
Šifra Opis

ekoTT plačilo za trajno travinje ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi 

genska erozija

Ž žito 1100 njiva

ekoP plačilo za poljščine in njive košnja/paša ni dovoljena do 30.6 K koruza 1131 začasni travnik

ekoZ plačilo za zelenjadnice spravilo mrve s travinja O ostalo 1150 njiva za rejo polžev

ekoIS plačilo za intenzivne 

sadovnjake in oljčnike

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

T trave in travnodeteljne 

mešanice

1160 hmeljišče

ekoTSA plačilo za travniške 

sadovnjake

gnojenje samo z organskimi gnojili v omejeni 

količini 

1161 hmeljišče v premeni

ekoV plačilo za vinograde uporaba biorazgradljivih vrvic 1170 jagode na njivi

ekoH plačilo za hmeljišča kompostiranje rastlinskih odpadkov po obiranju 

hmelja 

1180 trajne rastline na njivskih 

površinah

ekoD plačilo za drevesnice gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v 

zrak 

1181 trajne rastline na njivskih 

površinah kjer pridelava ni v tleh

nmin analiza 1190 rastlinjak

pokritost tal v medvrstnem prostoru 1191 rastlinjak kjer pridelava ni v tleh

EKSEM-P semenski material poljščin paša po čredinkah na planini 1192 rastlinjak s sadnimi rastlinami

EKSEM-KR semenski material krmnih 

rastlin

grbinasti travniki 1211 vinograd

EKSEM-Z semenski material zelenjadnic varovanje črede z visokimi premičnimi 

varovalnimi elektroograjami in elektromrežami

1212 matičnjak

planinska paša s pastirjem 1221 intenzivni sadovnjak

ohranjanje habitatov strmih travnikov 1222 ekstenzivni sadovnjak

varovanje črede ob prisotnosti pastirja 1230 oljčnik

varovanje črede s pastirskimi psi 1300 trajni travnik

visokodebelni travniški sadovnjaki 1320 travinje z razpršenimi 

neupravičenimi značilnostmi

košnja/paša ni dovoljena med 15.6. in 15.9. 1420 plantaža gozdnega drevja

spravilo mrve s travinja 1610 kmetijska zemljišča v pripravi

Legenda za skupino EKSEM

EKOLOŠKO KMETOVANJE KMETIJSKO OKOLJSKA PODNEBNA PLAČILA VRSTE RABE GERK
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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

uporaba protiinsektnih mrež 

uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so 

dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih

petletni kolobar 

konzervirajoča obdelava tal

uporaba zastirk ali mehansko zatiranje plevelov 

neprezimni medonosni posevki 

gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v 

zrak 

nmin analiza 

setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) 

ozelenitev njivskih površin 

gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v 

ekološki pridel

uporaba metode konfuzije in dezorientacije 

mehansko zatiranje plevelov (pod drevesi) 

pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano 

ledino

uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe 

spremljanja škodljivih organizmov

košnja/paša ni dovoljena do 25.8. 

spravilo mrve s travinja 

gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v 

zrak 

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 

opustitev silaže 

gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v 

zrak


