Nektarodárné biopásy
Podmínky platné k 10. 2. 2016 na základě Nařízení vlády ze dne 8. 4. 2015 a zařazených změn
z připomínkového řízení v zimě 2015
Výše dotace: 591 Euro/ha/rok = 15 971 Kč/ha/rok
•

celková doba trvání závazku: 5 let

•
•

minimální plocha biopásů na podniku: 2 ha
maximální plocha jednoho biopásu na dílu půdního bloku: 20 %

•

•
•

Pás se seje na jaře. Délka vegetace pásu: dvouletý až tříletý, následné zaorání v období od 31.
3. do 15. 6. následujícího roku a obnovení pásu na stejném místě nebo jinde na stejném
půdním bloku či jiném půdním bloku v rámci bloků nahlášených v prvotní žádosti.
směs certifikovaného osiva bez povinnosti předložit míchací protokol (lze namíchat
z certifikovaného osiva na podniku) – seznam druhů vizte níže
setí: do 15. 6., ve směru orby
seč s odvozem pokosené biomasy: 1. 7. – 15. 9.

•
•
•
•

šířka biopásu: 6 - 24 m
minimální délka pásu: 30 m
minimální vzdálenost mezi pásy na jednom dílu půdního bloku: 50 m
minimální vzdálenost od dálnic a silnic 1. a 2. třídy: 50 m

•
•

zákaz aplikace pesticidů a hnojiv, výjimkou bodová aplikace herbicidů na povolení ÚKZÚZ
nepoužívat biopás k pojezdům zemědělské techniky a jako souvrať

•

SMĚS CERTIFIKOVANÉHO OSIVA je složena z následujících kategorií a druhů:
•

jednoleté „plodiny“: 5 – 7 kg/ha, min. 2 druhy
svazenka vratičolistá, pohanka obecná, hořčice bílá

•

víceleté „byliny“: 2,5 - 5 kg/ha, min. 1 druh
kmín setý, mrkev krmná, sléz, divizna

•

jeteloviny: min. 15 kg/ha, min. 4 druhy
jetel luční, vojtěška setá, úročník bolhoj, vičenec ligrus, vikev setá, čičorka pestrá, komonice
bílá

Doporučení:
Volba stanoviště
Přednostní volba stanoviště s horším výživovým stavem půdy, s minimálním výskytem vytrvalých
plevelů.
Příprava pozemku
Na podzim střední orba a plošná aplikace herbicidu.
Na jaře dvojí kultivace půdy, případně i použití herbicidu.

1) stržení ornice a prokypření svrchní vrstvy za účelem podpory vzejití plevelů při povrchu ornice (disk
a rotační brány)
2) po 3-4 týdnech, těsně před setím: mělké stržení ornice a příprava jemného seťového lůžka za
účelem odstranění vzcházejících plevelů a rozbití hrud v povrchové vrstvě ornice (rotační brány,
kompaktor)
Setí
Co nejdříve zjara po pominutí rizika přízemních mrazíků: březen až duben. Hloubka setí do 0,5 – 1 cm
s následným uválením.
Seč
V roce založení doporučujeme seč po odkvětu jednoletých rostlin, tedy okolo poloviny července, která
v případě příznivých vláhových podmínek umožní opětovné kvetení porostu od září. Nejpozději seč
doporučujeme provést na konci srpna, aby měly jeteloviny čas do zimy obrazit.
V druhém a třetím roce vegetace je seč vhodná co nejdříve v červenci po odkvětu jetelů nebo během
jejich dokvétání. Toto je důležité pro zachvání jetelů v porostu. V polovině srpna může potom porost
opět kvést.
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