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UVOD

Na splošno imajo pokrivni posevki pozitivne učinke na 
strukturo tal, erozijo tal, zmanjšanje izpiranja hranil, zati-
ranje plevela in napajanje talnega mikrobioma. Nekatere 
vrste, ki se uporabljajo kot pokrivne rastline, lahko tudi 
zadržijo hranila (stročnice zadržujejo dušik) ali jih naredi-
jo dostopne (fosfor z ajdo). Ko se uporabljajo za zeleno 
gnojenje, pomagajo tudi pri sekvenciranju ogljika. Ker 
pokrivne rastline pripadajo različnim skupinam rastlin 
(družinam), je treba posebej izbrati njihov vpliv glede 
na to ali podpirajo ali zavirajo bolezni, ki se prenašajo 
s tlemi. Razpoložljivost vode in podnebni pogoji so tudi 
merila, ki določajo uporabo določenih rastlin.

KAKŠNI SO CILJI?

Za izbiro ustreznega pokrivnega posevka za določeno 
lokacijo je odločilnega pomena cilj, ki ga želite doseči z 
gojenjem pokrivnih posevkov.
Za nadzorovanje ogorčic in prekinitev bolezenskih ciklov 
je dober splošni koncept spreminjanja (rotacije) rastlins-
kih družin, na primer: kapusnice in stročnice kot pokrivni 
posevki pred žiti, trava in stročnice pred kapusnicami itd. 
Namensko pridelane sorte še krepijo ta učinek.
Mešanice vrst pomenijo možnost za bolj čvrsto vzpos-
tavitev pokrivnih posevkov, za doseganje visoke bioma-
se za izboljšanje rodovitnosti tal, povečanje vsebnosti 
organskih snovi v tleh in za gojenje na manj ugodnih 
območjih.

MEŠANICE SORT

Koncept večciljne mešanice sort (MSCC) zelo dobro opi-
suje možne pozitivne učinke pokrivnega posevka (Justes 
& Richard, 2017). Ena možnost za doseganje najboljših 

pozitivnih učinkov pristopa MSCC je uporaba kombi-
nacije rastlin. Kot zanimiva se je pokazala kombinacija 
križnic in stročnic (Couëdel et al., 2019), kajti zagotavlja 
kombinacijo učinka zatiranja bolezni, ki ga dosežemo 
s križnicami, medtem ko stročnice zagotavljajo hranila. 
Vendar so takšne kombinacije razmeroma nove in vse 
možne prednosti in slabosti je treba še raziskati s pos-
kusi. Na primer, večina stročnic je gostiteljic ogorčic Pra-
tylenchus spp., zato je treba še določiti, kakšno ravno-
težje lahko prinese dodajanje semen križnic v semenske 
mešanice.
Dobro preučena skupina vrstnih mešanic je mešanica 
trav in stročnic (Slika 1). Takšne mešanice zagotavlja-
jo odlično razporeditev korenin v tleh (Slika 2). Še več, 
mešanice z deležem stročnic med 40 in 60 % lahko 
povečajo zadrževanje dušika, če jih primerjamo z upora-
bo izključno stročnic. (Nyfeler et al. 2011). Še ena pred-
nost mešanic trav in stročnic je ta, da se lahko uporabijo 
kot paša, zaradi česar so zanimive na območjih, kjer so 
prisotni mešani kmetijski sistemi, kot so poljedelstvo in 
pridelava mleka. Takšni »zasilni« pašniki so posebej dra-
goceni v letih z bolj zahtevnimi vremenskimi pogoji.

Slika 1: Mešanica trav in 
stročnic se lahko uporablja tudi 
za pašo.

Slika 2: Poseljenost tal s kore-
ninami pod mešanico trav in 
stročnic.

ZELENO GNOJENJE IN POKRIVNI POSEVKI: 
PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI
Ta informativni list vsebuje dodatne informacije o videoposnetku Best4Soil z naslovom 

Zeleno gnojenje in pokrivni posevki: prednosti in pomanjkljivosti

https://best4soil.eu/videos/10/sl

Avtorji: Vincent Michel (Agroscope, Švica), Alfred Grand (Vermigrand, Avstrija)
in Michaela Schlathölter (PHPetersen, Nemčija)
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razmerje med semeni ne odraža razmerja med rastlina-
mi, ko je posevek v celoti razvit. Velikost semen različnih 
vrst, ki se uporabljajo za mešanico, se prav tako ne sme 
preveč spreminjati, sicer globina sejanja ne bo primerna 
za vse vrste mešanic. Kjer mešanice niso dostopne v pro-
daji, je lahko priprava lastnih mešanic tema skupnostne-
ga razvoja, torej skupine uporabnikov, ki imajo znanje o 
določeni temi. Vzpostavitev takšne skupnosti izvajalcev 
z organizacijo delavnic o določeni temi podpira omrežje 
Best4Soil. Če vas zanima več, stopite v stik z Best4Soil 
(kontaktni obrazec najdete na www.best4soil.eu).

ČASOVNA USKLAJENOST JE POMEMBNA

Čas setve je najpomembnejši, zlasti v severni Evropi, kjer 
temperature v jesenskem času padejo. Ko so pokrivni 
posevki in zeleno gnojenje uporabljeni prepozno, ne 
bodo opravili nalog, ki naj bi jih, zlasti hitrega pokrivanja 
tal za zatiranje plevela in zmanjšanje erozije.
Če se pokrivnega posevka ne požanje primerno, je lah-
ko njegovo odstranjevanje težava, saj ni »potrebe« da 
bi se ga poželo. Kadar ga odstranimo prepozno, lahko 
to povzroči težave kot so previsoko razmerje C/N, kar 
nakazuje na počasno razgradnjo in imobilizacijo dušika v 
tleh, v tleh pa lahko ostanejo tudi živa semena, ki lahko 
vzkalijo kot plevel v naslednjem posevku.

POSEBNE KORISTI

Kot je omenjeno zgoraj, se nekatere pokrivne posevke 
lahko uporabi kot krmo za živino. Druga pomembna sku-
pina živali, ki se lahko prehranjuje s pokrivnimi posevki so 
medonosne čebele in drugi opraševalci (Slika 3). Večina 
poljščin cveti pomladi ali zgodaj poleti. Pokrivni posevki 
so zato odličen način, kako čebelam tudi poleti in je-
seni zagotoviti cvetni prah in nektar. Stročnice, križnice, 
ajda in facelija so odlične rastline za zagotavljanje paše 
čebelam, posebej facelija (Slika 4) se pogosto goji prav 
s tem namenom.

Dodatne informacije o zelenem gnojenju in pokrivnih 
posevkih so objavljene kot referat EIP-AGRI:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/
files/6_eip_sbd_mp_green_manure_final_0.pdf 
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Slika 3: Bela detelja je odlična 
paša za medonosne čebele.

Slika 4: Facelija je medovit 
pokrivni posevek in je zelo 
privlačna za medonosne 
čebele.

Mešanice za pokrivne posevke in zeleno gnojenje so na 
voljo v prosti prodaji; pogosto so prilagojene za poseb-
ne namene. Priprava mešanic na kmetiji je zapletena, 


