyte ná násada plod , neupravená probírkou. M l by být zachován optimální pom r mezi násadou
pl dk a listovou plochou, ale i násadou pl dk a celkovým po tem kv tních pupen . Plody
z integrované produkce musí být zdravé, schopné dopravy a skladování. Mají být pln vyvinuté a vybarvené podle charakteru odr dy a mají odpovídat p edpis m o kvalit ovoce. Krovn jší kvality musí plody dosahovat také dobrou vnit ní kvalitu. Obsah nejcenn jších látek
v plodech jako cukr , kyselin, vitamín , minerálních a aromatických látek má být vyvážený.
Kvalitních plod lze dosáhnout jen ze strom fyziologicky vyrovnaných, se st edním r stem, optimální násadou plod , dobrými, ale p im enými a pravidelnými každoro ními výnosy.
edskliz ový stav ovocných d evin a ovoce ke sklizni musí kvalitativn odpovídat požadavk m na zna kové ovoce, nositele ochranné známky. Kontrolu fyziologické rovnováhy
ovocných strom a kvality plod d láme 5 týdn p ed p edpokládanou sklizní.
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1 4 . R e g u l a c e p l o d n o s t i o v o c n ýc h s t r o m
a kvality ovoce
Stromy a ke e musí být p stovány a ezány tak aby byla dosažena jejich zvládnutelná
uniformní velikost, rovnováha mezi r stem a pravidelnou úrodou plod standardních kvalitativních ukazatel , umož ující dobré prosv tlení a post ikování st edu strom .
V integrovaných systémech p stování ovoce jsou preferovány agrotechnické metody
regulace plodnosti a r stu ovocných d evin. Používání nep írodních, syntetických regulátor
stu je p ípustné pouze u bujn rostoucích odr d. K regulaci r stu je povoleno použití p ípravku REGALIS 10 WG.
Chemická probírka je možná na odr dách, kde její použití je požadováno pro ekonomickou produkci. K probírce plod jsou povoleny p ípravky na bázi kyseliny alfa-naftyloctové
(RHODOFIX, AGROSTIM FORTE).
Použití p ípravk usnad ujících mechanizovanou sklize je možné pouze u ovoce pro
zpracování, a to p i použití spodní hranice doporu ené hektarové dávky a p i dodržení stanovené ochranné lh ty. Povoleno je použití p ípravku ETHREL.
Vzhledem k tomu, že uvedené zásahy lze provád t i mechanicky, jsou všechny p ípravky k regulaci r stu a plodnosti uvedené ve žluté skupin a jejich aplikace bude tolerována
pouze ve zd vodn ných p ípadech.

15. Zásady tvarování a

e z u o v o c n ýc h d e v i n

V integrovaných systémech dáváme p ednost p irozen jším p stitelským tvar m p ed
tvary p ísnými. Nedoporu ujeme ve v tším rozsahu používat neselektivní zp soby ezu (uniformní ez), protože porušují fyziologickou rovnováhu strom a vedou k v tšímu výskytu
chorob a šk dc . Stejn tak nepravidelný ez, s následným p ehuš ováním korun, není
z tohoto hlediska vhodný.
i ezu se nejen prosv tlí koruna, ale odstra ují se v tve p íliš sklon né k zemi, aby
nebránily aplikaci herbicid nebo mechanickému ni ení plevel v p íkmenných pásech.
Technologické zásady ezu, optimální termíny a styl jsou uvedeny v metodikách p stování
ovoce vydávanými VŠÚO Holovousy s.r.o. K chemické regulaci r stu strom je možno využít
pouze p ípravky s minimálním negativním dopadem na životní prost edí (žlutá skupina).

16. Sklize , skladování a kvalita plod
Plody musí být sklízeny ve správný as odpovídající odr
a ú elu. Metody skladování
musí být takové, aby zachovaly vysokou vnit ní i vn jší kvalitu plod . Sklady a chladící za ízení musí být schopno zajistit maximální ú innost a jejich správné provozní podmínky musí
být pravideln kontrolovány. O provozních podmínkách musí být vedeny p esné záznamy
a tyto uchovávány ke kontrole.
Jen plody normativní vnit ní kvality smí získat osv
ení a mohou být ozna ovány jako
odpovídající standardu IP. ed prodejem musí být kvalitativn ohodnocen reprezentativní
vzorek plod každé významn jší odr dy z každého sadu a každého skladu. Záznamy o hodnocení musí být uchovávány a dostupné ke kontrole.
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1 7 . O š e t e n í p r o t i s k l á d k o v ým c h o r o b á m a p o r u c h á m
Nep ímé metody – šetrná sklize a odstra ování veškerého i opadaného ovoce ze sad .
Opadané ovoce a visící mumifikované plody na stromech jsou zdrojem pro infekci v p íštím
roce. Ovoce se musí sklízet a skladovat v istých obalech bez zbytk shnilých plod . Nasklad uje se pouze ovoce, které není napadeno chorobou, poškozené od šk dc nebo jinak
mechanicky poškozené. Nezbytné je udržování istoty ve skladech.
ímé metody – ochrana proti chorobám a šk dc m ve vegetaci výrazn sníží výskyt skládkových chorob. Odr dy náchylné ke skládkovým chorobám (nap . Golden Delicious) je nutno
ošet it p ed sklizní. Lze použít fungicidy povolené k ošet ení proti strupovitosti jablon . Nezbytn nutné dodržení ochranné lh ty použitého fungicidu, která se v systému IP p stování
prodlužuje o ¼!
Poskliz ové ošet ení syntetickými, v p írod se nevyskytujícími antioxidanty pro ochranu p ed
povrchovým hn dnutím (superficial scald) a ostatními poruchami je zakázáno.

18. K ontrola dodrž ování zása d pro integr ované systém y
p stování ovoce kontrolní komisí SIS PO
Ochranná známka SISPO je známkou Svazu pro integrované systémy p stování ovoce. O právu užívání ochranné známky lenem SISPO rozhoduje p edsednictvo na základ
návrhu kontrolní komise, která posoudí, zda byly dodrženy všechny podmín né body v etn
zákaz , p íkaz a limit . Pln ní i nepln ní doporu ení sm rnic není pro p id lení ochranné
známky podstatné.
Ochranná známka je nep enosná, m že ji používat pouze podnik, kterému byla
vydána a je jí možno ozna ovat jen ovocný druh, pro který byla vydána. P id luje se po
spln ní podmínek uvedených v t chto sm rnicích n a j e d e n r o k . Ochrannou známku
lze ud lit až po uplynutí t íletého p echodného období, b hem kterého ekatel p evede svoji
technologii na integrovaný zp sob p stování. To znamená, že ochrannou známku obdrží
nový len po spln ní všech podmínek p stování ve tvrtém roce lenství v SISPO.
Kontrolní komise je svazovou komisí, která je volena Valnou hromadou SISPO. Je
oprávn na kontrolovat dodržování t chto sm rnic v jednotlivých lenských podnicích a dávat
edstavenstvu svazu návrhy na ud lení ochranné známky. Vzor osv
ení o ud lení
ochranné známky SISPO je uveden v íloze 19 a vzor štítk na obaly je v íloze 20.
Na Valné hromad SISPO bude schváleno složení kontrolní komise a zvolen p edseda
komise. O rozhodnutí Valné hromady bude každý len informován.
U každého lena SISPO bude kontrola provád na nepravideln tak, aby každý podnik
byl kontrolován alespo 1x za 5 let. Kontrolu provede pov ený len (jmenovaný pracovník)
kontrolní komise SISPO. Kontroly mohou být provedeny i bez p edchozího oznámení. lenové SISPO zajistí, aby v dob kontroly byly p ístupné veškeré záznamy o stanovištních
podmínkách, záznamy o monitoringu biotických a abiotických faktor , o používání hnojiv,
pesticid ap. Vzor tiskopisu pro zápis o provedené kontrole je v íloze 21.
Každý len svazu zašle tajemníkovi svazu nejpozd ji do 30. listopadu b žného roku
tyto doklady:
- záznamy o monitoringu abiotických faktor a škodlivých organism (pr
h po así,
ehled infekcí strupovitosti, p ehled úlovk z lapa ) – pro ud lení ochranné známky
bude požadován alespo 1 z uvedených sledování !
- p ehled provedené chemické ochrany v sadech za rok – dle ílohy 7,
- p ehled hnojení v sadech - dle ílohy 8,
- výsledky analýz žkých kov v plodech z minulého roku,
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- výsledky analýzy žkých kov v p
- ne starší než 5 let
- kopie Osv
ení o funk ní zp sobilosti mechaniza ního prost edku o ochran
rostlin pro prostorové kultury – ne starší než 2 roky.
Bez p edložení t chto doklad nebude ochranná známka ud lena, ani nebude zapo ten
íslušný rok v p echodném období. Kopie doklad musí být k dispozici kontrolní komisi.
O ud lení ochranné známky rozhodne p edsednictvo svazu do 31. ervence.
Kontrola v podniku bude zahrnovat:
1. Kontrolu kontaminace p dy, hnojiv a závlahové vody t žkými kovy - lenové
edloží výsledky rozbor provedených laborato í s oprávn ním pro stanovování t žkých kov (seznam laborato í bude schválen na Valné hromad a p edán len m).
Výsledky kontroly jsou platné po dobu 5 let.
2. Kontrolu monitoringu biotických a abiotických faktor
- lenové p edloží záznamy z monitoringu.
3. Kontrolu používání hnojiv, pesticid a závlah - lenové p edloží p íslušné záznamy. Kontrolní komise má právo kontrolovat i ú etní doklady a skladovou evidenci
hnojiv a pesticid . P i kontrole bude tolerováno použití pesticid s jiným obchodním
názvem, které budou obsahovat stejnou ú innou látku jako pesticidy uvedené
v íloze 4 a íloze 5. Zvolené pesticidy musí být povoleny Seznamem registrovaných p ípravk SRS Brno k ochran daného ovocného druhu a v daném roce.
4. Kontrolu ovocných výsadeb - kontrolovat se bude dodržování zásad pro integrované systémy a jejich efektivnost. Komise je oprávn na odebírat ve výsadbách vzorky
dy, rostlin a ovoce pro vlastní kontrolu kontaminace cizorodými látkami. lenové
komise jsou oprávn ní provést orienta ní kontrolu sadu kteroukoliv z monitorovacích
metod.
5. Kontrolu kontaminace ovoce t žkými kovy - bude deklarováno výsledky rozbor
ovoce z kontrolních stanoviš . Výsledky rozbor jsou platné 1 rok od data kontroly.
6. Kontrolu kontaminace ovoce rezidui pesticid . Komise je oprávn na z výsadby
nebo ze skladu odebírat vzorky ovoce pro kontrolu kontaminace reziduí pesticid . i
nedodržení zásad pro integrované systémy p stování ovoce a p ekro ení obsahu
žkých kov v ovoci nebo p i p ekro ení limitu reziduí pesticid v ovoci ( íloha 4)
nebude dán návrh na ud lení ochranné známky SISPO. P ekro ení limitu reziduí nebo zjišt ní jakýchkoli reziduí látek neevidovaných nebo zakázaných t mito sm rnicemi bude d vodem k odejmutí práva užívání ochranné známky.
Upozorn ní : Kontrolní systém SISPO nenahrazuje kontroly jakosti potravin provád né
státními kontrolními orgány (ÚKZÚZ, SRS, MZe R, Hygienická služba, SZIF
ap.), ani kontroly dle NV . 242/2004 Sb v platném zn ní. O výsledku takové kontroly musí být informován tajemník svazu! Zjistí-li státní kontrolní orgány mimo jiné
i porušení Sm rnic SISPO, bude výsledek této kontroly d vodem k neud lení
ochranné známky v daném roce.
Pokud len SISPO nesouhlasí se záv ry kontroly, má právo se písemn odvolat do 15ti dn
ode dne kontroly p edsedovi SISPO.
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