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Nejčastěji kladené dotazy Greening
V Praze dne 24. března 2022
OTÁZKA

číslo

ODPOVĚĎ
Za plodinu se pro účely diverzifikace považuje:
•
jakákoli kultura z různých rodů rostlin podle definice botanického systému
klasifikace plodin (ale hrách s peluška tvoří jednu plodinu);
•
kultura kteréhokoli druhu brukvovitých (v tomto pojetí není rozdíl mezi
řepkou a hořčicí nebo květákem a brokolicí, ale je rozdíl mezi řepkou a
květákem), lilkovitých (např. je rozdíl mezi lilkem rajčete a lilkem bramboru) a
tykvovitých (např. je rozdíl mezi okurkou setou a melounem cukrovým);
•
půda ponechaná ladem (při splnění všech podmínek uznatelný také jako
úhor využívaný v ekologickém zájmu);
•
trávy či jiné bylinné pícniny. Ty představují všechny trávy nebo jiné
jednoleté a víceleté byliny pěstované na orné půdě (kultura R nebo G) za
účelem produkce krmiv, kromě krmných okopanin a ostatních krmných
brukvovitých plodin (krmná mrkev, krmná řepa, krmná brukev, ozimá řepice,
krmná kapusta, tuřín, vodnice, apod.) a obilnin pěstovaných na senáž nebo
siláž (vč. kukuřice a čiroku), které se obvykle v přírodních travních porostech
nevyskytují, ani v osevních směsích pro pastviny či louky se běžně nepoužívají.
Tyto plodiny jsou specifikovány v číselníku plodin a jsou podkladem pro
vyplnění jednotné žádosti o platbu

1.

Co se považuje za plodinu v rámci diverzifikace?

2.

Hnojiště nelze započítat do zjištěné výměry, tuto plochu nelze deklarovat a
Může být na pozemky, kde bude porost jetele nebo vojtěšky
nemělo by být na ni žádáno. Tj. plocha s hnojištěm by měla být označena
umístěné hnojiště a bude se případně jeho plocha odečítat.
zákresem a deklarovaná jako dočasně nezpůsobilá plocha.
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Kontrola na místě bude probíhat standardně jako dosud, tzn. metodou zkusných
ploch, jejichž počet je závislý na velikosti dílu půdního bloku, resp. deklarované
plochy.

3.

Jak bude kontrolován poměr zastoupení plodin ve směsích?

4.

Může žadatel nárokovat platbu na VCS - bílkovinné plodiny a Ano, tato kombinace je možná. V rámci EFA ale musí dodržet zákaz aplikace POR
stejnou plochu započítat do EFA dusík vázajících plodin?
od vysetí do sklizně.

5.

Co když po nahlášení plodiny do JŽ uvedená plodina nevzejde
a žadatel bude muset dodatečně osít pole jinou plodinou. Bude Ano, žadatel si bude moci podat změnovou žádost.
žadatel moci podat změnovou žádost?

6.

Výměra EFA se počítá z obecné orné půdy (kultury R+U+G) + pokud žadatel
deklaroval nějaký EFA prvek na kultuře L (zalesněná plocha), M (krajinné prvky),
D (rychle rostoucí dřeviny), tak se bude i tato deklarovaná výměra na kulturách
Počítá se výměra EFA z čisté orné půdy nebo z obecné orné
L, M, D před přepočtem váhovým koeficientem přičítat k orné (RUG) => toto je
půdy (R+U+G)?
základ pro výpočet 5 % EFA. (pozn. L a D, které mají vymezenou EVP vrstvu v
LPIS) Povinnost plnit EFA však vzniká, pokud má žadatel ornou půdu (kultury
RUG) větší než 15 ha.

7.

Počítá se výměra Diverzifikace plodin z čisté orné půdy nebo z
Výměra Diverzifikace plodin se počítá z obecné orné půdy (kultury R+U+G).
obecné orné půdy (R+U+G)?

8.

Plnění Greeninu je povinné pro žadatele o platbu SAPS. "Greening" se skládá ze
Je plnění Greeningu povinné? Tj. může žadatel říct, že platbu 3 části: diverzifikace plodin, EFA a zachování stávajících trvalých travních
za Greening nechce?
porostů. I když by žadatel nemusel plnit podmínky diverzifikace nebo EFA, stále
je platná podmínka zachování stávajících TTP.

9.

Pokud bude zemědělec deklarovat jako plochu EFA meziplodiny, ochranný pás či úhor s porostem musí použít Nebude probíhat kontrola, zda je osivo certifikované.
certifikované osivo?
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Povinnosti plnění podmínek Greeningu se nevztahují na plochy subjektů plnících
podmínky ekologického zemědělství v souladu s čl. 11 nařízení (ES) č. 834/2007.
V tomto směru lze přeměňovat kulturu T, pokud je tato činnost v souladu s další
legislativou, např. se zákonem č. 114/1992.
Musí se jednat o 100 % ekologa, tj. na všech svých DPB musí provozovat
ekologické zemědělství (v LPIS režim EZ/PO).

10.

Musí ekologický zemědělec plnit Greening?

11.

DPB má v LPIS kulturu R, není na něm ale zaseta žádná
plodina, na podzim je plánovaná výsadba sadu. Lze nyní
Plodina nebude deklarována. V aplikaci LPIS bude k DPB uvedeno "Orná bez
v LPIS převést na kulturu U a připravovat tam v létě
plodiny". Změna na U je rovněž možná.
konstrukci pro budoucí sad? A po výsadbě změna na S? Jak
deklarovat plodinu do JŽ?

12.

Sankce za rozorání TTP půjdou za stávajícím uživatelem LPIS, Sankce za rozorání bude přiznána stávajícímu uživateli v LPIS i v případě, že
nebo za tím, kdo fyzicky rozoral (v mezičase došlo ke změně změnu kultury T v ECP provedl předchozí uživatel, dokud nedojde ke zpětnému
uživatele LPIS
zatravnění.

13.

Ochranná pás/souvrať nemůže být bez plodiny - musí na ni být pěstována jiná
plodina než hlavní a tato plodina se nesmí využít za účelem produkce, nesmí být
Může být ochranný pás/souvrať bez plodiny? A je jarní ječmen
sklizena a odstraněna z DPB ani pasena. Na ochranném pásu/souvrati lze mít
jinou plodinou než ozimý (stejné vymezení jako i u
pouze povolené plodiny uvedené v NV 50/2015, ve znění pozdějších předpisů. Z
diverzifikace).
pohledu diverzifikace je JARNÍ ječmen JINOU plodinou než OZIMÝ ječmen. Zákaz
aplikace hnojiv.

14.

Typ osiva nebude předmětem kontroly SZIFu, nicméně může být předmětem
kontroly a sankce jiné dozorové organizace. Tedy použití osiv musí být v souladu
se zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných
rostlin a z. č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin.

Musí být na plodiny, které vážou dusík uznané osivo?
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15.

Sankcí bude jednak povinnost obnovit na této ploše trvalý travní porost a obnova
musí být provedena do data podání JŽ pro následující rok a dále bude žadateli
Při rozorání TTP na enviro citlivých plochách jaká sankce?
uplatněno snížení v rámci Greeningu. Do celkové plochy pro dotaci na Greening
„Pouze“ zkrácená platba na Greening v tomto roce, nebo výzva
nebude započtena plocha, u níž bylo zjištěno rozrování + dále bude uplatněna
k opětovnému zatravnění, příp. ještě jiná sankce?
správní sankce. Její výše bude záviset na velikosti plochy, na které nebyly
dodrženy dotační podmínky, ale sankce nepřesáhne 25 % platby.

16.

Jako
hlavní
plodinu
pěstuje
na
1
DPB
směs
svazenky+hořčice (lze deklarovat v JŽ tuto „směs“ – v testu
zatím nelze), tu poté zaorá a vyseje znovu tu samou směs pro
EFA jako meziplodinu

17.

18.

Lze využít plodinu směs -ostatní / ostatní směsky

50 ha R, 20 ha chtějí letos zatravnit; plní Greening z 50 nebo V rámci diverzifikace i EFA u se započítává i plocha s trávou - kultura tráva na
20 ha; případně lze podat zařazení na zatravňování, změnit orné (tráva je plodinou). Plnění podmínek Greening se hodnotí na základě
kulturu a v následujících dnech podat JŽ
výměry orné půdy ke dni podání JŽ nebo k 31. 8., popř. ke dni KNM.
16 ha R, kde budou letos vysázeny vinice, ale do 15. 5. to
nebude, jak plnit Greening
Nahlásit kulturu U úhor a před započetím vysázení vinic změnit zpět na kulturu
V vinice.
V rámci ploch EFA nelze meziplodiny mechanicky ani chemicky likvidovat (31.7 24.9 u letních a 6.9 - 31.10 u zimních).

19.

lze meziplodiny kompostovat?

20.

Úhor EFA v posledním roce - žadatel má povinnost založit do
31. 10. ozimou plodinu. Pokud žadatel přestane užívat DPB s
úhorem k 1. 10., jedná se o nesplnění podmínky Greening?
Může žadatel vyřešit splnění podmínky tím, že vysadí ozimou
plodinu před tím, než přestane užívat DPB a DPB tak předá již Podmínka pro EFA úhor zasetí ozimé plodiny do 31. 10. v případě ukončení úhoru
osetý?
je od roku 2019 zrušena.
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21.

Jak má žadatel v rámci diverzifikace vyplnit směs svazenka
V číselníku plodina se nabízí "ostatní směsky"
52% +žito 48 % nebo jílek15% a jetel 45% a 40 % oves?

22.

Důležité je, že je rostlina prorostlá do země, nesmí být v květináči. V čl. 4(1)
písm. f) nařízení 1307/2013 „ornou půdou“ půda obdělávaná za účelem produkce
plodin nebo plochy, které jsou k dispozici pro rostlinnou výrobu, ale jsou
ponechány ladem, včetně ploch, které byly vyčleněny v souladu s články 22, 23
Žadatel má v LPIS zaevidovanou kulturu R a jsou to skleníky.
a 24 nařízení (ES) č. 1257/1999, s článkem 39 nařízení (ES) č. 1698/2005 a
Jakou plodinu má uvést?
článkem 28 nařízení (EU) č. 1305/2013, bez ohledu na to, zda se tato půda
nachází ve sklenících nebo pod pevným či mobilním krytem, či nikoli. Žadatel
bude muset spočítat, která plodina ve skleníku zabírá kolik hektarů a podle toho
je deklarovat

23.

Může žadatel na jednom DPB o výměře 9,7 ha mít HRÁCH na
EFAs o výměře 4 ha – bílkovinná plodina, pak hrách sklidí a Ne, na té SAMÉ výměře nemůže mít 2 prvky EFA. Plodiny vázající dusík budou
zaoře po 15. 7. a do 6. 9. zaseje na celém DPB 9,7ha - směs na 4 ha, ale Meziplodiny mohou být jen na 5,7 ha, neboť 4 ha by započítaly 2x
MEZIPLODINU – podzimní varianta – a lze si 9,7ha meziplodiny (jednou pro PVN a jednou pro MPL), a to nelze.
započítat na EFA?

25.

Bude se při zakreslování plodin na orné půdě zakreslovat vše,
Ano, zakreslovat se bude vše. V kreslícím panelu je na to nástroj souvratítko.
tedy i obsevy kolem pole?

27.

28.

Situace, kdy ozimá meziplodina (jetel + jílek) deklarovaná
jako EFA ve 2021, je stále na DPB:
- mohu v dubnu posekat a pak zaorat, zasít novou hlavní V dubnu posekat a pak zaorat a zasít novou hlavní plodinu lze, to není problém.
plodinu - ( asi nebude problém)?
Rovněž se domníváme, že lze plodinu nechat na DPB a v JŽ 2022 deklarovat jako
- mohu nechat na DPB pořád a deklarovat v JŽ 2022 jako hlavní plodinu.
hlavní plodinu?
Do 31. 7. je možné podat změnu dotační žádost a změnit meziplodinu z letní na
Když bude na DPB deklarována letní meziplodina, ale půdní
ozimou, případně změnit PB. Pokud je zasetí znemožněno nepříznivými
podmínky nedovolí zasetí do 31. 7., ale až v pozdějším
klimatickými podmínkami, je možné podat ohlášení vyšší moci z důvodů
termínu, dá se to nějak řešit?
nepříznivých klimatických podmínek.
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29.

Pokud je na DPB biopás a zbývající plocha DPB je rozdělena ochranným pásem
Lze použít jako EFA plochu i ochranný pás, který rozděluje blok pro účely splnění standardu DZES 5 a DZES 5g (tj. šířka min. 22 m s plodinou
na dvě plodiny, ale na jednom konci pozemku přiléhá k podle § 14 NV č. 50/2015 Sb.), lze jeho část o šířce max. 20 m deklarovat jako
biopásu (nejde až ke kraji pozemku)?
tzv. vnitřní ochranný pás EFA při dodržení požadavků uvedených ve výše
uvedeném paragrafu.

30.

Mohou se měnit letní meziplodiny na ozimé změnovou žádostí?

31.

Lze do EFA plochy - ochranný pás, také použít ochranný pás definovaný
pro DZES 5 a DZES 5g, který ale musí mít šířku 22 m? Bude v tomto Ano, ochranný pás v rámci DZES 5 a DZES 5g lze použít i v rámci EFA Ochranný
pás vnitřní. Ale v tomto případě lze jako EFA deklarovat pouze část o šíři max.
případě započtena jen šířka 20 m?

Změnová žádost při změně varianty meziplodin z letní na ozimou je možná, ale
musí být podána v termínu do 31. 7.

20m, která musí být určena zákresem.

32.

Lze souběžně deklarovat VCS bílkoviny a EFA plodinu vázající dusík
Ano lze žádat na obě opatření, pokud krycí plodina nebude obsahovat trávu
vyseté do podsevu s krycí plodinou?
(podmínky VCS), a pokud krycí plodina bude sklizena v mléčné zralosti
(podmínka EFA – PVN).

33.

Půdní blok je rozdělen úhorem. Lze na Úhor žádat dotace na SAPS i Pokud byl úhor v LPIS založen v roce 2021 a bude plnit podmínky EFA, tak do
Greeningu ano. Pokud vznikl až v roce 2022, tak lze žádat pouze SAPS a
Greening?
diverzifikace, ale EFA ne.

34.

Jak se bere z hlediska EFA tráva na semeno (na orné půdě)? Je
Pokud je tráva na semeno na R (nebo G) tak ji nelze deklarovat v rámci EFA,
ponechaná na místě několik let.
deklaruje se pouze v rámci diverzifikace plodin.

35.

Když mám více jak 15 ha orné a vše zatravňuji, musím dodržovat
Takový subjekt bude mít v rámci plnění podmínek diverzifikace plodin výjimku
diverzifikaci plodin?
(bude plnit TP, TTP, U, trávy > 75 %).

36.

Pokud mám na PB zasetý jetel a ječmen jarní a budu ječmen sklízet na Pokud má být ječmen sklizen na zrno, tak tuto plochu v rámci EFA - PVN
deklarovat nelze. V rámci plodin vázajících dusík je nutné sklidit ječmen v mléčné
zrno, mohu ho zařadit do Greeningu?
zralosti a jetel deklarovat jako hlavní plodinu.
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37.

Pás s hrachem lze deklarovat i v rámci PVN - EFA, za podmínky, že je zajištěn
souvislý pokryv půdy nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků nejpozději
DPB o výměře Více než 30 ha je rozdělen pásem hrachu cca 24m. Lze
od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku, po tomto termínu
na tuto plochu zažádat i jako Greening PVN ?
lze porost zrušit, ale nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku musí
být založen porost ozimé plodiny. V období od vysetí do sklizně plodin se
neaplikují přípravky na ochranu rostlin.
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