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AEKO - hlavní změny 

 EZ vyčleněno jako samostatné opatření 

 Do konce roku 2015 souběh s AEO (NV 79) resp. do roku 2017 souběh s 

dobíhajícími závazky zatravnění 

 

Nové členění 

 Podopatření Integrovaná produkce ovoce (IP ovoce) 

 Podopatření Integrovaná produkce révy vinné (IP vína) 

 Podopatření Integrovaná produkce zeleniny (IP zeleniny) 

 Podopatření Ošetřování travních porostů (OTP) 

 Podopatření Zatravňování orné půdy (Zatravňování) 

 Podopatření Biopásy 

 Podopatření Ochrana čejky chocholaté (Čejka) 

 

 



AEKO - společné podmínky 

 Pětileté závazky 

 Žadatelem fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), jestliže 

obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy 

 Vyloučeno dvojí financování na shodné činnosti s EZ (při kombinaci EZ 

trav a vybraných titulů bude snížena sazba - viz. tabulka 

kombinovatelnosti) 

  CC (DZES), zákonné požadavky na hnojiva, POR a další 

 Žadatelé AEKO dodržují minimální podmínky pro použití hnojiv („malá 

nitrátovka“) a minimální podmínky pro použití POR (dnešní SMR 5a, 8a) 

 Vést a 10 let uchovávat evidenci hnojení 

 Vést a 10 let uchovávat evidenci o použití POR (v evidenci již od druhého 

dne po použití) 



Integrovaná produkce révy vinné 

 Vstup s min. 0,5 ha vinice v LPIS. 

 Základní a nadstavbový titul. 

 

 Nepoužívat vyjmenované účinné látky. 

 Max. 3 kg mědi ročně. 

 Maximálně 2 aplikace herbicidů v příkmenném pásu vinice. 

 Neaplikovat herbicidy v meziřadí. 

 

 

 



Integrovaná produkce révy vinné 

 Vstup s min. 0,5 ha vinice v LPIS. 

 Základní a nadstavbový titul. 

 

 Do třetího roku závazku osít každé druhé meziřadí  

stanovenou směsí bylin. 

 Do 15. srpna mechanická úprava meziřadí. 

 Od 1. června do 30 září provést prosvětlování keřů révy. 

 Každoročně do 31 srpna absolvovat školení (1x8 hodin) a 

potvrzení o absolvování zaslat na SZIF do 30. září. 

 

 

 



Integrovaná produkce révy vinné 

Základní ochrana vinic 

 Max. 30 aplikací proti plísni révové a padlí révovému za 

závazek, max. 8 aplikací ročně 

 Proti obalečům feromonové matení, POR na bázi Bacilus 

thuringiensis, spinosad, methoxyfenozid 

 Jedna povinná aplikace biologického přípravku nebo 

pomocné látky proti padlí a proti plísni révové. 

 Sazba 323 EUR/ha vinice 

 

 

 



Integrovaná produkce révy vinné 

Nadstavbová ochrana vinic 

 Max. 20 aplikací proti plísni révové a padlí révovému za 

závazek, max. 8 aplikací ročně 

 Proti obalečům pouze feromonové matení nebo Bacilus 

thuringiensis 

 Maximálně 2 aplikace POR proti plísni šedé s výjimkou 

preparátů dle zákona o EZ,  

 Dvě povinné aplikace biologických přípravků nebo 

pomocných látek proti padlí, plísni révové a plísni šedé 

 Sazba 675 EUR/ha vinice 

 



EZ - hlavní změny I. 

 Samostatné opatření 

 Rozdělení sazeb jednotlivých titulů podle toho, zda se jedná o přechod 

na ekologické postupy (2 resp. 3 roky) nebo zachování postupů EZ 

Nové členění 

 Trvalé travní porosty 

 Pěstování zeleniny a speciálních bylin 

 Pěstování trav na semeno 

 Pěstování ostatních plodin 

 Odplevelování dočasným úhorem 

 Sady 

o Intenzivní 

o Ostatní  

o Krajinnotvorné 

 Vinice 

 Chmelnice 



EZ - hlavní změny II. 
 

 Pouze žadatelé bez souběžné konvence dle LPIS, výjimka pro 

kulturu rybník a RRD 

 Intenzita plněná pouze zvířaty chovanými dle zákona o EZ 

 Zrušena podmínka max. intenzity (max. N 170 kg/ha z.p.) 

 V intenzivních a ostatních sadech a v pěstování zeleniny 

zavedena podmínka kontroly produkce 

 odečet ve výši 32 EUR/ha na TTP v 1. zónách ZCHÚ a ZOD  

 Na stejném DBP nelze žádat o platbu na TTP v EZ souběžně 

se zatravněním v rámci AEKO a na biopásy  



EZ - podmínky 

 Žadatel hospodaří podle zákona o ekologickém zemědělství 

 Žadatel plní podmínku aktivního farmáře 

 Žadatel je zemědělským podnikatel nebo je organizační 

složkou státu 

 Minimální vstupní výměra 0,5 ha z.p. v LPIS 



EZ - podmínky managementů 

Vinice 

 Min. 1800 ks révy vinné 

 Prosvětlování vinice 1.6. – 30.9. 

 Sazba 900/845 EUR/ha vinice 

 



Děkuji za pozornost! 


