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Ukrepi KOP
Varovanje zavarovanih območij

214-III/2 ohranjanje posebnih traviščnih habitatov (HAB)
214-III/3 ohranjanje traviščnih habitatov metuljev (MET)
214-III/4 ohranjanje steljnikov (STE)
214-III/5 ohranjanje habitatov ptic vlaţnih ekstenzivnih
travnikov na območjih Natura 2000 (VTR)

Število kmetij v KOP ukrepih
Kmetijski zavod Ljubljana
Ukrep

2007

2008

2009

2010

HAB

131

94

115

86

209

MET

0

4

37

40

78

STE

0

2

4

4

4

VTR

0

1

17

16

39

4248

4246

3346

2636

21741

Vsi KOP

SLO 2010

Pogled kmeta-splošno
- Majhne kmetije – ni interesa za pristop k
ukrepom! (višina podpore ?)
- Večje kmetije – kako porabiti večje količine
stelje ?
- Ekološko usmerjene kmetije – teţko
uskladiti rabe zemljišča in pašo!
- Velikost posameznih kmetijskih zemljišč –
razdrobljenost !

• 214-III/2 Ohranjanje posebnih traviščnih
habitatov - HAB

•

– KMG oziroma posamezne površine KMG se morajo nahajati na
ekološko pomembnem območju.
– Osnovna obteţba z ţivino na KMG mora biti 0,2-1,9 GVŢ/ha
kmetijskih zemljišč v uporabi.
– Raba ruše, vključno s pašo in košnjo, ni dovoljena pred
cvetenjem trav in speljavo mladičev ogroţenih vrst ptic (pred
15.7.).
– Paša ali košnja in spravilo se opravijo po cvetenju trav in
speljavi mladičev ogroţenih vrst ptic (po 15.7.).
– Obstoječe robne pasove dreves in ţivih mej je potrebno
obrezovati in redčiti vsako drugo leto.
– Uporaba blata iz čistilnih naprav, mulja in ostankov iz ribogojnic
ni dovoljena, uporablja pa se lahko samo kompost pridelan na
KMG.
– Uporaba mineralnih gnojil ni dovoljena.
– Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.
Plačila za podukrep HAB lahko upravičenci uveljavljajo za trajno travinje, če
so njihovi GERK-i na območjih, ki so določena v točki 11.1 priloge 11 iz
PRP 2007-2013. 121,36 EUR/ha (prej 66,83 EUR/ha)

• 214-III/3 Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev –
MET

•

•

– KMG oziroma posamezne površine KMG se morajo nahajati na
ekološko pomembnem območju.
– Osnovna obteţba z ţivino na KMG mora biti 0,2-1,9 GVŢ/ha kmetijskih
zemljišč v uporabi.
– Med 1.7. in 20.8., v času razvoja metuljev na travniških hranilnih
rastlinah, košnja in paša nista dovoljeni.
– Paša ali košnja in spravilo se lahko izvajata pred 1.7. in po 20.8.
– Obstoječe robne pasove dreves in ţivih mej je potrebno obrezovati in
redčiti vsako drugo leto.
– Uporaba blata iz čistilnih naprav, mulja in ostankov iz ribogojnic ni
dovoljena, uporablja pa se lahko samo kompost pridelan na KMKG.
– Uporaba mineralnih gnojil ni dovoljena.
– Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.
Plačila za podukrep MET lahko upravičenci uveljavljajo za trajno travinje, če so
njihovi GERK-i na območjih, ki so določena v točki 11.2 priloge 11 iz PRP 2007-2013.

121,36 EUR/ha (prej 66,83 EUR/ha)

•

•

214-III/4 Ohranjanje steljnikov – STE
– KMG oziroma posamezne površine KMG se morajo nahajati na
ekološko pomembnem območju.
– Obteţba z ţivino na KMG mora biti 0,2-1,9 GVŢ/ha kmetijskih
zemljišč v uporabi.
– Paša in košnja nista dovoljeni do 25.8.
– Obvezna je paša ali košnja in spravilo po 25.8.
– Obstoječe robne pasove dreves in ţivih mej je potrebno
obrezovati in redčiti vsako drugo leto.
– Uporaba blata iz čistilnih naprav, mulja in ostankov iz ribogojnic
ni dovoljena, uporablja pa se lahko samo kompost pridelan na
KMKG.
– Uporaba mineralnih gnojil ni dovoljena.
– Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.
Plačila za podukrep STE lahko upravičenci uveljavljajo za trajno travinje, če
so njihovi GERK-i na območjih, ki so določena v točki 11.3 priloge 11 iz
PRP 2007-2013.

198,44 EUR/ha (prej 143,91 EUR/ha)

•

214-III/5 Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih
Natura 2000 – VTR
– KMG oziroma posamezne površine KMG se morajo nahajati na osrednjih
območjih pojavljanja ptic vlaţnih ekstenzivnih travnikov na Naturi 2000.
– Osnovna obteţba na KMG mora biti 0-1,9 GVŢ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
– Opraviti je potrebno najmanj enkratno košnjo in spravilo letno.
– Prva košnja je moţna šele po 1.8.
– Pašna raba ni moţna.
– Za GERK, katerega površina presega velikost 1 ha, je obvezno izvajanje tipa
košnje iz sredine travnika navzven.
– Uporaba blata iz čistilnih naprav, mulja in ostankov iz ribogojnic ni dovoljena,
uporablja pa se lahko samo kompost pridelan na kmetijskih gospodarstvih.
– Uporaba gnojil ni dovoljena.
– Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

•

•

Priporočila:
– uporaba striţne kosilnice pri zmanjšani hitrosti,
– košnja na višini vsaj 10 cm nad tlemi,
– puščanje 3 do 5 m širokih nepokošenih pasov (primerno za GERK s površino,
večjo od 5 ha),
– enakomerno puščanje in vzdrţevanje posameznih grmišč in dreves sredi GERK-a
širine 5 do 15 m (skupna površina elementov ne sme znašati več kot 3%
celotnega GERK-a).
Plačila za ukrep VTR lahko upravičenci uveljavljajo za trajno travinje, če so njihovi GERK-i na
območjih, ki so določena v prilogi 12 iz PRP 2007-2013.

