Trajnostno kmetijstvo in podtalnica / Nachhaltige Landwirtschaft und
Grundwasser / Sustainable agriculture and groundwater

Pomen KOPOP ukrepov vezanih na obdelavo
tal POZ_KONZ, POZ_MEHZ in njihov način
ter obseg izvajanja v Pomurju.
3. Delavnica o stanju in obdelavi tal,
Murska Sobota, 15.2.2018

Zita FLISAR NOVAK,
Breda VIČAR
KGZS – ZAVOD MS

Tla so najkompleksnejši sistem na
Zemlji
• Tla dobavljajo 98 % vse hrane,
varujejo in filtrirajo pitno vodo
in formirajo habitate.
• Kmetijska zemljišča so
najkakovostnejša tla.
• Procesi, ki zmanjšujejo ali
uničujejo tla, uničujejo tudi
možnosti za življenje na
kopnem.
• Glavne grožnje tlom v Evropi
so:
–
–
–
–

erozija,
zakisanje,
izguba organske snovi in
pozidava

KOPOP operacija POZ
poljedelstvo zelenjadarstvo
• Operacija POZ je namenjena ohranjanju in spodbujanju
nadstandardnih kmetijskih praks na njivskih površinah, ki
predstavljajo višje zahteve od običajne kmetijske prakse.
• Namen je vzpostaviti ravnotežje med potrebo po pridelavi hrane in
varovanjem okolja ter
• spodbuditi kmetijska gospodarstva (KMG), da bi s kmetijskimi
zemljišči gospodarila na način, ki
– zmanjšuje vplive kmetovanja na okolje,
– prispeva k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter
– zagotavlja izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih
javnih dobrin.

KOPOP operacija POZ
POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO
Obvezne zahteve

Izbirne zahteve
1.

1. POZ_KOL:
Petletni kolobar

2.
3.
4.

5.

2. POZ_NMIN:
Nmin analiza
Raba: 1100

6.
7.
8.

POZ_NIZI: Gnojenje z organskimi gnojili z
nizkimi izpusti v zrak;
POZ_POD: Setev rastlin za podor (zeleno
gnojenje);
POZ_FFSM: Uporaba protiinsektnih mrež;
POZ_FFSV: Uporaba samo
fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena
na najožjih vodovarstvenih območjih;
POZ_MEHZ: Uporaba zastirk ali
mehansko zatiranje plevelov;
POZ_KONZ: Konzervirajoča obdelava
tal;
POZ_ZEL: Ozelenitev njivskih površin;
POZ_NEP: Neprezimni medonosni
posevki.

Izbirne zahteve je trebaBreda_Zita_KGZ
izvajati na isti
kmetijski površini kot obvezni zahtevi, in sicer v
MS_2016
enakem ali manjšem obsegu kot obvezni zahtevi.
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Uveljavljanje neposrednih plačil in KOPOP na njivskih površinah v Sloveniji, 2017
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Uporaba zastirk ali mehansko zatiranje
plevelov (POZ_MEHZ)
• V okviru izbirne zahteve
POZ_MEHZ v glavnih posevkih
• tla prekrivamo z zastirkami
oziroma
• izvajamo mehansko zatiranje
plevelov.
• Uporaba herbicidov v
tekočem letu ni dovoljena
se mehansko zatiranje plevelov izvede
najpozneje do 25. oktobra tekočega leta
Zita_Breda_KGZ MS
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Obseg izvajanja zahteve
POZ_MEHZ v Pomurju
velikostni razred KMG
do 5 ha
od 5 - 20 ha
od 20 - 50 ha
POZ_MEHZ

število KMG v POZ_MEHZ
1
2
1
4

V zahtevo POZ_MEHZ so vključene samo
štiri kmetije iz Pomurja. Mehansko
zatiranje plevelov izvajajo predvsem v
strnih žitih (prečesavanje 2-3 krat). Večji
problem pri zatiranju so predvsem
enoletni ozkolistni pleveli (srakoperec).
Na dveh kmetijah imajo poleg žit
vključene v to zahtevo tudi trave in TDM in
okopavine (tudi sončnice-slepa setev in
okopavanje).
V Sloveniji se POZ_MEHZ izvaja na 470 ha.

ha zemlje
2,58
32,11
25,82
60,51

izvajanje v kulturah
poljščine, vrtnine
žita, trave, TDM
žita

POZ_MEHZ realnost in problemi
• V naših klimatskih razmerah ni
možno vsako leto ustrezno
zatreti plevelov samo z
mehanskimi načini zatiranja;
• Deževno vreme onemogoči
pravočasno zatiranje plevelov
v okopavinah;
• Za samo mehansko zatiranje
plevelov bi potrebno bilo imeti
različne okopalnike.

Konzervirajoča obdelava tal
(POZ_KONZ)
•

Zahteva POZ_KONZ pomeni
minimalno obdelavo tal za glavni
posevek z vlečenimi pasivnimi stroji
za konzervirajočo obdelavo tal (npr.
kultivator – rahljalnik, krožne brane,
združeni stroji za konzervirajočo
obdelavo) in (ali) z gnanimi –
aktivnimi stroji za konzervirajočo
obdelavo tal (npr. vrtavkasta brana,
vrtavkasti kultivator, prekopalnik)«,

•
•

pri čemer oranje ni dovoljeno.
izvajanje direktne setve se tudi šteje
kot izpolnjevanje zahteve POZ_KONZ.
Ukrep lahko izvajamo za:

•

– glavni posevek ali
– prezimni dosevek ali
– neprezimni dosevek.

izvesti najpozneje do 25. oktobra
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Obseg izvajanja zahteve
POZ_KONZ v Pomurju
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vir: ARSKTRP, Podatki iz Zbirnih vlog za leto 2017,obdelava KGZS.
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717 KMG v POZ_KONZ v Pomurju

0
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POZ_KONZ zahteva se lahko uveljavlja za setev
dosevkov po žitih in oljni ogrščici poleti

Za glavne posevke se potem lahko orje.
To je splošno razširjena praksa v Sloveniji.

To je STRNIŠČNA OBDELAVA

Konzervirajoča obdelava za glavne posevke
POZ_KONZ po dosevkih
• Obdelava ozelenjenih
njivskih površin POZ_ZEL
je dovoljena po 15.
februarju
• pri tej obdelavi uporaba
herbicidov ni dovoljena.

Setev koruze po ljuljki s konzervacijsko
obdelavo in brez uporabe herbicida.

Konzervirajoča obdelava za glavne posevke
POZ_KONZ po dosevkih
• Pri POZ_NEP neprezimnih
medonosnih dosevkih je
obdelava ozelenjenih
njivskih površin mogoča
po 16. oktobru – pozno za
setev oljne ogrščice, trav,
detelj, žit s konzervacijsko
obdelavo.
• Pri POZ_POD je dosevek
za podor potrebno
preorati do 15. novembra
– konzervacijska obdelava
ni možna, ker dosevek
mora biti preoran.

uporaba herbicidov in
mineralnih dušikovih gnojil
pri neprezimnih dosevkih
ni dovoljena.

Konzervirajoča obdelava za glavne posevke
POZ_KONZ po dosevkih spomladi

Možno s specialno mehanizacijo
- po neprezimnih posevkih POZ_NEP
- po prezimnih dosevkih POZ_ZEL
Konzervirajoča obdelava tal na KG Lendava.
Priprava tal za setev koruze po landsberški mešanici.

Manjka KOPOP operacija/zahteva za dosevke za konzervirajočo obdelavo!

