FOGALMAK
Olyan növények, amelyek tenyészidejük teljes vagy túlnyomó részében üvegház, illetve stabil vagy mobil magas (üveg, illetve merev vagy
Üvegházban vagy magas (hozzáférhető)
rugalmas műanyag) termesztőberendezés alatt növekednek. Nem tartozik ide a talaj fóliatakarása, az ember számára hozzáférhetetlen üvegbura
termesztőberendezésben termesztett
vagy fóliaalagút, vagy az üvegfedelű hordozható keret használata.
növények:
Takarmánynövények:
Egynyári takarmánynövények:

Konyhakert:

Faiskolák:
0,3 hektár egybefüggő támogatható
terület után önállóan is igényelhető
szőlő-, és gyümölcsös ültetvény:
Vegyes gyümölcsültetvény:

Állandó legelő (legeltetett):

Állandó legelő (kaszált):

Egyéb gyep (legeltetett):

Egyéb gyep (kaszált):

Fásított rét-legelő:

Zöldugar:

Minden, vetésforgóban termesztett zöldtakarmány, amely ugyanazt a területet öt évnél rövidebb ideig foglalja el (egynyári vagy évelő
takarmánynövények).
Minden olyan egynyári lágy szárú növény, amely általában a természetes legelőket alkotja, illetve a művelés útján termesztett legelők és rétek
vetőmagkeverékeiben használatos.
A konyhakert olyan, a gazdaság más területeitől elkülöníthető egység, amelyen elsősorban a gazdaság saját felhasználásra és nem
értékesítésre történő termelés folyik. Nem tekinthető konyhakertnek például: szabadidős kertek, parkok, pázsitok, a közös használatú
háztartások területei, mint például kutatóintézetek, vallási közösségek, kollégiumok, börtönök stb. területei, kivéve, ha ezek a területek teljesítik a
mezőgazdasági üzemre vonatkozó előírásokat, illetve a támogatási jogosultsági kritériumokat.
Olyan területek, amelyeken fiatal fás szárú növényeket nevelnek szabadföldön későbbi átültetésre. Az erdészeti faiskolába nem tartozik bele az a
faiskola, amelyek az erdőterületen belül találhatóak és az üzem saját szükségleteit elégítik ki.
Szőlővel, gyümölcsfával (alma, körte, birs, őszibarack, kajszibarack, meggy, cseresznye, szilva, dió, gesztenye, mandula, mogyoró), valamint
bogyós gyümölccsel (málna, ribiszke, egres, Yosta [rikö], szeder, termesztett bodza) összefüggően telepített terület.
Egy parcellának tekinthető a vegyes gyümölcs ültetvény, amennyiben az egy fajhoz tartozó sorainak száma nem több 2-nél
Gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövények természetes (vetés nélküli) vagy művelés útján(vetéssel) történő termesztésére használt, a
mezőgazdasági üzem vetésforgójában legalább öt éve nem szereplő, az őszi tisztító kaszáláson kívül legfeljebb évi egy kaszálás mellett 23
legeltetésre hasznosított földterület. E definíció értelmezésében a „gyep vagy egynyári takarmánynövények” alatt értendő a természetes
gyepekben hagyományosan található egynyári növények vagy a gyepek/legelők magkeverékeiben rendes esetben megtalálható egynyári
növények. Az állandó legelő területeket meg kell őrizni.
Gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövények természetes (vetés nélküli) vagy művelés útján(vetéssel) történő termesztésére használt, a
mezőgazdasági üzem vetésforgójában legalább öt éve nem szereplő, kizárólag kaszálással hasznosított földterület. E definíció értelmezésében a
„gyep vagy egynyári takarmánynövények” alatt értendő a természetes gyepekben hagyományosan található egynyári növények vagy a
gyepek/legelők magkeverékeiben rendes esetben megtalálható egynyári növények. Az állandó legelő területeket meg kell őrizni.
Az állandó legelő fogalmába nem tartozó, a rendes vetésforgó részeként, legeltetésre, szánt fűféle takarmány, amely legalább egy gazdasági
éven keresztül, de öt évnél rövidebb ideje van a területen, fűfélékkel vagy fűkeverékkel együtt vetve. Az újbóli vetés vagy ültetés előtt a területet
szántással vagy más módon törik fel, vagy másként, például gyomirtó szerrel pusztítják el a növényeket.
Az állandó legelő fogalmába nem tartozó, a rendes vetésforgó részeként, szénának vagy silózásra, szánt fűféle takarmány, amely legalább egy
gazdasági éven keresztül, de öt évnél rövidebb ideje van a területen, fűfélékkel vagy fűkeverékkel együtt vetve. Az újbóli vetés vagy ültetés előtt
a területet szántással vagy más módon törik fel, vagy másként, például gyomirtó szerrel pusztítják el a növényeket.
A fásított rét-legelő legeltetésre alkalmas fás terület. Kizárólag a 46/2009. (IV.16.) FVM rendelet 3. és 4. számú mellékletében megadott
telepíthető fafajok és tájjellegű gyümölcsfa fajták telepíthetőek. (A lista az "FRL01 fafajok, fajták" munkalapon is megtalálható.) A tájjellegű
gyümölcsfa fajták legfeljebb 50% elegyarányban lehetnek a területen. A területen a következőknek kell megfelelni. Minimum 100 db legfeljebb,
150 db fa található hektáronként. A fák egymástól való távolsága minimum 6 m, ugyanakkor a fák legfeljebb 20%-a kisebb tőtávolsággal,
facsoportban vagy facsoportokban is megtalálható. Az ötödik év végére a telepített fák 1-4 éves egyedeinek száma eléri a hektáronkénti
minimális darabszámot.
Legfeljebb három gazdálkodási évig tartó állandó vagy időszakos zöld növényi borítottság, amelyet legalább három fajból álló magkeverékkel,
ebből legalább egy pillangós faj alkalmazásával alakítottak ki.

