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Podmínky agroenvi opatření

Fond poskytne žadateli platbu pro zemědělce dodržující zemědělské
postupy příznivé pro klima a životní prostředí na výměru, která činí
nejméně 1 hektar zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout platbu
pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a
životní prostředí.

Zejména pro:
Zachování stávajících trvalých travních porostů 
Plochy využívané v ekologickém zájmu což je:

a) úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu
b) krajinný prvek v ekologickém zájmu
c) plocha s rychle rostoucími dřevinami
d) zalesněná plocha
e) plocha s meziplodinami
f) plocha s plodinami, které vážou dusík
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Pěstování dusík fixujících plodin

Plochou s plodinami vázajícími dusík, kterou lze vyhradit jako
plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí plocha
s plodinami uvedenými v odstavci 2,

a) které jsou vysety do 1. června a na díle půdního bloku
ponechány, nebo je prokazatelný výskyt jejich posklizňových
zbytků, do 15. července příslušného kalendářního roku, a na
kterou se v uvedeném období neaplikují přípravky na ochranu
rostlin, a

b) na které je po sklizni jednoletých plodin, nebo pokud do 31.
října posledního kalendářního roku trvání plochy s dusík vázající
plodinou dojde k zapravení porostu víceletých plodin, je do 31.
října příslušného kalendářního roku založen porost ozimé plodiny.
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Seznam  plodin fixujících dusík

a) bob, k) kozinec,
b) cizrna, l) lupina,
c) čičorka, m) pískavice,
d) čočka, n) ptačí noha,
e) fazol, o) sója,
f) hrách, p) štírovník,
g) hrachor, q) tolice,
h) jestřabina, r) úročník,
i) jetel, s) vičenec,
j) komonice, t) vikev, nebo

u) směs plodin uvedených v písmenech a) až t) nebo směs
plodin podle písmen a) až t) s ostatními plodinami, přičemž
zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v porostu této
směsi více než 50 %.
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Užívání herbicidů u leguminóz

Díky výše uvedenému nařízení vlády č. 50/2015 Sb., došlo
k významnému zvýšení produkce jetelovin a luskovin, nejen
u produkce merkantilu, ale i v semenařině výše uvedených
jetelovin.

Pro zakládání porostů jetelovin a luskovin je použití pesticidů
v rozumné míře nutné a pro sklizeň semen je osetření
insekticidy dokonce nepostradatelné.

V tomto duchu byl v mezirezortní komisi k novele nařízení
vlády prezentován požadavek na nutné použití pesticidů při
zakládání porostů a sklizeň semen leguminóz.
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Popis minoritních jetelovin

1) čičorka, 6) ptačí noha,
2) jestřabina, 7) štírovník,
3) komonice, 8) úročník,
4) kozinec, 9) vičenec,
5) pískavice,
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Čičorka pestrá (Securigera varia L.)
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Čičorka pestrá (Securigera varia L.)
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Jestřabina východní Galega orientalis L.
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Jestřabina východní Galega orientalis L.
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Komonice bílá Melilotus albus Medic.
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Komonice bílá Melilotus albus Medic.
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Kozinec cizrnovitý Astragalus cicer
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Pískavice řecké seno Trigonella foenum-

graecum L.
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Pískavice řecké seno Trigonella foenum-

graecum L.
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Seradela ptačí noha Ornithopus sativus L. 
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Seradela ptačí noha Ornithopus sativus L. 
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Štírovník růžkatý Lotus corniculatus L. 

19

 



Štírovník růžkatý Lotus corniculatus L. 
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Úročník bolhoj Anthyllis vulneraria L.
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Úročník bolhoj Anthyllis vulneraria L.
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Vičenec ligrus Onobrychis viciifolia Scop.
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Vičenec ligrus Onobrychis viciifolia Scop.
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Děkuji za pozornost 

Ing. Roman Honzík

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
stanice Chomutov, Černovická 4987,
43001 Chomutov

tým: trvale udržitelného zemědělství a obnovy
krajiny (TUZOK)

 


