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1. Základní informace


V LPIS lze najít informace o erozní ohroženosti a na ně navazující omezení, které z ní
vyplývají. Na základě současné legislativy lze omezení týkající se eroze rozlišit na:

1. omezení vyplývající z GAEC, které se mě týká, pokud beru plošné platby (SAPS, LFA,
AEO a dal.), kdy rozhodující pro stanovení omezení je sklonitost PB (GAEC 1) a vrstva
erozní ohroženosti v LPIS (GAEC 2),
2. omezení vyplývající z nitrátové směrnice, které se mě týká, pokud hospodařím ve
zranitelné oblasti, kdy rozhodující pro stanovení omezení je hlavní půdní jednotka,
vzdálenost od vody a sklonitost PB,
3. omezení vyplývající ze SMR 5a (minimální požadavky na hnojiva v AEO), které se mě
týká, pokud jsem zařazen v AEO-EAFRD.

2. Eroze v GAEC


GAEC je součástí cross compliance. Neplnění GAEC má při nálezu vliv na všechny
plošné platby (SAPS,TOP-UP, LFA, AEO, apod.), které beru.

2.1. Eroze v GAEC 1





Omezení se vztahuje na PB s kulturou orná půda, které mají sklonitost nad 7 stupňů.
Na takovém PB musím po sklizni plodiny
o vysít následnou plodinu, nebo
o ponechat strniště sklizené plodiny do 30.11., nebo
o ponechat půdu zoranou či podmítnutou do 30.11.
K nalezení PB, kterých je omezení mohu použít záložku Tisky a Tisk Přehled PB/DPB
s detailními údaji k datu. Sleduji kombinaci sloupečku kultura (orná půda) a sloupečku
Svažitost (nad 7 stupňů).

2.2. Eroze v GAEC 2






Vrstvu erozní ohroženosti vytváří VÚMOP. Vrstva se každoročně zpřesňuje tj. jiná
vrstva platila pro osevy od 1.1.2010 do 30.6.2010 a jiná vrstva platí pro osevy od
1.7.2010 do 30.6.2011.
Omezení se vztahují jen na plochu PB či celý PB s kulturou orná půda, kde se vyskytuje
silně erozně ohrožená plocha.
Na základě vrstvy se napočítává na PB omezení, které je označeno v LPIS kódem A0 až
A3
o A0 – žádné protierozní opatření není vyžadováno, neboť PB má jinou kulturu
než orná půda,
o A1 - žádné protierozní opatření není vyžadováno, neboť na PB se nevyskytuje
plocha silně erozně ohrožené půdy,
o A2 – protierozní opatření je vyžadováno na části bloku, kde se vyskytuje
plocha silně erozně ohrožená,
o A3 – protierozní opatření je vyžadováno na celém bloku.
Pokud se u mého PB objeví kód A2 nebo A3 znamená to, že
o nemohu pěstovat na ploše PB (A2) či celém PB (A3) kukuřici, brambory, řepu,
bob setý, sóju a slunečnici,
o řepku musím pěstovat s využitím půdoochranné technologie,
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o obilniny musím pěstovat s využitím půdoochranné technologie, nebo
s podsevem jetelovin.
POZOR!! V návrhu změny legislativy Mze připravuje rozšíření omezení i na plochy
mírně erozně ohrožené, a to pro osevy od 1.1.2011. Dle návrhu by na ploše vymezené
jako mírně erozně ohrožená mělo být povoleno pěstovat kukuřici, řepu, bob setý, sóju
a slunečnici pouze s využitím půdoochranných technologií.

2.3. Doporučený postup zjištění omezení v rámci GAEC 2
1. Na záložce Tisky si najdu tisk Erozní ohroženost PB/DPB. V posledním sloupečku
uplatňované opatření pro osevy 1.7.2010 až 30.6.2011 si všímám kódu A2 nebo A3.
2. Bloky si musím prohlédnout v mapě, abych věděl na kterých částech PB se nachází
„problém“. Ve stromečku zapnu žárovku u „Eroze“.
3. U PB s kódem A2 platí omezení na ploše, která je vybarvena takto
či takto
. PB
je šrafován oranžově
. U PB s kódem A3 platí omezení pro celý PB, který je
šrafován červeně
.
4. Zobrazení informací o erozi je rovněž možné na záložce „Eroze“ u konkrétního PB. Na
PB si mohu obdobným způsobem používaným pro zákres parcel nakreslit erozní
pozemek. Opatření se mi na záložce „Eroze“ pak budou zobrazovat i k těmto uměle
vytvořeným pozemkům. Podrobný postup pro zakreslování je v příručce Erozní
ohroženost půd, která je ke stažení na www.eagri.cz.
5. Mám-li na PB založené parcely, které jsem do mapy rovněž kreslil (využívá se zejména
při pěstování více plodin na jednom PB) je informace o erozi zobrazována i u každé
parcely na záložce. Je-li parcela bez zákresu, informace o erozi se nezobrazuje.

1 – Na záložce Tisky zobrazím tisk
erozní ohroženosti. Všímám si
sloupečku pro osevy od 1.7.2010 a
kódu A2 a A3.
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2 – Ve stromečku
zapnu žárovku Eroze a
rozbalím si vrstvy,
případně legendu.

4 – Na záložce Eroze u PB
jsou vidět rozepsané
informace o erozi a text
omezení na PB.

3 – Tato červená barva označuje
silně erozně ohroženou plochu,
na PB platí omezení A2. V tomto
případě se tedy omezení GAEC
2 vztahuje jen na tuto červenou
část PB.
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3. Eroze v nitrátové směrnici a AEO
3.1. Eroze v NS


Nitrátová směrnice přináší dvě omezení v souvislosti s erozí:

1. Na PB s kulturou orná půda a s určitými HPJ musím provádět vhodné agrotechnické
protierozní opatření (vrstevnicové obdělávání, půdoochranné technologie, setí do
hrubé brázdy, přerušované brázdování).
2. Na PB nad 7 stupňů, který je současně ve vzdálenosti od vodního toku/útvaru do 25
metrů, nesmím pěstovat kukuřici, slunečnici, sóju, bob, brambory. POZOR!! Tento
požadavek je mezi kontrolními body SMR 4 v rámci cross compliance.



Omezení v souvislosti s NS lze zobrazit na záložce Tisky – Přehled opatření Nitrátové
směrnice souhrnně nebo podrobně – od 4.4.2008.
Omezení lze zobrazit rovněž v mapě zapnutím žárovky Nitrátová
směrnice/Protierozní opatření. U PB s omezením se pak zobrazuje obrázek
traktoru (omezení v bodě 1), přeškrtnuté kukuřice (omezení v bodě 2) nebo
obojího (obě dvě omezení).

3.2. Eroze v AEO




V minimálních požadavcích na hnojiva v AEO, která spadají do SMR v rámci cross
compliance je zapracován stejný požadavek jako v nitrátové směrnici:
o Na PB nad 7 stupňů, který je současně ve vzdálenosti od vodního toku/útvaru
do 25 metrů, nesmím pěstovat kukuřici, slunečnici, sóju, bob, brambory.
Omezení v souvislosti s AEO lze zobrazit na záložce Tisky – Přehled opatření Podmínek
na ochranu vod v rámci AEO EAFRD – od 4.4.2008.
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