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Průměrný přívod živin do půdy v ČR hnojením
(v kg č.ž. na 1 ha využívané z.p. podle ČSÚ: 3,5 mil. ha v kalendářním roce 2016)
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Zdroj: MZe (minerální hnojiva); ČSÚ, VÚRV, v.v.i. (statková hnojiva – živiny v exkrementech)

Vývoj zemědělské bilance dusíku v ČR (1985 – 2016)

Vývoj podílu měřených míst – povrchové vody
(porovnání období 2012 - 2015 a 2008 - 2011)
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Vývoj podílu měřených míst – podzemní vody
(porovnání období 2012 - 2015 a 2008 - 2011)
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Max. koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v období 2012-2015

Trend max. koncentrací dusičnanů v povrchových vodách mezi 2008–2011 a 2012-2015

Možnosti snížení ztrát N z půdy
Regulace zbytkového dusíku v půdě po sklizni
 hnojení odpovídající výnosům
 využití imobilizace dusíku do org. hmoty při rozkladu slámy
 využití meziplodin
Správné hnojení na podporu rozkladu slámy (8 kg účin. N/t slámy)
 méně vhodné podmínky pro rozklad slámy (sucho, fungicidy)
 neaplikovat hnojiva před podmítkou na čerstvě rozdrcenou slámu,
ale až po zahájení rozkladu, před dalším zpracováním půdy
 nižší účinnost minerálních, zejména tuhých N-hnojiv
 optimálně - tekutá statková a kapalná organická hnojiva (vyrovnání
poměru C : N; dodání vláhy; dodání dusíku v amonné formě, kterou
potřebují půdní mikroorganizmy pro svou činnost)
 vhodné je i použití inhibitorů nitrifikace
Omezení letního a podzimného hnojení, zejm. minerál. N-hnojivy

Možnosti snížení ztrát N z půdy
Omezení letního a podzimného hnojení N-hnojivy
 ztráty amoniaku do ovzduší (vysoké teploty, organické hnojení,
minerální hnojiva s amonnou a amidickou formou)
 ozimé plodiny, s výjimkou řepky, odeberou přes zimu málo N
(pšenice 20-30 kg N/ha, ječmen více), vhodná jsou NP hnojiva
 řepka dusík potřebuje pro vytvoření kořenového systému a silného
krčku, do jara pak odebere 50 – 60 kg N/ha, její příjmová
schopnost je větší (přes 100 kg N/ha), to ale nemusí být prospěšné
 vhodnější, než hnojení řepky paušálně před setím je přihnojení části
porostů, až podle potřeby, nejpozději však v říjnu
 aplikace kejdy a digestátu - vhodné je použití k meziplodině
(„zelená konzerva“), případně v nižších dávkách i k ozimé plodině
 v krajním případě lze hnojit i v kombinaci jen se slámou nebo
s inhibitory nitrifikace, jejichž účinek však při teplém podzimu může
být omezený

Možnosti snížení ztrát N z půdy
Správné načasování hnojení v předjaří, podle vývoje počasí
 u pšenice je intenzivnější příjem amonného N, u řepky nitrátového N
 při nižších teplotách se více látek a živin ukládá do kořenů
 řepka může pomalu růst při nepromrznutí půdy i celou zimu, příp. se
její růst obnovuje po rozmrznutí půdy, růst mladých kořínků (bílá
barva) může začít již při teplotě půdy nad 2 °C
 časnou regeneraci řepky umožňuje, i bez vhodných podmínek pro
fotosyntézu v nadzemních částech, zásoba energeticky bohatých
látek v kořeni a hypokotylu rostlin; rostliny si tak s předstihem
vytvářejí předpoklad pro intenzivní příjem živin při dalším zvýšení
teploty půdy a obnovení růstu listů a fotosyntézy
 silné rostliny řepky již na podzim a v průběhu teplejší zimy dosahují
kořeny do 30-60 cm, a jsou schopny odebírat nitrátový N z hloubky
 také u ozimých obilnin začíná regenerace kořenů dříve než růst
nadzemních částí, zvláště u silných, odnožených rostlin
Zdroj: Haberle J. a kol., VÚRV, v.v.i. 2015

Možnosti snížení ztrát N z půdy
Pěstování meziplodin
 přínosy
protierozní vliv, vnos organické hmoty do půdy, zadržení živin
 oživení ornice a podorničí, přínos pro mikro- i makroedafon, působení
na háďátka, potlačení plevelů




varianty
„greeningové“ meziplodiny (předepsané směsi)
 ostatní meziplodiny
 ponechání výdrolu




hnojení
meziplodiny nehnojit - využít k odčerpání zbytkového N
 výjimka - časně seté porosty (konec VII. – pol. VIII.), schopné vytvořit
5 až 10 t sušiny/ha (odběr 30-35 kg N/t sušiny, vč. podzemních částí)
 podpora růstu - tekutá statková a kapalná organická hnojiva (hadicový
aplikátor, ponechat časový prostor pro využití živin)


Možnosti snížení ztrát N z půdy
Inhibitory nitrifikace
 registrované pomocné látky
rubrika „Pomocné látky“ v evidenci hnojení
 biologicky odbouratelné, úplně se rozkládají
 nejsou biocidní a nemají vliv na mikrobiální aktivitu
 nejsou toxické ani karcinogenní




kejda, digestát, fugát: 40 – 70 % N v amonné formě
po aplikaci do půdy - rychlá přeměna amonného N na dusičnany
 využití inhibitorů nitrifikace na podzim – alternativa k imobilizaci N
(rozklad slámy obilnin) nebo odběru rostlinami (meziplodina, ozim)
 využití inhibitorů nitrifikace na jaře – jednorázové vyšší dávky tekutých
statkových a kapalných organických hnojiv, na lehkých a středně
těžkých půdách, půdách s nízkým obsahem organické hmoty a v
oblastech s vysokými srážkami




Piadin, N-Lock, Vizura, … (2 – 6 l/ha, cca 600 – 800 Kč/ha)

Uplatnění směr. Rady 91/676/EHS v ČR
Aktuální prováděcí předpis k § 33 vodního zákona:

nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a akčním programu
– aktuální novelizace - nařízením vlády č. 235/2016 Sb.
• 3. revize zranitelných oblastí (ZOD)
• 4. akční program (na období 2016 – 2020)

• účinnost změn od 01.08.2016
• všechny informace na www.nitrat.cz
• certifikovaná metodika „Metodický
návod pro hospodaření ve zranitelných
oblastech“
(www.vurv.cz; www.nitrat.cz)

Změny ve vymezení zranitelných oblastí od 01.08.2016
Zranitelné oblasti
základní vymezení od 2003
přidané od 2007
přidané od 2012
přidané od 2016
zrušené od 2016

Působnost nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu






Opatření akčního programu NS (cca 20 bodů)
 Požadavky na používání hnojivých látek – jen na pozemcích v ZOD
 Limit 170 kg organického N živočišného původu a sklady pro statková
hnojiva – vztahuje se na celé podniky, i když jsou v ZOD jen částečně
Vybrané požadavky z NS (8 bodů) jsou součástí kontroly podmíněnosti
(„povinné požadavky na hospodaření“), k ZOD se vztahují PPH 1/1 - 1/8.
Některé požadavky NS (5 bodů) byly převzaty do jiných předpisů a platí
i mimo zranitelné oblasti - pro žadatele o dotace na AEKO a EZ
(„minimální požadavky na používání hnojiv“):
 dodržovat období zákazu hnojení
 nepěstovat erozně nebezpečné plodiny na svahu nad 7° u vody
 nehnojit nad 10° (o.p.) nebo nad 12° (TTP), mimo hnoje a kompostu
 nehnojit na promrzlou, zasněženou, zaplavenou nebo přemokřenou půdu
 hnojit rovnoměrně

Rozdělení dusíkatých hnojiv
pro účely nitrátové směrnice
Minerální
dusíkatá
hnojiva

hnojiva, v nichž jsou deklarované živiny
obsaženy ve formě minerálních látek
získaných extrakcí nebo jiným fyzikálním
či chemickým postupem.

LAV, LAD, síran amonný,
močovina, DAM, amofos,
NPK, …

Hnojiva
s rychle
uvolnitelným
dusíkem

organická hnojiva s poměrem C:N
menším než 10

kapalný digestát, fugát
z digestátu, výpalky

vyjmenovaná statková hnojiva

kejda, fugát z kejdy,
hnojůvka, močůvka,
drůbeží trus, výkaly a
moč na pastvě

Hnojiva
s pomalu
uvolnitelným
dusíkem

organická hnojiva s poměrem C:N 10 a
větším

kompost, tuhý digestát,
separát z digestátu,
výpalky

vyjmenovaná statková hnojiva

hnůj, separát z kejdy

vedlejší nebo hlavní produkty, nesklízené

sláma, chrást, rostliny na
zelené hnojení

Skliditelné
rostlinné
zbytky

Registrace hnojiv a uvádění do oběhu





Výrobky (minerální, organická a organominerální hnojiva)
při uvádění do oběhu = registrace nebo ohlášení,
vzájemné uznávání.
Typové hnojivo (dle vyhlášky č. 474/2000 Sb.) = ohlášení
Pozor na dovozy ze zahraničí – hnojiva ES, hnojiva
uznaná v jiných zemích – zodpovědnost o kvalitě (např.
rizikové prvky) přebírá kupující !!!

Registrace digestátu a uvádění do oběhu
Typ
hnojivo
(dle vyhlášky
č. 474/2000 Sb.)

obsah sušiny

minimální obsah
celkového dusíku

18.1. e)

digestát

3 - 13 %

3,0 kg N/t

18.1. f)

digestát - fugát

pod 3 %

1,0 kg N/t

18.1. g)

tuhý digestát,
digestát - separát

nad 13 %

5,0 kg N/t

Požadavky zákona číslo
156/1998 Sb., o hnojivech
z pohledu provozovatele
BPS nebo uživatele půdy

Digestát vyrobený výhradně
ze statkových hnojiv nebo
objemných krmiv (zemědělská BPS)
odpovídá typu

Digestát vyrobený
i z jiných surovin než
ze statkových hnojiv
neodpovídá typu nebo objemných krmiv

Uvedení do oběhu
(§ 3, odst. 1, písm. a)

ohlášení

registrace

registrace

Použití na zemědělské
půdě a lesních pozemcích
(§ 9, odst. 4) v podniku

ohlášení se nevyžaduje

registrace

Skladování hnojiv
Obecně pro skladování všech druhů hnojiv platí:



Vždy se vyvarovat znečištění vod.
Nesmí docházet ke kontaminaci hnojiva jinými rizikovými látkami.

„Skladování hnojiv“ vs. „Uložení na z.p. před použitím“







Balená minerální, organická a organominerální hnojiva: skladování
ve skladech nebo na přechodnou dobu (max. 1 měsíc) i mimo sklad, ale
jen na volných zpevněných plochách, chráněná před povětrnost. vlivy.
Mleté vápence, cukrovarská šáma: lze uložit na z.p. (2 měs., 24 měs.).
Volně ložená organická hnojiva (mimo kompost): pouze ve skladech!
Tuhá statková hnojiva a kompost: skladování ve skladech nebo
uložení na zemědělské půdě před použitím = max 12 měs. (ZOD) nebo
24 měs. Ale obecně platí, že po navezení na pole, kde leží max. 3 týdny
a pak jsou rozmetána, se nejedná o „uložení“ na složišti, ale o přípravu
na rozmetání. I tak je však nutné dodržet obecné principy ochrany vod.

Skladování minerálních, organických,
organominerálních hnojiv a pomocných látek
Základní povinnosti dle zákona o hnojivech
1. Uskladnit odděleně.
2. Označit čitelným způsobem.
3. Zajistit, že nedojde k mísení s jinými látkami.
4. Vést dokladovou evidenci o příjmu, výdeji a skladovaném
množství.
Pozor:
- toto vše platí i pro technologické vody (= pomocná látka)
- požadavky 1 - 3 neplatí pro statková hnojiva
- požadavek 4 platí od 1. 5. 2017 i pro statková hnojiva

Skladová evidence statkových hnojiv
Obecně: Vedení dokladové evidence o příjmu, výdeji a skladovaném
množství (nově od 1. 5. 2017)
Každý zemědělský podnikatel skladující statková hnojiva by měl mít:











přehled o produkci statkových hnojiv, např. měsíčně či čtvrtletně (lze
dokladovat vlastní evidencí zjištěnou vážením nebo výpočtem podle
normativů - komerční evidenční softwary, aplikace EPH v Portálu farmáře)
doklady o nákupu či prodeji statkových hnojiv, příp. steliva (sláma apod.)
přehled o úpravě statkových hnojiv (separace kejdy) nebo o zpracování
statkových hnojiv na organická hnojiva (kejda do BPS, digestát z BPS,
kompost)
záznamy o termínech zakládky a rozvezení polních složišť, schválených
v havarijním plánu, včetně množství takto uložených tuhých statkových hnojiv
dokladovou evidenci o aktuálním množství statkových hnojiv v
jednotlivých skladech i na polních složištích, např. formou skladových karet
(příjem, výdej, zůstatek)
evidenci o aplikaci statkových hnojiv (= evidence hnojení)

Skladování tekutých statkových hnojiv
Obecně






Zabránit úniku do okolí a vod, včetně zabezpečení systému zjištění
úniku. Zkoušky těsnosti (§ 39 zákona o vodách).
Skladují se v nepropustných nádržích, v zemních jímkách nebo
v podroštových prostorech ve stájích, se zamezením přítoku
povrchových nebo srážkových vod.
Kapacitu skladu lze snížit až na dvouměsíční produkci, pokud jsou
statková hnojiva uváděna do oběhu, jsou z nich vyráběna organická
hnojiva (např. při výrobě bioplynu), nebo jsou likvidována jako odpad.

Min. skladovací
kapacita (měsíce)

Kejda

Močůvka
(už se neprodukuje)

Hnojůvka

Mimo ZOD

4

3

3

ZOD

6

6

5

Uložení tuhých statkových hnojiv a
kompostu na zemědělské půdě
Obecně: pouze způsobem, který neohrozí životní prostředí a na místech
schválených v havarijním plánu
Mimo ZOD: max. 24 měsíců
V ZOD: max. 12 měsíců (při meziskladování – max. 9 měsíců),
opakování nejdříve po 4 letech každoročního pěstování plodin
 hnůj skotu, prasat, drůbeže může být uložen na zemědělské půdě
až po tříměsíčním skladování na hnojišti
 meziskladování se nevyžaduje pro:
 hnůj z hluboké podestýlky, který se shromažďoval ve stáji
nejméně 3 týdny
 hnůj skotu ze stelivových provozů bez produkce močůvky,
při průměrné denní spotřebě steliva nad 6 kg/DJ (nebo jeho
následném doplnění)
 statková hnojiva od jiných druhů zvířat (koně, ovce, kozy)

Výběr míst vhodných k uložení
statkových hnojiv a kompostu v ZOD
 dostatečná

vzdálenost od útvarů povrchových vod
(min. 50 m, min. 100 m při sklonitosti pozemku nad 5°)
 mimo půdy meliorované, erozně ohrožené, písčité,
s velmi propustným podložím nebo zamokřené
(mapa v LPIS)
 řádné ošetřování skládky (netýká se kompostu):
 zabránění

přítoku povrchové vody a odtoku hnojůvky
(např. záchytné brázdy, přihrnutí zeminy, přidání slámy apod.)
 péče o celkový vzhled skládky statkových hnojiv
(minimální výše 1,7 m, orientace po spádnici)

• certifikovaná metodika
VÚRV, v.v.i. pro praxi
(2. vydání, 2017)
• shrnutí výsledků a poznatků z
několikaletého šetření
a sondování v terénu
• návody a doporučení
(zákresy, havarijní plán,
udržování složiště apod.)
• legislativní požadavky
• ke stažení na webu:
www.vurv.cz
www.nitrat.cz

Používání hnojiv – obecné požadavky


Rovnoměrné hnojení – neplatí v případě
diferencovaného hnojení a vynechávání ochranných pásů
Požadavek je platný i pro žadatele o dotace AEKO a EZ



Zamezit poškození půdy – zabránit kumulovanému
nadlimitnímu vnosu rizikových prvků (limity ve vyhlášce
č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva):
 Maximální

aplikační dávka organických a statkových hnojiv se
sušinou nad 13 % je 20 tun sušiny/ha v průběhu 3 let.
 Maximální aplikační dávka organických a statkových hnojiv se
sušinou nejvýše 13 % je 10 tun sušiny/ha v průběhu 3 let.

Používání hnojiv – obecné požadavky


Zákaz používání hnojiv a pomoc. látek, pokud je půda:
 zaplavená,

přesycená vodou,
 pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm, nebo
 promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes den
nerozmrzá


V ZOD přísnější:
 zaplavená,

přesycená vodou,
 pokrytá sněhem, nebo promrzlá

Nevztahuje se na skliditelné rostlinné zbytky a přívod živin
hospodářskými zvířaty.
Povinný požadavek na hospodaření 1/7 (v ZOD)
Požadavek je platný i pro žadatele o dotace AEKO a EZ

Používání hnojiv – obecné požadavky
Zapravení hnojiv do půdy
 Tekutá statková nebo kapalná organická hnojiva aplikovaná na
povrch orné půdy zapracovat do půdy do 24 hodin, s výjimkou
 řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory.
 Hnojení travních, jetelovinotravních a jetelovinových porostů
v období nejméně 1 měsíc před sklizní.

Tuhá statková a tuhá organická hnojiva aplikovaná na povrch orné
půdy zapracovat do půdy do 48 hodin; to neplatí pro vedlejší či
hlavní produkty vzniklé při pěstování kulturních rostlin.
POZOR: ve zranitelných oblastích na pozemcích s ornou půdou bez
porostu se sklonitostí nad 10 stupňů je podmínka zpřísněna na 24 hodin
od aplikace!


Nad rámec obecných požadavků
(vztahuje se pouze na pozemky v ZOD)

POUŽÍVÁNÍ HNOJIV VE ZRANITELNÝCH
OBLASTECH

Období zákazu hnojení


Závisí na







zařazení pozemku do klimatického regionu (KR),
typu použitého hnojiva a
sklonitosti pozemku.

Vztahuje se pouze na ornou půdu a trvalé travní porosty.
Nevztahuje se na výkaly a moč zanechané hospodářskými
zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na
zemědělském pozemku a na hnojení ploch ve sklenících,
fóliovnících nebo pařeništích.

Období zákazu hnojení


Umožněna nouzová aplikace statkových nebo organických hnojiv i v
období zákazu hnojení, pro zabránění havárie nebo odstranění jejích
následků, v souladu s havarijní vyhláškou č. 450/2005 Sb.









havárie (s povinností hlášení) = mimořádné závažné zhoršení nebo
mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod
(§ 40, odst. 1 vodního zákona)
při nouzové aplikaci se využijí informace o místech určených k uložení
nebo k použití statk. a org. hnojiv, získané z LPIS (§ 5, odst. 3, písm. d
havarijní vyhlášky)
pokud nedošlo k havárii, hlásit se nic nemusí; ale nouzovou aplikaci
v období zákazu hnojení je třeba řádně zdokumentovat a oznámit
kontrolnímu orgánu (ÚKZÚZ)
důvodem pro nouzový vývoz nemůže být malá skladovací kapacita
plochy vhodné k případné nouzové aplikaci uvést do havarijního plánu

Období zákazu hnojení
Klimat.
region

Minerální dusíkatá
hnojiva

Hnojiva s rychle
uvolnitelným dusíkem

0–5

01.11. – 31.01.
(pšenice oz., řepka,
sklonitost ≤ 5°)

15.11. – 31.01.
(pšenice oz., řepka,
sklonitost ≤ 5°)

01.11. – 15.02.
(ostatní)

15.11. – 15.02.
(ostatní)

15.10. – 15.02.
(pšenice oz., řepka,
sklonitost ≤ 5°)

05.11. – 15.02.
(pšenice oz., řepka,
sklonitost ≤ 5°)

15.10. – 28.02.
(ostatní)

05.11. – 28.02.
(ostatní)

6–9

Hnojiva s pomalu
uvolnitelným dusíkem
(+ upravené kaly)
01.06. – 31.07.
(bez další plodiny)
a
15.12. – 15.02.
01.06. – 31.07.
(bez další plodiny)
a
15.12. – 28.02.

Od kdy je možné hnojit v předjaří:
→ nižší polohy (klimareg. 0 až 5): 1. únor (pšenice, řepka, ≤ 5°) 16. únor (ostatní)
→ vyšší polohy (klimareg. 6 až 9): 16. únor (pšenice, řepka, ≤ 5°) 1. březen (ostatní)

Povinný požadavek na hospodaření 1/1 (v ZOD)
Platné i pro žadatele o dotace AEKO a EZ

Limity hnojení k plodinám
Závisí na zařazení pozemku do výnosové hladiny (VH) - automatické
zařazení DPB, příp. parcely do příslušné výnosové hladiny v Portálu
farmáře), některé plodiny mají stanovený limit bez ohledu na VH.
 Možnost hnojení na vyšší výnosovou hladinu – prokázání vyšších
výnosů na DPB (min. 3 x za posledních 5 let).
 V případě zapravení porostu z důvodů jeho poškození se přívod N
nezapočítá do limitu náhradní plodiny.
 Při hnojení na rozklad slámy nebo k meziplodině se do přívodu N
pro následnou plodinu nezapočítá už jen dusík z minerálních hnojiv a
hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem; dusík z ostatních hnojiv (hnůj
apod.) se tedy do limitu již započítává.
 Plodiny a kultury neuvedené v tabulkách nemají stanovený limit
přívodu dusíku a hnojí se podle jejich potřeby na konkrétních
stanovištích a podle pěstitelských podmínek.


Limity hnojení k plodinám


Zápočet dusíku z jeho celkového přívodu, pro hodnocení
přívodu N:


minerální hnojiva ……………………..….………………100 %



hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravené kaly . . 30 %



hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem


kejda prasat …………..…………………………….… 70 %



ostatní hnojiva s rychle uvolnitelným N (vč. digestátu) … 60 %

Povinný požadavek na hospodaření 1/2 (v ZOD)

Diferencované limity přívodu N
Plodina

VH 1

VH 2

VH 3

t/ha

kg N/ha

t/ha

kg N/ha

t/ha

kg N/ha

Pšenice oz. krmná / potravin.

do 6,0

160 / 170

6,0 - 8,0

180 / 200

nad 8,0

200 / 230

Ječmen oz.

do 5,0

130

5,0 - 7,0

150

nad 7,0

170

Tritikale

do 4,5

120

4,5 - 6,0

140

nad 6,0

160

Pšenice j.

do 4,0

100

4,0 - 6,0

130

nad 6,0

145

90 / 110

5,0 - 6,5

110 / 130

nad 6,5

130 / 150

Ječmen j. sladovnický / krmný do 5,0
Žito

do 4,5

100

4,5 - 6,0

120

nad 6,0

140

Oves

do 3,5

100

3,5 - 4,5

110

nad 4,5

130

Kukuřice na zrno

do 8

190

8 - 10,5

220

nad 10,5

240

Kukuřice na siláž

do 40

190

40 - 55

220

nad 55

240

Brambory rané / sadbové

do 20

100

20 – 25/30

130 / 125

nad 25/30

160 / 150

Brambory ostatní

do 30

140

30 - 40

170

nad 40

190

Cukrovka

do 65

170

65 - 80

190

nad 80

210

Krmná řepa

do 35

100

35 - 50

130

nad 50

150

Mák

do 0,7

80

0,7 - 1,1

100

nad 1,1

120

Slunečnice

do 2,0

100

2,0 - 3,0

110

nad 3,0

130

Len

do 1,4

70

1,4 - 1,8

80

nad 1,8

90

Hořčice

do 0,9

70

0,9 - 1,3

80

nad 1,3

90

Limity přívodu N bez ohledu na výnosové hladiny
Plodina / kultura
Řepka
Luskoviny (včetně sóji)
Jetel, vojtěška (celkový limit za všechny roky pěstování)
Trávy na orné půdě
Trvalé travní porosty
Jahody

Limit přívodu dusíku
(kg N/ha)
230
40
40
200
160
100

Limity přívodu N k plodinám - výnosové hladiny v mapě
Stromeček vrstev: -> Nitrátová směrnice -> Výnosové hladiny (DPB), Výnosové hladiny (BPEJ)

Letní a podzimní hnojení na orné půdě
Omezení dávek dusíku na orné půdě v období po sklizni hlavní
plodiny
 závisí na začlenění pozemku do aplikačního pásma (podle BPEJ)
 vztahuje se k období od 15. června do začátku období zákazu hnojení
 platí jen pro minerální N hnojiva (A) a hnojiva s rychle uvolnit. N (B)
 týká se pouze hnojení k následným meziplodinám, ozimým plodinám,
jarním plodinám nebo ke slámě (včetně slámy po sklizni kukuřice)
 za meziplodinu je považován i výdrol řepky použitý pro zelené
hnojení
 za slámu se považuje i strniště o výšce min. 40 cm, po sklizni kukuřice
na siláž

Hnojení v létě a na podzim
III. aplikační pásmo
I. aplikační II. aplikační
a) půdy se střed. b) půdy s vysokým
pásmo
pásmo

Způsob hnojení

rizikem infiltrace

A

B

A

B
100

1. K ozimé plodině po obilnině

60 120

50

2. K ozimé plodině (vč. cibule a
česneku, údaj v závorce) po jiné
předplodině než je obilnina

40

80

30

3. K meziplodinám❶(mimo
jetelovin a luskovin) nebo
k podpoře rozkladu slámy ❶
(mimo slámu luskovin,
olejnin, jetelovin na semeno)

60 120

50

100

0 100

0

80

4. Pro následné jarní plodiny

❷

A

B

rizikem infiltrace

A

B

40

80

20 (40)

0

60 15 (40)

0

15 (40)

0

40

80

40

80

0

80

0

0

A - minerální dusíkatá hnojiva (kg N/ha)
B - hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (kg celkového N/ha)
❶ minerální dusíkatá hnojiva (A) - pouze v případě porostu přes zimu (meziplodina, ozim)

❷ hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (B) - až od 1. října, pouze s inhibitorem nitrifikace

Hnojení v létě a na podzim
III.a
aplikační
pásmo

Způsob hnojení

A

B

1. K ozimé plodině po obilnině

40

80

2. K ozimé plodině po jiné
předplodině než je obilnina

15

0

3. K meziplodinám❶(mimo
jetelovin a luskovin) nebo
k podpoře rozkladu slámy ❶
(mimo slámu luskovin,
olejnin, jetelovin)

40

80

0

80

4. Pro následné jarní plodiny

❷

20

A - minerální dusíkatá hnojiva (kg N/ha)
B - hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (kg celkového N/ha)
❶ minerální dusíkatá hnojiva (A) - pouze v případě porostu přes zimu (meziplodina, ozim)

❷ hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (B) - až od 1. října, pouze s inhibitorem nitrifikace

Hospodaření na svažitých pozemcích
Zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin na pozemcích se sklonitostí
nad 7°, přímo sousedících s útvary povrchových vod nebo nacházejících se
od nich ve vzdálenosti do 25 m.
Požadavek je platný i pro žadatele o dotace AEKO a EZ

Povinný požadavek na hospodaření 1/5 (v ZOD)

Zákaz používání hnojiv na svažitých pozemcích, se sklonitostí
nad 10° (orná půda) a nad 12° (TTP); zákaz se nevztahuje na:
skliditelné rostlinné zbytky
 pastvu zvířat nebo jejich jiný pobyt na zemědělské půdě
 tuhá statková nebo organická hnojiva, zapravená na orné půdě bez
porostu do 24 hodin po aplikaci (na trvalých travních porostech /T/ a
travních porostech na orné půdě /G/ se tedy zapravení nevyžaduje).


Požadavek je platný i pro žadatele o dotace AEKO a EZ

Hospodaření v blízkosti vod


Zachovat ochranný nejméně 3-metrový nehnojený pás
(platí pro všechna hnojiva).
Standard DZES 1. Povinný požadavek na hospodaření 1/6 (v ZOD)



Zachovat ochranný nejméně 25-metrový pás na zemědělských
pozemcích se sklonitostí nad 7° (platí pro tekutá hnojiva
s rychle uvolnitelným dusíkem).
Standard DZES 1





Ochranné pásy (3 m a 25 m od břehové čáry) se nevztahují na:
 statková hnojiva rostlinného původu (ochranný pás 3 m)
 výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo
jiném pobytu na pozemku (ochranné pásy 3 a 25 m).
Zabránit samovolnému přístupu zvířat do útvarů povrchových vod,
poškození koryt a údolních niv, zničení břehových porostů nebo
znečištění vod.

Omezení organického hnojení


Limit 170 kg N/ha


týká se pouze organického dusíku, který obsahují











statková hnojiva živočišného původu (hnůj, kejda, …)
organická hnojiva (digestát, kompost, …)
organominerální hnojiva (obohacené melasové výpalky, …)
upravené kaly

limit se hodnotí jako průměrný přívod celkového N v uvedených hnojivých
látkách, v přepočtu na 1 ha celého obchodního závodu
započítají se i pozemky mimo zranitelné oblasti
nezapočítají se pozemky, které nelze celé hnojit (úhory apod.)
Povinný požadavek na hospodaření 1/3 (v ZOD)

Střídání plodin








Při pěstování jednoletých plodin je nutné omezit mezidobí bez porostu
v zájmu omezení eroze půdy a snížení vyplavování živin.
Při pěstování meziplodin, v případě, že nebude následovat ozimá
plodina, je třeba ponechat porost na pozemku minimálně do 31.10.
Při obnově trvalých travních porostů a po zaorávce jetelovin je nutné
vysévat v nejbližším agrotechnickém termínu následné plodiny.
Jestliže po jetelovinách následuje jarní plodina, je třeba porost
jetelovin zaorat po 31.10.

