(např. zda vzdálenost mezi jednotlivými biopásy činí více jak 50 metrů). POZOR! Tato podmínka platí pouze v případě
nedodržení stanovené maximální šíře biopásu 12 metrů! V případě, že žadatel dodržuje šíři biopásu max. 12
metrů, nemá povinnost biopás označovat. Vyznačení biopásu se vyžaduje pro účely kontrol SZIF, přičemž žadatel
biopás vyznačí viditelně umístěnými kůly tak, aby bylo ověřitelné, zda se mezi biopásy nachází vzdálenost 50 m,
apod. V případě jasně zřetelného průběhu biopásu terénem je dostačující, pokud žadatel biopás označí kůly pouze na
začátku a na konci biopásu. Při neoznačení biopásu širšího než 12 metrů je žadateli snížena dotace o 3 % v daném
roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Stanovuje se nejzažší datum, do kterého je žadatel povinen zapravit biopás, a to nejpozději do 31. 5.
kalendářního roku.
Směs osiva na biopás pro výsev 1 ha biopásu se skládá z nejméně 24 kg pohanky, nejméně 6 kg prosa, nejméně
0,4 kg kapusty a nejméně 30 kg jiné plodiny, jako je například obilnina nebo lupina bílá. Celkem tedy žadatel vysévá
nejméně 60,4 kg této směsi. V případě dodržení minimálního množství jednotlivých povinných druhů ve směsi lze do
směsi přidat i další druhy.
U osiva pohanky obecné a prosa se za osvědčení prokazující kvalitu osiva považuje posudek osiva vydávaný ÚKZUZ,
na kterém je uvedena kvalita osiva a datum, kdy byla kvalita posuzována.
Pokud biopás vysetý uvnitř půdního bloku/dílu navazuje na biopás vysetý po obvodu půdního bloku/dílu, je nutné oba
biopásy deklarovat v žádosti o dotaci jako samostatné.

2.5 ZMĚNA V PODOPATŘENÍ INTEGROVANÉ SYSTÉMY PĚSTOVÁNÍ OVOCE NEBO RÉVY
VINNÉ (§ 14A)
2.5.1 ZAKÁZANÉ ÚČINNÉ LÁTKY
Dochází ke změně seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin používaných v rámci podopatření integrované
systémy pěstování ovoce nebo révy vinné na seznam zakázaných účinných látek.
Žadatel na celé výměře ovocných sadů zařazené do tohoto podopatření neaplikuje přípravky na ochranu rostlin
obsahující alespoň jednu zakázanou účinnou látku. Mezi zakázané účinné látky, které nesmí být obsaženy
v přípravcích na ochranu rostlin používaných v integrovaných systémech pěstování ovoce patří:
alpha-cypermethrin, bifenthrin, carbofuran, cypermethrin, deltamethrin, dimethoate, fenazaquin, fenpyroximate,
chlorpyrifos, chlorothalonil, lambda-cyhalothrin, pirimiphos-methyl, pyrethriny (= směs přírodních pyrethroidů),
triazamate, zeta-cypermethrin
Při porušení této podmínky se žadateli neposkytne dotace v daném roce, kdy došlo k porušení této podmínky. Při
opakovaném porušení této podmínky následuje vyřazení žadatele z podopatření a vrácení dotace poskytnuté od
počátku pětiletého období.
Žadatel na celé výměře vinic zařazené do tohoto podopatření neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující
alespoň jednu zakázanou účinnou látku. Mezi zakázané účinné látky, které nesmí být obsaženy v přípravcích na
ochranu rostlin používaných v integrovaných systémech pěstování révy vinné patří:
alpha-cypermethrin, bifenthrin, carbofuran, cypermethrin, deltamethrin, dichlobenil, dimethoate, diquat
dibromide, fenazaquin, fenithrothion, fenpyroximate, chlorpyrifos-methyl, chlorpyrifos, chlorothalonil, lambdacyhalothrin, paraquat, pirimiphos-methyl, propyzamide, pyrethriny (= směs přírodních pyrethroidů), terbuthylazine,
triazamate, zeta-cypermethrin.
Při porušení této podmínky se žadateli neposkytne dotace v daném roce, kdy došlo k porušení této podmínky. Při
opakovaném porušení této podmínky následuje vyřazení žadatele z podopatření a vrácení dotace poskytnuté od
počátku pětiletého období.
K vyhledávání přípravků na ochranu rostlin, které z důvodů obsahu zakázané účinné látky nelze použít, je možné
využít on-line Seznamu registrovaných přípravků na internetových stránkách Státní rostlinolékařské správy.
http://www.srs.cz/portal/page/portal/SRS_Internet_CS/or/or_info_pro_zeme/Registrace
Dále dochází ke zpřesnění podmínky minimálního průměrného počtu životaschopných jedinců ovocných stromů nebo
keřů. Zjištění průměrného počtu jedinců daného druhu se vztahuje k výměře plochy osázené daným druhem ovocných
stromů nebo keřů.
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