TÉMA: PŮDA A ZÁSOBY UHLÍKU
Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 6
Znění kontrolovaného požadavku DZES 6a
Žadatel
a) nepálí na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury orná půda bylinné
zbytky.
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Součet ploch, kde došlo k pálení (spálenišť), je do 1 hektaru včetně.

Střední

Součet ploch, kde došlo k pálení (spálenišť), je od 1 do 2 hektarů
včetně.

Velký

Součet ploch, kde došlo k pálení (spálenišť), je nad 2 hektary.

Malá

x

Střední

Pálení bylo prováděno pouze bodově.

Velká

Pálení bylo prováděno plošně.

Odstranitelná

x

Trvalost
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře, LPIS), Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz nebo Ústředního
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz.

TÉMA: PŮDA A ZÁSOBY UHLÍKU
Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 6
Znění kontrolovaného požadavku DZES 6b
Žadatel
b) na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31.
květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně
I. aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 25
tun na hektar, nebo tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže v minimální dávce 4 tuny na
hektar; při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například
slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka, nebo
II. pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části, alespoň v období od 1.
června do 15. července příslušného kalendářního roku porostem dusík vážících plodin druhu
cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, štírovník, vojtěška, úročník,
vikev, bob, vičenec, čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha nebo tolice;
popřípadě jejich směsí; porosty výše uvedených druhů plodin lze zakládat i jako podsev do
krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav v porostu
nepřesáhne 50 %.
Hodnotící tabulka
Kritéria

Rozsah

Závažnost

Stupně kritérií

Hodnocení

Malý

Opatření byla použita od 15 % do 20 % ploch.

Střední

Opatření byla použita od 10 % do 15 % ploch včetně.

Velký

Opatření byla použita do 10 % ploch včetně.

Malá

x

Střední

x

Velká

Zjištěno porušení.

Odstranitelná

x

Trvalost
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské
zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(Portál farmáře, LPIS), Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz nebo na
internetových stránkách http://organickahmota.cz

