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Predstavitev možnosti vključevanja v shemo KOPOP 
2015–2020 ukrepov na travinju kot trajnostna raba 
travnikov



Ekološki pomen travinja

• Trave s svojo številčnostjo in 
zastopanostjo v rastlinski odeji 
pomenijo enega izmed 
najpomembnejših dejavnikov 
biosfere pri oživljanju kopnega.
– Travinje se razprostira na takih 

tleh,ki so za pridelovanje drugih 
kultur manj primerna (vlažna, suha 
tla, nagnjeni tereni).

• Pokrovnost obsežnih 
prostranstev s travnimi združbami 
je rezultat velikega števila travnih 
vrst in njihove sposobnosti 
prilagajanju.

• Travinje oz. travna ruša  
uravnava procese v naravnem 
okolju:
– Ugodno deluje na fizikalne, 

kemične in biološke lastnosti tal.
– V  tleh povečuje delež humusa in 

izboljšuje rodovitnost tal.
– Vpliva na ohranjanje tal in vode.
– Preprečuje erozijo na nagnjenih 

terenih. 

• Zagotavlja osnovni vir prehrane.
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Vzpostavljanje in ohranjanje vrstno 
bogatega travinja 

• Namen ohranjanja 
travinja:
– Zagotavljanje življenjskega 

prostora (habitatov) za 
ptiče, žuželke, divjad …

– Varstvo pitne vode pred 
onesnaževanjem in 
bogatitev tal s kakovostno 
vodo, 

– Varstvo tal pred erozijo, 

– Preprečevanje  zaraščanja 
in ohranjanje mozaičnosti 
kulturne krajine.
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Prispevek travinja k blaženju podnebnih 
sprememb

• Optimalnejše izkoriščanje v 
Sloveniji pridelane krme vpliva na 
zmanjšanje emisij zaradi 
prekomorskega transporta 
krmnih žit in oljnih tropin.
– Prispevek k zniževanju emisij 

toplogrednih plinov je lahko hitro 
in enostavno dobljen, če uvoz 
koruze iz Brazilije, kjer skrčijo velike 
površine deževnega gozda za njeno 
proizvodnjo, nadomestimo z 
rekultivacijo opuščenih zemljišč in 
ponovno revitalizacijo tega 
prostora.

• Tehnologije, ki temeljijo na 
izkoriščanju zelenja v katerem je 
vezana energija sonca, s pomočjo 
živali imajo v prihodnosti največ 
možnosti da se obdržijo. 
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Izvajanje obveznosti kmetijskih praks iz naslova zelene 
komponente od leta 2015 dalje - Ohranjanje trajnega travinja

• Ohranjanje trajnega travinja na ravni 
države
– Če se odstotek trajnega travinja zniža za 

več kot 5 %, mora država članica 
predpisati ustrezne ukrepe za ohranitev 
prvotnega odstotka trajnega travinja v 
Sloveniji, in v tem primeru bi mora 
kmetijska gospodarstva, ki so preorala 
trajno travinje, le-to vzpostaviti v 
prvotno stanje. 

• Ohranjanje okoljsko občutljivega 
travinja OOTT na ravni KMG
– morajo izvajati nosilci kmetijskega 

gospodarstva, katerih trajno travinje se 
nahaja na okoljsko občutljivem 
območju. Nosilci tega trajnega travinja 
ne smejo spreminjati ali preorati. 

– Če travnik spremenijo ali preorjejo, 
bodo deležni znižanj izplačil 

– Prav tako bodo morali na spremenjeni 
kmetijski površini ponovno vzpostaviti 
travinje
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• Kot okoljsko občutljivo trajno travinje z rabo 
GERK 1300, 1222 in 1320 se smatrajo GERKi, 
ki imajo omenjeno rabo vpisano v Register 
kmetijskih gospodarstev na dan 1.1.2015 in 
se vsaj s 50% celotne površine GERKa
nahajajo na območju NATURA 2000, kjer se 
pojavljata vsaj 2 vrsti/habitatna tipa z oceno 
slabega stanja ohranjenosti in gre hkrati za 
območje, kjer je kot varstveni cilj zastavljeno 
povečanje površin travnikov.



Travniki na ekološko pomembnih območjih

• PRP – program razvoja 
podeželja s KOPOP –
kmetijsko okoljskimi in 
podnebnimi plačili spodbuja 
ohranjanje travinja.

• Upravičenci, katerih 
površine ležijo na ekološko 
pomembnih območjih se 
lahko vključijo v operaciji 
Trajno travinje I in II le, če 
se istočasno vključijo tudi v 
izvajanje vsaj ene izmed 
naslednjih operacij:

– Posebni traviščni
habitati HAB;

– Traviščni habitati 
metuljev MET;
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KOPOP operacije na trajnem travinju

• Krajinsko pestrost ogroža opuščanje 
tradicionalne kmetijske rabe na eni 
strani, ter intenzifikacija kmetijske 
proizvodnje na drugi strani. 

• Pogostejša raba in intenzivnejše 
gnojenje siromašita raznovrstnost 
travne ruše in posledično tudi 
živalstva. 

• Tradicionalno  kmetovanje  je v 
razmerah globalnih trgov in nizkih 
odkupnih cen kmetijskih proizvodov 
nekonkurenčno in brez posebnih 
spodbud nima prihodnosti

• KOPOP operacije na trajnem travinju 
so namenjene ohranjanju in 
spodbujanju nadstandardnih 
kmetijskih praks, ki prispevajo k 
ohranjanju biotske pestrosti in 
zmanjševanju izpustov amonijaka.
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• TRZ II – seno, za 
kmetije, ki ne silirajo 
krme

• 0,5 do 1,8 GVŽ/ha 

KOPOP ukrepi na trajnem travinju

• TRZ I – pušča se 
nepokošen pas  (> 1 ha)

• 0,5 do 1,8 GVŽ/ha 

• HAB – habitati: košnja po 
10. juniju, gnojenje samo 
z organskimi gnojili

• 0,2 do 1,5 GVŽ/ha 
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MET – metulji: košnja ali 
paša ni dovoljena med 
15. jun. - 15. sep., 
nepokošen pas (> 0,3 ha)
0 do 1,5 GVŽ/ha 



Trajno travinje I - TRZ I

Obvezna zahteva:
• TRZ_I_NPAS: Za GERK-e, ki so 

večji od 1 ha, v tekočem letu na 
travniku površina strnjenega 
nepokošenega pasu, ki se pokosi 
naslednje leto, znaša 5 do 10 % 
površine travnika.

Izbirne zahteve:
• TRZ_I_NIZI: Gnojenje z 

organskimi gnojili z nizkimi izpusti 
v zrak;

• TRZ_I_MRVA: Spravilo mrve s 
travinja;
– Izbirne zahteve je treba izvajati na isti 

kmetijski površini kot obvezno zahtevo, in 
sicer v enakem ali manjšem obsegu kot 
obvezno zahtevo.

• TRZ_I_OSIL: opustitev silaže
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kombinacije
TRZ_I_

NPAS

TRZ_I_

NIZI

TRZ_I_

MRVA

TRZ_I_

OSIL

TRZ_I_

NPAS

TRZ_I_

NIZI

TRZ_I_

MRVA
N

TRZ_I_

OSIL
N

> 1 ha

TRZ I seno EUR/ha

TRZ_I_ NPAS 50,04

TRZ_I_ NIZI 38,4
TRZ_I_ MRVA 25,26

113,7

TRZ I brez silaže EUR/ha
TRZ_I_ NPAS 50,04

TRZ_I_ NIZI 38,4
TRZ_I_ OSIL 45,84

134,28
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TRZ_I_NPAS – nepokošen pas

• 5 do 10 % površine GERK 
nepokošen pas travnika 
(površina > 1 ha), 

• na nepokošenem pasu paša ni 
dovoljena;

• pokositi naslednje leto od 1. 
3. naprej;
– izvajati na delu površin

• povprečna letna obtežba z 
živino od 0,5 do 1,8 glav GVŽ 
travojedih živali na ha 
kmetijskih površin;

• na HAB od 0,2 do 1,5 GVŽ,
• na MET od 0 do 1,5 GVŽ.

• Višina plačila: 50,04 EUR/ha 
letno.

• TRZ_I_NPAS na območjih:
– HAB1 in HAB2: 42,50 EUR/ha 

letno;
– MET1 in MET2: 28,70 EUR/ha 

letno;

Hraniti  skice z vrisanimi nepokošenimi pasovi.

nepokošen pas ne sme biti manjši od 0,05 ha in večji od 1 ha.
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NPAS – nepokošen pas

• Ugodni učinki na okolje:
– nemoten zaključek razvojnega 

cikla, rastlinskih in živalskih vrst 
– vir hrane (za žuželke – nektar, cvetni 

prah, za ptice - kobilice, bramorji in 
druge žuželke);

– skrivališče za živali, 
– semenenje redkih rastlinskih 

vrst.

• Ugodni učinki za kmetijstvo:
– semenenje trav in drugih 

travniških rastlin omogoča 
izboljšanje talne semenske 
banke in biotske pestrosti 
travnika.
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• Neugodni učinki in tveganja za 
kmetijstvo:
– neustrezno izbrani nepokošeni 

pasovi omogočajo širjenje 
škodljivih, invazivnih ali 
grmovnih rastlinskih vrst;

– okužbe s snežno plesnijo -
poškodbe travne ruše.



NPAS – nepokošen pas

• Nepokošen pas naj bo za ohranjanje 
habitatov ptic nekoliko širši, za 
ohranjanje metuljev pa ožji. 

• Oblikovanje nepokošenega pasu
– slabše odcedna tla; 
– senčna mesta na robovih travnika ali ob 

mejicah; 
– predel travnika z rušo, ki vsebuje za 

krmljenje manj vredne zeli in druge 
travniške rastline. 

– nepravilne oblike

• Neustrezna mesta za puščanje 
nepokošenega pasu so predeli z:
– trdovratnimi pleveli,
– hitro rastočimi grmovnimi in drevesnimi 

vrstami,
– invazivnimi tujerodnimi vrstami kot sta 

japonski dresnik (Fallopia japonica
Ronse Decr.) in kanadska zlata rozga 
(Solidago canadensis L.).
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TRZ_I_NIZI gnojenje z nizkimi izpusti

• se tekoča organska gnojila na 
površino tal nanaša s pomočjo 
vlečenih cevi ali vlečenih sani ali z 
vnosom gnojil neposredno v tla;
– uporaba opreme z razpršilno 

ploščo ni dovoljena.
– izvajati na delu površin

• povprečna letna obtežba z živino 
od 0,5 do 1,8 glav GVŽ travojedih 
živali na ha kmetijskih površin;

• na HAB od 0,2 do 1,5 GVŽ,
• na MET od 0 do 1,5 GVŽ.

– opredeliti način reje v zbirni vlogi.
– prisotna ustrezna mehanizacija ali
– shranjen račun izvajalca za 

opravljeno strojno storitev ali 
– račun o nakupu.

• Višina plačila: 1,28 EUR/m3 
letno. (max. 38,4 EUR/ha)
– Plačilo se lahko uveljavlja za 

največ 30 m3 porabljenih tekočih 
organskih gnojil/ha. 

Izbirna zahteva
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TRZ_I_MRVA spravilo mrve (sena)

• se pokošena trava pospravi 
v obliki mrve;
– siliranje pokošene trave ni 

dovoljeno;

– povijanje trave s folijo 
(baliranje) ni dovoljeno.

– izvajati na vseh površinah

• povprečna letna obtežba z 
živino od 0,5 do 1,8 glav 
GVŽ travojedih živali na ha 
kmetijskih površin;

• na HAB od 0,2 do 1,5 GVŽ,

• na MET od 0 do 1,5 GVŽ.

• Višina plačila: 25,26 EUR/ha 
letno.

Izbirna zahteva
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Trajno travinje II

Obvezna zahteva:

• TRZ_II_OSIL: Opustitev 
silaže.

Izbirni zahtevi:
• TRZ_II_NPAS: Za GERK-e, ki so večji 

od 1 ha, v tekočem letu na travniku 
površina strnjenega nepokošenega 
pasu, ki se pokosi naslednje leto, 
znaša 5 do 10 % površine travnika;

• TRZ_II_NIZI: Gnojenje z organskimi 
gnojili z nizkimi izpusti v zrak.
– Izbirni zahtevi je treba izvajati na isti 

kmetijski površini kot obvezno 
zahtevo, in sicer v enakem ali 
manjšem obsegu kot obvezno 
zahtevo.
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kombinacije
TRZ_II_

NPAS

TRZ_II_

NIZI

TRZ_

OSIL

TRZ_II_

NPAS

TRZ_II_

NIZI

TRZ_II_

OSIL

KOPOP 2015–2020  - 1. spremembe - predlog

TRZ II EUR/ha

TRZ_II_ OSIL 45,84
TRZ_II_ NPAS 50,04
TRZ_II_ NIZI 41,7

137,58



TRZ_II_OSIL opustitev silaže

• se pokošena trava pospravi v 
obliki mrve;

• je prepovedano siliranje 
krme, ki se pridela na njivah;

• na KMG ne sme biti nobene 
silaže.

• izvajati na vseh površinah 
trajnega travinja;

• povprečna letna obtežba z 
živino od 0,5 do 1,8 glav GVŽ 
travojedih živali na ha 
kmetijskih površin;
– na HAB od 0,2 do 1,5 GVŽ,
– na MET od 0 do 1,5 GVŽ.

• Višina plačila: 45,84 EUR/ha 
letno.
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OSIL opustitev silaže – spravilo mrve

• Ugodni učinki na okolje:
– se travniki kosijo postopoma-

ohranjanja pestrosti travniškega 
rastlinja in živalstva;

– od košnje do spravila (dva dni) –
imajo travniški nevretenčarji in 
dvoživke dovolj časa za umik.

• Ugodni učinki na kmetijstvo:
– spravilo v času semenitve -

ohranitev ustrezne travne ruše in 
raznolikost rastlinskih vrst;

– s krmljenjem mrve se lahko 
izognejo kvarjenju silažna kmetijah, 
kjer imajo manjše število živali, 

– Mrva je ugodnejša krma za krave 
molznice pred telitvijo (silaža ima 
več K).
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• Neugodni učinki na kmetijstvo:
– energijska vrednost mrve je slabša 

od energijske vrednosti travnih 
silaž;

– med sušenjem na travniku se 
zmanjša vsebnost nekaterih 
vitaminov, ß karotena;

– energija in beljakovine v mrvi so 
dražje kot v silaži.



OSIL opustitev silaže – spravilo mrve

• Pri spravilu sena bolje izkoristimo 
razlike v pridelovalnem potencialu 
travinja
– travnike, na katerih prevladujejo 

kakovostne vrste trav kosimo ob začetku 
latenja/klasenja vodilnih trav, 
(dosuššimo). Krma za krave molznice ob 
začetku laktacije, živali v pitanju, teleta;

– travnike, katerih ruša vsebuje več 
metuljnic in zeli, kosimo nekoliko 
kasneje, (dosušimo). krma molznice v 
sredini in ob koncu laktacije in živali v 
ekstenzivnem pitanju;

– nazadnje kosimo travnike z redkejšo 
rušo. Mrva  za krave dojilje, presušene 
molznice in plemensko živino z maso 
nad 350 kg.

– pri živalih z večjimi potrebami je obroke 
z mrvo ustrezno dopolniti z močno 
krmo.
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• Krma je primerna za skladiščenje pri 
20 % vlažnosti ali manj. Pri večji 
vlažnosti mrve prihaja do izgub hranil 
zaradi plesnenja in segrevanja in 
nevarnosti samovžiga.

• Da bi dosegli manjše izgube hranilne 
vrednosti zaradi drobljenja listov in 
procesov dihanja v rastlinskem 
materialu med sušenjem, je smiselno 
uvesti sodobne načine dosuševanja
oz. prevetrovanja mrve.



TRZ_II_NPAS – nepokošen pas

• 5 do 10 % površine GERK nepokošen 
pas travnika (površina > 1 ha), 

• na nepokošenem pasu paša ni 
dovoljena;

• pokositi naslednje leto od 1. 3. 
naprej;
– izvajati na delu površin
– lokacija se lahko spreminja

• povprečna letna obtežba z živino od 
0,5 do 1,8 glav GVŽ travojedih živali 
na ha kmetijskih površin;

• na HAB od 0,2 do 1,5 GVŽ,
• na MET od 0 do 1,5 GVŽ.

• Višina plačila: 50,04 EUR/ha letno.
• Višina plačila za izvajanje izbirne 

zahteve TRZ_II_NPAS na območjih:
– HAB1 in HAB2: 42,50 EUR/ha letno;
– MET1 in MET2: 28,70 EUR/ha letno;

Hraniti skice travnika z vrisanimi nepokošenimi pasovi.

nepokošen pas ne sme biti manjši od 0,05 ha in večji od 1 ha.

Izbirna zahteva
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TRZ_II_NIZI gnojenje z nizkimi izpusti

• se tekoča organska gnojila na 
površino tal nanaša s pomočjo 
vlečenih cevi ali vlečenih sani ali 
z vnosom gnojil neposredno v 
tla;
– uporaba opreme z razpršilno 

ploščo ni dovoljena.
– izvajati na delu površin

• povprečna letna obtežba z živino 
od 0,5 do 1,8 glav GVŽ travojedih 
živali na ha kmetijskih površin;

• na HAB od 0,2 do 1,5 GVŽ,
• na MET od 0 do 1,5 GVŽ.

– opredeliti način reje v zbirni vlogi.
– prisotna ustrezna mehanizacija ali
– shranjen račun izvajalca za 

opravljeno strojno storitev ali 
– račun o nakupu.

• Višina plačila: 1,39 EUR/m3 
letno. (max. 41,7 EUR/ha)
– Plačilo se lahko uveljavlja za 

največ 30 m3 porabljenih tekočih 
organskih gnojil/ha. 

Izbirna zahteva
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Posebni traviščni habitati HAB

Obvezni zahtevi:

• HAB_KOS: Košnja/paša ni 
dovoljena do 10. 6.;

• HAB_ORGG: Gnojenje samo 
z organskimi gnojili v 
omejeni količini.

Izbirni zahtevi:
• HAB_MRVA: Spravilo mrve s travinja;
• HAB_NPAS: Za GERK-e, velikosti 

najmanj 0,3 ha, v tekočem letu na 
travniku površina strnjenega 
nepokošenega pasu, ki se pokosi 
naslednje leto, znaša 5 do 10 % 
površine travnika.
– Izbirni zahtevi je treba izvajati na isti 

kmetijski površini kot obvezni zahtevi, in 
sicer v enakem ali manjšem obsegu kot 
obvezni zahtevi 

– – del GERK oz. poljine mora biti večja ali 
enaka 0,3 ha.
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kombinacije
HAB_

KOS

HAB_

ORGG

HAB_

MRVA

HAB_

NPAS

HAB_KOS

HAB_ORGG

HAB_MRVA

HAB_NPAS

HAB EUR

HAB_KOS 238,2

HAB_ORGG 25,6

HAB_MRVA 7,1

HAB_NPAS 67,9
338,8
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HAB_KOS košnja, paša po 10. juniju

• košnja in paša  prepovedana 
do: 10. 6. tekočega leta na 
območjih Goričko, Mura, 
– se mora vsako leto izvajati na 

delu površin trajnega travinja, 
lahko na delu GERK;

– se lokacija izvajanja zahteve v 
obdobju trajanja obveznosti ne 
sme spreminjati;

– se izvaja na ekološko 
pomembnih območjih 
posebnih traviščnih habitatov;

– mora biti povprečna letna 
obtežba z živino od 0,2 do 1,5 
GVŽ travojedih živali na ha 
kmetijskih površin.

• Višina plačila:
• območje HAB1: 238,20 

EUR/ha letno;
• območje HAB2: 157,50 

EUR/ha letno.
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HAB_ORGG gnojenje samo z organskimi gnojili

• letni vnos dušika iz organskih 
gnojil ne sme preseči 40 kg/ha;

• uporaba mineralnih gnojil ni 
dovoljena.

• se mora vsako leto izvajati na delu 
površin trajnega travinja, lahko na 
delu GERK;

• prepoved uporabe mineralnih 
gnojil in 

• se lokacija izvajanja zahteve v 
obdobju trajanja obveznosti ne 
sme spreminjati;

• povprečna letna obtežba z živino 
od 0,2 do 1,5 GVŽ travojedih 
živali na ha kmetijskih površin.

• Višina plačila: 25,60 EUR/ha letno 
(območja HAB1 in HAB2).

• Na KMG je treba hraniti:
– deklaracije nabavljenih gnojil;
– račune, iz katerih je razviden nakup 

vrste gnojil.
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HAB_MRVA spravilo mrve (sena)

• se pokošena trava pospravi v 
obliki mrve;

• siliranje pokošene trave ni 
dovoljeno;

• povijanje trave s folijo (baliranje) 
ni dovoljeno. 

• se mora vsako leto izvajati na 
vseh površinah trajnega travinja;

• se lokacija izvajanja zahteve v 
obdobju trajanja obveznosti ne 
sme spreminjati;

• mora biti povprečna letna 
obtežba z živino od 0,2 do 1,5 
GVŽ travojedih živali na ha 
kmetijskih površin.

• Višina plačila: 7,10 EUR/ha letno.
Izbirna zahteva
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HAB_NPAS nepokošen pas

• se v tekočem letu na GERK, katerega površina 
je večja ali enaka 0,3 ha, pusti nepokošen pas 
travnika v obsegu 5 do 10 % površine GERK;

• na nepokošenem pasu paša ni dovoljena;
• nepokošen pas se mora v naslednjem letu 

pokositi po 10. 6. na območjih Goričko, Mura, 
• nepokošen pas ne sme biti manjši od 0,015 

ha in večji od 1 ha.
• se mora vsako leto izvajati na delu površin 

trajnega travinja, lahko na delu GERK;
• se lokacija izvajanja zahteve v obdobju 

trajanja obveznosti ne sme spreminjati, pri 
čemer nepokošen pas ne sme biti na istem 
delu GERK dve leti zaporedoma;

• mora biti povprečna letna obtežba z živino od 
0,2 do 1,5 GVŽ travojedih živali na ha 
kmetijskih površin. 

• Višina plačila: 67,90 EUR/ha 
letno.

Izbirna zahteva

Hraniti skice travnika z vrisanimi nepokošenimi pasovi.
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Traviščni habitati metuljev  MET

Obvezni zahtevi:

• MET_KOS: Košnja/paša ni 
dovoljena med 15. 6. 15. 9.;

• MET_NPAS: Za GERK-e, 
velikosti najmanj 0,3 ha, v 
tekočem letu na travniku 
površina strnjenega 
nepokošenega pasu, ki se 
pokosi naslednje leto, znaša 5 
do 10 % površine travnika.

Izbirna zahteva:

• MET_MRVA: Spravilo mrve 
s travinja
– Izbirno zahtevo je treba 

izvajati na isti kmetijski 
površini kot obvezni zahtevi.
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MET EUR/ha
MET_KOS 329,0
MET_NPAS 54,1

MET_MRVA 8,1
391,2



MET_KOS košnja in paša prepovedana 
od 15. junija do 15. septembra

• košnja in paša je prepovedana
med 15. 6. in 15. 9. tekočega 
leta;
– popolna prepoved gnojenja 

čez vse leto.

• se mora vsako leto izvajati na 
delu površin trajnega travinja, 
lahko na delu GERK;

• se lokacija izvajanja zahteve v 
obdobju trajanja obveznosti ne 
sme spreminjati;

• povprečna letna obtežba z 
živino od 0 do 1,5 GVŽ 
travojedih živali na ha 
kmetijskih površin.

• Višina plačila:
• območje MET1: 329,79 

EUR/ha letno;
• območje MET2: 160,24 

EUR/ha letno.
– Na KMG je treba hraniti račune 

o nakupu gnojil.
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MET_NPAS nepokošen pas

• se v tekočem letu na GERK, katerega površina 
je večja ali enaka 0,3 ha, pusti nepokošen pas 
travnika v obsegu 5 do 10 % površine GERK;

• na nepokošenem pasu paša ni dovoljena;
• nepokošen pas se mora v naslednjem letu 

pokositi po 15. 9.;
• nepokošen pas ne sme biti manjši od 0,015 

ha in večji od 1 ha.
• se mora vsako leto izvajati na delu površin 

trajnega travinja, lahko na delu GERK;
• se lokacija izvajanja zahteve v obdobju 

trajanja obveznosti ne sme spreminjati, pri 
čemer nepokošen pas ne sme biti na istem 
delu GERK dve leti zaporedoma;

• povprečna letna obtežba z živino od 0 do 1,5 
GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih 
površin.

• Višina plačila: 54,10 EUR/ha letno 
(območje MET1 in MET2)

Hraniti skice travnika z vrisanimi nepokošenimi pasovi.

28

> 0,3 ha

KOPOP 2015–2020  - 1. spremembe - predlog



MET_MRVA spravilo mrve (sena)

• se pokošena trava pospravi v 
obliki mrve;

• siliranje pokošene trave ni 
dovoljeno;

• na KMG povijanje trave s folijo 
(baliranje) ni dovoljeno.

• se mora vsako leto izvajati na 
vseh površinah trajnega travinja;

• se lokacija izvajanja zahteve v 
obdobju trajanja obveznosti ne 
sme spreminjati;

• mora biti povprečna letna 
obtežba z živino od 0 do 1,5 GVŽ 
travojedih živali na ha kmetijskih 
površin 

• Višina plačila: 8,10 EUR/ha letno 
(območje MET1 in MET2).

Izbirna zahteva
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