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Prezimne posevke sejemo v samostojnih setvah oziroma 
v mešanicah predvsem za potrebe kmetije po voluminozni 
krmi, lahko pa pod strokovnim nadzorom vrste prezimnih 
posevkov semenimo. Izredna priložnost se kaže predvsem 
na področju ekološke pridelave semena ter pridelave av-
tohtonih slovenskih sort trav in detelj, ki jih v slovenskem 
prostoru primanjkuje. 

S setvijo prezimnih vrst dosežemo naslednje učinke:
pocenimo krmni obrok,• 
kmetija si zagotovi dodatni dohodek,• 
zavarujemo njivske površine pred erozijo,• 
preprečujemo izpiranje hranilnih snovi, predvsem dušika,• 
obogatimo kolobar,• 
pozitivni učinek na zdravstveno stanje obdelovalnih • 
površin,
bogatimo tla z organsko snovjo,• 
zavarujemo živelj v tleh,• 
bogatimo tla preko simbiotskih bakterij z dušikom,• 
znižujemo pridelovalne stroške preko manjše uporabe • 
gnojil v naslednjih poljščinah.

Vrste, primerne za ozelenitev njivskih površin:
žita,• 
prezimne zelenjadnice (motovilec, radič, rukola),• 
trave,• 
detelje,• 
travno deteljne mešanice,• 
deteljno travne mešanice,• 
grašica (ozimna),• 
inkarnatka,• 
krmna ogrščica (ozimna),• 
krmna repica (ozimna),• 
krmni grah (ozimni),• 
krmni ohrovt,• 
lucerna,• 
navadna nokota,• 
oljna ogrščica (ozimna),• 
vrtni mak (ozimni).• 

Pri izvajanju zahteve je obvezno:
da setev prezimnih posevkov opravimo najpozneje do • 
25. oktobra tekočega leta,
da je njivska površina pokrita od 15. novembra do 15. • 
februarja naslednje leto.

Priporočila:
Za pridelavo voluminozne krme priporočamo setev de-
teljno travnih mešanic, kjer naj bo vključenih nad 50 % 
detelj, preostalo pa predstavljajo v botanični sestavi tra-
ve. V mešanico vključujemo vrste, ki se po ritmu rasti in 
razvoja ne izključujejo. 
Primer: 

v mešanico s črno deteljo se vključuje mnogocvetna • 
ljuljka,
v mešanico z lucerno se vključuje pasja trava.• 

Podrobnejša navodila so dosegljiva: »Tehnološka navo-
dila za izvajanje operacije poljedelstvo in zelenjadar-
stvo« v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna pla-
čila za obdobje 2014-2020.

http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_
STRAN_PRP_NOVA/5_Knji%C5%BEnica/TN_KOPOP_OPE-
RACIJA_POZ_za_splet_24.6.pdf




