
OSEVNÍ SMĚSI PRO SPLNĚNÍ PODMÍNEK  

AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ 

 

OSEVNÍ SMĚSI DO PODOPATŘENÍ BIOPÁSY PRO ROK 2016 

Osevní směsi splňují podmínky Nařízení vlády  č. 75/2015, s účinností od 15.4.2015  
 

Směs „Nektarodárný biopás“ 
Úředně kontrolovaná směs složená z certifikovaných, u někte-

rých bylin z úředně kontrolovaných osiv. Část použitých se-

men patří víceletým druhům, které jsou nad rámec výsevku 

doplněny vytrvalými jetelovinami - štírovníkem a jeteli plazi-

vým a švédským. Důvodem je (dle našeho názoru) nedosta-

tečný výběr víceletých druhů v „nařízení“, který by mohl vést  

v dalších letech k nedokonalému pokryvu a zvýšenému zaple-

velení půdy. Přidané druhy navyšují povinný výsevek o cel-

kem 1 kg/ha na 23,56 kg/ha. Do směsi jsou vybrány hojně 

kvetoucí, pro opylovače atraktivní druhy. Ze speciálních bylin 

jsou zastoupeny: sléz lesní 50 g = cca 16660 semen (na ha); 

řebříček obecný 10 g = cca 60000 semen (na ha). 

Povinný výsevek: 23,56 kg/ha, hloubka setí cca 1-2 cm. 

Směs „Krmný biopás“  
Jednoletá certifikovaná směs složená z povinných a volitel-

ných druhů v souladu s nařízením vlády. 

Povinný výsevek: 105,8 kg/ha, hloubka setí 2-3 cm. 
 

Směs „Krmný biopás - čejka“ 
Jednoletá certifikovaná směs složená      

z povinných druhů, dle nařízení vlády. 

Povinný výsevek: 25 kg/ha. 
Hloubka setí 2-3 cm. 
 

Směs „Opylovači - čejka“ 
Jednoletá certifikovaná směs složená      

z povinných druhů, dle nařízení vlády. 
 

Povinný výsevek: 25 kg/ha 
Hloubka setí 2-3 cm 
 

OSEVNÍ SMĚS K ZATRAVŇOVÁNÍ DRAH 

SOUSTŘEDĚNÉHO ODTOKU 
 

Směs „Zatravňování drah soustředěného odtoku“ 
Vytrvalá travní směs se složením daným novelou v roce 2016, 

která doplňuje nařízení vlády č.75/2015.  

Povinný výsevek: 35 kg/ha, hloubka setí 2-3 cm 
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NEKTARODÁRNÝ 

BIOPÁS  - plodina: 

kg/ha při výsevku 

směsi 23,56 kg/ha 

Vikev setá 5 

Vičenec ligrus 5 

Jetel luční 4 

Jetel plazivý 0,4 

Jetel hybridní (švédský) 0,4 

Štírovník růžkatý 0,2 

Komonice bílá 1 

Pohanka obecná 2,5 

Hořčice bílá 1,5 

Svazenka vratičolistá 1 

Kmín 2,5 

Sléz lesní 0,05 

Řebříček obecný 0,01 

KRMNÝ BIOPÁS 

Plodina: 

kg/ha při výsevku 

směsi 105,8 kg/ha 

Pohanka obecná 15 

Proso seté 15 

Oves setý nahý 65 

Kapusta krmná 0,8 

Svazenka 5 

Lupina bílá 5 

KRMNÝ BIOPÁS - 

ČEJKA  - plodina: 

kg/ha při výsevku 

směsi 25 kg/ha 

Slunečnice roční 5 

Lesknice kanárská 10 

Proso seté 10 

OPYLOVAČI—ČEJKA 

Plodina: 

kg/ha při výsevku 

směsi 25 kg/ha 

Svazenka vratičolistá 6,25 

Hořčice bílá 5 

Řepka jarní 5 

Pohanka obecná 5 

Komonice bílá 3,75 

ZATRAVŇOVÁNÍ 

DRAH S.O. - plodina: 

% složení směsi  

Výsevek 35 kg/ha 

Lipnice luční 40 

Kostřava luční dlouze 

výběžkatá 

25 

Kostřava červená trsnatá 15 

Jílek vytrvalý 20 


