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Definování problému

• V rámci systému přímé platby na farmu se již 
nepožaduje uvádění půdy do klidu. Období delší 
než 15 let prospělo ŽP tím, že 5-15% půdy bylo 
ponecháno bez plodin;

• Tlak v rámci EU na zvyšování produkce potravin 
s důrazem na udržování a zlepšování životního 
prostředí;

• Tlak ze strany ekologických skupin, zvláště 
RSPB, na zavedení nových opatření, která 
pomohou zvýšit populace ptactva žijícího na 
zemědělských plochách;

• Obavy nevládní organizace Natural England, že 
další závazné požadavky budou znamenat, že 
zemědělci nebudou uzavírat smlouvy ELS (Entry 
Level Scheme – Systému vstupní úrovně)  na
2010. 



Reakce vlády

• Vláda navrhla ponechat povinně 5% orné 

půdy bez obhospodařování, a to i u farem 

s komplexním agroenvironmentálním 

programem;

• Složité návrhy nových požadavků v rámci 

„cross-compliance“ (kontroly 

podmíněnosti), které by mohly být 

zahrnuty do smlouv ELS;

• Povinný program podporovaný RSPB a

dalšími organizacemi ochrany přírody.



Reakce podniků

• Podniky reagovaly na zvýšenou povinnost cross-
compliance nepříznivě;

• National Farmers Union (NFU, Národní sdružení 
zemědělců) a Country Land & Business 
Association (CLA, Britské sdružení pro venkov a 
obchod) sdružují další organizace ve snaze 
navrhnout dobrovolné postupy k udržení 
environmentálních výhod ponechávání půdy v 
klidu;

• Partnerství vytvořené spolu s organizacemi 
FWAG , LEAF (Linking Environment and 
Farming) AIC (Agricultural Industries 
Association) GWCT (Game & Wildlife 
Conservation Trust), AICC (Association of 
Independent Crop Consultants) a CAAV (Central 
Association of Agricultural Valuers)



Výsledek:

Kampaň za zemědělsky 

obhospodařované prostředí

Klíčové cíle
• Ochrana zdrojů – snižování rozptýleného 

znečištění vod způsobovaného živnými látkami, 

zemědělskými chemikáliemi a půdou;

• Ptactvo v zemědělské krajině  – udržování a 

zvyšování 19 druhů populací;

• Živočišné druhy v zemědělské krajině – vytváření 

a management stanovišť pro živočišné druhy ve 

volné přírodě.



Jak zaujmout zemědělce

• Zaměření na jednotlivce – ‚Vy to můžete 
změnit’

• ‚Vaše farma má environmentální hodnotu’

• Volba správného místa – s ‚vašimi 
znalostmi’ a s pomocí poradců může 
volba správného místa znamenat velký 
rozdíl;

• Poradenství dostupné pro jednotlivce i ve 
skupinových setkáních. Zemědělští 
poradci různých oborů předávají stejné 
poselství;

• Předváděcí akce na farmě, které ukáží, jak 
na to.



Jak dosáhnout cílů
• Začlenit stanovené závazky, kterými bude 

dosaženo cílů při vstupu do ELS;

• Při prodloužení smluv s ELS (od r. 2010) začlenit 
stanovené závazky;

• U ptactva v zemědělské krajině zahrnout 2-5% orné 
půdy do zvolených závazků, a tak poskytnout 
hnízdiště, potraviny pro mladé i dospělé;

• K dosažení cílů zachovat již stávající neoseté 
plochy a, pokud to bude možné, snažit se zlepšit 
péči o ně;

• Závazky zahrnují ochranné pásy, které zabrání 
půdní erozi, ošetření vnitřních ploch pole tak, aby 
se vytvářely biotopy pro bezobratlé, produkce 
semen, hnízdiště pro ptactvo a další volně žijící 
živočišné druhy v zemědělské krajině, hospodaření 
s pozemky tak, aby bylo přínosem pro ŽP.



Organizace

•Na úrovni hrabství (kraje) s předsedajícím 

farmářem a za podpory místního koordinátora 

placeného Defra (Britský Odbor životního 

prostředí, výživy a záležitostí venkova);

•Cíle dohodnuté celostátně i regionálně pro 

oblasti stanovených závazků. Tyto jsou evidovány 

prostřednictvím smluv s ELS  a výnosů SFP 

(systému přímé platby na farmu);

•Majákové farmy, které ukáží příklady nejlepší 

praxe, místní setkání a návštěvy farem spolu se 

samostatným kontraktem na podporu ELS od r.

2010;

•Cíle budou pravidelně kontrolovány, poslední 

kontrola v červnu 2012.  Pokud nebude kampaň 

úspěšná, může dojít k nařízení direktivního plánu.



Silné a slabé stránky,rizika
• Alternativa je horší, více legislativy;

• Partnerství zahrnuje prakticky všechny organizace, 
které poskytují poradenství a které pracují s farmáři. 
Od všech slyší totéž;

• Farmáři proces vedou a tlak a vliv pérů zajistí 
úspěch;

• Každý skromně přispívá, společným úsilím se dá 
dosáhnout mnohého;

• Může prokázat pochybovačům, že se mýlí – farmáři 
mohou spolupracovat a dělat, co je správné;

• Na druhou stranu příliš mnoho lidí může říci, že to 
může udělat někdo jiný;

• Zatíženější ELS znamená, že smlouvu prodlouží 
málokdo, protože to finančně nebude stát za to;

• Možné změny CAP vzbuzují pozitivní reakci;

• Možná změna v Britské vládě a změna politiky 
vzbuzují negativní reakci.



Farma Ling, Fimber

Ling Farm, Fimber



Farma Ling 
Rodinná farma na planině Yorkshire Wolds, lokalita s křídovou 

mírně zvlněnou pahorkatinou a sevřenými údolími 
permanentně zarostlými travou, s často se vyskytující 
křídovou flórou a rostlinnou výrobou na rovnějších plochách.

Podniky – 40 ha travnatých ploch včetně druhově bohatého údolí,
stáda chovných ovcí a krav bez tržní produkce mléka.

155 ha orné půdy, na které se pěstuje ozimá pšenice, ozimý 
ječmen, jarní ječmen, hrách setý, řepka olejka.  Dalších 120 ha 
orné půdy obhospodařovaných smluvně.

Agroenvironmentální programy – první program 1994 - 2004 
hospodaření s křídovými travními porosty, tvorba nových 
travních porostů, meze, obnovení živých plotů.

2005 – programy Entry Level (Vstupní úroveň) a Higher Level
(Vyšší úroveň).  Pokračující hospodaření s křídovými travními 
porosty, závazky týkající se polního ptactva, ochrana vzácných 
na poli rostoucích rostlin, obnovení rybníka, ochrana 
archeologických nálezů, dovolený vstup. 

CFE – po uplynutí ELS v roce 2010 nutnost dalších bodů místo 
závazků, které již neexistují. K tomu bude potřeba dalších 2 ha 
směsí semen pro ptactvo a 2 ha letního úhoru pro hnízdící 
čejky.



Obdělávaná mez pro vzácné na 

poli rostoucí rostliny
Galeopsis angustifolia



Obnovený rybníček 



Křídové lučiny


