Podbořany 26. března 2019

Akční program nitrátové
směrnice v ČR

Základní legislativa ve vztahu ke hnojení
a ochraně vod před znečištěním


zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech (§§ 2, 3, 8, 9)
 vyhláška

č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu
používání hnojiv
 vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků
na hnojiva (typová hnojiva, např. i digestát)


zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (§§ 33, 38, 39)
 nařízení

vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a akčním programu (dle § 33 vodního zákona)
 „havarijní vyhláška“ č. 450/2005 Sb. (dle § 39 vod. zák.)

Zemědělské podniky
x zemědělské závody
zákon č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník
 účinnost od 01.01.2014
 nová terminologie


 „obchodní

závod“ (§ 502)
 „zemědělský závod“ (§ 3062)

od r. 2014 tedy již nemluvíme o „zemědělských
podnicích“, ale o „zemědělských závodech“
 pojem „zemědělský podnikatel“ zůstává


Nitrátová směrnice v ČR:
aktuální prováděcí předpis k § 33 vodního zákona –

nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a akčním programu
– aktuální novelizace: NV č. 235/2016 Sb., č. 27/2018 Sb.
•

3. revize zranitelných oblastí (ZOD)

•

4. akční program (na období 2016–2020)

•

opatření vycházejí z výsledků výzkumu,
monitoringu akč. programu a návrhů z praxe

•
•

informace na www.nitrat.cz a v LPIS
certifikovaná metodika „Metodický
návod pro hospodaření ve zranitelných
oblastech (2. aktualizované vydání)“
(www.vurv.cz; www.nitrat.cz)

Příprava 5. akčního programu nitrátové směrnice
na období 2020–2024


náměty k projednání (březen 2019)
výsledky výzkumu (změna klimatu – posun klimatických regionů,
délka vegetačního období, hnojení na podzim – řepka, hnojení na
podporu rozkladu slámy, meziplodiny, posun N v půdě přes zimu,
jarní přísušky, limity pro plodiny, osevní postup, …)
 výsledky detailního monitoringu v praxi (10 povodí s dlouhodobě
zvýšenými obsahy dusičnanů ve vodách)
 poznatky z praxe a poradenství
 jednání se zemědělci (šetření v podnicích, skupinové konzultace, …)
 náměty a požadavky posílejte e-mailem na: klir@vurv.cz




projednání pracovního návrhu


AK, ZS, ASZ, pěstitelské svazy atd. (jaro–podzim 2019)

Tech. úpravy akčního programu (od 01.03.2018)
Období zákazu hnojení
Úprava požadavku: hnojení hnojivy s pomalu uvolnitelným dusíkem nebo
upravenými kaly je zakázáno v období od 01.06. do 31.07., pokud
nedojde k následnému pěstování plodin v kalendářním roce, kdy bylo
hnojeno (nově je tedy umožněno hnojení v uvedeném termínu i v případě
následného pěstování jiných než ozimých plodin, např. meziplodin).
Limity hnojení k plodinám
Převod HPJ 34 v klimatickém regionu 8 a 9 z VH 1 o VH 2.
Upřesnění požadavků na hnojení zeleniny:
 odběry a rozbory vzorků půdy provede osoba odborně způsobilá,
 dusík využitelný pěstovanou plodinou v 1. roce se do přívodu N
započte jen z hnojiv aplikovaných až po datu odběru vzorků půdy.
Zvýšení limitu přívodu dusíku pro sóju na 80 kg N/ha.

Tech. úpravy akčního programu (od 01.03.2018)
Hnojení v létě a na podzim
Upřesnění: maximální celkové dávky stanovené pro jednotlivé způsoby
hnojení a hnojiva podle písmene A a B nelze mezi sebou sčítat
(upřesnění textu za účelem jednoznačného výkladu).
Hospodaření v blízkosti povrchových vod
Upřesnění terminologie: zákaz hnojení v ochranném pásmu 25 m od
břehové čáry (na zemědělském pozemku se sklonitostí převyšující 7°)
se vztahuje jak na tekutá statková hnojiva (např. kejda), tak i na
kapalná organická hnojiva (např. digestát).

Působnost nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu


Opatření akčního programu NS (cca 20 bodů):
používání hnojivých látek – jen na pozemcích v ZOD,
 limit 170 kg organického N živočišného původu v průměru/ha
celého zemědělského závodu (zem. závody v ZOD, i jen částečně),
 sklady pro statková hnojiva (zem. závody v ZOD, i jen částečně).




Vybrané požadavky z NS (8 bodů) jsou součástí kontroly
podmíněnosti („povinné požadavky na hospodaření“),
k ZOD se vztahují PPH 1/1 až 1/8.

Působnost nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu


Některé požadavky NS (5 bodů) byly převzaty do jiných
předpisů a platí i mimo ZOD – pro žadatele o dotace na
AEKO a EZ („minimální požadavky na používání hnojiv“):
dodržovat období zákazu hnojení,
 nepěstovat erozně nebezpečné plodiny na svahu nad 7° u vody,
 nehnojit nad 10° (o.p.) nebo nad 12° (TTP), mimo hnoje a kompostu,
 nehnojit na promrzlou, zasněženou, zaplavenou nebo přemokřenou
půdu,
 hnojit rovnoměrně.


Rozdělení hnojiv pro účely NS
Minerální
dusíkatá
hnojiva

jednosložková nebo vícesložková min.
hnojiva s deklarovaným obsahem dusíku
(úředně zařazena i močovina apod.)

NPK, LAD, LAV, síran amonný,
močovina, amofos, DAM

Hnojiva
organická hnojiva s poměrem C:N pod
s rychle
10 (dle výsledků rozboru)
uvolnitelným
dusíkem
statková hnojiva vyjmenovaná

digestát, digestát – fugát,
…

Hnojiva
organická hnojiva s poměrem C:N větším
s pomalu
nebo rovným 10 (dle výsledků rozboru)
uvolnitelným
dusíkem
statková hnojiva vyjmenovaná

kompost, tuhý digestát,
digestát – separát, určité
melasové výpalky, …

Skliditelné
rostlinné
zbytky

sláma, chrást, rostliny na
zelené hnojení

statková hnojiva rostlinného původu –
vedlejší nebo hlavní produkty při
pěstování plodin

kejda, fugát z kejdy,
hnojůvka, močůvka, drůbeží
trus, výkaly a moč na pastvě

hnůj, separát z kejdy

Období zákazu hnojení (ZOD, AEKO, EZ)
Klimat.
region

Minerální dusíkatá
hnojiva

Hnojiva s rychle
uvolnitelným dusíkem

0–5

01.11.–31.01.
(pšenice oz., řepka,
sklonitost ≤ 5°)

15.11.–31.01.
(pšenice oz., řepka,
sklonitost ≤ 5°)

01.11.–15.02.
(ostatní)

15.11.–15.02.
(ostatní)

15.10.–15.02.
(pšenice oz., řepka,
sklonitost ≤ 5°)

05.11.–15.02.
(pšenice oz., řepka,
sklonitost ≤ 5°)

15.10.–28.02.
(ostatní)

05.11.–28.02.
(ostatní)

6–9

Hnojiva s pomalu
uvolnitelným dusíkem
(+ upravené kaly)

01.06.–31.07.
(bez další plodiny)
a
15.12.–15.02.
01.06.–31.07.
(bez další plodiny)
a
15.12.–28.02.

Od kdy je možné hnojit v předjaří:
→ nižší polohy (klimareg. 0 až 5): 1. únor (pšenice, řepka, ≤ 5°) 16. únor (ostatní)
→ vyšší polohy (klimareg. 6 až 9): 16. únor (pšenice, řepka, ≤ 5°) 1. březen (ostatní)

CC - Povinný požadavek na hospodaření 1/1
Platný i pro žadatele o dotace AEKO a EZ

Zákaz aplikace za nevhodných podmínek


§ 9 zákona o hnojivech: zákaz aplikace všech hnojiv,
uprav. kalů, sedimentů a pomoc. látek, pokud je půda:
 zaplavená

nebo přesycená vodou,
 pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm, nebo
 promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes den
nerozmrzá.


NV č. 262/2012 Sb.: zákaz v ZOD (i AEKO a EZ) je pro
hnojiva s dusíkem (MH, SH, OH) a uprav. kaly přísnější:
 půda

zaplavená nebo přesycená vodou,
 půda pokrytá sněhem nebo promrzlá.


Uvedené zákazy se nevztahují na skliditelné rostlinné
zbytky ani na přívod živin hospodářskými zvířaty.

Limity hnojení k plodinám
(ZOD; v AEKO jen zelenina a TTP)
Závisí na zařazení pozemku do výnosové hladiny (VH) - automatické
zařazení DPB, příp. parcely do příslušné výnosové hladiny v Portálu
farmáře), některé plodiny mají stanovený limit bez ohledu na VH.
 Možnost hnojení na vyšší výnosovou hladinu – prokázání vyšších
výnosů na DPB (min. 3 x za posledních 5 let).
 V případě zapravení porostu z důvodů jeho poškození se přívod N
nezapočítá do limitu náhradní plodiny.
 Při hnojení na rozklad slámy nebo k meziplodině se do přívodu N
pro následnou plodinu nezapočítá už jen dusík z minerálních hnojiv a
hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem; dusík z ostatních hnojiv (hnůj
apod.) se tedy do limitu již započítává.
 Plodiny a kultury neuvedené v tabulkách nemají stanovený limit
přívodu dusíku a hnojí se podle jejich potřeby na konkrétních
stanovištích a podle pěstitelských podmínek.


Výnosové hladiny
Výnosová hladina 1
Klimatický region*

Hlavní půdní jednotka **

8, 9

18, 20, 22, 34 35–38, 48–58, 64

0-9

39–41, 65–78

Výnosová hladina 2
Klimatický region*

Hlavní půdní jednotka**

všechny ostatní bonitované půdně ekologické jednotky, které nepatří do výnosové hladiny 1 ani 3

Výnosová hladina 3
Klimatický region*

Hlavní půdní jednotka**

0-5

01–03, 06–15

2, 3

19, 24, 25, 42, 43

0-3

56, 57, 60–61

3

58–59

Poznámka.: *KR = 1. číslice pětimístného kódu BPEJ, **HPJ = 2. a 3. číslice kódu BPEJ, např. 301xx

Hnojení v létě a na podzim (jen ZOD)
III. aplikační pásmo
I. aplikační II. aplikační
a) půdy se střed. b) půdy s vysokým
pásmo
pásmo

Způsob hnojení

rizikem infiltrace

A

B

A

B
100

1. K ozimé plodině po obilnině

60 120

50

2. K ozimé plodině (vč. cibule a
česneku, údaj v závorce) po jiné
předplodině než je obilnina

40

80

30

❶
3. K meziplodinám (mimo
jetelovin a luskovin) nebo
k podpoře rozkladu slámy
(mimo slámu luskovin,
olejnin, jetelovin na semeno)

60 120

50

100

0 100

0

80

4. Pro následné jarní plodiny

❷

A

B

rizikem infiltrace

A

B

40

80

20 (40)

0

60 15 (40)

0

15 (40)

0

40

80

40

80

0

80

0

0

A - minerální dusíkatá hnojiva (kg N/ha)
B - hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (kg celkového N/ha)
❶ minerální dusíkatá hnojiva (A) – pouze v případě porostu přes zimu (meziplodina, ozim)

❷ hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (B) – až od 1. října, pouze s inhibitorem nitrifikace

Hnojení v létě a na podzim (jen ZOD)
III.a
aplikační
pásmo

Způsob hnojení

A

B

1. K ozimé plodině po obilnině

40

80

2. K ozimé plodině po jiné
předplodině než je obilnina

15

0

40

80

0

80

3. K meziplodinám (mimo
jetelovin a luskovin) nebo
k podpoře rozkladu slámy
(mimo slámu luskovin,
olejnin, jetelovin)
4. Pro následné jarní plodiny

20

❶

❷

A - minerální dusíkatá hnojiva (kg N/ha)
B - hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (kg celkového N/ha)
❶ minerální dusíkatá hnojiva (A) – pouze v případě porostu přes zimu (meziplodina, ozim)

❷ hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (B) – až od 1. října, pouze s inhibitorem nitrifikace

Obecně
x ZOD:
uložení statkových
hnojiv
Uložení
tuhých
statkových
hnojiv a kompostu
a kompostu
napůdě
z.p.
na
zemědělské
Obecně: pouze způsobem, který neohrozí životní prostředí a na místech
schválených v havarijním plánu
Mimo ZOD: max. 24 měsíců
V ZOD: max. 12 měsíců (při meziskladování – max. 9 měsíců),
opakování nejdříve po 4 letech každoročního pěstování plodin
 hnůj skotu, prasat, drůbeže může být uložen na zemědělské půdě
až po tříměsíčním skladování na hnojišti
 meziskladování se nevyžaduje pro:
◼ hnůj z hluboké podestýlky, který se shromažďoval ve stáji
nejméně 3 týdny
◼ hnůj skotu ze stelivových provozů bez produkce močůvky,
při průměrné denní spotřebě steliva nad 6 kg/DJ (nebo jeho
následném doplnění)
◼ statková hnojiva od jiných druhů zvířat (koně, ovce, kozy)

Výběr míst vhodných k uložení statkových
hnojiv a kompostu (jen ZOD)
 dostatečná

vzdálenost od útvarů povrchových vod
(min. 50 m, min. 100 m při sklonitosti pozemku nad 5°)
 mimo půdy meliorované, erozně ohrožené, písčité,
s velmi propustným podložím nebo zamokřené
 řádné ošetřování skládky (netýká se kompostu):
◼ zabránění

přítoku povrchové vody a odtoku hnojůvky
(záchytné brázdy, přihrnutí zeminy, přidání slámy apod.)
◼ péče o celkový vzhled skládky statkových hnojiv
(minimální výše 1,7 m, orientace po spádnici)
 POZOR

– mapová vrstva v LPIS „uložení hnojiv“ je
veřejně dostupná pro celé území ČR, vodoprávní úřady
k ní někdy přihlížejí i při povolování složišť mimo ZOD

Místa nevhodná pro uložení hnoje a
kompostu v LPIS

• certifikovaná metodika
VÚRV, v.v.i. pro praxi
(2. vydání, 2017)
• shrnutí výsledků a
poznatků z
několikaletého šetření
a sondování v terénu
• návody a doporučení
(zákresy, havarijní plán,
udržování složiště apod.)
• legislativní požadavky
• ke stažení na webu:
www.vurv.cz, ww.nitrat.cz

Hospodaření se živinami

Základní legislativa ve vztahu ke hnojení


zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech
§

2 – vymezení pojmů (terminologie)
 § 8 – skladování hnojiv
 § 9 – používání hnojiv, evidence hnojení


prováděcí předpisy k zákonu o hnojivech
 vyhláška

č. 377/2013 Sb., o skladování
a způsobu používání hnojiv
 vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků
na hnojiva (typová hnojiva, např. i digestát)
 vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů
na zemědělské půdě
…

§ 2 – terminologie hnojivých látek
Minerální hnojivo hnojivo, v němž jsou deklarované živiny obsaženy ve formě
minerálních látek získaných extrakcí nebo jiným fyzikálním
či chemickým postupem (mezi minerální hnojiva je úředně
zařazena i močovina apod. , obsahující dusík v organické
formě)

NPK, LAD, LAV,
síran amonný,
močovina,
amofos, DS,
DAM

Organické
hnojivo

hnojivo, v němž jsou deklarované živiny obsaženy v
organické formě

komposty,
digestáty

Organominerální
hnojivo

hnojivo, v němž jsou deklarované živiny obsaženy v
minerální a organické formě

melasové
výpalky
obohacené

Statkové hnojivo

vedlejší produkt vznikající při chovu hospodářských zvířat
nebo rostlinný zbytek nesklizený při pěstování kulturních
plodin (zpravidla sláma nebo rostliny na zelené hnojení),
není-li dále upravován; za úpravu se přitom nepovažují
přirozené procesy přeměn při skladování, mechanická
separace kejdy a přidávání látek snižujících ztráty živin
nebo zlepšujících účinnost živin

hnůj, kejda,
močůvka, výkaly
a moč na
pastvě, sláma,
zelené hnojení

Další hnojivé
látky

látky, které obsahují určité množství deklarovaných živin a
za stanovených podmínek je lze použít na zemědělskou
půdu

upravené kaly,
sedimenty

§8 – skladování hnojiv a pomocných látek
Základní povinnosti při skladování minerálních, organických,
organominerálních a statkových hnojiv, a pomocných látek
1. uskladnit odděleně
neplatí pro
statková
2. označit čitelným způsobem
hnojiva
3. zajistit, že nedojde k mísení s jinými látkami
4. vést dokladovou evidenci o příjmu, výdeji a skladovaném
množství – od 01.05.2017 platí i pro statková hnojiva
Pozor:
- body č. 1–4 platí např. i pro digestát a kompost (= organická
hnojiva) a rovněž pro technologické vody (= pomocná látka)

Skladová evidence statkových hnojiv
Vedení dokladové evidence o příjmu, výdeji a skladovaném
množství (nově pro statková hnojiva od 01.05.2017)
Každý zemědělský podnikatel skladující statková hnojiva by měl mít:
• přehled o produkci statkových hnojiv, např. měsíčně či čtvrtletně (lze
dokladovat vlastní evidencí zjištěnou vážením nebo výpočtem podle
normativů – komerční evidenční SW, aplikace EPH v Portálu farmáře)
• doklady o nákupu či prodeji statkových hnojiv, příp. steliva (sláma)
• přehled o úpravě statkových hnojiv (separace kejdy) nebo zpracování
statkových hnojiv na organická hnojiva (digestát z BPS, kompost)
• záznamy o termínech zakládky a rozvezení polních složišť, schválených
v havarijním plánu, včetně množství takto uložených statkových hnojiv
• dokladovou evidenci o aktuálním množství statkových hnojiv
v jednotlivých skladech i na polních složištích, např. formou skladových
karet (příjem, výdej, zůstatek)

Skladová karta - uložení hnoje na zemědělské půdě
Zemědělský
závod:
Polní složiště:

DPB:

Období
uložení:

Zranitelná
oblast:

Datum
(měsíc, rok)

Druh hnojiva

Příjem**
(t)

Výdej (t)

Měrná
jednotka:

tuny hnoje*

Zůstatek
(t)

Poznámka

0

Ke stažení na www.vurv.cz

Skladová karta - uložení hnoje na zemědělské půdě
Zemědělský
závod:

ZD Dolní Lhota

Polní složiště:

U křížku

DPB:

Období
uložení:

2018–2019

Zranitelná
oblast:

ano

Datum
(měsíc, rok)

Druh hnojiva

Příjem**
(t)

Výdej (t)

listopad 2018

hnůj skotu

100

100

listopad

hnůj prasat

50

150

prosinec

hnůj skotu

100

250

prosinec 2018

hnůj prasat

50

300

leden 2019

hnůj skotu

100

400

leden

hnůj prasat

50

450

únor

hnůj skotu

100

550

únor

hnůj prasat

50

600

březen

hnůj skotu

100

700

březen

hnůj prasat

50

750

duben

hnůj skotu

100

850

duben

hnůj prasat

50

900

květen

hnůj skotu

100

1 000

červen

hnůj skotu

100

1 100

červenec

hnůj skotu

100

1 200

srpen 2019

hnůj směs (75 : 25)

3603/2

1 200

Měrná
jednotka:

tuny hnoje*

Zůstatek
(t)

Poznámka

0

02.11.2018 - založení složiště

20.03.2019 - zabránění odtoku hnojůvky

01.08.2019 - hnojení pod řepku

www.vurv.cz
Skladová karta hnoje

§ 9 – zákaz aplikace za nevhodných
půdních podmínek


§ 9 zákona o hnojivech: zákaz aplikace všech hnojiv
(i draselných, vápenatých, …), upravených kalů,
sedimentů a pomocných látek, pokud je půda:
 zaplavená

nebo přesycená vodou,
 pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm, nebo
 promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes den
nerozmrzá.




Ve zranitelných oblastech (i AEKO a EZ) je pro hnojiva
s dusíkem (minerální N-hnojiva, statková hnojiva, organická
hnojiva) a upravené kaly zákaz přísnější (0 cm sněhu).
Uvedené zákazy se nevztahují na skliditelné rostlinné zbytky
ani na přívod živin hospodářskými zvířaty.

Základní legislativa ve vztahu ke hnojení
 vyhláška
◼ způsoby

č. 377/2013 Sb., o sklad. a způsobu používání hnojiv

skladování hnojiv (minerálních, organických, statkových)
◼ povinnost zapravení statkových (SH) a organických hnojiv (OH) na
orné půdě (mimo dočasné travní porosty a víceleté pícniny):
- tekutá SH či kapalná OH do 24 hod., nebo hadicemi do porostu
- tuhá hnojiva do 48 hod. (průběžně), neplatí pro slámu apod.
◼ hnojení dle potřeb rostlin, předplodiny, půdy, obsahu živin atd.

Základní legislativa ve vztahu ke hnojení
 vyhláška
◼ způsoby

č. 377/2013 Sb., o sklad. a způsobu používání hnojiv

skladování hnojiv (minerálních, organických, statkových)
◼ povinnost zapravení statkových (SH) a organických hnojiv (OH) na
orné půdě (mimo dočasné travní porosty a víceleté pícniny):
- tekutá SH či kapalná OH do 24 hod., nebo hadicemi do porostu
- tuhá hnojiva do 48 hod. (průběžně), neplatí pro slámu apod.
◼ hnojení dle potřeb rostlin, předplodiny, půdy, obsahu živin atd.

Plány hnojení
Při stanovení potřeby hnojení (§ 7 odst. 5 vyhl. č. 377/2013 Sb.)
se vychází:
 z potřeby živin porostu pro předpokládaný výnos a kvalitu
produkce
 z množství přístupných živin v půdě a stanovištních podmínek
(zejména vlivu klimatu, půdního druhu a typu)
 z půdní reakce (pH), poměru důležitých kationtů (vápníku,
hořčíku a draslíku) a množství půdní organické hmoty (humusu)
 z pěstitelských podmínek ovlivňujících přístupnost živin
(předplodina, zpracování půdy, závlaha)
Údaje o množství přístupných živin v půdě poskytuje agrochemické
zkoušení zemědělských půd (AZZP) dle § 10 zákona o hnojivech.

Potřeba dusíku – příklad pšenice ozimé
1. Obsah dusíku (N) v sušině:
zrno 2,24 % (12,8 % NL)
sláma 0,61 %

2,46 % (14,0 % NL)
0,50 %

2. Odběr dusíku sklizní:
zrno
(1,0) 19,0 kg N/t 20,9 kg N/t
sláma
(0,8) 5,2 kg N/t 4,3 kg N/t
celkem
23,2 kg N/t 24,3 kg N/t
3. Potřeba dusíku na tvorbu výnosu:
na 8 t zrna (+ 6,4 t slámy)
185 kg N/ha
195 kg N/ha

Postup při stanovení plánu hnojení plodin dusíkem
Potřeba N na tvorbu plánovaného výnosu
(odběr N v hlavním a vedlejším produktu)
Vliv stanoviště
(korekce N: +, -)

Požadavky na
kvalitu produkce (+, -)

Využitelný N z dřívějšího
organického hnojení (-)

Využitelný dusík ze
symbiotické fixace (-)

Využití N z pozdní jarní
mineralizace (-)

Vliv předplodiny
(+, -)
Potřeba hnojení

Omezení – nitrátová
směrnice (-)

Jiná omezení – chráněné
oblasti, dotace, … (-)

Rozdělení dávek, výběr
hnojiv, způsob aplikace
Obsah minerálního dusíku
(Nmin) v půdě (+, -)

Obsah dusíku
v rostlinách (+, -)

Vývoj počasí, podmínky
pro mineralizaci v půdě

Stav porostu (odnože,
choroby, aj.) (+, -)

Upřesněné hnojení podle
skutečných podmínek

Potřeba živin na tvorbu výnosu
Plodina

Produkt

HP : VP

1,0 :

P2O5

K2O

20,9

7,6

4,5

4,3

2,1

12,0

24,3

9,2

14,1

zrno

16,5

8,0

5,4

sláma

6,0

2,3

13,2

20,1

9,4

13,4

33,5

16,0

10,0

6,6

3,0

22,9

48,0

22,6

60,3

zrno

Pšenice ozimá sláma
celkem
Ječmen jarní

celkem

0,80

0,60

semeno

Řepka

Průměrný odběr živin (kg/t)

sláma

celkem

2,20

N

7 t zrna obilí nebo 3,5 t řepky ≈ 55 kg P2O5 a 35 kg
K2O

Orientační schéma pro navracení odebraných živin
v průběhu rotace plodin

Základní legislativa ve vztahu ke hnojení
 vyhláška
◼ způsoby

č. 377/2013 Sb., o sklad. a způsobu používání hnojiv

skladování hnojiv (minerálních, organických, statkových)
◼ povinnost zapravení statkových (SH) a organických hnojiv (OH) na
orné půdě (mimo dočasné travní porosty a víceleté pícniny):
- tekutá SH či kapalná OH do 24 hod., nebo hadicemi do porostu
- tuhá hnojiva do 48 hod. (průběžně), neplatí pro slámu apod.
◼ hnojení dle potřeb rostlin, předplodiny, půdy, obsahu živin atd.
◼ evidence o používání hnojiv, pomocných látek a upravených kalů
◼ střední hodnoty („normativy“) produkce statkových hnojiv zvířaty
◼ střední hodnoty („normativy“) obsahů živin N, P, K v SH a OH
◼ zabránění kumulace těžkých kovů: 10 nebo 20 t suš./ha/3 roky

Základní legislativa ve vztahu ke hnojení
 vyhláška
◼ způsoby

č. 377/2013 Sb., o sklad. a způsobu používání hnojiv

skladování hnojiv (minerálních, organických, statkových)
◼ povinnost zapravení statkových (SH) a organických hnojiv (OH) na
orné půdě (mimo dočasné travní porosty a víceleté pícniny):
- tekutá SH či kapalná OH do 24 hod., nebo hadicemi do porostu
- tuhá hnojiva do 48 hod. (průběžně), neplatí pro slámu apod.
◼ hnojení dle potřeb rostlin, předplodiny, půdy, obsahu živin atd.
◼ evidence o používání hnojiv, pomocných látek a upravených kalů
◼ střední hodnoty („normativy“) produkce statkových hnojiv zvířaty
◼ střední hodnoty („normativy“) obsahů živin N, P, K v SH a OH
◼ zabránění kumulace těžkých kovů: 10 nebo 20 t suš./ha/3 roky

Omezení přísunu hnojiv dle § 7 odst. 8 vyhl. č. 377/2013 Sb.
– příklad přepočtu na množství hnojiva
Přepočet na hnojiva (při normativní sušině)

normativní
maximální přívod,
Hnojivo
obsah sušiny (%)
celkem za 3 roky (t/ha)
tekutá statková a kapalná organická hnojiva (sušina do 13 %)
– max. dávka 10 tun sušiny na 1 ha v průběhu 3 let
kejda skotu

7,3

137

kejda prasat

5,3

189

digestát z BPS

5,8

172

tuhá statková a organická hnojiva (obsah sušiny nad 13 %)
– max. dávka 20 tun sušiny na 1 ha v průběhu 3 let
hnůj skotu

22,0

91

Průměrná spotřeba hnojiv v ČR
(kg živin na 1 ha využívané půdy: 3,5 mil. ha v roce 2017)
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P2O5
K2O
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Průměrná intenzita chovu hospodářských zvířat (2017, IRZ, DJ/ha z.p.)

Průměrná intenzita chovu hospodářských zvířat (2017, IRZ, DJ/ha z.p.)

Vývoj zemědělské bilance dusíku v ČR (1985–2017)

řepka

obilnina

obilnina

řepka

m. hr. kukuřice cukr. br. jetel

(předplodina)
= hnojení

= meziplodina

= nízký výnos

= org. hnojení předplodiny
Zdroj: Růžek P. a kol., 2018

Obsah Nmin v půdě na podzim 2018 a v předjaří 2019

Zdroj: Růžek P. a kol., 2019, www.vurv.cz

Možnosti snížení ztrát N z půdy
Využití dusíku z hnojiv a půdy pro tvorbu výnosů plodin







hnojení odpovídající výnosům a požadované kvalitě
vhodná hnojiva
termíny hnojení
dělení dávek
agrotechnika

Využití / regulace reziduálního (zbytkového) N po sklizni





využití imobilizace dusíku do půdní org. hmoty při rozkladu slámy
meziplodiny
ozimé plodiny s vysokým odběrem dusíku (řepka)

Plány hnojení, diagnostické metody, zpětná kontrola



zjištění obsahu Nmin v půdě na jaře, Nmin po sklizni a před zimou
výpočet potřeby živin a korekce, bilance živin

Možnosti snížení ztrát N z půdy
Správné hnojení na podporu rozkladu slámy
mikroorganizmy potřebují 8–12 kg N/t slámy
 přednostně využít reziduální (zbytkový) minerální N po sklizni
 méně vhodné podmínky pro rozklad slámy (sucho, fungicidy)
 za měsíc se rozloží jen 1–2 t slámy/ha
 neaplikovat hnojiva před podmítkou na čerstvě rozdrcenou
slámu, ale až po zahájení rozkladu, před dalším zpracováním
půdy
 nízká účinnost minerálních, zejména tuhých N-hnojiv
 optimálně – tekutá statková nebo kapalná organická hnojiva
(vyrovnání poměru C : N; dodání vláhy; dodání N v amonné
formě, kterou potřebují mikroorganizmy pro svou činnost)
 vhodné je i použití inhibitorů nitrifikace


Možnosti snížení ztrát N z půdy
Pěstování meziplodin
 přínosy
◼
◼
◼



protierozní vliv, vnos organické hmoty do půdy,
zadržení dusíku, postupné navracení pohotových živin
oživení ornice a podorničí, přínos pro mikro- i
makroedafon, působení na háďátka, potlačení plevelů
snížení teploty půdy (pomalejší rozklad organických látek)

varianty
◼

◼
◼

„greeningové“ meziplodiny (předepsané směsi či podsev)
ostatní meziplodiny
ponechání výdrolu

Možnosti snížení ztrát N z půdy
Pěstování meziplodin


hnojení
◼

meziplodiny nehnojit – využít k odčerpání zbytkového N

◼

výjimka – časně seté porosty (konec VII. – pol. VIII.),
schopné vytvořit 5–10 t sušiny/ha
(průměrný odběr 30–35 kg N/t sušiny)

◼

podpora růstu – tekutá statková a kapalná organická
hnojiva (hadicový aplikátor, ponechat časový prostor
pro využití živin)

Možnosti snížení ztrát N z půdy
Omezení letního a podzimného hnojení N-hnojivy k plodinám
 ztráty amoniaku do ovzduší (vysoké teploty, organické hnojení,
minerální hnojiva s amonnou a amidickou formou)
 ozimé plodiny, s výjimkou řepky, odeberou přes zimu málo N
(pšenice 20–30 kg N/ha, ječmen více), vhodná jsou NP hnojiva
 řepka dusík potřebuje pro vytvoření kořenového systému a
silného krčku, do jara pak odebere 50–60 kg N/ha, její
příjmová schopnost je větší (přes 100 kg N/ha), to ale nemusí
být prospěšné (riziko vymrznutí přerostlých porostů)
 vhodnější, než hnojení řepky paušálně před setím je přihnojení
části porostů, až podle potřeby, nejpozději však v říjnu
 aplikace kejdy a digestátu – vhodné je použití k meziplodině
(„zelená konzerva“), případně v nižších dávkách i k ozimům
 v krajním případě lze hnojit i v kombinaci jen se slámou nebo
s inhibitory nitrifikace (v teplém podzimu mají omezený účinek)

Možnosti snížení ztrát N z půdy
Inhibitory nitrifikace
 registrované pomocné látky
rubrika „Pomocné látky“ v evidenci hnojení
◼ biologicky odbouratelné, úplně se rozkládají
◼ nejsou biocidní a nemají vliv na ostatní mikrobiální aktivitu
◼ nejsou toxické ani karcinogenní
◼



kejda, digestát, fugát: 40–70 % dusíku je v amonné formě
po aplikaci hnojiv do půdy – rychlá přeměna amonného N na dusičnany
◼ využití inhibitorů nitrifikace na podzim – alternativa k imobilizaci N
(rozklad slámy obilnin) nebo odběru rostlinami (meziplodina, ozim)
◼ využití inhibitorů nitrifikace na jaře – jednorázové vyšší dávky tekutých
statkových a kapalných organických hnojiv, na lehkých a středně těžkých
půdách, půdách s nízkým obsahem organické hmoty a
v oblastech s vysokými srážkami
◼

nutno řádně promíchat (dávkovací zařízení, v jímce či následný postřik)
 Piadin, N-Lock, Vizura, …


Změny obsahu minerálního dusíku v půdě
(kg N/ha v půdním profilu 0–60 cm)

Změna obsahu nitrátového-N do jara

Obsah nitrátového-N na podzim

podzimní pravidlo „60/60“
(max. 60 kg Nmin/ha ve vrstvě 0–60 cm)

Zdroj: Haberle J., VÚRV, v.v.i. 2017

Vývoj úhrnu srážek v mimovegetačním období
(listopad–březen, data ČHMÚ, zpracoval J. Haberle, VÚRV, v.v.i.)

50 stanic s největším úhrnem

a
a
a

všechny stanice

50 stanic s nejnižším úhrnem

Průměrné půdní hydrolimity (% obj.) a odhad
množství vody (mm) k dosycení půdního profilu 0–50 cm
Půdní druh

Půdní hydrolimity,
množství vody

p

Bod vadnutí

4%

ph

h

jh

8%

11 %

14 %

17 % 20 %

11 %

20 %

28 %

34 %

38 % 39 %

Množství vody
k dosycení půdy z bodu
vadnutí

35

60

85

100

105

95

Množství vody
k dosycení z průměrné
vlhkosti půdy

17

30

42

50

52

47

Polní vodní kapacita

hp

jv

Půdní druh: p = písčitá, hp = hlinitopísčitá, ph = písčitohlinitá, h = hlinitá, jh = jílovitohlinitá, jv = jílovitá půda

Jednoduchý odhad rizika vyplavení dusíku: nápočet úhrnu srážek v období XI.–III.,
odpočet cca 50 mm (výpar, transpirace), např. při úhrnu srážek 150 mm se 100 mm vody
vsákne do půdy, z toho 85 mm dosytí vrstvu 0–50 cm (v roce 2018 proschlou k bodu
vadnutí) a 15 mm vsákne do vrstvy 50–70 cm; N je tedy v dosahu kořenů rostlin na jaře

Rozložení průměrných úhrnů srážek (mm) v období listopad až březen (2010–2017)

Možnosti snížení ztrát N z půdy
Správné načasování hnojení v předjaří, podle vývoje počasí
 u pšenice je intenzivnější příjem amonného N, u řepky nitrátového N
 při nižších teplotách se více látek a živin ukládá do kořenů
 řepka může pomalu růst při nepromrznutí půdy i celou zimu, příp. se
její růst obnovuje po rozmrznutí půdy, růst mladých kořínků (bílá
barva) může začít již při teplotě půdy nad 2 °C
 časnou regeneraci řepky umožňuje, i bez vhodných podmínek pro
fotosyntézu v nadzemních částech, zásoba energeticky bohatých
látek v kořeni a hypokotylu rostlin; rostliny si tak s předstihem
vytvářejí předpoklad pro intenzivní příjem živin při dalším zvýšení
teploty půdy a obnovení růstu listů a fotosyntézy
 silné rostliny řepky již na podzim a v průběhu teplejší zimy dosahují
kořeny do 30–60 cm, a jsou schopny odebírat nitrátový N z hloubky
 také u ozimých obilnin začíná regenerace kořenů dříve než růst
nadzemních částí, zvláště u silných, odnožených rostlin
Zdroj: Haberle J. a kol., VÚRV, v.v.i. 2015

•

Obecně platná nová
certifikovaná metodika
(2018).

•

•

Shrnutí výsledků a poznatků
z řešení výzkumného projektu
NAZV QJ 1320213 „Inovace
systémů zeměděl. hospodaření
v prostředí kvartérních
sedimentů, jejich ověření a
aplikace v ochranných pásmech
vodních zdrojů“.
Ke stažení na webu (od I. 2019)

www.vurv.cz

Průměrný obsah organického uhlíku v orných půdách ČR
v půdní vrstvě 0–20 cm, podle půdního druhu
Půdní druh

Počet Průměrný obsah
lokalit
Corg (%)

Medián
(% Corg)

Rozpětí
(% Corg)

Hlinito-jílovitá

3

1,61

1,39

1,03–2,42

Jílovito-hlinitá

72

1,35

1,24

0,78–3,12

Hlinitá

286

1,43

1,38

0,73–3,23

Písčito-hlinitá

185

1,24

1,19

0,60–2,56

Hlinito-písčitá

52

1,28

1,27

0,72–2,65

Kubát J., Cerhanová D., Mikanová O., Šimon T. 2008.
Metodika hodnocení množství a kvality půdní organické
hmoty v orných půdách. Metodika pro praxi. VÚRV, v.v.i.

Stav půdní organické hmoty v orných půdách ČR

Orientační údaje (přepočet na 1 hektar)
• na 1 ha je cca 3,0–3,5 tis. tun ornice (do hloubky 20–25 cm)
• při 1,5 % Corg to je 50 t Corg/ha, tedy asi 100 t organických látek
• v ornici je asi 10 t/ha (= 15 krav) živých organizmů (mimo koř. rostlin) – půdní edafon:
houby 5 tun, baktérie 2 tuny, aktinomycety 2 tuny, zvířata 1 tuna na hektar
• zbytek tvoří kořeny rostlin a neživá část (exudáty a odumřelé zbytky rostlin, živočichů a
mikroorganizmů, v různém stupni přeměny a smíšení s minerálním podílem půdy)

• ročně se v půdě rozloží okolo 4 t organických látek (4 t OL/ha), v roce
2018 více (sucho, destrukce půdních agregátů, záhřev půdy, ovlhčení)
• toto množství primárních organických látek je třeba nahradit
• = potrava pro mikroorganizmy, opt. poměr směsi organických látek je C : N je 24 : 1,
neboť 2/3 C „prodýchají“, a tím poměr C : N sníží na 8 : 1 (= poměr v mikroorganizmech)
• zhruba 2 t OL/ha nahradí rostliny svými kořeny a neskliditelnými posklizňovými zbytky
• zbytek, tedy cca 2 t OL/ha ročně musíme dodat hnojením (statková hnojiva, vč. slámy a
zeleného hnojení, organická hnojiva, upravené kaly)

• při C:N = 10 je v půdě cca 5 t N/ha, z toho ale jen 1–3 % (50–150 kg N/ha)
v minerální formě, přístupné rostlinám (dusičnanový dusík, amonný dusík)

Prům. charakteristiky statkových a organických hnojiv, a uprav. kalů

Hnůj skotu
Hnůj prasat
Hnůj koňský
Hnůj ovcí a koz
Močůvka skotu a hnojůvka
Močůvka prasat a hnojůvka
Kejda skotu
SH Kejda skotu – fugát
Kejda skotu – separát
Kejda prasat
Kejda prasat – fugát
Kejda prasat – separát
Drůbeží trus – uleželý
Drůbeží trus – sušený
Drůbeží trus s podestýlkou
Kompost
Digestát
OH Digestát – fugát
Digestát – separát, tuhý digest.
Ost. org. hnojiva, např. výpalky
UK Upravený kal (evid. ve 100% suš.)

obsah
sušiny
(%)
22,0
24,0
30,0
32,0
1,2
1,2
7,3
5,8
21,0
5,3
3,4
27,0
32,0
73,0
42,0
40,0
5,8
3,9
23,0
35,0
100,0

obsah org. obsah org.
látek
látek
(% v suš.)
(%)
75
16,5
78
18,7
80
24,0
80
25,6
83
1,0
83
1,0
78
5,7
78
4,5
78
16,4
80
4,2
80
2,7
80
21,6
67
21,4
63
46,0
72
30,2
60
24,0
75
4,4
75
2,9
85
19,6
65
22,8
60
60,0

obsah
uhlíku
(% C)
8,6
9,7
12,5
13,3
0,5
0,5
3,0
2,4
8,5
2,2
1,4
11,2
11,1
23,9
15,7
12,5
2,3
1,5
10,2
11,8
31,2

obsah
dusíku
(kg N/t)
6,7
8,5
5,2
8,9
1,5
2,2
3,9
3,9
4,2
4,3
4,1
6,6
19,0
35,0
20,4
5,5
5,3
5,1
6,8
10,5
37,0

poměr
C:N
13
11
24
15
3
2
8
6
20
5
3
17
6
7
8
23
4
3
15
11
8

Péče o statková hnojiva
Fermentační ztráty chlévské mrvy
na polních složištích
2008–
2017

Hmota Sušin Org. l. Ntot. N-NH4 P2O5 K2O

pH

a
-24 % -20 % -26 % -22 -28 % +32 +1 % +0,8

Zima–jaro
%

%

Zdroj: Dostál J., a kol., AGROEKO s r.o. 2017

Léto–

-36 % -36 % -36 % -35 -37 % -13 -11 % +0,6

Technologické vody v zeměděl. závodě
Technologické vody vznikají v zemědělské prvovýrobě při chovu
hospodářských zvířat nebo při jednoduchém zpracování
rostlinných produktů a jsou využívány pro vlastní potřebu, jako
pomocné půdní látky.
Příklad technologických vod:
 vody ze sanitace a očisty dojírny, mléčnice, čekárny,
přeháněcích chodeb nebo stájových prostor po vyskladnění
zvířat,
 vody z praní brambor nebo mytí zeleniny,
 voda v jímce u silážního žlabu (zaplachtovaná siláž, vysoká
sušina),
 voda v jímce u prázdného hnojiště nebo silážního žlabu

Technologické vody z pohledu zákona
o hnojivech a vyhlášky č. 377/2013 Sb.
Zařazení


Pomocné látky:
pomocné půdní látky,
 pomocné rostlinné přípravky,
 substráty,
bez účinného množství živin, které půdu biologicky, chemicky
nebo fyzikálně ovlivňují, zlepšuje její stav či zvyšují účinnost hnojiv.




Obsahují maximálně 1,5 % sušiny a 0,1 % dusíku


musí být dokladováno rozborem (minimálně jednou ročně nebo
vždy po jednorázové produkci při čištění stájí, před aplikací apod.).

Certifikovaná metodika
VÚRV, v.v.i. a VÚZT, v.v.i. pro praxi

(2. aktualizované vydání)
Autoři:
Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D.,
Ing. Pavel Svoboda,
Ing. Jan Klír, CSc.,
doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc.

Doporučení a postupy pro
bezpečnou aplikaci technologických
vod v zemědělských provozech.

Ke stažení na webu:
www.nitrat.cz, www.vurv.cz

BILANCOVÁNÍ ŽIVIN A
ORGANICKÝCH LÁTEK
V ZEMĚDĚLSKÉM ZÁVODĚ

SZP 2020+
Podmíněnost (návrh Evropské komise)
88

Téma: Ochrana vody
➢ Nový DZES
„Nástroj pro setrvalé hospodaření se živinami“

návaznost na informace z LPIS
➢ informace ze vzorkování půd
➢ informace o způsobech hospodaření, osevních sledech,
cílových výnosech
➢ návaznost na platné limity a požadavky na hospodaření
se živinami
➢ bilance živin
➢

Bilance živin
Orientační bilance živin (VÚRV, v.v.i., 2019)
Program (MS Excel) hodnotí bilanci živin, včetně možného
rizika snížení zásob živin v půdě při bilančním deficitu
fosforu nebo draslíku.
Upravený program byl připraven pro hodnocení roku
2018. Je možné jej použít pro předchozí roky.
Vhodný je i pro plánování nákupu hnojiv na rok 2019
(cílový výnos mínus org. hnojení = nákup minerálních hnojiv).
Aktuální verzi programu ke stažení najdete na webu:

www.vurv.cz

www.vurv.cz
Bilance živin a OL

Vkládané údaje z evidence zemědělského
závodu
(nebo z výkazů ČSÚ Osev 3-01 a Zem 6-01):


plochy (ha) a skutečné průměrné výnosy plodin (t/ha), u
kukuřice lze vložit průměrný obsah sušiny, např. 35 %



plochy sklizeného vedlejšího produktu (sláma), dopočet
produkce slámy podle poměru VP : HP;
lze vložit údaj o sklizni slámy, např. podle počtu balíků



data o spotřebě minerálních hnojiv v hospodářském roce
(tuny čistých živin N, P2O5, K2O nebo nově rovnou i tuny
hnojiv – program přepočte hnojiva na živiny)



data o spotřebě statkových a organických hnojiv (tuny), příp.
upravených kalů (tuny sušiny) – nově je možné vložit vlastní
údaje z analýzy digestátu či fugátu

Hodnocení bilance:


průměrný roční přebytek dusíku v zemědělském závodě by
neměl být větší než 60 kg N/ha z.p.



výše uvedený limit platí v Německu, kde je bilance živin
uzákoněna, od roku 2018 byl limit snížen na 50 kg N/ha



v České republice není zatím bilance živin vyžadována
žádným předpisem, je tedy pouze doporučena jako vhodný
indikátor pro zpětné ověření používaných způsobů
hospodaření se živinami, zejména hnojení



bilance fosforu by měla být vyrovnaná (při výnosu 7 t obilí
nebo 3,5 t řepky se z pole odveze 55 kg P2O5/ha)



bilance draslíku může být i záporná, pokud jsou obsahy K v
půdě v kategorii „vysoká zásoba“, podle AZZP



pozor na dostupnost hořčíku (poměr K : Mg : Ca)

Hodnocení bilance:


pro ekonomické vyhodnocení si lze zadat své vlastní ceny živin,
podle ceny nakupovaných minerálních hnojiv



bilance živin tak hodnotí i případnou možnou úsporu
v nákupu N nebo zvýšenou potřebu nákupu P a K hnojiv

Doporučujeme sledovat i pH půdy a zásoby přístupných živin
(agrochemické zkoušení zemědělských půd, AZZP):


při dobré zásobě stačí průběžně nahrazovat odebraný fosfor a
draslík, dle vypočítaných hodnot



při vysoké zásobě lze potřebu hnojení snížit a při nízké zásobě
zvýšit



potřebu hnojení draslíkem je třeba korigovat podle obsahů
přístupného hořčíku, aby nebyl při vysokých obsazích K v půdě
blokován příjem hořčíku

Možné příčiny vysokého bilančního přebytku N:
–

nízké výnosy za nepříznivého průběhu počasí (sucho)

–

nízké výnosy v delším období, jejichž příčinou mohou být
nepříznivé půdní podmínky (pH půdy, její struktura, množství a
kvalita půdní organické hmoty, nízký obsah přístupného
fosforu, nevhodný poměr kationtů apod.)

–

nízká hnojivá účinnost statkových a organických hnojiv (hlavně
kejda a digestát), aplikovaných v létě a na podzim (vysoké
ztráty N) – využití tohoto dusíku lze zlepšit přesunutím části
aplikace na jaro (to vyžaduje investice do stavby skladů) nebo
agrotechnickými opatřeními (hnojení k ozimům, meziplodinám,
ke slámě; využití inhibitorů nitrifikace; nehnojení po kukuřici
apod.)

Hodnocení bilance organické hmoty:


při použití kvalitních statkových a organických hnojiv (hnůj,
kompost) stačí kladná bilance (≥ 0 t OL/ha o.p.)



když se potřeba dodání org. látek do půdy plní převážně
tzv. náhradními zdroji (sláma, zelené hnojení) je třeba
dosáhnout hodnoty bilance min. 0,5 t OL/ha o.p.



optimální jsou kombinace kejdy či digestátu se slámou a
zeleným hnojením – tím se částečně eliminují nedostatky těchto
zdrojů organických látek (nízká účinnost pro náhradu
rozloženého humusu, mineralizační vliv kejdy či digestátu při
jejich samotné aplikaci)

26.3.2019

ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV –
ZMĚNY 2019

Obsah prezentace

ZMĚNY V OPATŘENÍCH
2020 – 2021(2022)
PŘÍPRAVA NOVÉ SZP

CO PŘINESE tento ROK?

NOVELA AEKO

HLAVNÍ ZMĚNY V
AEKO PRO ROK
2019

Změna posuzování navýšení výměry DPB v pátém roce závazku
Nebude považováno za navýšení zařazené výměry,
bez vzniku nového pětiletého závazku,

zařazení nového DPB – nadále považováno za navýšení zařazené výměry.

NOVELA AEKO

HLAVNÍ ZMĚNY V
AEKO PRO ROK
2019

Změny v IPO a IPZaJ:

Povinné dokládání výsledků rozborů půdy i produkce na SZIF

do 31. ledna následujícího roku,
snížení dotace o 3 % nebo vyřazení – doložení do 15.2 nebo ne,
reakce na audit EU.
Sledování škodlivých organismů
lze používat meteostanici vyhodnocující efektivní sumy teplot,

od zahájení sezóny (1.3.) do dosažení „prahové hodnoty“,
po dosažení prahové hodnoty „klasický monitoring“.

NOVELA AEKO

HLAVNÍ ZMĚNY V
AEKO PRO ROK
2019

Změny v IPZaJ:

Povinné dokládání karty DPB na SZIF,

do 31. ledna následujícího roku,
snížení dotace o 3 % nebo 25 % – doložení do 15.2 nebo ne.

NOVELA AEKO

Změny v IPO:

HLAVNÍ ZMĚNY V
AEKO PRO ROK
2019

Výměra převládajícího pěstovaného druhu zafixována ke dni podání JŽ,
zjednodušení pro určení odběru vzorků ovoce,
ověřováno SZIF při FKNM.

NOVELA AEKO

Změny v OTP:

HLAVNÍ ZMĚNY V
AEKO PRO ROK
2019

Přerušení pastvy do 29 dnů = kontinuální pastva.

Seč/pastvu lze posunout „dopředu“
se souhlasem OOP,
bez souhlasu = nesplnění podmínky min. zemědělských činností.

NOVELA AEKO

HLAVNÍ ZMĚNY V
AEKO PRO ROK
2019

Změny v Biopásech:

Maximální rozloha biopásu na DPB zvýšena na 40 %,

na zbytku DPB nesmí být pěstována totožná směs jakou je založen biopás,
podélné přerušení biopásu na méně jak 50 m (vjezd na pole) není porušení.

NOVELA EZ

HLAVNÍ ZMĚNY V
EZ PRO ROK 2019

Změna posuzování navýšení výměry DPB v pátém roce závazku
Nebude považováno za navýšení zařazené výměry,
bez vzniku nového pětiletého závazku,

zařazení nového DPB – nadále považováno za navýšení zařazené výměry.

NOVELA EZ

HLAVNÍ ZMĚNY V
EZ PRO ROK 2019

Změny v sadech

Sledování škodlivých organismů
lze používat meteostanici vyhodnocující efektivní sumy teplot,
od zahájení sezóny (1.3.) do dosažení „prahové hodnoty“,

po dosažení prahové hodnoty „klasický monitoring“.

Zrušena povinnost zákresu umístění technických zařízení pro sledování
meteorologických prvků.

NOVELA EZ

HLAVNÍ ZMĚNY V
EZ PRO ROK 2019

Změny na TTP

Přerušení pastvy do 29 dnů = kontinuální pastva.

Pozor na vazbu na AEKO – OTP!

NOVELA ANC

HLAVNÍ ZMĚNY V
ANC PRO ROK
2019

Změna posuzování výrobního zaměření
Pro žadatele postižené suchem.
Pro žádosti 2019 posuzována ICH:

průměr za období 1.1. až 30.9. 2018,
aktuální denní v období 1.6 až 30.9. 2019.
Nutné zaškrtnout v předtisku políčko.

Žádosti 2020 posuzována ICH:
průměr za období 1.5. až 31.12. 2019,
aktuální denní v období 1.6. až 30.9. 2020.

NOVELA DŽPZ

HLAVNÍ ZMĚNY V
DŽPZ PRO ROK
2019

Změna posuzování období závazku a retenčního období

Úprava období trvání závazku na 1.3. až 28(29).2. následujícího roku.
Úprava retenčního období na 1.6 až 28(29).2. následujícího roku.
Sazba v Zajištění výběhu pro suc hostojky 42 EUR/VDJ

Sazba v Zlepšení životníc h podmínek prasniček 147 EUR/VD

26.3.
2019

Budoucí SZP
NÁVRHY INTERVENCÍ
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Obsah
STAV PŘÍPRAV

PŘEHLED NAVRŽENÝCH INTERVENCÍ

I. PILÍŘ

II. PILÍŘ

Stav příprav
112

Národní úroveň


Pokračuje příprava SWOT analýz v
jednotlivých pracovních skupinách



Rozpracování intervencí



Analýza finančních nástrojů



ZMĚNA NÁRODNÍ LEGISLATIVY



PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

EU úroveň


Projednávání VFR – vize dohody nejdříve
podzim 2019



Sektorová legislativa
◼ Pracovní skupiny Rady
◼ Tematické bloky
◼ Snaha o dosažení konsensu za
RO PRES
◼ Evropský parlament
◼ Projednávání kompromisních
pozměňovacích návrhů
◼ AGRI výbor březen 2019
◼ Plenární zasedání duben 2019 ?



PŘECHODNÉ OBDOBÍ

113

hlavní témata vyjednávání


SKUTEČNÝ ZEMĚDĚLEC
◼

◼
◼


ZASTROPOVÁNÍ
◼

◼
◼



EK: od 60 tis. degresivita, 100 tis. úplné zastropování
možnost odpočtu mzdových nákladů, zastropování všech PP
PRES: nejednotný názor, řada ČS prosazuje dobrovolné pojetí
EP: ENVI výbor odsouhlasil 80 tis. úplné zastropování
není možnost odpočtu mzdových nákladů, EKO-platba vyňata z režimu zastropování

VÝKONNOSTNÍ RÁMEC
◼
◼
◼



EK: trvá na povinnosti
PRES: návrh dobrovolného pojetí podmínky
EP: nejednotný názor

EK: trvá na nutnosti plánovat výkon každoročně – administrativně náročné
PRES: dvouleté milníky
EP: podpora ČS – víceleté milníky; možnost vyšších odchylek

PŘECHODNÉ OBDOBÍ
◼
◼
◼

EK: oficiálně snaží držet navržený harmonogram příprav
PRES: zahájena debata na politické úrovni; úpravy termínů v nařízení otevřené k diskusi
EP: připouští 2 leté přechodné období; návrhy PN odpovídají zpožděnému zahájení

intervence a JEJICH podmínky 20212027
114


Podmínky intervencí






Pravidla podmíněnosti (CC)

II. pilíř (EZFRV)


Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO)

◼

Povinné požadavky na hospodaření (PPH)



Opatření Ekologické zemědělství (EZ)

◼

Dobré zem. a enviro standardy (DZES)



Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)



Skutečný zemědělec



Oblasti s přírodními či jinými omezeními (ANC)



Zastropování



Natura 2000 na zemědělské půdě



Lesnicko-environmentální platby



Agrolesnictví



Zalesňování zemědělské půdy



Vzdělávání a poradenství



Investice a diverzifikace



Pozemkové úpravy



Zahájení činnosti mladých zemědělců



LEADER (5 % z EZFRV)



Spolupráce



Řízení rizik

I. pilíř (EZZF)


Základní podpora příjmu pro udržitelnost (SAPS)



Doplňková redistributivní podpora



Doplňková podpora pro mladé zemědělce
% z PP)

(2



Režimy pro klima a životní prostředí (Ekoschémata)



Podpora vázaná na produkci (VCS)



Odvětvové intervence
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podmínky
INTERVENCÍ
PRAVIDLA PODMÍNĚNOSTI (CC)


Vyšší nároky na hospodaření - SWOT



Oblasti:

◼
◼

◼

klima a životní prostředí
veřejné zdraví a ochrana zvířat
dobré životní podmínky zvířat



Povinné požadavky na hospodaření (PPH)



Dobré zem. a enviro standardy (DZES)

SKUTEČNÝ ZEMĚDĚLEC


Dle porovnání příjmů ze zemědělství oproti
celkovým příjmům



Neposuzují se „negativní“ činnosti



I. pilíř + ANC oblasti

116

I. pilíř (ezZf)
ZASTROPOVÁNÍ
Pro všechny přímé platby
Postupné krácení po 25 % od částky 60 tis. do 100
tis. EUR
Možnost odpočtu mezd souvisejících se zemědělskou
činností

Rozpočet na VCS 10 + 2 %
Rozpočet na Mladé zemědělce 2 %
Rozpočet na nové odvětvové intervence max. 3 %

Navržené intervence plynou z potřeb ČR (analýzy
SWOT) a cílů EK

Základní podpora příjmu a
redistributivní podpora
117

Základní podpora příjmu pro udržitelnost







Aktuální SAPS
Žadatelem zemědělský podnikatel / skutečný
zemědělec
Předpokládáme poskytování od 1 ha způsobilé
plochy evidované v LPIS
Podmíněno prováděním zemědělské činnosti
(obhospodařováním) a plněním pravidel
podmíněnosti

Doplňková redistributivní podpora


Zohledňuje tzv. úspory z rozsahu



Platba na první hektary



Dle SWOT navrhujeme poskytování do 150 ha



Sazba omezena průměrnou částkou přímých plateb
(= celková obálka PP / celkové ha)
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Doplňková podpora pro
mladé zemědělce
Na první založení nového zemědělského podniku
Minimálně 2 % z obálky PP
Stanovení definice mladého zemědělce:
věk, který nepřesáhne 40 let
jeho postavení v rámci zemědělského podniku
požadovaná odborná příprava

II. PILÍŘ:
ZAHÁJENÍ
ČINNOSTI
MLADÝCH
ZEMĚDĚLC
Ů

Režimy pro klima a životní
prostředí (Ekoschémata)
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Nová platba



Pěstování meziplodin, zlepšujících plodin atd.








definice plodin s ohledem na účel (protierozní a prevence utužení, přerušení osevních sledů a fytosanitární efekty, podpora
opylovačů, zelené hnojení)

Organická hmota v půdě


nahrazení všech nebo části průmyslových hnojiv tuhými statkovými hnojivy (hnůj, kompost),



podpora pěstování plodin na zelené hnojení zapravovaných do půdy

Základní údržba trvalých travních porostů (přesun z AEKO – OTP)


termíny seče/pastvy



vazba na minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat

Používání přípravků na ochranu rostlin v blízkosti vod


zdvojnásobení ochranných vzdáleností vůči etiketě přípravku



vyloučení některých účinných látek s výrazným negativním dopadem na životní prostředí a častými záchyty v povrchových i
spodních vodách

Podpora vázaná na produkci a
ODVĚTVOVÉ INTERVENCE
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Podpora vázaná na produkci (VCS)

Odvětvové intervence



Účelem řešit obtíže a podpořit důležitá odvětví



Bude zásadní vyargumentovat obtíže sektoru



ovoce a zelenina



Rozpočet snížen na 10 + 2 % obálky PP



víno



Navrhovaná zaměření:



včelařství





Stávající odvětvové intervence:

Návrh nových odvětví:



bílkovinné plodiny



brambory



chmel



cukrová řepa



brambory



chmel



vepřové



ovoce



drůbež



zelenina



cukrovka



chov dojnic



mléko



chov masných telat



chov ovcí a koz



Financování:


OZ financováno z rozpočtu EU



víno a včelařství mají stanovené národní obálky



navrhované intervence v dalších odvětvích max. 3
% z obálky PP
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II. pilíř (ezfrv)
Zůstává proplácení PUZČ a starých závazků
Rozpočet na ENVI opatření (vyjma ANC) 30 % EZFRV
Rozpočet na Mladé zemědělce 2 % PP
Rozpočet na LEADER min. 5 % EZFRV

Rozpočet na TP max. 4 % EZFRV

Nová forma - Finanční nástroje

Navržené intervence plynou z potřeb ČR (analýzy
SWOT) a cílů EK

Agroenvironmentálně-klimatická
opatření (AEKO)
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Integrovaná produkce


pěstování vybraných kultur a plodin (réva vinná, ovoce, zelenina, jahodník)



optimalizace používání přípravků na ochranu rostlin



vyloučení účinných látek s výrazně negativním dopadem na životní prostředí

Ošetřování travních porostů


obhospodařování cenných stanovišť



cíleno do zvláště chráněných území i volné krajiny



stanovení minimální a maximální intenzity chovu hospodářských zvířat



v CHKO zavedení platby na výsledek

Zatravňování








cíleno na erozně ohrožené pozemky, dráhy soustředěného odtoku a okolí vodních útvarů (na orné půdě)

Biopásy


používání osevních směsí definovaného složení,



vyloučení přípravků na ochranu rostlin

Opatření k biodiverzitě krajiny


ochrana ptáků zemědělské krajiny např. modifikované podopatření Ochrana čejky chocholaté



plochy definované ČSO, vyloučení nebo omezení možností zásahu agrotechniky

Údržba krajinotvorných sadů


převzato z opatření Ekologické zemědělství

Specifické cíle E (voda, půda, ovzduší), F (biodiverzita), I (bezpečné potraviny)

Opatření Ekologické zemědělství
(EZ)
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Podpora hospodaření v režimu EZ a v režimu přechodu na EZ



Trvalé travní porosty






možná kombinace s AEKO-OTP

Orná půda


pěstování zeleniny a speciálních bylin



pěstování trav na semeno



pěstování ostatních plodin



pěstování jahodníku



travní porost na orné půdě



úhor na orné půdě

Trvalá kultura


ovocný sad intenzivní a ostatní



vinice



chmelnice

Specifický cíl I (bezpečné potraviny), popřípadě Specifický cíl E (voda, půda, ovzduší)

Dobré životní podmínky zvířat
(DŽPZ) - skot
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Zvětšení lehacího prostoru


cíleno na dojnice



navýšení lehacího prostoru o 15 %

Zlepšení stájového prostředí


cíleno na dojnice, v diskuzi rozšíření i na telata a jalovice



zajištění stanoveného pH podestýlky



regulace nežádoucího hmyzu



rozšíření o preventivní péči o paznehty u dojnic a jalovic

Zajištění výběhu pro suchostojné krávy


podmínka nastýlání výběhu



v diskuzi navýšení minimální plochy výběhu na jednu suchostojnou krávu

Zvýšená péče o telata


do 8 dnů od narození provádění odrohování bez použití anestetik



podávání mleziva max. do 2,5 hod od narození

Dobré životní podmínky zvířat
(DŽPZ) – prasata a drůbež
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Zlepšení životních podmínek v chovu prasat


cíleno na prasnice i prasničky



prasnice – turnusový provoz a kontrola spárků



prasničky – zapuštění nejdříve 230. den

Zvětšení plochy pro selata


cíleno na odstavená selata, resp. do 40 dnů po odstavu



navýšení plochy pro odstavené sele o 20 %

Snížení použití antimikrobik v chovu prasat


povinná preventivní vakcinace



acidifikace vody a používání herbálních přípravků

Podpora pro drůbež – diskutováno


nosnice - krmení směsí s obsahem kvalitnějšího vápníku (větší částice);



nosnice, výkrm kuřat - využití vhodného podestýlkového materiálu (rašelina, hobliny)

Specifický cíl I (bezpečné potraviny)

ANC Oblasti a natura 2000
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ANC OBLASTI

NATURA 2000 NA ZEM. PŮDĚ



Horská, ostatní a specifická oblast ANC



Cíleno na 1. zóny ZCHÚ



Žadatelem skutečný zemědělec



Podpora trvalých travních porostů



Zůstává zachováno vymezení oblastí ANC
z období 2018-2020



Použití faremních systémů



Degresivní platby
Specifický cíl A (příjmy)

Specifický cíl F (biodiverzita)

Lesnicko-environmentální platby,
AGROLESNICTVÍ A
ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
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LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ PLATBY


Podpora šetrného sběru v rámci zachování genofondu



Zachování porostního typu hospodářského souboru



Zachování habitatových dřevin

kompenzace za zachování vybraných habitatových
stromů místo jejich nahrazení hospodářskými dřevinami
Specifické cíle E (voda, půda, ovzduší), F
(biodiverzita)

AGROLESNICTVÍ




Založení agrolesnického systému na zemědělské
půdě s 5letým závazkem
Plánovány dva typy systémů


leso-orebné (silvoorebné) = liniová výsadba na orné
půdě a



leso-pastevní (silvopastorální) = roztroušená
výsadba na pastvinách

Specifické cíle D (klima), E (voda, půda,
ovzduší)

ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY


Založení lesního porostu



Péče o lesní porost po dobu 5 let



Ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském
pozemku
Specifické cíle D (klima), E (voda, půda, ovzduší)

Vzdělávání a poradenství
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VZDĚLÁVÁNÍ

PORADENSTVÍ

Řešení nedostatečného přenosu z výzkumu do
praxe





Šíření znalostí v oblastech veřejného zájmu





Zjednodušené vykazování výdajů



Akreditovaný systém certifikovaných poradenských
subjektů
Pro oblasti:


vztahující se na zemědělce a jiné příjemce stanovené
ve strategickém plánu SZP



vymezené evr. směrnicemi (vodní rámcové směrnice,
směrnice o stanovištích, směrnice o ptácích, směrnice
o kvalitě vnějšího ovzduší a další)



zemědělské postupy bránící rozvoji antimikrobiální
rezistence



řízení rizik



podpora projektů evropského inovačního partnerství
v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti



rozvoj digitálních technologií v zemědělství a
venkovských oblastech

Horizontální cíl: transfer znalostí a
inovace

Horizontální cíl: transfer znalostí a inovace

Investice a DIVERZIFIKACE
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ZEMĚDĚLSKÉ INVESTICE (FN)


Modernizace zemědělských podniků

Specifický cíl B (konkurenceschopnost)

LESNICKÉ INVESTICE




Lesnická infrastruktura



Odstraňování povodňových škod



POTRAVINÁŘSKÉ INVESTICE (FN)


Modernizace potravinářských podniků
Specifický cíl B (konkurenceschopnost)





Nezemědělské činnosti



Agroturistika
Specifický cíl D (klima), H (venkov)

Investice do obnovy kalamitních ploch (příprava
půdy až zajištění)
Investice do hrazení bystřin, strží a retenčních
nádrží



Malé vodní nádrže v lesích



Investice do přeměn porostů náhradních dřevin





DIVERZIFIKACE (FN)

Lesnická a dřevozpracující technika a technologie
(FN)

Neproduktivní investice do udržitelného rozvoje
rekreační funkce lesa
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin
Specifický cíle B (konkurenceschopnost), D
(klima), F (biodiverzita)

Pozemkové úpravy a
NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE NA
ZEM. PŮDĚ
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY




Prioritně opatření proti suchu


dlouhodobé zadržení vody v krajině



řešení závlahových systémů



zdroje závlahové vody

Protierozní opatření


prevence vodní eroze



prevence větrné eroze



Zvýšení ekologické stability krajiny



Uspořádání a zpřístupnění pozemků
Specifický cíl D (klima), E (voda, půda,
ovzduší)

NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE NA ZEM. PŮDĚ


Ohradníky, výsadba větrolamů



Opatření na podporu retence vody

Specifický cíl D (klima), E (voda, půda,
ovzduší)
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ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
Mladých zemědělců
Paušální jednorázová částka max. 100 000 EUR
Minimálně 2 % z obálky PP

Specifický cíl G (generační obměna)

I. PILÍŘ:
PODPORA
PRO
MLADÉ
ZEMĚDĚLC
E

LEADER a spolupráce
132

LEADER

SPOLUPRÁCE



Multifondová intervence



Inovace v zemědělství a potravinářství



Certifikace MAS



Rozvoj KDŘ a alternativní cesty odbytu



Min. 5 % rozpočtu



Stimulace mezioborové spolupráce



Provozní náklady pod MMR



Spolupráce výrobců



Spolupráce na projektech k ochraně klimatu



Spolupráce v oblasti generační obměny

Specifické cíle H(venkov)



Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské
produktivity a udržitelnosti

Specifické cíle B (konkurenceschopnost), C
(zlepšení postavení zemědělců), D (klima)
a
Horizontální cíl: transfer znalostí a inovace

Řízení rizik
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Povinné řešit v rámci Strategického plánu SZP



Možné financovat z národních zdrojů



Problematické splnit podmínky nařízení ( 20 % potenciálu poškozeno) vzhledem k velikostní struktuře podniků



Správa formou vzájemných fondů



Možné využití finančních nástrojů



Nezbytná specifická struktura (obdoba PGRLF)

Podmínky pro podmíněnost
a přímé platby 2019

TémaTA

Návrh nařízení vlády č. 48/2017 Sb.
- podmíněnost
 DZES

7d: omezení plochy plodiny do 30 ha
 DZES 5: výjimka z účinnosti nového DZES
 DZES 7a: úprava podmínek u krajinného prvku mokřad
v rámci standardu č. 7
Návrh nařízení vlády č. 50/2015 Sb.
– přímé platby

§ 12a: nová plocha v ekologickém zájmu – medonosný
úhor
 Příloha č. 3: úprava váhového koeficientu pro medonosný
úhor
 § 12: úprava úhoru standardního v souvislosti se
zavedením úhoru medonosného
 zjednodušení textace u N-vázajících plodin
 povinné zákresy plodin
 výzvy – výsledek auditu EK


Příprava SZP 2020 +
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Změny Greening 2019
MEDONOSNÝ ÚHOR VYUŽÍVANÝ V EKOLOGICKÉM ZÁJMU - §
12a








Váhový faktor 1,5.
Seznam plodin vhodných pro opylovače (svazenka, jitrocel,
lnička, koriandr aj.).

Zajištění porostu plodin uvedených seznamu od 1. 6. do 15. 7.
kalendářního roku, mix alespoň 3 plodin, žádný z druhů
nepřekročí 80 % v porostu.
Zákaz hnojení a použití POR.
DPB
s
medonosným
úhorem
od 1. 1. do 15. 7. kalendářního roku.

zemědělsky

udržován
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Změny Greening 2019
ÚHOR S POROSTEM VYUŽÍVANÝ V EKOLOGICKÉM ZÁJMU - §
12




Úprava seznamu plodin: nektarodárné plodiny přesunuty
do medonosného úhoru, vypuštěny vojtěška a jetel – lze uplatnit
pro N-vázající plodiny.
Vypuštěna podmínka založení ozimu posledního roku úhoru.

N-VÁZAJÍCÍ PLODINY - § 18


Upraven text odst.1: „Na DPB s N-vázající plodinou je do 31.
10. příslušného kalendářního roku založen porost ozimé plodiny
nebo ponechán porost víceleté plodiny vázající dusík.“
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Povinné Zákresy plodin





§ 9 – nově zavedena povinnost připojit k žádosti o poskytnutí PP
zákres plochy plodiny na DPB
Platí pouze pro žadatele, kteří mají povinnost plnit diverzifikaci
plodin



Zákres doložen na ortofoto snímku



Povinnost plyne ze zpřesnění monitorovacích systémů



Výhoda zavedené povinnosti: plynulý přechod na SZP 2020+
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INFORMACE K SAZBÁM PRO rok 2018



Jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS):
V roce 2018 podalo žádost o SAPS 30 143 žadatelů na více než
3, 5 mil. ha zemědělské půdy



Sazba SAPS pro rok 2018 činí 3 388,15 Kč/ha



Platba pro mladé zemědělce:







Žádost o platbu pro mladé zemědělce podalo 5 307 žadatelů na
112 389 ha zemědělské půdy

V rámci tzv. nařízení Omnibus ČR využila možnost od roku 2018
navýšit tuto platbu z 25 % SAPS na 50 %
Sazba platby pro mladé zemědělce pak činí 50 % z částky SAPS,
tj. 1 694,08 Kč/ha
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CROSS compliance – EROZE

DZES 5






Od 1. 1.2019 bude protierozní ochrana půdy prostřednictvím
standardu DZES 5 výrazně zpřísněna – bude navýšeno procento
rozlohy ploch, na niž se podmínky standardu DZES 5 vztahují
(z dnešních cca 10,5 % na cca 25 %).

Silně erozně ohrožených ploch (na nichž se erozně nebezpečné
plodiny nesmí vůbec pěstovat) bude cca 2,5 %.
Zároveň upraveny parametry půdoocchranných technologií s jejichž
využitím lze některé plodiny pěstovat na erozně ohrožených
půdách.
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CROSS compliance – EROZE

DZES 5


Jednou ze zpřísněných PT je např. zakládání ochranných pásů:


Po stanovené délce přeruší svažitý pozemek s pěstovanou erozně
nebezpečnou plodinou.



Zpomalí tok vody a umožní sedimentaci unášených půdních částic.



Nově budou muset být na těchto pásech pěstovány vhodné plodiny (např.
trávy nebo pícniny) a pásy budou muset mít minimální šířku 22 m
(doposud standard předepisoval min. 12 m).

aplikace kvalitní organické hmoty


Mezi PT byla nově zařazena i do půdy a to zejména hnoje a
kompostu.
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cC – OMEZENÍ PLOCHY na 30 ha – od 2020
DZES 7 d – maximální plocha plodiny 30 ha




výměra 30 ha odpovídá optimální rozloze obhospodařovaného
pozemku, která je udávána v rozmezí 20 – 40 ha,

standard reaguje na aktuální příčiny nepříznivé struktury krajiny:
◼ nízký podíl ekostabilizačních prvků v krajině,
◼ homogenita hospodaření na přilehlých DPB a zejména na
nadměrnou velikost DPB.


Přínos standardu:
◼ snížení ztráty půdy vodní erozí
◼ dělený osevní postup dále pomáhá plodinám lépe vzdorovat
dopadům sucha a je prevencí vzniku povodní
◼ příznivější struktura krajiny
◼ možnost zadržování vody na zemědělských pozemcích
◼ přibývání ekostabilizačních prvků.
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cC – OMEZENÍ PLOCHY na 30 ha – od 2020
DZES 7 d – maximální plocha plodiny 30 ha


posuzovány budou 2 varianty
◼

◼








Plochy s ochranným pásem o min. šíři 22 m (pícniny,
víceleté pícniny a trávy)
Nejbližší plocha stejné plodiny může být ve vzdálenosti
od 110 m

Kontrolované období je vázáno na hlavní plodinu - vegetační období
od 1. června do 31. srpna (jako diverzifikace u greeningu)
Toto omezení se nevztahuje na N – vázající plodiny
Účinnost odložena od 1. ledna 2020.
Počet DPB větších než 30 ha je cca 20 000
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cC – OMEZENÍ PLOCHY na 30 ha – od 2020








Standard se vztahuje pouze na DPB s kulturou R, které jsou
v LPIS vymezeny jako erozně ohrožené – SEO i MEO (záložka
nová eroze od 1. 1. 2019)
vztahuje se k celé ploše DPB – tzn. díváme se na vrstvu, kde jsou
celé díly půdních bloků buď žluté nebo červené
kontrolním období je od 1. června do 31. srpna daného roku
(viz.
§ 9 NV 50/2015 Sb.), tj. posuzuje se hlavní
plodina
souvislá plocha se vyhodnocuje v rámci DPB, tzn. nezapočítává
se plodina, která se nachází na jiném DPB
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dpb s podmínkou 30 ha
varianta
bez omezení DPB R - orná půda
DPB R >=30 ha

- procento z celku
(všechny DPB R)
varianta DPB R>=30 ha, se SEO
eroze
nebo MEO
= DPB se - procento z celku
SEO + MEO (všechny DPB R)
- procento z DPB R > 30
ha

Počet
DPB

Výměra
DPB

Počet
uživatelů

238 814 2 464 784 20 752
19 732

1 027 532 3 017

8

42

15

11 241

598 142

2 288

5

24

11

57

58

76
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Možnosti plnění standardu DZES 7 d)


Více různých plodin na DPB, přičemž se každá plodina vyskytuje
na DPB na jedné ploše do max. 30 ha.

146

Možnosti plnění standardu DZES 7 d)






plocha jedné plodiny se viditelně rozdělí ochranným pásem o
šířce minimálně 22 m (toto je minimální plocha ochranného pásu)
a na plochu pásu se umístí pícniny nebo plodiny pro ochranný
pás podle § 14 odst. 4 NV 50/2015 Sb.: hořčice, hrách (a to
včetně pelušky), jetel, komonice, pohanka, proso, ředkev,
svazenka, štírovník, tolice
(a to včetně vojtěšky), vikev,
kopr, koriandr, len, řeřicha, trávy čeledi lipnicovité s výjimkou
obilnin, nebo směs výše uvedených plodin.
Ochranným pásem se rozumí přerušovací pás v monokulturách.
Ochranný pás musí být široký minimálně 22 m a je možné na
něm pěstovat výše uvedené plodiny. Souvislá plocha plodiny tak
může činit max. 30 ha.
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Možnosti plnění standardu DZES 7 d)




Více různých plodin na DPB, přičemž jedna plodina se na DPB
vyskytuje na více plochách.
Plochy jedné plodiny jsou od sebe odděleny jinou plodinou,
přičemž 2 plochy stejné plodiny jsou od sebe vzdáleny
minimálně 110 m (nejbližší plocha stejné plodiny může být ve
vzdálenosti 110 m.).
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Možnosti plnění standardu DZES 7 d)
Upřesnění ke krajinným prvkům
 Do DPB bude zasahovat krajinný prvek, který není součástí DPB.
 Vzdálenost mezi plochami stejné plodiny se přes vnořený
krajinný prvek nevyhodnocuje.
 Nejednalo by se o porušení DZES 7d).
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Možnosti plnění standardu DZES 7 d)
Upřesnění ke krajinným prvkům
 Uvnitř DPB se nachází vnitřní krajinný prvek (mez), který se
započte ve prospěch ochranného pásu nebo plodiny 2.
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Kde se plnění standardu DZES 7 d) plnit nemusí?






DPB erozně neohrožený – NEO, tzn. v LPIS má celý barvu
zelenou.
na ploše, kde jsou pěstovány dusík vázající plodiny podle § 18
nařízení vlády č. 50/2015 Sb.: bob, cizrna, čičorka, čočka,
fazol, hrách (včetně pelušky), hrachor, jestřabina, jetel, komonice,
kozinec, lupina, pískavice, ptačí noha, sója, štírovník, tolice (a to
včetně vojtěšky), úročník, vikev, nebo vičenec. Pro splnění
podmínky lze využít směs uvedených plodin i směs uvedených
plodin s ostatními plodinami za předpokladu, že zastoupení
plodiny, která váže dusík, činí v porostu této směsi více než 50
%.
na celém DPB, na který byla podána žádost na podopatření
podle
§ 21 a 22 NV č. 75/2015 Sb.:
Agroenvironmentálně-klimatická opatření: podopatření biopásy
a podopatření ochrana čejky chocholaté.
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NOVELA nařízení vlády pro cross compliance
Hodnocení DZES 7 d

Rozsah

7d
Závažnost

Trvalost

Malý

Velikost plochy pěstované plodiny překročila 30 ha a je do
35 ha

Střední

Velikost plochy pěstované plodiny překročila 35 ha a je do
40 ha

Velký

Velikost plochy pěstované plodiny překročila 40 ha

Malá

Počet DPB s porušením je 1

Střední

Počet DPB s porušením je 2

Velká

Počet DPB s porušením je 3 a více

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví
nebo zdraví zvířat

Ne.
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Příprava szp 2020 +

❖závěr roku 2017 – sdělení EK k budoucí SZP
❖květen 2018 – návrh Víceletého finančního rámce (vyjednávání
budou pokračovat min. do 3Q 2019)

❖červen 2018 - první návrh legislativního balíčku (NSP, HZR)
❖II. pol. 2018 – zasedaly pracovní skupiny Rady EU pod vedením
Rakouského předsednictví

❖II. pol. 2018 - Zpravodajové EP připravili zprávu
k jednotlivým návrhům nařízení a europoslanci podali
přes 5 tis. pozměňovacích návrhů k NSP
153

Příprava szp 2020 + citlivé body jednání

❖zastropování
❖Pro všechny přímé platby
❖Postupné krácení po 25 % od částky 60 tis. do 100 tis. EUR
❖Možnost odpočtu mezd souvisejících se zemědělskou činností
❖rozpočet
❖přímé platby – 4 %, PRV – 16 %
❖VCS (citlivé komodity) 10 + 2 %
❖Skutečný zemědělec
❖Platby se neposkytnou subjektům, jejichž zemědělská činnost je
nevýznamná
❖Porovnávání příjmů zemědělských a celkových
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Příprava szp 2020 + citlivé body jednání

❖Cílení na výsledky
❖Výkonnostní rámec
❖Odchylka od předpokládaných výsledků / cílů = riziko
pozastavení plateb

❖Důraz na environmentální aspekty
❖Náročnější pravidla podmíněnosti
❖Dosavadní CC + greening, navíc některé povinnosti rozšířeny
❖Nové platby
❖ekoplatba
❖platba na první hektary
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Základní podpora příjmu a
redistributivní podpora
Základní podpora příjmu pro udržitelnost








Aktuální SAPS

Žadatelem zemědělský
podnikatel / skutečný
zemědělec
Předpokládáme poskytování od
1 ha způsobilé plochy
evidované v LPIS
Podmíněno prováděním
zemědělské činnosti
(obhospodařováním) a plněním
pravidel podmíněnosti

Doplňková redistributivní podpora


Zohledňuje tzv. úspory z rozsahu



Platba na první hektary





Dle SWOT navrhujeme
poskytování do 150 ha
Sazba omezena průměrnou
částkou přímých plateb
(= celková obálka PP / celkové
ha)

Doplňková podpora pro
Na první založení nového zemědělského
mladé
podniku zemědělce
Minimálně 2 % z obálky PP
Stanovení definice mladého zemědělce:
věk, který nepřesáhne 40 let (navrženo
zvýšení na 45 let)
jeho postavení v rámci zemědělského
podniku
požadovaná odborná příprava (navrženo
zrušení podmínky)
II. PILÍŘ:
ZAHÁJENÍ
ČINNOSTI
MLADÝCH
ZEMĚDĚLC
Ů

Režimy pro klima a životní prostředí
Pěstování meziplodin, zlepšujících plodin atd.
(Ekoschémata)










definice plodin s ohledem na účel (protierozní a prevence utužení,
přerušení osevních sledů a fytosanitární efekty, podpora
opylovačů, zelené hnojení)

Organická hmota v půdě
 nahrazení všech nebo části průmyslových hnojiv tuhými statkovými
hnojivy (hnůj, kompost),
 podpora pěstování plodin na zelené hnojení zapravovaných do
půdy
Základní údržba trvalých travních porostů (přesun z AEKO – OTP)
 termíny seče/pastvy
 vazba na minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat
Používání přípravků na ochranu rostlin v blízkosti vod
 zdvojnásobení ochranných vzdáleností vůči etiketě přípravku
 vyloučení některých účinných látek s výrazným negativním

Podpora vázaná na produkci a
ODVĚTVOVÉ
INTERVENCE
Účelem řešit obtíže a podpořit důležitá odvětví
Podpora vázaná na produkci (VCS)



Bude zásadní vyargumentovat obtíže sektoru



Rozpočet snížen na 10 + 2 % obálky PP



Navrhovaná zaměření:


bílkovinné plodiny



brambory



cukrová řepa



chmel



ovoce



zelenina



chov dojnic



chov masných telat



chov ovcí a koz

Příprava szp 2020 + další kroky

❖1Q 2019 - pokračuje vyjednávání v rámci EP, a hledají se
kompromisní návrhy

❖Pokračuje jednání pracovních skupin Rady EU pod vedením
Rumunského předsednictví k legislativním návrhům

❖ zač. března 2019 - předpoklad hlasování v AGRI výboru EP

❖½ dubna 2019 – předpoklad plenárního hlasování v EP
❖23.-26. května 2019 – volby do EP
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