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DŮSLEDKY STAŽENÍ NEONIKOTINOIDNÍCH MOŘIDEL  
PRO PRODUCENTY ŘEPKY V ČECHÁCH 

The consequences of withdrawal of seed dressings containing neonicotinoids  
for oilseed rape producers in Czech Republic 
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Instytut Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu, Poznań, Polsko 

Abstract: Following the limitations regarding the use of the neonicotinoids clothianidin, thiamethoxam and imidacloprid the insecticide 
seed dressings for oilseed rape were withdrawn from use in Czech Republic, as well as many other European Union member states. In 
consequence a group of economically important insect pests oilseed rape (leaf miners, Agromyzidae; cabbage root fly, Hylemyia brassi-
cae Bche.; diamond-back moth, Plutella maculipennis Curt.) is left without any legal possibility of chemical control. For the other impor-
tant pests of the early growth stage of oilseed rape development, there are mostly pyrethroids available. The available non-chemical 
methods (presented in the paper) are insufficient. 
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Abstrakt: Omezení použití neonikotinoidů clothianidin, thiamethoxam a imidacloprid, vedlo ke stažení insekticidních mořidel z použití 
v České republice a mnoha dalších členských státech Evropské unie. Důsledkem toho chybí možnosti chemické likvidace ekonomicky 
významných škůdců řepky (vrtalky, Agromyzidae; květilky zelné, Hylemyia brassicae Bche.; předivky polní, Plutella maculipennis Curt.). 
K omezení jiných ekonomicky významných škůdců časných vývojových fází řepky jsou na trhu dostupné především pyretroidy. Dostup-
né nechemické metody (uvedené v článku) jsou nedostatečné. 
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Co a proč bylo staženo? V březnu 2013 Evrop-
ská komise rozhodla o změně podmínek uvedení  imi-
daclopridu, clothianidinu a thiamethoxamu na trh. 
Rozhodnutí ponechalo možnost použití těchto účinných 
látek v ochraně rostlin, ale značně zúžilo rozsah regis-
trace. Mimo jiné zakázalo použití přípravků k ochraně 
rostlin obsahujících tyto látky k moření semen a půdní 
aplikaci u plodin atraktivních pro včely a u jarních 
obilnin. Veškeré zakázané použití muselo být staženo 
z etiket do konce listopadu 2013. V případě, že etikety 
obsahovaly několik použití, zakázané i povolené, ale 
rozsah registrace se týkal pouze zakázaného použití 
(např. mořidlo pouze pro osivo řepky nebo listový 
insekticid v ochraně jarního ječmene a pšenice) pří-
pravky pak byly staženy z trhu. 

Příčinou stažení byly pochybnosti o bezpečnosti 
těchto insekticidů pro včely. Podle odůvodnění uvede-
ného v rozhodnutí Evropské komise mohou být včely 
ohroženy prostřednictvím zvednutého prachu v době 
aplikace mořených semen, pozřením zbytku látky sou-
časně se znečištěným květovým pylem a nektarem a 
v případě kukuřice z konzumace gutace (kapaliny vy-
loučené v kapkách z rostliny kukuřice, která může být 
konzumována včelami). 

Omezení se týkají celé Evropké unie a celé řady 
plodin: obilnin, zeleniny, ovoce, bylin i průmyslových 
rostlin. Omezení se vztahuje také na ochranu rostlin, 
které nejsou pěstovány v našem klimatickém pásmu, 
jako bavlny, mandloní, rýže nebo jedlého kaštanu. 
Avšak pro české a polské zemědělce bylo nejvíce citel-
né stažení insekticidů používaných v ochraně velko-
plošného pěstování zemědělských plodin, především 
řepky a kukuřice. 

Důsledky stažení. Stažení se různým stupněm 
dotklo možnosti ochrany různých zemědělských plo-
din. 

Mořidla obsahující imidacloprid, clothianidin 
nebo thiamethoxam, jsou nadále používaná při pěsto-
vání řepy, cukrové i krmné, v ochraně brambor a také 
ozimé pšenice a ječmene.  

Naproti tomu vážným problémem velkoplošné-
ho zemědělství je stažení mořidel řepky (ozimé i jarní) 
a kukuřice. Pro řepku, která je citlivá na škůdce, nejsou  
dnes na trhu žádná insekticidní mořidla. Problém nedo-
statku mořidel se nevztahuje pouze na Čechy, mořidla 
nemají ani pěstitelé v dalších zemích, např. němečtí a 
polští. Důležité je přesto zdůraznit, že některé země, 
jako Rumunsko a Finsko, dosáhly zrušení a některá 
neonikotinoidová mořidla je zde možné používat. Ve 
Velké Británii bylo možné vyset mořené osivo na ploše 
kolem 30.000 ha, v oblastech nejvíce ohrožených dřep-
číkem olejkovým. 

Rok 2015 je prvním rokem, kdy se naplno pro-
jeví důsledky stažení, poněvadž na podzim 2013 ještě 
bylo možné mořidla použít, tedy sklizeň 2014 pocháze-
la ve velké míře z mořených semen.  

Moření osiva je považováno za metodu aplikace 
přípravků ochrany rostlin šetrnou k prostředí. Mladé 
rostliny můžeme přesto před škůdci chránit také pomo-
cí listových přípravků. Důležité je však zdůraznit, že je 
to řešení dražší a více náročné na práci pěstitele. Mimo 
to, ne vždy jsou listové přípravky alternativou staže-
ných mořidel. Možnosti zastoupení stažených mořidel 
uvádí Tabulka 1. 
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Tabulka 1. Insekticidy používané v ochraně řepky v České republice 
 po zrušení mořidel obsahujících neonikotinoidy 

Řepka 
olejka 

Škůdci regulovatelní 
zrušenými přípravky 

(mořidlo) 

Jsou na trhu k 
dispozici alter-
nativni příprav-

ky? 

Jaké jsou insekticidy obsahující alternativní přípravky? 

Mšice ANO Karis 10 CS (lambda-cyhalothrin), Pirimor 50 WG (pirimicarb) 

Pilatka řepková ANO 
Alphametrin ME (alfa-cypermethrin), Decis Protech (deltamethrin), 

Nexide (gamma-cyhalothrin), Rapid (gamma-cyhalothrin) 
Dřepčík olejkový, 

Dřepčíci rodu Phyl-
lotreta 

ANO 
Decis Protech (deltamethrin), Katare Zeon 050 CS (lambda-

cyhalothrin), Karis 10 CS (lambda-cyhalothrin), Nexide (gamma-
cyhalothrin), Poleci (deltamethrin), Rapid (gamma-cyhalothrin) 

Vrtalka kapustová NE - 
Květilka zelná NE - 
Předivka polní NE - 

Řepka 
ozimá 

Stonkoví krytonosci 
(Krytonosec řepkový, 
Krytonosec čtyřzubý) 

ANO 

Alphametrin ME (alfa-cypermethrin), Decis Protech (deltamethrin), 
Katare Zeon 050 CS (lambda-cyhalothrin), Karis 10 CS (lambda-
cyhalothrin), Nexide (gamma-cyhalothrin), Poleci (deltamethrin), 

Proteus 110 OD (deltamethrin, thiacloprid), Rapid (gamma-
cyhalothrin) 

Dřepčík olejkový, 
Dřepčíci rodu Phyl-

lotreta 
ANO 

Proteus 110 OD (deltamethrin, thiacloprid), Nexide (gamma-
cyhalothrin) 

Pilatka řepková ANO Nexide (gamma-cyhalothrin) 
Mšice ANO Karis 10 CS (lambda-cyhalothrin), Pirimor 50 WG (pirimicarb) 

Stonkoví krytonosci 
(Krytonosec řepkový, 
Krytonosec čtyřzubý) 

ANO 

Alphametrin ME (alfa-cypermethrin), Decis Protech (deltamethrin), 
Katare Zeon 050 CS (lambda-cyhalothrin), Karis 10 CS (lambda-
cyhalothrin), Nexide (gamma-cyhalothrin), Poleci (deltamethrin), 

Proteus 110 OD (deltamethrin, thiacloprid), Rapid (gamma-
cyhalothrin) 

Vrtalka kapustová NE - 

Řepka 
jarní 

Květilka zelná NE - 
Zdroj: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/ 
 

Z tabulky 1 zřetelně vyplývá, že po zrušení neo-
nikotinoidových mořidel zcela chybí možnost chemic-
ké ochrany před mnoha ekonomicky významnými 
škůdci časných vývojových fází řepky, jako jsou vrtal-
ky, květilky nebo předivka polní. Na trhu nejsou ani 
mořidla, ani foliární přípravky.  

Jestliže se podíváme na organismy, pro jejichž 
regulaci jsou registrovány foliární přípravky, také ne-
hýříme optimismem. Musíme uvážit, že přípravky, 
které jsou dostupné pro ochranu před dalšími škůdci, 
jsou hlavně pyretroidy. Není tajemstvím, že je to sku-
pina účinných látek, na které získávají škodlivé orga-
nismy relativně snadno odolnost.  

K omezení počtu některých škodlivých orga-
nismů můžeme s úspěchem použít nechemické metody. 
Bohužel možnosti využití nechemických metod 
v ochraně řepky proti škůdcům v časných fázích vývo-
je je nemnoho a v praxi jsou zcela nepostačující.  Jis-
tých účinků můžeme dosáhnout výběrem hybridní 
odrůdy řepky ozimé, která se mimo jiné vyznačuje 
rychlejším růstem v období podzimní vegetace, silněji 
rozvinutým kořenovým systémem, vyšší schopností 
regenerace poškození a vyšší tolerancí ke změně termí-
nu setí. Jistou měrou lze omezit ztráty způsobené pože-

rem škůdců navýšením množství vysévaného osiva 
nebo změnou termínu setí. Termín setí měníme s ohle-
dem na škodlivé organismy, které představují problém 
našeho pěstování. Pro omezení škodlivosti květilky lze 
termín setí opozdit. Např. v Německu, kde květilka 
zelná představuje největší problém, se doporučuje 
opoždění termínu setí řepky. Naproti tomu pro omezení 
škodlivosti pilatek, předivky i dřepčíků je třeba termín 
setí uspíšit (např. v Polsku jsou tito škůdci vážnějším 
problémem a obecným doporučením pro polské pěsti-
tele je uspíšení termínu setí). Jinými možnostmi ne-
chemické ochrany  řepky před škůdci časných vývojo-
vých fází nyní nedisponujeme.  

Důležité je zdůraznit, že absence možnosti che-
mické ochrany proti hospodářsky významným škůd-
cům je významným problémem pro tisíce producentů 
řepky v mnoha zemích. Současná situace absence 
možnosti chemické ochrany může mít vliv na změny 
ve struktuře pěstování.  Omezení plochy řepky ve pro-
spěch jiných plodin, např. luskovin, by bylo eventuelně 
žádoucí z pohledu zlepšení pěstebních podmínek. Pro-
blémem však je, že zemědělci musí z něčeho žít a řep-
ka náleží mezi nejvíce výdělečné zemědělské plodiny.  
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