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Anton Zavodnik

Naravne danosti ‐ potencial
• Slabo propustna tla –
Hipoglej na severnem
delu in delno Amfiglej
na južnem delu.
• Poplave
• Travinje
• 78 kmetij ( 30 nima
živali)
• 853 ha
• Obremenitev 0,9
GVŽ/ha
• Večina ima pod 10 ha

Varovanje okolja

• Ekološko
pomembno
območje
• Naravne vrednote
• OOTT

Subvencije za kmetovanje
• 1. steber – OMD in plačilne pravice –individualni zneski
• 3. steber –PRP – EK in KOPOP
• Ekološko kmetovanje – travinje v preusmeritvi 311,86 €/ha,
v nadaljevanju 155,57 €/ha.
• Ekološko kmetovanje in določene KOPOP operacije :
TRZ_II_OSIL

45,84 €/ha

TRZ_II_NPAS

50,04 €/ha

TRZ_II_NIZI

1,39 €/ha

HAB_II_KOS

1: 102,10 €/ha 2: 25 €/ha

HAB_II_ORGG

25,60 €/ha

HAB_II_MRVA

7,10 €/ha

HAB_II_NPAS

67,90 €/ha

EKOLOŠKO KMETOVANJE IN KOPOP
OPERACIJE
MET_KOS

200 €/ha

MET_NPAS

54,10 €/ha

MET_MRVA

8,10 €/ha

VTR_KOS

220,20 €/ha

VTR_NPAS

45,50 €/ha

KRA_MEJ

1,60 €/t.m.

GEN_PAS

A‐193,62 €/ha T‐ 116,17 €/ha

TRZ_I_NPAS
Pri izvajanju izbirne zahteve TRZ_I_NPAS:
• se v tekočem letu na GERK, katerega površina je večja
ali enaka 1 ha, pusti nepokošen pas travnika v obsegu 5
do 10 % površine GERK;
• na nepokošenem pasu paša ni dovoljena;
• nepokošen pas je treba pokositi naslednje leto od 1. 3.
naprej;
• je strnjen nepokošen pas lahko v dveh ali več delih, če
je površina GERK 10 ha ali več;
• nepokošen pas ne sme biti manjši od 0,05 ha in večji
od 1 ha.

TRZ_I_NPAS
Upravičenci, katerih površine trajnega travinja ležijo na
območjih HAB, MET, STE in VTR, se v zahtevo TRZ_I_NPAS
lahko vključijo le, če se istočasno vključijo tudi v izvajanje
ene izmed operacij HAB, MET, STE in VTR z najmanj 20 %
površin trajnega travinja znotraj navedenih območij.
Za izbirno zahtevo TRZ_I_NPAS velja, da:
• se mora vsako leto izvajati na delu površin trajnega
travinja, vendar na celem GERK;
• če se izbirna zahteva TRZ_I_NPAS v obdobju trajanja
obveznosti več let izvaja na isti lokaciji, nepokošen pas
ne sme biti na istem delu GERK dve leti zaporedoma;

TRZ_I_NPAS
Na KMG je treba hraniti skice travnika z vrisanimi
nepokošenimi pasovi.
Višina plačila: 50,04 EUR/ha letno.
Višina plačila za izvajanje izbirne zahteve TRZ_I_NPAS na
območjih:
• HAB1 in HAB2: 42,50 EUR/ha letno;
• MET1 in MET2: 28,70 EUR/ha letno;
• VTR1 in VTR2: 20,10 EUR/ha letno;
• STE1 in STE2: 20,10 EUR/ha letno.

TRZ_I_MRVA
V okviru izbirne zahteve TRZ_I_MRVA:
• se pokošena trava pospravi v obliki mrve;
• siliranje pokošene trave ni dovoljeno;
• na KMG povijanje trave s folijo (baliranje) ni dovoljeno.
Upravičenci, katerih površine trajnega travinja ležijo na
območjih HAB, MET, STE in VTR, se v zahtevo
TRZ_I_MRVA lahko vključijo le, če se istočasno vključijo
tudi v izvajanje ene izmed operacij HAB, MET, STE in VTR
z najmanj 20 % površin trajnega travinja znotraj
navedenih območij.
Višina plačila: 25,26 EUR/ha letno.

TRZ_I_OSIL
Pri izvajanju obvezne zahteve TRZ_I_OSIL:
• se pokošena trava pospravi v obliki mrve;
• je prepovedano siliranje krme, ki se pridela na njivah;
• na KMG ne sme biti nobene silaže.
Upravičenci, katerih površine trajnega travinja ležijo na
območjih HAB, MET, VTR in STE , se v obvezno zahtevo
TRZ_I_OSIL lahko vključijo le, če se istočasno vključijo
tudi v izvajanje ene izmed operacij HAB, MET, VTR ali STE
z najmanj 20 % površin trajnega travinja znotraj
navedenih območij.
Višina plačila: 45,84 EUR/ha letno.

TRZ_II_OSIL
Pri izvajanju obvezne zahteve TRZ_II_OSIL:
• se pokošena trava pospravi v obliki mrve;
• je prepovedano siliranje krme, ki se pridela na njivah;
• na KMG ne sme biti nobene silaže.
Upravičenci, katerih površine trajnega travinja ležijo na
območjih HAB, MET, VTR in STE , se v obvezno zahtevo
TRZ_II_OSIL lahko vključijo le, če se istočasno vključijo
tudi v izvajanje ene izmed operacij HAB, MET, VTR ali STE
z najmanj 20 % površin trajnega travinja znotraj
navedenih območij.
Višina plačila: 45,84 EUR/ha letno.

TRZ_II_NPAS
Na KMG je treba hraniti skice travnika z vrisanimi
nepokošenimi pasovi.
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;
• VTR1 in VTR2: 20,10 EUR/ha letno;
• STE1 in STE2: 20,10 EUR/ha letno.

HAB_KOS
• območje HAB1: 238,20
EUR/ha letno;
• območje HAB2: 157,50
EUR/ha letno.
• HAB_ORG : Višina plačila:
25,60 EUR/ha letno
(območja HAB1 in HAB2).
• HAB_MRVA : Višina plačila:
7,10 EUR/ha letno.
• HAB_NPAS : Višina plačila:
67,90 EUR/ha letno.

HAB_KOS
V okviru obvezne zahteve HAB_KOS je raba (košnja in paša)
prepovedana do:
• 10. 6. tekočega leta na območjih Goričko, Mura, Drava in
Osrednje Slovenske Gorice;
• 30. 6. tekočega leta na drugih območjih posebnih traviščnih
habitatov.
Če površina GERK leži v datumsko dveh različnih slojih, se za
cel GERK upošteva, da leži v sloju, ki se nanaša na kasnejši
datum.

HAB_ORGG
V okviru obvezne zahteve HAB_ORGG:
• letni vnos dušika iz organskih gnojil ne sme preseči
40 kg/ha;
• uporaba mineralnih gnojil ni dovoljena.
Za obvezno zahtevo HAB_ORGG velja, da:
• se mora vsako leto izvajati na delu površin trajnega
travinja, lahko na delu GERK;
• prepoved uporabe mineralnih gnojil in omejitev
vnosa dušika iz organskih gnojil na 40 kg/ha velja na
celem GERKu.

HAB_MRVA
V okviru izbirne zahteve HAB_MRVA:
• se pokošena trava pospravi v obliki mrve;
• siliranje pokošene trave ni dovoljeno;
• na KMG povijanje trave s folijo (baliranje) ni dovoljeno.
Za izbirno zahtevo HAB_MRVA velja, da:
• se mora vsako leto izvajati na vseh površinah trajnega
travinja;
• se lokacija izvajanja zahteve v obdobju trajanja
obveznosti ne sme spreminjati;
se izvaja na ekološko pomembnih območij posebnih
traviščnih habitatov; Višina plačila: 7,10 EUR/ha letno.

HAB_NPAS
V okviru izbirne zahteve HAB_NPAS:
• 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 30. 6.
na drugih območjih posebnih traviščnih habitatov;
• se strnjen nepokošen pas lahko pokosi v dveh ali več delih,
če je površina GERK 10 ha ali več;
• nepokošen pas ne sme biti manjši od 0,015 ha in večji od 1
ha. Višina plačila: 67,90 EUR/ha letno.

MET_KOS
Višina plačila:
• območje MET1: 329,79
EUR/ha letno;
• območje MET2: 160,24
EUR/ha letno.
• MET_NPAS : Višina
plačila: 54,10 EUR/ha
letno.
• MET_MRVA : Višina
plačila: 8,10 EUR/ha
letno

MET_KOS
V okviru obvezne zahteve MET_KOS:
• je raba (košnja in paša) prepovedana med 15. 6. in 15. 9.
tekočega leta;
• velja popolna prepoved gnojenja čez vse leto.
Za obvezno zahtevo MET_KOS velja, da:
• 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 traviščnih habitatov
metuljev;
• mora biti povprečna letna obtežba z živino od 0 do 1,5 GVŽ
travojedih živali na ha kmetijskih površin.

MET_NPAS
V okviru obvezne zahteve MET_NPAS:
• 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.;
• se strnjen nepokošen pas lahko pokosi v dveh ali več
delih, če je površina GERK 10 ha ali več;
• nepokošen pas ne sme biti manjši od 0,015 ha in večji
od 1 ha.

MET_MRVA
V okviru izbirne zahteve MET_MRVA:
• se pokošena trava pospravi v obliki mrve;
• siliranje pokošene trave ni dovoljeno;
• na KMG povijanje trave s folijo (baliranje) ni dovoljeno.
Za izbirno zahtevo MET_MRVA velja, da:
• se mora vsako leto izvajati na vseh površinah trajnega
travinja;
• se lokacija izvajanja zahteve v obdobju trajanja
obveznosti ne sme spreminjati;
• Višina plačila: 8,10 EUR/ha letno

VTR_KOS
Višina plačila:
• območje VTR1: 349,99
EUR/ha letno;
• območje VTR2: 223,10
EUR/ha letno.

VTR_KOS
V okviru obvezne zahteve VTR_KOS:
• je košnja prepovedana pred 1. 8. tekočega leta;
• velja popolna prepoved gnojenja in paše čez vse leto;
• je treba košnjo izvajati od enega roba travnika do drugega ali od
sredine travnika navzven.
Za obvezno zahtevo VTR_KOS velja, da:
• 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 območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov;
• mora biti povprečna letna obtežba z živino od 0 do 1,5 GVŽ travojedih
živali na ha kmetijskih površin.

VTR_NPAS
V okviru izbirne zahteve VTR_NPAS:
• 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
1. 8.;
• je strnjen nepokošen pas lahko pokosi v dveh ali več
delih, če je površina GERK 10 ha ali več;
• nepokošen pas ne sme biti manjši od 0,015 ha in večji
od 1 ha.
• Višina plačila: 45,50 EUR/ha letno

MEJICE
• Višina plačila: 1,60
EUR/tekoči meter.

KRA_MEJ
• Dolžina mejice mora biti vsaj 20 m, širina mejice pri
tleh 2 do 8 m.
• Mejico je potrebno ohranjati, dolžine mejice ni
dovoljeno zmanjševati.
• Mejico je potrebno obrezovati in redčiti vsako drugo
leto.
• Redčenje mejice je potrebno izvesti tako, da se ne
prekine zveznosti njene krošnje.
• Raba: njive, hmeljišča, intenzivni sadovnjaki,
ekstenzivni (travniški) sadovnjaki, oljčniki, vinogradi,
trajno travinje.

GEN_PAS
• Območje izvajanja: celotna RS.
• Število živali posamezne vrste domačih živali, vključene v
operacijo GEN_PAS mora biti v reji pet let od vstopa v
operacijo, pri čemer se te živali lahko nadomestijo z
živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme te vrste.
Višina plačila:
• avtohtone pasme: 193,62 EUR/GVŽ letno;
• tradicionalne pasme: 116,17 EUR/GVŽ letno.

GEN_PAS – seznam
Avtohtone pasme domačih živali:
• govedo: Cikasto govedo;
• konji: Lipicanski konj, Posavski konj, Slovenski
hladnokrvni konj;
• prašiči: Krškopoljski prašič;
• ovce: Belokranjska pramenka, Bovška ovca, Istrska
pramenka, Jezersko‐solčavska ovca;
• koze: Drežniška koza;
• kokoši: Štajerska kokoš;

GEN_PAS – seznam
Tradicionalne pasme domačih živali:
• konji: Ljutomerski kasač;
• prašiči: Slovenska landrace – linja 11, Slovenska
landrace linja 55, Slovenski veliki beli prašič;
• ovce: Oplemenjena jezersko‐solčavska ovca;
• koze: Slovenska sanska koza, Slovenska srnasta koza;
• kokoši: Slovenska grahasta kokoš, Slovenska srebrna
kokoš, Slovenska rjava kokoš, Slovenska pozno
operjena kokoš.

Načini rabe traviščnih habitatov
• Rastlinam in živalim prijazna košnja

Skica smeri: Tanja Simončič Korošak

Višina košnje na travnikih
Prenizka košnja (2‐5 cm)

Optimalna višina
(6‐9 cm)
Čas košnje: sredi dneva
– popoldan ?

Brez zelenega dela ni
asimilacije, regeneracija preko
korenin, dolgi čas obraščanja,
poleti velika izpostavljenost
izsušitvi !
Najkrajši čas obraščanja

Zmanjšan pridelek

Rezila morajo biti ostra!

Mrva, siliranje ?

Vir:J. Čop

Vrednotenje krmne vrednosti travne ruše
‐ mrve
Ugodni učinki na kmetijstvo:
•

•
•

košnja oz. spravilo mrve v času
semenitve večine trav in drugih
rastlin na travniku omogoča
ohranitev ustrezne travne ruše in
raznolikost rastlinskih vrst;
na kmetijah, kjer imajo manjše
število živali, se s krmljenjem mrve
lahko izognejo kvarjenju silaž;
za nekatere manj zahtevne
kategorije živali je mrva iz nekoliko
bolj ekstenzivnih travnikov
primernejša od travne silaže iz zelo
zgodaj košene trave. Tako vsebuje
na primer travna silaža iz zgodaj
košene trave preveč kalija za krave
molznice pred telitvijo.

Neugodni učinki na kmetijstvo:
• zaradi različnih okoliščin
(vremenske razmere, izgube
med sušenjem …) je v praksi
energijska vrednost mrve
slabša od energijske vrednosti
travnih silaž;
• med sušenjem na travniku se
zmanjša vsebnost nekaterih
vitaminov, predvsem ß
karotena;
• energija in beljakovine v mrvi
so dražje kot v silaži.

Obračanje in zgrabljanje
•
•
•
•
•
•

takoj po košnji raztros
prvo obračanje po 2 urah sušenja
metuljnice samo zgrabimo
do mrve obračamo 2×, drugi dan 1×
vlažne noči – zgrabki
Prilagoditev hitrosti vrtenja
Operacija

Vrtljaji kardanske gredi

Raztros krme oz. prvo obračanje

približno 500 obratov/min

Drugo obračanje

380 – 420 obratov/min

Tretje in naslednja obračanja

340 – 400 obratov/min

Tehnološka navodila za izvajanje operacij Trajno travinje I in Trajno travinje II (pdf)

Raztros takoj po košnji
Pravilna nastavitev višine orodja od tal !
»

Vrtavkasti obračalnik
- je bolj nežen za obračanje
- varuje tudi travniške
organizme

Tračni obračalnnik
- ni primeren za obračanje in
zgrabljanje – grob, drobi listje

Potek sušenja
• 1. faza po košnji –najmočnejše dihanje – 90 – 65 % vlage
• 2. faza – počasnejše izločanje vode ‐ 65 – 40 % vlage
• 3. faza – počasno izhlapevanje ‐ 40 – 15 %vlage
Mlade rastline se hitreje sušijo kot starejše >>>

Bilčenje: latenje: cvetenje = 1:2:4 čas sušenja
Izgube pri 1× obračanju zelinja:
30 % SS
1‐2 %
80 % SS
3‐5 %
Če mrvo 3x obrnem skoraj suho izgubim 15 % H.S.

Ukrepi za ohranjanje dobre krmne
vrednosti travne ruše
Travnike, katerih ruša vsebuje več
metuljnic in zeli, lahko kosimo nekoliko
kasneje,
• Pri spravilu te mrve posvečamo
posebno pozornost preprečevanju
drobljenja lističev med obračanjem in
zgrabljevanjem.
• Zadnjo fazo sušenja izvedemo na
sušilni napravi.
• Ta krma je primerna za živali s srednje
velikimi potrebami, kot so molznice v
sredini in ob koncu laktacije in živali v
ekstenzivnem pitanju;

Nazadnje kosimo travnike negnojene
travnike z redkejšo rušo in manjšim
pridelovalnim potencialom.
• Mrva s teh travnikov je primerna za
manj zahtevne živali, kot so konji, osli,
krave dojilje, presušene molznice in
plemenska živina z maso nad 350 kg.
• Manjše količine take mrve (do 2kg)
lahko vključimo poleg kakovostne
koruzne in travne silaže kot strukturo
krmnega obroka tudi za višje
proizvodne živali. Seveda mora biti
seno zdravo (brez prisotnosti plesni).
• Prilagoditev obrokov opravimo na
podlagi analiz mrve in izračuna
obroka.

POMEN PRILAGOJENIH
KATEGORIJ ŽIVALI
PRIDELAVA ZDRAVE HRANE OB
SONARAVNEM KMETOVANJU,
IZKORIŠČANJE MARGINALNIH POVRŠIN
OHRANJANJE POSELJENOSTI
PODEŽELJA - kultiviranje krajine
Ohranjanje biotske pestrosti in genetske
variabilnosti

Manj zahtevne živali za kvaliteto krme !
Krave dojilje, konji, koze, osli,…
Pasme !!!!

Oskrba travnikov in nepokošenih pasov
Oblikovanje nepokošenega pasu
•

•

nepokošen pas za ohranjanje
habitatov ptic naj bo nekoliko
širši, za ohranjanje metuljev pa je
lahko ta pas ozek.
Za oblikovanje nepokošenega
pasu se lahko na GERK‐u izbere:
– 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.
– Travnike oz. GERK‐e nepravilnih
oblik lahko pokosimo tudi tako, da
dobimo površino pravilnih oblik

Neustrezna mesta za puščanje
nepokošenega pasu
•

Neustrezna mesta za puščanje
nepokošenega pasu so predeli s:
– trdovratnimi pleveli; s topolistno
kislico (Rumex obtusifolius L.),
močvirsko preslico (Equisetum
palustre L.) ali katero drugo
trpežno oz. strupeno zeljo.
– hitro rastočimi grmovnimi vrstami;
– z razširjenimi invazivnimi
tujerodnimi vrstami kot sta
japonski dresnik (Fallopia japonica
Ronse Decr.) in kanadska zlata
rozga (Solidago canadensis L.)
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Invazivni pleveli in ukrepi za
preprečevanje zapleveljenosti

• Posebna pozornost je
namenjena prepoznavanju in
ozaveščanju, kako lahko
kmetje delujejo preventivno
ter preprečijo vnos in širjenje
invazivnih tujerodnih rastlin.
• Cilj je odstranjevanje in s tem
preprečevanje širjenja
sestojev invazivnih tujerodnih
vrst, saj so te prepoznane kot
ena od največjih groženj
biotski pestrosti.

Nepokošen pas ne puščamo tam, kjer
rastejo invazivne vrste ali grmovje.

