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Rezidua pesticidů

• Rezidua pesticidů jsou zbytky 
účinných látek přípravků 
aplikovaných proti škodlivým 
činitelům.

• Pro každý přípravek (účinnou 
látku přípravku) a komoditu 
stanoveny zákonné limity 
reziduí pesticidů, tzv. 
maximální limity reziduí 
(MLR) v potravinách a 
krmivech nařízením 
Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 396/2005. 



Maximální limity reziduí

• MLR je nejvyšší přípustné, toxikologicky přijatelné 
množství pesticidů v potravinách a potravinových 
surovinách, které se vyjadřuje v hmotnostním poměru 
mg/kg definovaného produktu

• MLR významný pro kontrolu dodržování předpisů

• Nejčastěji se rezidua pesticidů nachází v ovoci a 
zelenině



Rizika reziduí pesticidů v 
potravinách pro lidský organismus

• Rezidui pesticidů mohou být 
zasaženy i necílové skupiny 
organismů, včetně dětí

• Vstup do organismu –
dermální, inhalační nebo orální 
cesta

• Negativní účinky pesticidů na 
lidské zdraví ovlivňuje dávka, 
mechanismus absorpce, 
distribuce, metabolismus a 
exkrece. 



Cíle studie
• Kinetika vybraných zbytkových látek v 

plodech třešní při různých technologiích 
dlouhodobého skladování

• Korelace degradace reziduí pesticidů a 
typu skladování

• 5. varianta – kontrolní varianta bez 
ošetření

VZORKY

• Odrůda třešně ʹTamaraʹ 

SKLADOVÁNÍ

• Modifikovaná atmosféra MAP

• Skladování při nízké hladině kyslíku- ULO

• Posklizňové ošetření 1-methylcyclopropen

• Posklizňové ošetření ozonem



Postřikový plán

MOSPILAN 20 SP

PIRIMOR 50 WG

CALYPSO 480 SC

SIGNUM

TELDOR 500 SC

PROLECTUS

TALENT

ZATO 50 WG

SWITCH

LUNA EXPERIENCE

Varianta 
Termín aplikace

28 dní před 
sklizní

21 dní před 
sklizní

14 dní před 
sklizní

7 dní před 
sklizní

3 dny před sklizní 1 den před sklizní

TV1

Fluopyram, 
Tebuconazole

(0,6 L/ha)

Acetamiprid
Boscalid, 

Pyraclostrobin

(0,25 kg/ha) (0,25 kg/ha) Fenpyrazamine

Cyprodinil, 
Fludioxonil

Trifloxystrobin (1,2 kg/ha)

(1 kg/ha) (0,45 kg/ha)

Thiacloprid Pirimicarb

(0,2 L/ha) (0,5 kg/ha)

TV2

Fluopyram, 
Tebuconazole

(0,6 L/ha)

Boscalid, 
Pyraclostrobin

Fenpyrazamine

Thiacloprid Acetamiprid (0,25 kg/ha) (1,2 kg/ha)

(0,2 L/ha) (0,25 kg/ha) Trifloxystrobin Fenhexamid

Cyprodinil, 
Fludioxonil

(0,45 kg/ha) (1 L/ha)

(1 kg/ha) Pirimicarb

(0,5 kg/ha)



Podmínky analýzy
& příprava vzorku

HOMOGENIZACE

Agilent HPLC-1260 Infinity, 
Triple Q MS 6490 

Analytická kolona
Zorbax Eclipse EDB-C18 

(150x2,1mm, 5 μm)

Mobilní fáze

A: 5 mmol/L mravenčan 
amonný ve vodě

B: 5 mmol/L mravenčan 
amonný v methanolu

Gradientová eluce
0-7.5 min 30% B; 7.5-11 min 
100% B; 11-14.5 min 30% B

Průtok (mL/min) 0,65
T (°C) 40
Objem vzorku/ μL 10

Extrakce QuEChERS

extraction kit, QuEChERS

Dispersive Kit



Validace metody
Analyt

Výtěžnost (%), průměr ± RSD (%)
R2

Matriční efekt(%)

0.01 mg/kg 0.1 mg/kg 1 mg/kg

Acetamiprid 101 ± 2 106 ± 2 107 ± 4 0.9997 -1

Boscalid 102 ± 4 108 ± 3 103 ± 4 0.9992 0

Cyprodinil 102 ± 4 107 ± 5 106 ± 4 0.9995 2

Fenhexamid 65 ± 13 70 ± 14 66 ± 13 0.9986 -2

Fenpyrazamine 104 ± 6 108 ± 4 104 ± 3 0.9988 6

Fludioxonil 105 ± 7 113 ± 4 102 ± 4 0.9973 0

Fluopyram 107 ± 3 111 ± 2 104 ± 4 0.9986 -1

Pyraclostrobin 104 ± 3 110 ± 3 107 ± 4 0.9992 -1

Pirimicarb 102 ± 2 108 ± 3 107 ± 3 0.9995 -1

Tebuconazole 104 ± 8 108 ± 7 97 ± 10 0.9977 -3

Thiacloprid 101 ± 2 107 ± 3 107 ± 4 0.9997 -1

Trifloxystrobin 103 ± 4 109 ± 4 108 ± 5 0.9993 7



Dosažené výsledky – skladování v 
modifikované atmosféře (MAP obaly) 

• Nízký obsah acetamipridu, 
boscalidu, fenpyrazaminu, 
thiaclopridu, pirimicarbu a 
fluopyram

• Statisticky významné množství bylo 
pozorováno pouze u fludioxonilu
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Dosažené výsledky – skladování v ULO 
atmosféře 

• Atmosféra s obsahem 2% O2 a 1% CO2 

• Teplota 1,5-2 °C a vlhkost 99%



Dosažené výsledky

Technologie 1-MCP

• koncentrace 0,00158 g/m3 , doba 
působení 24 hod.         vyvětrání 
atmosféry          skladovací kontejner 
uzavřen, skladování v běžné 
atmosféře

Technologie využití ozonu

• koncentrace 0,2 ppm po dobu 8 hod.      
vyvětrání ozonizované atmosféry          
skladovací kontejner uzavřen, 
skladování v běžné atmosféře



Kinetika degradace reziduí pesticidů

• 2 skladovací režimy 1- MCP a ozón 

• Skladování po dobu 14, 28 a 42 dnů ve srovnání s čerstvými plody 

• Stabilní sloučeniny - boscalid, trifloxystrobin, fenhexamid

• Nejméně stabilní látky - cyprodinil, thiacloprid, tebuconazole, 
pyraclostrobin
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Závěr

• Pozitivní účinek aplikace bez ohledu na použitou variantu 
ošetření

• Účinné proti škodlivým organismům a skládkovým chorobám 
(Monilinia laxa a Rhagoletis cerasi)

• Úbytek hmotnosti plodů po vyskladnění v ošetřených 
variantách byla zanedbatelná (méně než 2 % po 28 dnech 
skladování) oproti 5. variantě v průměru asi 20 %. 

• Degradace pesticidů - ovlivněna klimatickými podmínkami 
prostředí při dozrávání, podmínkami skladování, chemickou 
strukturou samotného pesticidu. 



Závěr

• Vybrané skladovací technologie ovlivňují degradaci reziduí 
účinných látek acetamiprid, fludioxonil, fenhexamid, 
tebuconazol a pyraclostrobin (p ˂0,05).

• Všechny testované vzorky obsahovaly rezidua pesticidů 
hluboko pod MRL. U některých vybraných pesticidů byl 
obsah ve skladovaných nižší než LOQ. 

• Domněnka: Degradaci pesticidů může ovlivnit i samotné 
ovoce (výzkum na více druzích peckovin)

✓meruňky - nejnižší obsah u pirimicarb a boscalid v plodech v režimu MAP, druhý 
nejnižší obsah pirimicarb a a boscalid byl u plodů ošetřených ozonem. 

✓ slivoně - snížení obsahu látek acetamiprid, thiacloprid, pirimicarb, fludioxonil,
boscalid, fenoxycarb, pyraclostrobin, cyprodinil a trifloxystrobin nejvýraznější
u v MAP. , druhý nejnižší obsah látek acetamiprid, thiacloprid, pirimicarb, 
fenhexamid a trifloxystrobin
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