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Setev medonosnih posevkov je namenjena čebelji paši,
saj cvetovi nudijo obilo medičine in peloda. Cvetijo v pozno poletnem obdobju, ko v naravi ni več v izobilju cvetočih rastlin, zato s setvijo medonosnih vrst nudimo čebelam
kvalitetno pašo, saj medičina, še zlasti pa pelod vsebujeta
energijo in beljakovine z visoko biološko vrednostjo, ki vpliva na dobro oskrbljenost čebel ter s tem na dobro kondicijo
in zdravstveno stanje čebel. Zaloge peloda, ki jih čebelja
družina ustvari na medovitih rastlinah v pozno poletnem in
jesenskem obdobju pomembno vplivajo na spomladanski
razvoj čebelje družine. Koristi od setve medovitih rastlin pa
nimajo samo čebelarji ter njihove čebele, ampak tudi kmetje, saj npr. s pridelavo ajde, ki dobiva v kulinariki vedno večjo veljavo, še ustvarijo dodatni dohodek na kmetiji. Poleg
tega zaradi hitre rasti razplevelja njivske površine, žetveni
ostanki in zelinje medovitih vrst pa izboljšujejo oskrbo njivskih površin z organsko snovjo, zdravstveno stanje tal ter
vplivajo na godnost tal.

S setvijo medonosnih rastlin povečamo biotsko pestrost
v ruralni krajini ter tako popestrimo ponudbo naravne čebelje paše.
Vrste, primerne za neprezimne medonosne posevke in
setvene norme:
Vrste
v kg/ha
Ajda
80
Bela gorjušica
12
Oljna repica
12 - 14
Facelija
10 - 16
Aleksandrijska detelja
30
Grahor
60 - 80
Grašica (jara)
70 - 100
Krmna ogrščica (jara)
12 - 15
Perzijska detelja
15 - 20
Rjava indijska gorčica
12 - 15
Sončnice
20 - 30
Lan
70 - 120
Pri izvajanju zahteve je obvezno:
• setev opravimo do 1. avgusta tekočega leta,
• tla z neprezimnim dosevkom morajo biti pokrita od
15. avgusta do najmanj 16. oktobra tekočega leta,
• obdelava je dovoljena po 16. oktobru tekočega leta.
Priporočila:
Ukrep je namenjen popestritvi biotske raznovrstnosti,
večji naravni ponudbi čebelje paše v pozno poletnem
in jesenskem obdobju ter obogatitvi njivskih površin z
organsko snovjo, zato svetujemo, da pri setvi date prednost setvi ajde, facelije in bele gorjušice.

Rastlinska odeja varuje tla pred erozijo in izsuševanjem,
varuje pred razkrojem strukture tal in izpiranjem hranilnih
snovi kot tudi makro in mikro živelj v tleh, ki je nosilec rodovitnosti tal..

Podrobnejša navodila so dosegljiva: »Tehnološka navodila za izvajanje operacije poljedelstvo in zelenjadarstvo« v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za obdobje 2014-2020
http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_
STRAN_PRP_NOVA/5_Knji%C5%BEnica/TN_KOPOP_OPERACIJA_POZ_za_splet_24.6.pdf

