
V letu 2017 je skrajšano obdobje setve "naknadnih posevkov ali podsevkov trave za površine z 

ekološkim pomenom (PEP) 

S spremembo Uredbe o shemah neposrednih plačil se v letu 2017 je spremenjeno obdobje setve 

naknadnih posevkov, ki se uporabljajo za uveljavljanje površin z ekološkim pomenom (PEP) v okviru 

zelene komponente in sicer za šifro KMRS "506 mešanica rastlin za naknadni posevek" in šifro "505 

trava-podsevek". Rok setve teh posevkov je od 1.junija do 15.avgusta tekočega leta namesto 

dosedanjega obdobja od 1.junija do 1.septembra tekočega leta. S tem se podaljša minimalno 

obdobje pokritosti tal po glavnem posevku in izboljša okoljski učinek sheme. Spremembo je zahtevala 

Evropska komisija, ki se ni strinjala s le 6 tedni prisotnosti naknadnih posevkov ali posevkov trave za 

izpolnitev obveznosti zahteve za PEP. 

Kot naknadni posevek se upošteva mešanica vsaj dveh kmetijskih rastlin in sicer: bele gorjušice, 

facelije, aleksandrijske detelje, perzijske detelje, inkarnatke, mnogocvetne ljulke, krmne repice, 

krmne ogrščice, oljne redkve, ovsa, krmnega radiča, prosa, ajde, rjave gorjušice, lana in grašice. 

Obveznost iz naslova površin z ekološkim pomenom v tem času lahko zagotovite tudi s podsevkom 

trave (šifra KMRS 505). Površina pod travno rušo je izključno trava v obliki podsevka med glavbno 

kmetijsko rastlino. Za izračun deleža PEP se uporabljajo utežni faktorji iz Priloge X uredbe komisije 

(EU) št. 1307/2013, in sicer se pri naknadnih posevkih posejani 1 m2 upošteva kot 0,3 m2. 

Setev  naknadnih posevkov je potrebno opraviti po spravilu glavnega posevka v obdobju od 1.junija 

do 15.avgusta tekočega leta, pokritost tal z naknadnim posevkom pa zagotoviti najkasneje od 

15.septembra do 16.oktobra. Prav tako je do 15.septembra 2017 sporočiti spremembo kmetijske 

rastline, če ta vpliva na izpolnjevanje pogojev za zeleno komponento. 

Pridelovalci lahko po oddaji zbirne vloge za leto 2017, do 15.avgusta, ki je zadnji dan setve, spremeni 

lokacijo in/ali kmetijsko rastlino za KMRS "506 mešanica rastlin naknadni posevek" oziroma KMRS 

"505 trava-podsevek". Priporočamo, da se spremembo lokacije navedenih PEP površin nemudoma 

sporoči ARSKTRP oziroma najkasneje do 15.septembra 2017. Prav tako je do istega datuma potrebno 

sporočiti spremembo kmetijske rastline, če ta vpliva na izpolnjevanje pogojev za zeleno komponento. 

Pri menjavi lokacije ali kmetijske kulture, v skladu s četrtim odstavkom 14.člena uredbe Komisije (EU) 

št.809/2014 se sprememba kmetijske rastline/lokacije upošteva le, če upravičenca ne postavlja v 

ugodnejši položaj glede izpolnjevanja obveznosti zelene komponente glede na podatke poslane v 

zbirni vlogi. 

Da bi zagotovili zadostno pokritost tal z naknadnim posevkom, oziroma podsevkom trav je pri setvi 

teh potrebno upoštevati določene pogoje, saj pogoji za vznik v tem času običajno niso optimalni. Za 

dober vznik posevkov je potrebna vlaga, ki jo v tem času običajno dobimo z nevihtami. Seme zgoraj 

naštetih rastlin z izjemo ovsa, grašice in ajde je običajno zelo drobno, zato ga je potrebno posejati 

plitko, vendar pa mora biti dobro pokrito. V primeru sušnega vremena priporočamo opraviti valjanje 

posevkov. 

Obdobje z visokimi temperaturami nad 300 negativno vpliva na vznik in rast trav in detelj, zato 

priporočamo, da s setvijo kombinacij mnogocvetne ljulke in inkarnatke ali drugih detelj malo 

počakate in posevek posejete v času, ko bodo napovedane temperature za nekaj dni nižje od 30 0C, 

pred napovedanimi  padavinami. Ostale posevke, predvsem posevke z nekoliko debelejšim semenom 



in križnice lahko posejete in jih takoj povaljate, da bodo imeli boljše pogoje za vznik. Pri izvedbi setve 

mešanice semen je potrebno upoštevati obliko in debelino semena. V primeru, da so semena v 

mešanici zelo različna priporočamo opraviti setev vsakega semena posebej, če je možno opraviti 

križno setev. Le tako bomo zagotovili enakomerno razporeditev obeh, ali več vrst rastlin, saj v 

nasprotnem primeru v žitni sejalnici najprej na dno nasipnice padne težje seme, lažje pa ostane 

zgoraj, zato razporeditev rastlin ni enakomerna.  Pri mešanicah inkarnatke z belo gorjušico in facelijo 

moramo upoštevati hitrejši ritem rasti gorjušice, ki potem senči in nekoliko ovira rast inkarnatke, ki 

počasneje vznika in raste v primerjavi z gorjušico, zato v kombinaciji sejemo 2/3 priporočene  količine 

semena  inkarnatke in 1/3 priporočene količine semena bele gorjušice (primer : 16-18 kg/ha semena 

inkarnatke in 8 kg/ha semena bele gorjušice). Pri ostalih kombinacijah brez prevladovanja ene kulture 

priporočamo, da v mešanicah dveh kultur sejete vsako do 1/2 priporočene količine semena za vsako 

vrsto, pri setvi treh ali več vrst pa do 1/3, oziroma deleža potrebnih količin semena, odvisno od vrste. 
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