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INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN (IOR) JE 
NEUVĚŘITELNĚ ŠIROKÝ POJEM

IOR je provázaným komplexem zásad, které na sebe navazují a vytváří tak harmonický
celek. Dodržováním IOR lze předcházet výpadkům výnosů v jednotlivých letech a lze tak
zajistit půdní úrodnost bez navyšování vstupů. Chemie by neměla nahrazovat chyby
v agrotechnice a v pěstebních technologiích.

IOR ZAHRNUJE:
1. Správnou zemědělskou praxi (výběr odrůdy, střídání plodin, zpracování půdy, hnojení,

použití přípravků na ochranu rostlin - POR atd.)
2. Preventivní metody ochrany
3. Využívání metod prognóz a monitorování škodlivých organizmů (ŠO)
4. Využívání ekonomických prahů škodlivosti (kritická čísla)
5. Přednostní využívání selektivních POR a biologických prostředků
6. Monitoring rezistence ŠO k pesticidům
7. Využití nejlepších dostupných technik (precizní zemědělství)

Nejedná se o nic nového. V ČR se uplatňují prvky IOR - monitoring, prahové hodnoty (kritická
čísla), předpovědi atd. již od 60. let minulého století.



POMOC INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN 
(IOR) V NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ „ZELENÝCH“ 

STRATEGIÍ

S IOR je v Evropě stále více počítáno jako s jedním z hlavních nástrojů k
naplňování cílů strategií. U strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ je to
zejména snižování spotřeby chemických pesticidů a s tím spojená ochrana
opylovačů (Biodiverzita).

INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN

ZAJIŠŤUJE VYSOKOU KVALITU ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE V UDRŽITELNÉM, 
S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BEZPEČNÉM A EKONOMICKY 
SPOLEHLIVÉM ZPŮSOBU HOSPODAŘENÍ

SNIŽUJE VSTUPY CHEMICKÝCH LÁTEK DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

PODPORUJE ROZŠIŘOVÁNÍ POUŽÍVÁNÍ BIOLOGICKÉ OCHRANY ROSTLIN

Hlavní komplikací v naplňování zásad IOR je právě jejich šíře, protože v řadě oblastí chybí jasná 
kritéria a specifické požadavky. Z těchto důvodů a s ohledem na nové strategie je připravována 
legislativní úprava.



LEGISLATIVA…
REVIZE SMĚRNICE EP A RADY 2009/128/ES

Na konci března letošního roku by měl být představen návrh revidovaného
znění směrnice společně s dopadovou studií.

„Uvidíme, co nám EK představí.“

Hlavní body aktualizace směrnice:

Upřesnění požadavků integrované ochrany rostlin tak, aby způsob jejich 
kontroly nepřinášel zvýšenou administrativní zátěž pěstitelům ?

a) Nejméně ambiciózní cíl: Důkladnější školení pro poradce o IOR,
přizpůsobení současných principů IOR potenciálu nových technologií a
precizního zemědělství

b) Středně ambiciózní cíl: Vedení konkrétních záznamů profesionálními uživateli
pesticidů jako nástroj pro monitorování a prosazování implementace IOR

c) Nejambicióznější cíl: Použití povinných norem pro konkrétní plodiny jako
základ pro budoucí kontroly a prosazování IOR (spojení s možnými pobídkami
v rámci budoucí SZP)



LEGISLATIVA…
REVIZE SMĚRNICE EP A RADY 2009/128/ES

Hlavní body aktualizace směrnice:

Harmonizace požadavků na Národní akční plány (NAP):

a) Komise vypracuje další pokyny a šablony, aby se pokusila učinit NAP
efektivnějším a užitečnějším

b) Hlášení skrze NAP o každoročním pokroku členských států při dosahování
cílů strategie Farm to Fork (F2F)

c) Nahrazení NAP hlášením o pokroku ve F2F (ve vazbě na SZP)

Podpora a zjednodušení používání účinných látek a přípravků představujících 
nízké riziko

Úprava statistiky spotřeby tak, aby dostatečně umožňovala srovnání použití 
pesticidů u jednotlivých plodin a použití mezi zeměmi EU

+ Řada dalších: Sledovatelnost původu a pohybu POR, Odborná způsobilost,  
Aplikace POR prostřednictvím dronů, Shromažďování informací o otravách, 
Ochrana životního prostředí



Hlavní úkoly MZe ve vazbě na IOR

DOSTUPNOST PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
Tak aby bylo umožněno střídání účinných látek v rámci antirezistentních strategií.

PODPORA CITLIVÝCH KOMODIT
Bez pestrého osevního postupu jdou aplikovat zásady IOR jen stěží.

REALISTICKY NASTAVIT LEGISLATIVU
Neměly by se nadměrně zvyšovat administrativní nároky na zemědělce i státní správu.

FINANCOVÁNÍ
V rámci společné zemědělské politiky, kterou v současné době silně ovlivňuje Green 
Deal.



…KDE ČERPAT INFORMACE K IOR ?
 Průvodce IOR 
http://eagri.cz/public/web/file/546640/Pruvodce_IOR_upraveny_2020.pdf

 Rostlinolékařský portál
https://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|domu|uvod

 Agrorisk – systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí a ŠO v zemědělství
http://www.agrorisk.cz/

Web ÚKZÚZ stránky 
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/integrovana-ochrana-rostlin/

 Metodická příručka IOR proti chorobám, škůdcům a plevelům – Polní plodiny
(Pavel Talich; Vladimi ́r Řehák; František Kocourek; Petr Ackermann; et al) 

 Akreditovaní poradci pro OR

 Poradenská centra pro IOR

 Výzkumné ústavy a zemědělské univerzity

http://eagri.cz/public/web/file/546640/Pruvodce_IOR_upraveny_2020.pdf
https://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|domu|uvod
http://www.agrorisk.cz/
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/integrovana-ochrana-rostlin/


DĚKUJI
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Odbor bezpečnosti potravin
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