
 

 

Limitné hodnoty rizikových prvkov v zelenine, konzumných zemiakoch a jahodách 

(mg/kg) 

Druh zeleniny mg/kg Pb/zníženie 

podpory 

Pb/neposkytnutie 

podpory za 

prekročenie v 

roku 

plodová zelenina – 

rajčiak, paprika, baklažán, uhorka, patizón, cuketa, melón 

cukrový, melón vodový (dyňa červená), tekvica 

0,09 0,10 

hlúbová zelenina –  
kapusta, kel, karfiol, kaleráb 

0,09 0,10 

brokolica 0,27 0,30 

koreňová zelenina –  
mrkva, petržlen, paštrnák, hadomor španielsky, zeler, čierny 

koreň, reďkev, reďkovka, cvikla, repa, chren 

0,09 0,10 

cibuľová zelenina –  

cibuľa, šalotka, cesnak, pór 

0,09 0,10 

listová zelenina,  

mangold, šalát, špenát, čakanka, zeler voňavý stonkový, 

kapusta pekinská, kapusta čínska,  petržlen vňaťový 

kučeravý, zeler voňavý listový, valeriána poľná 

0,27 0,30 

struková zelenina –  

fazuľa, hrach, šošovica 

0,09 0,10 

ostatná zelenina  – kukurica cukrová 0,09 0,10 

aromatická zelenina – kôpor siaty 0,09 0,10 

špargľa lekárska, rebarbora 0,27 0,30 

konzumné zemiaky, batáty 0,09 0,10 

Druh zeleniny mg/kg Cd/zníženie 

podpory za 

prekročenie 

Cd/neposkytnutie 

podpory za 

prekročenie v 

roku 

plodová zelenina – rajčiak, paprika, uhorka, patizón, cuketa, 

melón cukrový, melón vodový (dyňa červená), tekvica 

0,017 0,020 

baklažán 0,027 0,030 

hlúbová zelenina, karfiol, brokolica, kaleráb, 0,036 0,040 

– kapusta, kel 0,09 0,10 

koreňová zelenina – mrkva, hadomor španielsky, čierny 

koreň,  cvikla 

0,09 0,10 



Petržlen/koreň   0,045 0,050 

reďkev, reďkovka 0,18 0,20 

zeler 0,14 0,15 

paštrnák, chren  0,18 0,20 

repa 0,055 0,060 

cibuľová zelenina –cibuľa, šalotka 0,027 0,030 

cesnak   0,045 0,050 

pór 0,036 0,040 

listová zelenina,  mangold, šalát, čakanka 0,09 0,10 

špenát 0,18 0,20 

zeler voňavý stonkový, kapusta pekinská, kapusta čínska,  

petržlen vňaťový kučeravý, zeler voňavý listový, valeriána 

poľná 

0,18 0,20 

struková zelenina – fazuľa, hrach,  šošovica   0,017 0,020 

ostatná zelenina  kukurica cukrová 0,09 0,10 

aromatická zelenina – kôpor siaty 0,18 0,20 

špargľa lekárska, rebarbora 0,18 0,20 

konzumné zemiaky, batáty 0,09 0,10 

 

 

 

               mg/kg zníženie podpory za 

prekročenie v danom roku 

neposkytnutie podpory za 

prekročenie v roku 

Jahody                                         

Pb 

0,09 0,1 

 Jahody                                        

Cd 

0,027 0,03 

 

Chemický 

prvok 

Najvyššie prípustné 

množstvo (mg/kg) 

Potravina 

Ortuť (Hg) 0,02 konzumné zemiaky 

 0,05 zelenina 

 

Chemický prvok[mg/kg] Obsah chemického prvku v zelenine, zemiakoch 

a jahodách – vyradenie z podpory (zo záväzku) pri 

prekročení hodnoty 

Olovo (Pb 0,33 

Kadmium (Cd) 0,25 

Ortuť (Hg) 0,055 
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