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Działanie „Rolnictwo ekologiczne” – wymogi
Rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczne:



posiada plan działalności ekologicznej, który sporządza się przed upływem 25 dni od
dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności
bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, na formularzu
udostępnionym przez Agencję;



nie może przekształcad występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków
zielonych i pastwisk trwałych;



zachowuje elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje
przyrody, określone w planie działalności ekologicznej;



prowadzi, na formularzu udostępnionym przez Agencję, rejestr działalności
ekologicznej zawierający wykaz:
działao agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów
przy użyciu środków ochrony roślin,
wypasów zwierząt – w przypadku prowadzenia wypasu;



przestrzega innych wymogów określonych dla danego pakietu lub wariantu, które są
określone dla poszczególnych pakietów lub ich wariantów w załączniku nr 2 do
rozporządzenia ekologicznego.
Wymóg wspólny dla wszystkich pakietów:




co najmniej 80% plonu jest przeznaczone do przetwórstwa lub przekazania do
innych gospodarstw lub sprzedaży – w przypadku pakietów 1–4 lub 7–10,

plon jest przeznaczony do skarmiania zwierząt lub przekazania do innych
gospodarstw lub sprzedaży – w przypadku pakietów: 5, 6, 11 i 12, z wyłączeniem
przypadku, gdy rośliny motylkowate drobnonasienne, trawy lub ich mieszanki
uprawiane w plonie głównym w ramach pakietu 5 lub 11 zostaną wykorzystane w
danym roku jako nawóz zielony na określonych gruntach, płatnośd ekologiczna do
tych gruntów jest przyznawana w danym roku bez spełnienia warunku (posiadania
zwierząt), chyba że w poprzednich latach realizacji zobowiązania ekologicznego
płatnośd ekologiczna do tych gruntów została już raz przyznana bez spełnienia tego
warunku.
– co jest potwierdzone dokumentami stanowiącymi dokumentację księgową, o której
mowa w art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu
do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
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Wymogi dodatkowe dla Pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i Pakietu
10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji:



coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych, w
szczególności usuwanie odrostów i samosiewów, zgodnie ze wskazaniami doradcy
rolnośrodowiskowego, określonymi w planie działalności ekologicznej;



utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin, z tolerancją do
10%;



uprawianie gatunków drzew owocowych w okresie owocowania lub krzewów
owocujących;



jest tyle drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub
półkarłowych, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady drzew i
krzewów określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia, a uprawa tych drzew jest
prowadzona nie krócej niż rok, przy czym w przypadku sadów:
a) na podkładkach karłowych lub półkarłowych,
b) mających nie mniej niż 12 lat
– minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew na hektar, a co najmniej 90% tych drzew
jest uprawianych nie krócej niż 12 lat;



jest tyle krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających wymagania
dotyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego,
określone dla krzewów jagodowych w przepisach w sprawie szczegółowych
wymagao dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, ile jest
wymagane do spełnienia minimalnej obsady drzew i krzewów określonej w
załączniku nr 7 do rozporządzenia;



sady nie są prowadzone jako uprawa jednorzędowa.

Wymogi dodatkowe dla Pakietu 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji i
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji:



koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na
trwałych użytkach zielonych;



zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (siano powinno zostad usunięte z działki
rolnej lub ułożone w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, w terminie
do 2 tygodni po pokosie) lub pozostawienie rozdrobnionej biomasy.

