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VýmEry pEstovaných druh] plodin   
 
VýmEra (v ha) * Rok 

2009 2010 2011 2012 
Orná p]da celkem     
Trvalé travní porosty celkem     
Vinice celkem     
Ovocné sady celkem     
Lesní pozemky celkem     
Ostatní plochy celkem     
Tepka olejka      
Pšenice ozimá      
Ječmen ozimý     
Žito ozimé     
Tritikale ozimé     
Oves setý     
Pšenice jarní     
Ječmen jarní     
Hrách setý     
Sója luštinatá     
Mák setý     
HoUčice     
Cukrovka     
KukuUice setá     
Slunečnice roční     
VojtEška setá     
Brambory – sadbové     
Brambory - nesadbové     
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* VýmEru osevní plochy v ha jednotlivých druh] plodin uve@te dle výkazu o plochách osev] zemEdElských plodin k 31.5. a k 30.11. Ěosevní plochy ozim]ě 
pUíslušného kalendáUního roku. Výkaz je součástí programu statistických zjiš[ování na daný kalendáUní rok, podle zákona č. Řř/1řř5 Sb., o statistické službE, v platném 
znEní.  

VýmEry jednotlivých rod] popU. druh] ovocných, okrasných, lesních dUevin, zeleniny a rostlin pEstovaných ve skleníku Ěv ha, m2 ) 
 
 
Rod popU. druh rostliny Rok 

2009 2010 2011 2012 
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VYSVDTLIVKY K TůBULCE, VE KTERÉ SE ZůZNůMENÁVůJÍ PROVEDENÉ ůPLIKůCE PTÍPRůVK¥ Nů OCHRůNU ROSTLIN: 
 
EVIDENCI NEPODLÉHÁ POUŽITÍ FEROMON¥ ů REPELENT¥ PROTI OKUSU ZVDTÍ, POKUD NEJSOU ůPLIKOVÁNY JůKO 
PTÍPRůVKY PLOŠND.  
PUipouští se společné vedení evidence o používání pUípravk] a hnojiv s podmínkou, že záznamy budou obsahovat údaje viz níže. 

 
Parcelní číslo resp. číslo p]dního bloku- v pUípadE více čísel v rámci jednoho pozemku je možný odkaz (v této kolonce) na katastrální mapu (resp.  
                                                                     výpis z KN), která je k dispozici k nahlédnutí Ěresp. uve@te číslo p]dního bloku dle LPIS). 

                                                 Není-li pozemek označen parcelním číslem, lze identifikovat místo použití jiným odpovídajícím zp]sobem 
 
Sloupec 1: „OšetUovaným objektem“, v pUípadE lesního pozemku „JPRL“ Ějednotka prostorového rozdElení lesaě“  se rozumí napU.:  

 druh rostliny (plodiny), na níž byl pUípravek aplikován (napU. pšenice ozimá, Uepka olejka, slunečnice roční a další, dále také druh popU. rod ovocných, 

okrasných dUevin, rod popU. druh rostlin pEstovaných ve skleníku atd.) 

 druh rostlinného produktu, na nEjž byl pUípravek aplikován (napU. pšenice ozimá, ječmen jarní, kukuUice setá apod.) 

 p]da, jestliže jde o její desinfekci nebo desinsekci, pUed vysetím nebo vysázením plodiny nebo jiné rostliny, 

 vodní plocha 

 prázdný sklad nebo prázdný skleník se zaznamenává v pUípadech fumigace prostoru bez rostlinných produkt] nebo rostlin, 

 druh moUeného osiva nebo sadby, 

 ostatní plocha (nádvoUí, drážní tEleso, cesta, apod.) 

 

Sloupec 2:  VýmErou oseté plochy se rozumí Osevní plocha plodiny v ha k 31.5., v pUípadE ozim] k 30.11. daného roku. 
 
Sloupec 3:   Rozsah, velikost, množství ošetUovaného objektu – kvantifikace ošetUení, napUíklad: 
 

 výmEra ošetUené plochy v ha nebo m2 
 množství namoUeného osiva v kg nebo tunách 
 pokud ošetUenou plochu prázdného skleníku nebo skladu nelze uvést, záznam se ve sloupci  3 neprovede.  

Záznam rovnEž nemusí být proveden, jde-li o jinou aplikaci než plošnou. 
 

            V pUípadE lesního pozemku se rozumí plocha skutečnE ošetUená Ěnemusí se shodovat s celou plochou JPRL). 
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Sloupec 4:  Datum aplikace pUípravku  - se uvede ve formátu den, mEsíc, rok ĚnapU. 16. 5. 200ř) 
 
 
 
Sloupec 5: „Úplný obchodní název pUípravku“ (napU. Command 36 CS, Falcon 460 EC atd.), v pUípadE použití tank mixu se uvedou  ve sloupci 5 
                   všechny použité pUípravky.  

 
Sloupec 6:  „Zp]sobem aplikace“ se rozumí aplikační technologie (forma aplikace - napU. postUik, letecký postUik, poprašování, aplikace granulí, atd. a dále 

též, zda aplikace byla provedena z vlastních zdroj]  (VZ) podniku nebo podnikem zemEdElských služeb (S).  
Leteckou aplikaci je tUeba uvést vždy ĚLůě.  
Byl-li pUípravek aplikován spolu s jiným pUípravkem nebo pomocným prostUedkem („tank - mix“, tj. TM),  je to tUeba uvést v tomto sloupci. 
 
 V pUípadE lesního pozemku se rozumí zp]sob provedení, napUíklad „jednotlivE“, „Uady“, „celoplošnE“, „ručnE“, „zádovým postUikovačem“, 
„motorovým postUikovačem“, „letecky“, „kladení otrávených návnad do staniček“, „ošetUování lapák]“, „nátEr“, „zásekem sekerou“.     
             

Sloupec 7:    „Celkovým množstvím aplikovaného pUípravku „ se rozumí skutečné množství pUípravku, které bylo použito na ošetUovanou plochu  
                     nebo prostor nebo hmotnost rostlinného produktu. 
 
Sloupec 8:   „Dávkou  na jednotku“ (v litrech nebo kg nebo kusech) se rozumí dávka pUípravku na 1 ha plochy pozemku nebo 1 m2  jiné plochy nebo 1 m 3  

                                  prostoru nebo 1 tunu rostlinného produktu popU. moUeného osiva.  
  

Sloupec 9:   „Účelem aplikace“ se rozumí cílový škodlivý organismus (napU. mandelinka bramborová, strupovitost jablonE atd.) proti nEmuž byla aplikace   
                     provedena popUípadE nEkteré z tEchto použití – moUení, desikace, defoliace, regulace biologických proces], ošetUení ran rostlin, úprava vzhledu   
                     rostlin, dezinfekce nebo dezinsekce p]dy, aplikačnE technologický účel. 
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