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Ekologické zemědělství (76/2015 Sb.)

Travní porosty

• 2300 Kč/ha

Tráva na orné

• 2200/1900
Kč/ha

Orná půda

Trvalé kultury

• Ostatní plodiny –
6800/5000 Kč/ha
• Zelenina a byliny –
16200/12900 Kč/ha
• Trávy na semeno –
7350/5000 Kč/ha
• Úhor – 943/804 Kč/ha

• Intenzivní sady –
22900/21600
Kč/ha
• Ostatní sady –
11760 Kč/ha
• Krajinotvorné sady –
4455 Kč/ha
• Vinice –
25000/23400
Kč/ha

Ekologické zemědělství












Opatření nárokového charakteru. Dotace je vyplácena
každoročně na hektar způsobilé plochy evidované v LPIS.
Žadatel se zaváže plnit podmínky opatření (5 let).
Pouze čisté farmy (konvenční les/rybník může být) –
kontrola k datu podání ŽOD
Zařazen musí být vždy celý DBP!
Navyšování výměry v závazku – kvóta 35 %, tolerance MA
– pokud oznámí včas!
Snižování výměry v závazku – pardonované důvody, kvóta
25 % na ztrátu výměry z LPIS.
Možnost přechodu z IP do EZ – uzavření nového závazku.

Ekologické zemědělství





Výše sazby rozdělená na PO/EZ (na TTP sazba stejná)!
PO platba
 v historii 3 let zpětně (od 15.5.) nesmí být EZ (bez vazby
na žadatele)
 v kontrolním období (od data podání ŽOD do 31.12.)
nesmí dojít k přechodu na EZ
 max. 2 roky (R, T, G, U) nebo max. 3 roky (S, V, C), je-li v
PO
Žádost o dotaci je podávána v rámci jednotné žádosti do
15. května daného kalendářního roku.

Zachování postupů ekologického zemědělství
Příjemcem podpory - fyzická nebo právnická
osoba, která
 hospodaří v souladu se zákonem č. 242/2000
Sb., o ekologickém zemědělství
 splňuje definici aktivního zemědělce
 je zemědělský podnikatel
 Minimální vstupní výměra zemědělské půdy
evidované v LPIS je 0,5 ha.
 Plnění minimálních požadavků na používání hnojiv a
přípravků na ochranu rostlin.


Zachování postupů ekologického zemědělství












Travní porosty
Orná půda - Pěstování zeleniny a speciálních bylin
Orná půda - Pěstování travních porostů na semeno
Orná půda - Pěstování ostatních plodin
Orná půda – Travní porosty (G)
Orná půda - Odplevelování dočasným úhorem
Ovocné sady - Intenzivní sady
Ovocné sady - Ostatní sady
Ovocné sady - Krajinnotvorné sady
Vinice
Chmelnice

Zachování postupů ekologického zemědělství
Hospodaření na travních porostech
 min. intenzita 0,3 VDJ/ha TTP v LPIS (od 1.6. do 30.9.,
všechna ekologická zvířata)
 Koně – elektronický SR + deklaraci koní do 31.10.
 2 x ročně seč nebo 2 x ročně pastva (do 31.7., do 31.10),
po pastvě sečení nedopasků
 mulčování, obnova, přísev v ZCHÚ, OP NP, Natura 2000 na
povolení OOP
 POZOR snížení sazeb v OTP nadstavby. Snižuje se vše
kromě základního titulu a stepí!

Zachování postupů ekologického zemědělství
Orná půda travní porost
2

x ročně seč nebo pastva (do 31.7., do 31.10.),
nedopasky do měsíce (výjimka nad 10°)
 Bez intenzity!!
 Nižší dotace proti T – je lepší dát DPB do T!

Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s.

Zachování postupů ekologického zemědělství
Podpora EZ na standardní orné půdě




Pěstování zeleniny, speciálních bylin
Pěstování trav na semeno
Pěstování ostatních plodin
 u žadatelů nad 5 ha pěstovat na min. 20 % výměry na
kterou žádá o dotaci po sklizni hlavní plodiny (bez
započítání ploch, kde se odpleveluje nebo se pěstují
trávy na semeno) zlepšující plodiny – obdoba meziplodin
v greeningu + jetel, vojtěška (směsi)

Zachování postupů ekologického zemědělství
Pěstování zeleniny a speciálních bylin
 pěstovat zeleninu nebo speciální bylinu jako hlavní plodinu
- na celém DBP (lze i odděleně v čase)
 Souvisle zapojený pokryv bylin na celém DBP, na který
v daném roce žádá o dotaci
 stanovený min. výsevek/výsadba zeleniny (do žádosti
datum setí/sázení a sklizně)
 povinnost sklidit produkci do 31.12.
 pastva povolena po sklizni hlavní plodiny (nesmí však být
na 20 %, kde jsou zlepšující netržní plodiny)
Pěstování trav na semeno
 pěstovat trávy na semeno jako hlavní plodinu
 nepást

Zachování postupů ekologického zemědělství
Pěstování ostatních plodin
 pěstovat jako hlavní plodinu jiné plodiny trávy na
semeno, šťovík kyselý a ozdobnice
 povinnost sklidit produkci do 15.11.
 pastva povolena po sklizni hlavní plodiny (nesmí
však být na 20 %, kde jsou zlepšující netržní
plodiny)

Zachování postupů ekologického zemědělství
Orná půda – úhor
 max. max. 1 rok a 1x za závazek (max. 15 %
výměry R)
Dle zákona o zemědělství kultura U v LPIS - obhospodařovaná
orná půda ležící ladem max. 3 roky, která byla předtím nejméně po dobu 1 roku
vedena v LPIS (R, C, V, S, D, jiná trvalá kultura nebo jiná kultura).

V

EZ podporován pouze černý úhor!
 5 x ročně údržba (do 30.6., do 31.7., do 31.8., do
30.9., do 31.10.)

Zachování postupů ekologického zemědělství
Obhospodařování vinic
 min. počty – 1800 ks/ha
 povinnost prosvětlení keřů (1.6.-30.9.)
 Mechanická údržba v meziřadí do 15.8.
 Bylinný pokryv každé druhé meziřadí

Zachování postupů ekologického zemědělství
Intenzivní sady











Pouze jabloň, hrušeň, broskvoň, meruňka, slivoň, třešeň, višeň + angrešt, maliník, ostružiník,
rybíz
Veden v evidenci sadů UKZUZ
Min. 500 ks jádrovny, min. 200 ks peckoviny, min. 2000 ks ovocné keře
rovnoměrně rozložená výsadba tvořená ušlechtilými odrůdami ovocných stromů v nízkých
pěstitelských tvarech starších 3 let nebo ušlechtilými odrůdami keřů;
výsadba stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy nebo tvořená
pravokořennými stromy není možná;
nízkým pěstitelským tvarem rozumí takový tvar ovocného stromu, který má maximální výšku
kmene u jádrovin 120 cm včetně a u peckovin 170 cm včetně; výška kmene se měří od místa
očkování po první rozvětvení v korunce
V meziřadí bylinný pokryv, bez produkce jiných plodin, údržba do 31.8. (včetně příkmenného
pásu)
Zákaz pastvy a každoroční řez do 15.8., od 1.3. do 30.9. záznamy klimat. údajů a výskytu
škůdců
Do 30.11. sklidit produkci, výši produkce u převládajícího druhu ovoce (min. množství
stanoveno) dokladuje SZIF

Zachování postupů ekologického zemědělství
Ostatní sady











min. 100 ks/ha stromů, min. 1000 ks /ha keřů
Veden v evidenci sadů UKZUZ
Výsadba ušlechtilými odrůdami ovocných stromů nebo keřů;
výsadba stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé
odrůdy není možná, výsadba pravokořenných stromů ušlechtilých odrůd je
možná
Do 31.8. údržba meziřadí a příkmenného pásu, lze i pastvou (lze pěstovat
i jiné zemědělské plodiny), každoroční řez do 15.8
5 – 15 % meziřadí + manipulačního prostoru bez údržby do následujícího
roku
Do 30.11. sklidit produkci, výši produkce u převládajícího druhu ovoce
(min. množství stanoveno) dokladuje SZIF - výjimka na mladé sady do 3
let

Zachování postupů ekologického zemědělství
Krajinotvorné sady
 Musí být vymezen v LPIS jako EVP krajinotvorný sad –
plocha rovnoměrně osázená ovocnými stromy ve tvaru
polokmenu nebo vysokokmenu o minimální hustotě 50
ks/ha, v meziřadí musí být bylinný pokryv – v LPIS jako
jiná trvalá kultura
 1 x seč nebo pastva do 31.8.
 Bylinný pokryv meziřadí , bez produkce jiných plodin,
nelze mulčovat
 Do 4. roku závazku provést udržovací řez stromů

Welfare (NV 74/2015 Sb.)









Dojnice (min. 5 VDJ, ne EZ, ne vazné ustájení)
 Zvětšení lehacího prostoru (13 EUR/VDJ)
 Zlepšení stájových podmínek (67 EUR/VDJ) 1800 Kč/VDJ
 Výběh pro krávy na sucho (30 dní před telením) (52 VDJ/VDJ)
1400 Kč/ha
Prasata (min. 3 VDJ, ne EZ)
 Komfort pro prasnice (prvorodičky 5643 Kč/VDJ, 2160 Kč/VDJ)
 Zvětšení prostoru pro selata (od odstavu 40 dní) (2430 Kč/VDJ)
Kontrolní (retenční) období plnění podmínek 1.6. – 31.12.
Vedení evidencí (evidence regulace hmyzu, evidence pobytu
suchostojek ve výběhu, evidence turnusů prasnic, evidence ošetření
spárků)
Je nezbytné mít správně zakreslené objekty hospodářství v LPIS!

Welfare
Dojnice – zvětšení lehacího prostoru






ve volném ustájení v produkční stáji s boxovými loži
minimální celková plocha lehacího prostoru 2,90 m2/1
dojnici v případě jednořadého uspořádání boxů, 2,60
m2/1 dojnici v případě protilehlého uspořádání dvou řad
boxů a 2,22 m2/1 dojnici v případě použití kombiboxů,
ve volném ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou
minimální celková plocha lehacího prostoru činí 5,75 m2/1
dojnici, nebo
ve volném ustájení v porodním kotci pro volné telení
minimální celková plocha lehacího prostoru činí 10,35 m2/1
dojnici

Welfare
Dojnice – zlepšení prostředí ve stáji
provádět dezinsekci










chemicky celkově 4 aplikace přípravku, a to minimálně 1x za měsíc v období od
1. června do 30. září, nebo
biologicky celkově 8 aplikací nasazení biologického materiálu minimálně
v období od 1. června do 30. září s minimálním intervalem 14 dní,

uchovávat obaly od aplikovaných chemických/biologických
přípravků minimálně po dobu jednoho roku od jejich užití,
uchovávat daňové doklady o nákupu aplikovaných
chemických/biologických přípravků nebo daňové doklady o jejich
aplikaci minimálně po dobu 10 let od jejich užití,
vést evidenci regulace nežádoucího hmyzu (vzor v NV),
nastýlat slámou nebo separátem s následnou alkalizací přípravkem
na bázi vápence tak, aby výsledné pH podestýlky bylo minimálně
8,5.

Welfare
Dojnice – výběh pro suchostojky
Žádat lze na dojnici, u které je předpokládaná doba
porodu v období od 30. 6. do 30.1. a která bude mít
nepřetržitě přístup do výběhu min. 30 dní před porodem.
 Výběh musí přímo navazovat na objekt příslušící k
hospodářství a musí mít min. 5 m2/1 krávu (nemusí se
jednat o DPB).
 Výběh musí být nastýlán
Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky (VDJ)
 skot nad 24 měsíců 1,0
 prasničky a prasnice 0,5
 selata 0,03


Welfare
Prasata


Komfort pro prasničky (prvorodičky)
 Účinná

dezinfekce a prázdný ustájovací prostor min. 1 den
 První připuštení ve věku min. 230 dní


Komfort pro prasnice
 Účinná

dezinfekce a prázdný ustájovací prostor min. 1 den
 Kontrola (příp. úprava) spárků po každém odstavu


Zvětšení prostoru pro selata
 podmínkou

min. 0,24 m2/kus

