Dobrovolná podpora
vázaná na produkci
- Aktivní zemědělec
- Zemědělský podnikatel
- Dodržení podmínek CC
- Min. výměra: 1 ha

Brambory

Ovoce

- Sady vysázené po r. 1995

- Doložení uznané sadby:min. 2t/ha

Brambory určené
pro výrobu škrobu

Konzumní
brambory

Zelenina

- Doložení nákupu osiva nebo sadby

- Evidence v Registru sadů (ÚKZÚZ)

Ovoce s velmi
vysokou pracností

Ovoce s vysokou
pracností

Zelenina s velmi
vysokou pracností

Zelenina s vysokou
pracností

Obálka v 2015

85 mil. Kč

50 mil. Kč

71,5 mil. Kč

28,5 mil. Kč

86,3 mil. Kč

13,7 mil. Kč

Předpokládaná
sazba v 2015

19 415 Kč/ha

2 441 Kč/ha

12 000 Kč/ha

6 394 Kč/ha

10 067 Kč/ha

5 966 Kč/ha

Podmínka výnosu v t/ha:

Podmínka výnosu v t/ha:

Jabloň 10, meruňka 1,5,
hrušeň 8, třešeň 1

Švestka 3, broskvoň 2,
višeň 3, rybíz černý 1,
rybíz červený 1,5,
maliník 0,5, jahodník 3,5

zelí hlávkové, kapusta
hlávková, kapusta
růžičková, květák,
brokolice, kedluben,
mrkev, petržel kořenová,
pastinák, celer bulvový,
ředkvička, ředkev, řepa
salátová, rajče, paprika,
okurky nakladačky,
okurky salátové, cibule,
šalotka, česnek, pór,
saláty, čekanka salátová,
pekingské zelí, celer
řapíkatý, pažitka, chřest,
reveň

hrách zahradní fazol
zahradní, tykev, kukuřice
cukrová, špenát, celer
naťový, petržel naťová

Smlouva s výrobcem
bramborového škrobu

Podmínka výnosu: 6 t/ha

Minimální počet
životaschopných jedinců
v ks/ha:
Jabloň, hrušeň: 500,
meruňka, třešeň: 200

Minimální počet
životaschopných jedinců
v ks/ha:
Švestka, broskvoň, višeň:
200, rybízy,maliník:2000,
jahodník 20 000

Dobrovolná podpora
vázaná na produkci
VCS
- Aktivní zemědělec
- Zemědělský podnikatel
- Dodržení podmínek CC

Chmel

Cukrová řepa

Bílkovinné plodiny

Chov telete
masného typu

Kráva chovaná v
systému s tržní
produkcí mléka

Bahnice a kozy

Obálka v 2015

85 mil. Kč

450 mil. Kč

456 mil. Kč

657 mil. Kč

1,36 mld. Kč

77 mil. Kč

Předpokládaná
sazba v 2015

16 017 Kč/ha

7 212 Kč/ha

3 403 Kč/ha

13 695 Kč/VDJ

3 400 Kč/VDJ

3 853 Kč/VDJ

Min. výměra: 1 ha

Min. výměra: 1 ha

Narozená od 1. 4.
předcházejícího roku do
31. 3. roku podání
žádosti

Min. 2 VDJ

Min. výsev: 0,8 VJ/ha

Hrách včetně pelušky,
bob, lupina, sója,
vojtěška a jetel a jejich
směsi s obilovinami
(zastoupení bílkovinných
plodin ve směsích víc
než 50 %)

Min. výměra: 1 ha

Smlouva s odběratelem
cukrové řepy

Pěstování bílkovinných
plodin v období 1.6.15.7.

K 31.3. vedená v IZR
v systému chovu dojený

Min. 2 VDJ

Stáří nad 1 rok

Podmínka pastvy od
15.5. do 11.9. na TTP
nebo travním porostu na
orné půdě

Pastevní deník
Vést každý den kontrol.
období pro pastvu
5 let archivovat

Minimální intenzita
hospodářských zvířat
ve výši 3 VDJ/ha
bílkovinných plodin
v období od 1.6. do 30.9.

