8.3. 2018

IP ZELENINY
ZKUŠENOSTI S ADMINISTRACÍ

INTEGROVANÁ
PRODUKCE
OVOCE
AEKO
celkem 15 300 žadatelů
celkem 950 808 ha
IPO
celkem 307 žadatelů
celkem 9 527 ha

Rok

Titul

Počet
žadatelů

Plocha
ha

2015
2016
2017

IPZ
IPZJ
IPZJ

87*
90**
96**

5 651*
6 870**
7 126**

* v roce 2015 byl souběh s IPZ ve starém AEO.
** včetně ploch IP jahodníku (2016 - 94 ha, 2017 – 104 ha)

IPZJ

Členění
➢titul IP zeleniny,

➢ „management orná půda“,
➢ „management chřest“,

➢titul IP jahodníku.
➢ Minimální výměra pro vstup do podopatření činí 0,5 ha R nebo J.
➢ Zařadit nelze plochy zařazené do jiného opatření AEKO nebo op. EZ.
➢ V ŽOZ žadatel uvede které DPB hodlá zařadit do titulu IPZ a které do
titulu IPJ.
➢ Tituly IPZ a IPJ jsou na jednom DPB nekombinovatelné!
➢ jedná se o dva různé tituly s různými podmínkami,
➢ změna titulu je možná pouze pokud je to environmentálně přínosné,
➢ dvě různé platební skupiny – problémy na straně SZIF s administrací.

* Připravovanou IP konzumních brambor též nebude možné kombinovat na
jednom dílu půdního bloku. Je připravována jako samostatné podopatření.

IPZJ

ROZDÍLY V CÍLENÍ PODMÍNEK
Podmínky vztažené k veškeré ploše zeleniny/jahodníku
➢ zákaz aplikace vyjmenovaných účinných látek,
➢ vést evidenční kartu,
➢ sleduje a zaznamenává údaje o meteorologických prvcích a o výskytu
škůdců,
➢ provádět vyhodnocení údajů monitoringu
Podmínky vztažené k zařazené ploše
➢ do čtvrtého roku závazku zajistit odběr vzorků půdy akreditovanou
laboratoří,
➢ zajistit rozbor odebraných vzorků na zjištění obsahu těžkých kovů,
➢ dodržet limity těžkých kovů uvedených v příloze č, 4 NV 75

IPZJ

ROZDÍLY V CÍLENÍ PODMÍNEK
Podmínky vztažené k ploše na kterou je zažádáno o dotaci
➢ povinnost pěstovat pouze podporovaný druh (příloha č. 9),
➢ povinnost používat uznané osivo/sadbu,
➢ povinnost dodržet výsevky (příloha č. 11),
➢ aplikace hnojiv do limitu daného nitrátovou směrnicí,

➢ zajištění rozboru půdy na obsah dusíku akreditovanou laboratoří,
➢ odběr vzorků produkce za účelem zjištění obsahu těžkých kovů,
➢ výjimka na možnost provést jeden směsný vzorek z 5 ha a max. 0,5 ha
jednoho druhu zeleniny se vztahuje pouze na IPZ – zeleninu,
➢ v IPJ a v IPZ – chřestu se vždy odebírá jeden vzorek na 20 ha podporovaného
druhu,
➢ do plochy se započítávají díly půdních bloků na které je zažádáno o dotaci,

➢ zajištění provedení rozboru produkce akreditovanou laboratoří,
➢ specifické podmínky údržby porostu jahodníku a chřestu.
Žádost o dotaci lze podat pouze na díl, na kterém je pěstován některý z
podporovaných druhů.

IPZJ

Problematicky chápané podmínky
➢Podopatření je „podmínkově celofaremní“
Žadatel je povinen pěstovat veškerou zeleninu v souladu se
základními podmínkami IPZJ,
➢jedná se o podmínky uvedené v § 15 odst. 5,
➢podmínky neplatí na ploše, na které není pěstována zelenina.

➢Neaplikovat zakázané účinné látky (bifenox, dimethoate, diquat
dibromide,
fenpyroximate,
chlorpyrifos,
pyrimidin-methyl,
terbuthylazin, zeta-cypermethrin).
➢Sankce: neposkytnutí dotace na celé podopatření v daném roce.
➢Za kázané účinné látky nelze aplikovat nikde, kde je pěstována
zelenina, chřest nebo jahodník.
➢Zakázané účinné látky lze aplikovat tam, kde není v daném roce
zažádáno o dotaci na IPZ (pole s řepkou…atd.).

IPZJ

Problematicky chápané podmínky
➢ Do 4 roku závazku zajistit odběr vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků a
jejich rozbory na těžké kovy.
Dodržet limity pro obsah těžkých kovů podle přílohy č. 4 NV 75/2015 Sb.
➢ Sankce: za neprovedení odběru nebo překročení limitu je udělena sankce
vyřazení žadatele z podopatření, spojená s povinností navrácení dotace.
➢ Při „dozařazení“ DPB je též nutné zajistit odběr a rozbor do 4 roku
závazku!
➢ Při rozdělení DPB kde již rozbor proběhl není třeba dělat další rozbor.
➢ Při sloučení DPB kde již rozbor proběhl s DPB kde ne je zapotřebí zajistit
provedení rozboru i z „přidávaného“ dílu.

IPZJ

Problematicky chápané podmínky
➢ Rozbor vzorků půdy na obsah dusíku musí vždy dělat akreditovaná
laboratoř.
➢ vychází z nitrátové směrnice,
➢ přispívá k naplnění cílů AEKO.

➢ Výpočet plochy ze které se odebírají vzorky produkce je vždy vztažen k
ploše, na kterou je zažádáno o dotaci,
➢ do plochy se nezapočítávají plochy zeleniny na které není zažádáno a nebo které
jsou nezařazené do podopatření a je na nich pěstovaný nějaký podporovaný
druh (nelze na něj žádat o dotaci).

➢ Provádění monitoringu
➢ od prvního března,
➢ záznam každý den,
➢ vychází z povinností daných IOR.

➢ Vyhodnocení monitoringu
➢ vyhodnocení vychází již z IOR,

➢ jakákoliv akce provedená na základě zjištěných údajů (mechanické operace i
postřik),
➢ zaznamenávají se pouze změny stavu a provedené operace, pokud není změna,
řádek se proškrtne.

CO SE DĚJE?

1. PŘÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ
i.

Zahajuje se diskuse k nastavení budoucí SZP.

ii. Pravděpodobně snížený rozpočet na SZP i na envi
opatření.
iii. Zpřísňování baseline (IOR)
iv. Vize části platby vázané na výsledek.

ZDRAVĚJŠÍ KRAJINA

ZDRAVĚJŠÍ KRAJINA
https://www.youtube.com/watch?v=Q7X4jkDhDk4

DĚKUJI ZA
POZORNOST
Kontakty: Ing. Josef Makovský, Ph.D., josef.makovsky@mze.cz, 221 812 523

