
 

PRILOG 5. 

Prikaz ocjene kršenja obveza u M10 i M11 

Napomena: u stupcu Ozbiljnost postotak prikazuje udio parcela kod kojih je utvrđeno kršenje obveza 

Za sve tipove operacija od M10.1.1. do M10.1.16.                                                      

OPIS OBVEZA 
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih 

obveza na propisanom Obrascu  

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Srednja Popravljivo  

Evidencija je ažurna i potpuna 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Mala Popravljivo  

Tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog 

petogodišnjeg razdoblja završena izobrazba vezano uz 

mjeru  Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u 

trajanju od minimalno 18 sati. Svake sljedeće godine 

završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje 

ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od 

minimalno 6 sati godišnje vezano uz navedenu mjeru 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Srednja Popravljivo  

 

M10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za 

oranične jednogodišnje kulture - OTNS                                                             

OPIS OBVEZA 

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Izrađen je petogodišnji plan plodoreda s najmanje pet 

različitih usjeva 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 
Velika Popravljivo 

Petogodišnji plan plodoreda je potpun 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 
Velika Popravljivo 

Petogodišnji plan plodoreda se provodi 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 
Velika Popravljivo 

Obrada tla i sjetva se provode okomito na nagib terena 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-3% 

Popravljivo 

Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Na sredini ARKOD parcele uspostavljena je površina na 

kojoj su ostavljene brazde kako bi se spriječilo otjecanje 

vode 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-3%  

 

Popravljivo 
Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-25% 

Vrlo velika >25% 

Uspostavljena  površina na kojoj su ostavljene brazde je 

široka najmanje 3 metra 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-5%  

 

Popravljivo 
Mala 6-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-30% 

Vrlo velika >30% 

 

M10.1.2. Zatravnjivanje trajnih travnjaka - ZTN                                                                            

OPIS OBVEZA 
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Izrađen je petogodišnji plan gnojidbe 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 
Velika Popravljivo 

Petogodišnji plan gnojidbe je potpun 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 
Velika Popravljivo 

Petogodišnji plan gnojidbe se provodi 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 
Velika Popravljivo 

Sadržaj ostatka dušika iz djetelinsko travnih ili travno 

djetelinskih smjesa je zadovoljavajući s obzirom na 

izrađeni petogodišnji plan gnojidbe 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Velika Popravljivo  

Površina između redova unutar trajnog nasada je 

pokrivena djetelinsko-travnom ili travno-djetelinskom 

smjesom 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3% 

Popravljivo Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 



Velika 16-25% 

Vrlo velika >25% 

Minimalni zahtjevi za gnojiva: 

a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivima 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Srednja Popravljivo  

b) Evidencija je ažurna i potpuna 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Mala Popravljivo  

c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za 

gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše 

do 170 kg N/ha  

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Velika 171-200 kg 

N/ha 
Trajno 

Vrlo velika >200 kg 

N/ha 

 

M10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne 

vrijednosti - TVPV                                                

OPIS OBVEZA 

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom  
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3% 

Popravljivo 

Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3%  

 

Trajno 
Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u 

operaciji 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-10%  

 

Popravljivo 
Mala 11-20% 

Srednja 21-40% 

Velika 41-50% 

Vrlo velika >50% 

Travnjaci su košeni isključivo ručno ili strižnim 

kosilicama             

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-15%  

 

Popravljivo 
Mala 16-30% 

Srednja 31-45% 

Velika 46-65% 

Vrlo velika >65% 

Travnjaci su košeni najkasnije do 15.9. 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-15%  

 

Popravljivo 
Mala 16-30% 

Srednja 31-40% 

Velika 41-60% 

Vrlo velika >60% 

Prva košnja u kontinentalno-nizinskoj regiji obavljena je 

nakon 1. kolovoza (jedan otkos) 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3%  

 

Trajno 
Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Prva košnja u brdsko-planinskoj regiji obavljena je  nakon 

20. srpnja (jedan do dva otkosa) 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3%  

 

Trajno 
Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Prva košnja u mediteranskoj regiji obavljena je  nakon 15. 

srpnja (jedan otkos) 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3%  

 

Trajno 
Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Ručno su odstranjene pojedinačne biljke  koje nisu 

prikladne za ispašu: Amorpha fruticosa (čivitnjača), 

 

 

Vrlo mala 0-20%  

 Mala 21-40% 



Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), 

Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium 

strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Srednja 41-60% Popravljivo 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

Travnjak se koristi za napasivanje s dozvoljenim pašnim 

pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili 

kopitara 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Velika Popravljivo  

 

M10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)- ZK                                                                   

OPIS OBVEZA 
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom  
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3% 

Popravljivo 

Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3%  

 

Trajno 
Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u 

operaciji 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-10%  

 

Popravljivo 
Mala 11-20% 

Srednja 21-40% 

Velika 41-50% 

Vrlo velika >50% 

Površine parcela su košene isključivo ručno ili strižnim 

kosilicama na minimalnoj visini od 10 cm iznad tla 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-15%  

 

Trajno 
Mala 16-30% 

Srednja 31-45% 

Velika 46-65% 

Vrlo velika >65% 

Prva košnja je obavljena  nakon 15. kolovoza, minimalno 

jednom, a maksimalno dva puta na godinu 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-20%  

 

Trajno 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-75% 

Vrlo velika >75% 

Travnjaci su košeni najkasnije do 15.9. 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-15%  

 

Popravljivo 
Mala 16-30% 

Srednja 31-40% 

Velika 41-60% 

Vrlo velika >60% 

Na parcelama većim od 1 ha ostavljena je uz rub 

nepokošena traka 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-20%  

 

Popravljivo 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

Površina nepokošene trake iznosi 5% 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-20%  

 

Popravljivo 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-85% 

Vrlo velika >85% 

 

Košnja je obavljena od sredine parcele kružno prema van 

ili s jedne strane parcele prema drugoj 

 

 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-20%  

 

Trajno 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-75% 

Vrlo velika >75% 

Ručno su odstranjene pojedinačne biljke  koje nisu 

prikladne za ispašu: Amorpha fruticosa (čivitnjača), 

Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), 

Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium 

 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-20% 

Popravljivo 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 



strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) Vrlo velika >80% 

Ispaša je provođena isključivo u jesen (najranije od košnje 

do kraja tekuće godine) 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-20% 

Popravljivo 

Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

Travnjak se koristi za ispašu s dozvoljenim pašnim 

pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili 

kopitara 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Velika Popravljivo  

 

M10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira - ZL                                                   

OPIS OBVEZA 
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Travnjaci nisu gnojeni mineralnim ili stajskim gnojivom  
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3% 

Popravljivo 

Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Na travnjacima nisu primjenjivana sredstva za zaštitu bilja 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3%  

 

Trajno 
Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Hidromelioracijski zahvati nisu obavljani na parcelama u 

operaciji 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-10%  

 

Popravljivo 
Mala 11-20% 

Srednja 21-40% 

Velika 41-50% 

Vrlo velika >50% 

Travnjaci su košeni isključivo ručno ili strižnim 

kosilicama         

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-15%  

 

Popravljivo 
Mala 16-30% 

Srednja 31-45% 

Velika 46-65% 

Vrlo velika >65% 

Prva košnja je obavljena  nakon 15.9. svake druge godine 

za vrstu leptira Močvarni plavac (Phenagris alcon alcon) 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3%  

 

Trajno 
Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Prva košnja je obavljena isključivo u periodu prije 15.6. ili  

nakon 15.9. svake druge godine za vrste leptira Zagasiti 

livadni plavac i Veliki livadni plavac  (Phenagris 

naustithous i Phenagris teleius) 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3%  

 

Trajno 
Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Prva košnja je obavljena tek nakon 15.9. isključivo na 1/3 

površine parcele svake godine za vrstu leptira Močvarni 

okaš (Coenonymha oedippus) 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3%  

 

Trajno 
Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Košnja je obavljena najkasnije do 1.10. 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3%  

 

Popravljivo 
Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Ručno su odstranjene pojedinačne biljke  koje nisu 

prikladne za ispašu: Amorpha fruticosa (čivitnjača), 

Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), 

Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium 

strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) 

 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-20%  

 

Popravljivo 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

Ispaša je provođena isključivo u jesen (najranije od košnje  Vrlo mala 0-20% Popravljivo 



15.rujna do kraja tekuće godine) Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

Travnjak se koristi za ispašu s dozvoljenim pašnim 

pritiskom od 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili 

kopitara 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Velika Popravljivo  

 

M10.1.6. Uspostava poljskih traka - PT            

OPIS OBVEZA 
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Uz rub parcele su uspostavljene cvjetne trake  koje se siju 

svake druge godine i sadrže propisane cvjetne vrste 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3% 

Popravljivo 

Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Cvjetne trake se kose dva puta godišnje: u srpnju i nakon 

cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada) 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-20%  

 

Trajno 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

Cvjetne trake su zaorane najranije 1. listopada 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-20%  

 

Trajno 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

Cvjetne trake se ne koriste kao put ili prolaz 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-20%  

 

Popravljivo 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-70% 

Vrlo velika >70% 

Širina cvjetnih traka je najmanje 5 m 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3%  

 

Popravljivo 
Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Dužina cvjetnih traka je najmanje 100 m 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3%  

 

Popravljivo 
Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Cvjetna traka ne zauzima više od 30% površine ARKOD 

parcele 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-20%  

 

Trajno 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

Na cvjetnim trakama se ne primjenjuju  pesticidi 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo velika   

0-100% 
Trajno 

Travne trake su posijane isključivo uz rub parcele 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3%  

 

Popravljivo 
Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

 

 

Travne trake se ne koriste kao put ili prolaz 

 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-20%  

 

Popravljivo 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-70% 

Vrlo velika >70% 

Širina travnih traka je najmanje 5 m  Vrlo mala 0-3% Popravljivo 



Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Dužina travnih traka je najmanje 100 m 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3% 

Popravljivo 

Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Na parceli su uspostavljene travne trake koje sadržavaju 

propisane vrste trava 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3% 

Popravljivo 

Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Travne trake su pokošene dva puta godišnje, prva košnja je 

obavljena  u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili 

u drugoj polovici travnja (za proljetnu sjetvu), druga 

košnja je obavljena u listopadu  

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-20% 

Popravljivo 

Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

Travna traka ne zauzima više od 30% površine ARKOD 

parcele 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-20% 

Trajno 

Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

Na travnim trakama se ne primjenjuju insekticidi 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo velika 

0-100% 
Trajno 

 

M10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka - EV                                                                   

OPIS OBVEZA 
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Parcela nije gnojena mineralnim gnojivima 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3% 

Popravljivo 

Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Kruti stajski gnoj primjenjivan je isključivo ispod krune 

stabla 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-20%  

 

Popravljivo 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-75% 

Vrlo velika >75% 

Korištena su isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena u 

ekološkoj proizvodnji 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

  

 

Popravljivo 

Velika 0≤50% 

Vrlo velika >50% 

Površina voćnjaka se održava ispašom ili košnjom 

najmanje jednom godišnje najkasnije do 1.listopada 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-10%  

 

Popravljivo 
Mala 11-20% 

Srednja 21-40% 

Velika 41-50% 

Vrlo velika >50% 

Odumiruća stabla su nadomještena sadnicama ugroženih 

izvornih i tradicijskih sorti voća 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-10%  

 

Trajno 
Mala 11-20% 

Srednja 21-40% 

Velika 41-50% 

Vrlo velika >50% 

Površina voćnjaka se održava ispašom s maksimalno 1,0 

UG/ha ovaca, koza, goveda ili peradi 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Velika Popravljivo  

Minimalni zahtjevi za gnojiva: 

a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivima Utjecaj je ograničen Srednja Popravljivo  



na gospodarstvo  

b) Evidencija je ažurna i potpuna 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Mala Popravljivo  

c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za 

gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše 

do 170 kg N/ha 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

  

 

Trajno 

Velika 

171-200 kg N/ha 

Vrlo velika 

>200 kg N/ha 

d) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na poplavljenom tlu 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-20%  

 

Popravljivo 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

e) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na zamrznutom tlu 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-20%  

 

Popravljivo 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

 

 

f) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na tlu prekrivenom 

snježnim pokrivačem 

 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-20%  

 

Popravljivo 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

g) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na nagnutim 

terenima uz vodotoke s nagibom većim od 10%  na 

udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita 

vodotoka 

 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-20% 

Popravljivo 

Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-70% 

Vrlo velika >70% 

Minimalni zahtjevi za pesticide: 

a) Korisnik vodi evidenciju  o primijenjenim pesticidima 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Srednja Popravljivo  

b) Evidencija je ažurna i potpuna 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Mala Popravljivo  

c) Korisnik posjeduje potvrdu o završenoj izobrazbi za 

korištenje pesticida 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Srednja Popravljivo  

d) Korisnik skladišti pesticide na siguran način 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Velika Popravljivo  

 

M10.1.8.Održavanje ekstenzivnih maslinika - EM                                                                     

OPIS OBVEZA 
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Parcela nije gnojena mineralnim gnojivima 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3% 

Popravljivo 

Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Kruti stajski gnoj primjenjivan je isključivo ispod krune 

stabla 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-20%  

 

Popravljivo 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-75% 

Vrlo velika >75% 

Korištena su isključivo sredstva za zaštitu bilja odobrena u 

ekološkoj proizvodnji 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

  

 

Popravljivo 

Velika 0≤50% 

Vrlo velika >50% 

Površine maslinika se održavaju ispašom (ovce ili koze) ili Utjecaj je ograničen Vrlo mala 0-15%  



mehaničkom obradom ili košnjom trave ili zadržavanjem 

svih tanjih grančica ispod krošnje nakon rezidbe    

na gospodarstvo  Mala 16-30%  

Popravljivo Srednja 31-40% 

Velika 41-60% 

Vrlo velika >60% 

 

Površina maslinika se održava ispašom s maksimalno 1,0 

UG/ha ovaca ili koza 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 
Velika Popravljivo  

Minimalni zahtjevi za gnojiva: 

a) Korisnik vodi evidenciju o primijenjenim gnojivima 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Srednja Popravljivo  

b) Evidencija je ažurna i potpuna 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Mala Popravljivo  

c) Dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja za 

gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina iznosi najviše 

do 170 kg N/ha 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

  

 

Trajno 

Velika 

171-200 kg N/ha 

Vrlo velika 

>200 kg N/ha 

d) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na poplavljenom tlu 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-20%  

 

Popravljivo 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

e) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na zamrznutom tlu 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-20%  

 

Popravljivo 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

 

 

f) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na tlu prekrivenom 

snježnim pokrivačem 

 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-20%  

 

Popravljivo 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

g) Korisnik nije primjenjivao gnojiva na nagnutim 

terenima uz vodotoke s nagibom većim od 10%  na 

udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita 

vodotoka 

 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-20% 

Popravljivo 

Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-70% 

Vrlo velika >70% 

Minimalni zahtjevi za pesticide: 

a) Korisnik vodi evidenciju  o primijenjenim pesticidima 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Srednja Popravljivo  

b) Evidencija je ažurna i potpuna 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Mala Popravljivo  

c) Korisnik posjeduje potvrdu o završenoj izobrazbi za 

korištenje pesticida 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Srednja Popravljivo  

d) Korisnik skladišti pesticide na siguran način 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Velika Popravljivo  

 

M10.1.9.Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih 

pasmina domaćih životinja - IZP   

OPIS OBVEZA 

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Posjednik ili odgovorna osoba provodi primjereni nadzor 

nad životinjama ugroženih IZP  

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Mala Popravljivo  

Radi nedostatne zaštite  od nepovoljnih vremenskih uvjeta, 

grabežljivaca i drugih opasnosti nisu nastale štetne  

posljedice za zdravlje životinja ugroženih IZP 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Vrlo velika Trajno 

Radi loše konstrukcije objekta i loših zoohigijenskih uvjeta Utjecaj je ograničen Velika Popravljivo  



(strujanje zraka, koncentracija  plinova, prašina, 

temperature i relativna vlažnost zraka), nisu nastale štetne  

posljedice po zdravlje i dobrobit životinja  ugroženih IZP 

na gospodarstvo  

Osiguran je primjeren objekt za zaštitu IZP životinja od 

vanjskih nepovoljnih utjecaja. Objekt je konstruiran tako 

da je svim IZP životinjama na raspolaganju dovoljno 

prostora da mogu istovremeno ležati, odmarati se i ustati 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Velika Popravljivo  

U objektima za smještaj ugroženih IZP životinja osigurana 

je primjerena oprema te prirodno ili umjetno osvjetljenje 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Mala Popravljivo  

U objektima za smještaj ugroženih IZP životinja osigurana 

je primjerena zaštita od buke  

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Mala Popravljivo  

Životinjama ugroženih IZP je osigurana hrana i voda u 

dovoljnoj količini i vremenskim razmacima primjerenim 

njihovim potrebama te  nisu utvrđene štetne posljedice po 

zdravlje/uginuća životinja ugroženih IZP 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Vrlo velika Trajno  

Na životinjama ugroženih IZP nisu vidljivi tragovi ozljeda 

uzrokovani propustom ili aktivnošću posjednika životinja 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Vrlo velika Trajno  

O svakoj bolesnoj ili ozlijeđenoj životinji se primjereno 

skrbi, a ukoliko je potrebno, veterinarska se pomoć 

osigurava u primjerenom roku 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Srednja Popravljivo  

Posjednik životinja ugroženih IZP posjeduje evidenciju o 

liječenju životinja 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Mala Popravljivo  

Evidencija o liječenju IZP životinja vodi se ažurno i na 

propisan način 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Vrlo mala Popravljivo  

 

M10.1.10. Održavanje suhozida - OS                 

OPIS OBVEZA 
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Tijelo suhozida je kontrolirano minimalno dva puta 

godišnje, najkasnije do 1.listopada 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3% 

Popravljivo 

Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Tijelo suhozida se održava korištenjem tradicionalnih 

materijala što podrazumijeva slaganje isključivo od 

okolnoga kamena 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-15%  

 

Popravljivo 
Mala 16-30% 

Srednja 31-45% 

Velika 46-65% 

Vrlo velika >65% 

Tijelo suhozida se održava tradicionalnim načinom izrade 

bez korištenja veziva i drugih materijala 

 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-15%  

 

Trajno 
Mala 16-30% 

Srednja 31-45% 

Velika 46-65% 

Vrlo velika >65% 

Tijelo suhozida nije obraslo neželjenom vegetacijom 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3%  

 

Popravljivo 
Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Neželjena vegetacija se uklanja ručno bez primjene 

herbicida 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-20%  

 

Popravljivo 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

 

M10.1.11.Održavanje živica -OZ                        

OPIS OBVEZA 
OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Tijelo živice (izgled i stanje živice) je kontrolirano 

minimalno jednom godišnje najkasnije do 1.listopada 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3% 

Popravljivo Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 



Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

Živica se održava orezivanjem jednom u dvije godine kako 

bi zadržala oblik 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-15%  

 

Popravljivo 
Mala 16-30% 

Srednja 31-45% 

Velika 46-65% 

Vrlo velika >65% 

Živica se ne orezuje u periodu od 01.03. do 31.8. tekuće 

godine 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-15%  

 

Trajno 
Mala 16-30% 

Srednja 31-45% 

Velika 46-65% 

Vrlo velika >65% 

Dijelovi živice koji nedostaju nadosađeni su  propisanim 

autohtonim ili udomaćenim vrstama drveća i grmlja 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-3%  

 

Popravljivo 
Mala 4-10% 

Srednja 11-15% 

Velika 16-20% 

Vrlo velika >20% 

 

 

M10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i 

hranidbenih klopki - KFK                                   

OPIS OBVEZA 

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Klopke su postavljene najkasnije do: 

- trešnjina muha – 15. travnja 

- šljivina osica – 1. travnja 

- orahova muha – 30. lipnja 

- maslinina muha – 1. lipnja 

- ostali štetnici - 15. travnja 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo velika 

>70% 
Trajno 

Klopke su ostavljene na površini najmanje do: 

- trešnjina muha – 30. lipnja 

- šljivina osica – 31. svibnja 

- orahova muha – 31. kolovoza 

- maslinina muha – 31. listopada 

- ostali štetnici - 15. rujna 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo velika 

0-100% 
Trajno 

Postavljen je propisani broj klopki po  površini 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-20% 

Popravljivo 

Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

Klopke su pregledavane dva puta tjedno u periodu:  

- trešnjina muha – 15. travnja do 30. lipnja 

- šljivina osica – 1. travnja do 31. svibnja 

- orahova muha – 30. lipnja do 31. kolovoza 

- maslinina muha – 1. lipnja do 31. listopada 

- ostali štetnici - 15. travnja do 15. rujna 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-20%  

 

Trajno 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

Korištene klopke i mamci su uskladišteni i čuvani na 

siguran način do 31. prosinca tekuće godine 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Vrlo velika Popravljivo  

 

M10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim 

nasadima - MKŠ                                  

OPIS OBVEZA 

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Feromonski dispenzori su postavljeni najkasnije do 1. 

svibnja 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo velika 

0-100% 
Trajno 

Feromonski dispenzori su postavljeni u gornju trećinu 

krošnje 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-20% 

Popravljivo 

Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 



Postavljen je propisani broj feromonskih dispenzora po 

površini 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-20%  

 

Popravljivo 
Mala 21-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-80% 

Vrlo velika >80% 

Stari dispenzori iz prijašnje sezone su odstranjeni prije 

postavljanja novih dispenzora 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Vrlo velika Popravljivo  

 

M10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog 

prostora u višegodišnjim nasadima - POMP                      

OPIS OBVEZA 

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Međuredni prostor je zasijan nekom od propisanih smjesa 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo velika 

0-100% 
Trajno 

Međuredni prostor je održavan košnjom ili malčiranjem 

najmanje 4 puta godišnje 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-15% 

Popravljivo 

Mala 16-30% 

Srednja 31-45% 

Velika 46-60% 

Vrlo velika >60% 

Međuredni prostor je zatravnjen cijelo vrijeme tijekom 

petogodišnjeg obveznog perioda 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo 

Vrlo mala 0-15%  

 

Popravljivo 
Mala 16-30% 

Srednja 31-45% 

Velika 46-60% 

Vrlo velika >60% 

 

M10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim 

nasadima - PEG                                    

OPIS OBVEZA 

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Izrađen je petogodišnji plan gnojidbe 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Velika Popravljivo  

Petogodišnji plan gnojidbe je potpun 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Velika Popravljivo  

Petogodišnji plan gnojidbe se provodi 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Velika Popravljivo  

Količina dušika iz stajskog gnoja je do 170 kg N/ha 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Velika 

171-200 kg N/ha 
Trajno 

Vrlo velika 

>200 kg N/ha 

Korištena su samo gnojiva, poboljšivači i nutrijenti 

(uključujući gnoj životinjskog podrijetla) koji su odobreni 

u skladu s Prilogom I Uredbe 889/2008 i deklarirana 

ekološka gnojiva koja imaju dozvolu upotrebe na prostoru 

EU 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo velika 

0-100% 
Trajno 

Višegodišnji nasad nije gnojen mineralnim gnojivima 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo velika 

0-100% 
Trajno 

 

M10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar 

redova višegodišnjih nasada - MUK                                

OPIS OBVEZA 

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Zaštićeni prostor“ unutar redova (dio prostora koji se 

nalazi između debla, čokota i armature) je bez korova 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Velika 

0≤50% 
Popravljivo 

Vrlo velika 

>50% 

Za suzbijanje korova unutar redova u „zaštićenom 

prostoru“ (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota 

i armature) se koristi specijalizirana poljoprivredna 

mehanizacija i oprema 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo velika 

0-100% 
Popravljivo 

U „zaštićenom prostoru“ nisu primjenjivani  herbicidi 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo velika 

0-100% 
Trajno 



 

M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke 

poljoprivredne prakse i metode - EKOP   

OPIS OBVEZA 

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih 

obveza na Obrascu 10 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Srednja Popravljivo  

Evidencija je ažurna i potpuna 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Mala Popravljivo  

Tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog 

petogodišnjeg razdoblja završena izobrazbu vezano uz 

mjeru Ekološki uzgoj  u trajanju od minimalno 18 sati. 

Svake sljedeće godine završena izobrazbu ili korišteno 

individualno savjetovanje ili sudjelovanje u 

demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od minimalno 6 sati 

godišnje vezano uz navedenu mjeru 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Srednja Popravljivo  

Omjer proizvedenog dušika (N) u stajskom gnoju za 

gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina ne prelazi 

granicu od 170 kg N/ha ili postoji pismeni dokaz da je sav 

višak stajskog gnoja zbrinut: 

a) gnojidbom poljoprivrednih površina drugog vlasnika na 

temelju jednogodišnjih ili višegodišnjih ugovora i/ili 

b) preradom na gospodarstvu u bioplin i/ili kompost i/ili 

supstrat i/ili drugo i/ili 

c) na druge načine 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Velika 

171-200 kg N/ha 

Trajno 
Vrlo velika 

>200 kg N/ha 

Pri proizvodnji se koriste isključivo gnojiva i poboljšivači 

tla odobreni za uporabu u ekološkoj proizvodnji 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo velika 

 0-100% 
Trajno 

Pri proizvodnji se koriste isključivo sredstva za zaštitu 

bilja odobrena za uporabu u ekološkoj proizvodnji 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo velika 

 0-100% 
Trajno 

Prilikom provedbe agrotehničkih mjera nije došlo do 

zbijanja tla 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-5% 

Popravljivo 

Mala 6-10% 

Srednja 11-30% 

Velika 31-50% 

Vrlo velika >50% 

Pri proizvodnji se koristi ekološki proizvedeno sjeme ili 

vegetativni reprodukcijski materijal  ili ima odobrenje za 

korištenje iz neekološke proizvodnje 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-10%  

 

Trajno 
Mala 11-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-95% 

Vrlo velika >95% 

Pri proizvodnji se ne koristi GMO, niti proizvodi 

proizvedeni od GMO 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo velika  

0-100% 
Trajno 

Prilikom uzgoja u stakleniku/plasteniku ne koristi se 

hidroponski uzgoj 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Mala 0-10%  

 

Trajno 
Srednja 11-30% 

Velika 31-50% 

Vrlo velika >50% 

Upotrjebljena količina bakra u sredstvima za zaštitu bilja 

na osnovi bakra ne prelazi 6 kg/ha godišnje 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Velika 0-50%  

Trajno Vrlo velika >50% 

 

M11.2. Plaćanja za održavanje ekološke poljoprivredne 

prakse i metode - EKO  

OPIS OBVEZA 

OCJENA KRŠENJE OBVEZA PO KRITERIJU 

OPSEG OZBILJNOST TRAJANJE 

Korisnik vodi Evidenciju o provođenju svih propisanih 

obveza na Obrascu 11 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Srednja Popravljivo  

Evidencija je ažurna i potpuna 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Mala Popravljivo  

Završena izobrazba ili korišteno individualno savjetovanje 

ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  
Srednja Popravljivo  



mjeru  Ekološki uzgoj u trajanju od minimalno 6 sati 

godišnje 

Omjer proizvedenog dušika (N) u stajskom gnoju za 

gnojidbu vlastitih poljoprivrednih površina ne prelazi 

granicu od 170 kg N/ha ili postoji pismeni dokaz da je sav 

višak stajskog gnoja zbrinut: 

a) gnojidbom poljoprivrednih površina drugog vlasnika na 

temelju jednogodišnjih ili višegodišnjih ugovora i/ili 

b) preradom na gospodarstvu u bioplin i/ili kompost i/ili 

supstrat i/ili drugo i/ili 

c) na druge načine 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Velika 

171-200 kg N/ha 
Trajno 

Vrlo velika 

>200 kg N/ha 

Pri proizvodnji se koriste isključivo gnojiva i poboljšivači 

tla odobreni za uporabu u ekološkoj proizvodnji 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo velika  

0-100% 
Trajno 

Pri proizvodnji se koriste isključivo sredstva za zaštitu 

bilja odobrena za uporabu u ekološkoj proizvodnji 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo velika  

0-100% 
Trajno 

Prilikom provedbe agrotehničkih mjera nije došlo do 

zbijanja tla 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-5% 

Popravljivo 

Mala 6-10% 

Srednja 11-30% 

Velika 31-50% 

Vrlo velika >50% 

Pri proizvodnji se koristi ekološki proizvedeno sjeme ili 

vegetativni reprodukcijski materijal  ili ima odobrenje za 

korištenje iz neekološke proizvodnje 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo mala 0-10%  

 

Trajno 
Mala 11-40% 

Srednja 41-60% 

Velika 61-95% 

Vrlo velika >95% 

Pri proizvodnji se ne koristi GMO, niti proizvodi 

proizvedeni od GMO 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Vrlo velika  

0-100% 
Trajno 

Prilikom uzgoja u stakleniku/plasteniku ne koristi se 

hidroponski uzgoj 

Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Mala 0-10%  

 

Trajno 
Srednja 11-30% 

Velika 31-50% 

Vrlo velika >50% 

Upotrjebljena količina bakra u sredstvima za zaštitu bilja 

na osnovi bakra ne prelazi 6 kg/ha godišnje 
Utjecaj je ograničen 

na gospodarstvo  

Velika 0-50%  

Trajno Vrlo velika >50% 

 
 

 

 


