Nové podmínky nitrátové směrnice promítnuty v LPIS
Od 26. 9. 2016 jsou v registru LPIS v pilotním provozu promítnuty nové podmínky nitrátové směrnice
zavedené nařízením vlády č. 235/2016 Sb., s platností od 1. 8. 2016. Jedná se o nové vymezení
zranitelných oblastí (dle § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách) a 4. akční program, stanovující
podmínky zemědělského hospodaření v těchto oblastech. Přehled změn požadavků a jejich uplatnění
v LPIS je uvedeno po kliknutí na nadpis novinky.

1. Vymezení zranitelných oblastí (§ 2 a 3, příloha č. 1)
• Nově bylo do zranitelných oblastí zařazeno 59 katastrálních území v okresech Rakovník, Plzeňsever, Rokycany, Příbram, Jindřichův Hradec, Kolín, Žďár nad Sázavou, Blansko, Brno-venkov,
Vyškov, Přerov, Kroměříž, Opava, Jeseník.
 Ze zranitelných oblastí bylo vyřazeno 18 katastrálních území v okresech Příbram, Praha-západ,
Liberec.
Zařazení dílu půdního bloku (DPB) do zranitelných oblastí lze nalézt:
 v pravém informačním okně každého DPB, pod záložkou NS, v části NS 2016 – od 01.08.2016
 v tisku NS souhrn – od 1.8.2016
 v mapě – po otevření vrstvy Životní prostředí/Nitrátová směrnice/ZOD

2. Období zákazu hnojení (§ 6, tabulka č. 1, příloha č. 2)
• Nově se období zákazu vztahuje pouze na ornou půdu a trvalé travní porosty.
• Byla upřesněna možnost časnějšího přihnojení pšenice a řepky v předjarním období:
KR 0-5 (nižší polohy)
1. únor (pšenice oz., řepka oz. + sklon. ≤ 5°)
16. únor (ostatní)
KR 6-9 (vyšší polohy) 16. únor (pšenice oz., řepka oz. + sklon. ≤ 5°)
1. březen (ostatní)
Období zákazu hnojení na DPB lze nalézt:
 v pravém informačním okně každého DPB, pod záložkou NS, v části NS 2016 – od 01.08.2016,
opatření Zákaz hnojení
 v tisku NS podrobně – Období zákazu hnojení - od 1.8.2016

3. Limity hnojení N k plodinám (odst. 1 - 6 v § 7, tabulky č. 1 až 6, příloha č. 3)
• Nově byly nastaveny limity hnojení dusíkem (N) u polních plodin podle zařazení DPB do jedné ze 3
výnosových hladin (VH).
• Nově byly stanoveny požadavky na hnojení zeleniny.
• Byl upřesněn zápočet N z digestátu ze 70 % na 60 %
Limity hnojení N na DPB lze nalézt:
 v pravém informačním okně DPB, záložka NS, část NS 2016 – od 01.08.2016, opatření Limity
přívodu N k plodinám
 v tisku NS podrobně – Omezení hnojení na orné půdě - od 1.8.2016
 v mapě lze zobrazit VH – otevření vrstvy Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Výnosové hladiny
(DPB) nebo Výnosová hladina dle BPEJ

4. Omezení hnojení N v létě a na podzim (odst. 7 - 9 v § 7, tabulky č. 2 až 6, příloha č. 2)
• Nově bylo umožněno hnojení k meziplodinám a na podporu rozkladu slámy minerálními
dusíkatými hnojivy i v aplikačním pásmu (AP) III.b.
• Byl zaveden zákaz hnojení v létě a na podzim minerálními dusíkatými hnojivy
o na podporu rozkladu slámy, pokud by nenásledovala ozimá plodina
o k meziplodině, pokud by nebyla ponechána na DPB min. do 15. února následujícího roku.
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• Došlo ke snížení dávek N při hnojení v létě a na podzim pro následné jarní plodiny, pokud není
zapravena sláma/pěstována meziplodina a rozšíření povinnosti použít inhibitor nitrifikace na
všechna AP.
• Nově se omezení hnojení vztahuje i pro zeleninu (bylo umožněno zvýšení dávek N ve III. AP pro
ozimou cibuli a česnek)
Dávky hnojení N v létě a na podzim na DPB lze nalézt:
 v pravém informačním okně DPB, záložka NS, část NS 2016 – od 01.08.2016, opatření Omezení
aplikace hnojiv
 v tisku NS podrobně – Omezení hnojení na orné půdě - od 1.8.2016
 v mapě lze zobrazit AP – otevření vrstvy Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Aplikační pásma
(DPB) nebo Aplikační pásma dle BPEJ

5. Skladování hnoje a kompostu na zemědělské půdě (§ 9)
•
•
•
•

Došlo k úpravě doby uložení hnoje a kompostu na DPB při jejich meziskladování - na 9 měsíců.
Došlo k rozšíření povinnosti meziskladování i pro statková hnojiva vznikající v chovech drůbeže.
Došlo ke zvýšení minimální výšky kupy uloženého hnoje nebo kompostu z 1,5 m na 1,7 m.
Byla rozšířena území zákazu uložení hnoje a kompostu o
o vzdálenost min. 100 m od útvarů povrchových vod na DPB se sklonitostí vyšší než 5°
o půdy na velmi propustném podloží (hlavní půdní jednotka 05, v klimatických regionech 0 – 3)

Možnost uložení hnoje a kompostu na DPB lze nalézt:
 v pravém informačním okně DPB, záložka NS, část NS 2016 – od 01.08.2016, opatření Uložení
hnojiv na ZP
 v tisku NS podrobně – Uložení statkových hnojiv v ZOD - od 1.8.2016
 v mapě lze zobrazit území nevhodná pro uložení – otevření vrstvy Životní prostředí/Nitrátová
směrnice/Uložení hnojiv nebo Uložení hnojiv - detail

6. Střídání plodin (§ 10)
• Sjednocení požadavků s podmínkami přímých plateb a cross-compliance
o při pěstování meziplodin, pokud nenásleduje ozimá plodina, se ponechá porost na
zemědělském pozemku alespoň do 31. října
o jestliže po jetelovinách následuje jarní plodina, je třeba porost jetelovin zaorat po 31. říjnu
příslušného kalendářního roku

7. Hospodaření na svazích (§ 11)
• Došlo k posunu zákazu hnojení u DPB s kulturou T z 10° sklonitosti na 12°sklonitosti.
Informace o zákazu hnojení a dalších omezeních na DPB s kulturou T lze nalézt:
 v pravém informačním okně DPB s kulturou T, záložka NS, část NS 2016 – od 01.08.2016, opatření
Zákaz hnojení a Omezení aplikace hnojiv
 v tisku NS podrobně – Omezení hnojení na TTP - od 1.8.2016
 v mapě lze zobrazit omezení nebo zákaz hnojení na T nebo zákaz hnojení z důvodu svažitosti –
otevření vrstvy Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Kultura

8. Hospodaření okolo vod (§ 12)
• Nově doplněn požadavek - zabránit samovolnému přístupu zvířat do trvalého vodního toku,
poškození koryt a údolních niv, zničení břehových porostů a znečištění vod.
Informace týkající se střídání plodin + plnění podmínek DZES 4 a omezení u vody + plnění podmínek
DZES 1 na DPB lze nalézt:
 v pravém informačním okně DPB, záložka NS, část NS 2016 – od 01.08.2016, opatření Střídání
plodin a opatření Omezení u vody
 v tisku NS podrobně – Střídání plodin, omezení u vody a další omezení - od 1.8.2016
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