Kratki nasveti
za nego trate

Kako do
lepe, zelene
in goste
trate?
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Poskrbimo, da bo naša trata gosta
in lepe zelene barve. Izberimo
mešanico, ki najbolj ustreza legi in
površini, ki smo jo namenili trati.
V ponudbi Semenarne Ljubljana
imamo mešanice trav, ki dobro
prenašajo obremenitve, so počasi
ali hitro rastoče in ustvarjajo gosto
travno rušo.
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Kako do lepe, zelene in goste trate?

SETEV IN
NEGA TRATE
1. PRIPRAVA TAL
Tla prekopljemo do drobno
grudičaste strukture do
globine 15 cm. Prekisla tla, pH
pod 6, poapnimo vsaj nekaj
mesecev pred setvijo. Težjim in
glinenim tlom dodamo tudi organsko gnojilo in
kremenčevo mivko. Tako pripravljeno zemljišče
pustimo v mirovanju nekaj dni, da se tla
enakomerno usedejo.

2. SETEV
Seme posejemo ročno ali s
posebno sejalnico za setev
semena okrasnih trav. Posejano
seme rahlo zagrebemo v tla in
povaljamo. Po setvi zemljišče
zalijemo. Okrasne trave sejemo
od pomladi do poletja, izogibamo
se obdobju visokih temperatur in
pomanjkanju padavin. Jesenske
setve trav so zelo uspešne, saj
sta takrat rast in kalitev plevelov
manjši. Pri spomladanski setvi
skoraj zagotovo naletimo na
težave zaradi različnih plevelov. Skoraj ne
moremo zagotoviti zemlje, kjer ne bi bilo prisotnih
plevelnih semen, ki ostajajo kaliva tudi več kot
deset let.

3. KOŠNJA
Prvo košnjo novo posejane trate
opravimo pri višini trate približno
10 cm. Na začetku kosimo višje,
okrog 7 cm, da ne poškodujemo
mladih rastlin. Sčasoma višino košnje znižujemo
na višino 3–5 cm. Pogostejša košnja spodbuja
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tudi razraščanje trate, ki trato zgosti. Poleti trato
kosimo višje. Nož kosilnice naj bo ostro nabrušen,
da so poškodbe travnih bilk čim manjše.

4. ZALIVANJE TRATE
V sušnih in vročih obdobjih leta
je treba za ohranjanje lepe vrtne
trate to tudi zalivati. Priporočljivo
je občasno zalivanje z večjimi
odmerki vode, ki namočijo tla do
globine 15 cm. Pogosto in rahlo
zalivanje spodbuja plitvo rast
korenin. Rastline s plitvimi koreninami niso
odporne proti suši in visokim temperaturam.

5. GNOJENJE TRATE
Letne potrebe trate po čistih
hranilih so naslednje:
N – dušik
P₂O5 – fosfor
K2O – kalij
Mg – magnezij

15–35 g/m2
3–6 g/m2
10–25 g/m2
2–5 g/m2

Odmerki so večji pri pogostejši košnji, večjih
obremenitvah ter pri namakanih tratah. Gnojimo
lahko v več odmerkih. Prvi odmerek marca,
drugi konec maja/začetek junija, tretji odmerek
avgusta. Kasneje z dušikom ne gnojimo več,
saj s tem omogočimo boljšo prezimitev trate.
Jesensko dognojevanje s kalijem omogoča
tudi boljšo odpornost trate proti nizkim
temperaturam in zimskim razmeram.

6. ZRAČENJE TRATE
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Z zračenjem zmanjšamo zbitost tal in s tem
omogočimo globljo rast korenin. Zračenje
opravimo spomladi ali jeseni, ko sta rast in
razraščanje trave najbolj intenzivna. Zračenje
lahko opravimo strojno s prezračevalnikom,
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preprosto pa lahko z zabadanjem
vil in privzdigovanjem ruše, rahlo
zračenje pa lahko opravimo
tudi z železnimi grabljami. Suho
in odmrlo travo z zemljišča
odstranimo.

7. PESKANJE
Po zračenju lahko opravimo tudi
peskanje: ročno z grabljami ali
strojno s peskalnikom. Za ta ukrep
uporabimo kremenovo mivko,
z velikostjo delcev 0,25–2 mm.
Kremenov pesek izboljša strukturo
in prezračenost tal.

8. VALJANJE
Korenine trav se zaradi delovanja
zimske zmrzali lahko pretrgajo
in s tem ločijo od tal. Da se
ponovno vzpostavi stik med tlemi
in koreninami, je priporočljivo
valjanje. Na preveč zbitih in težkih tleh se
valjanju izognemo.
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9. ZATIRANJE PLEVELOV
Zaradi spreminjajočih se rastnih
razmer čez leto se pojavljajo
prazna mesta v trati. Na teh
mestih v trati pogosto vzkalijo plevelna
semena. Če na trati ne želimo drugih zeli,
ročno odstranjujemo plevel ali uporabimo
fitofarmacevtska sredstva za zatiranje plevelov.

10. MAH V TRATI
Mah najpogosteje raste v senci,
na kislih tleh in težkih tleh. Kislost
tal zmanjšamo z apnenjem, težka
tla pa zrahljamo z uporabo kremenove mivke.
Mah najlažje odstranimo z zalivanjem z raztopino
zelene galice ali trošenjem zelene galice pred
dežjem. Uporabimo 40 do 70 g zelene galice/m².
Zaradi uporabe zelene galice se trata obarva
temnozeleno.

11. VARSTVO PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI
Pogosta je snežna plesen, ki se
pojavi pozimi. Pojav snežne plesni
zmanjšamo z manj gnojenja z
dušikom jeseni ter s tem, da trate
ne pustimo previsoko po zadnji
jesenski košnji. Pojavljajo se tudi
rje, predvsem v jesenskem času.
Izmed škodljivcev se lahko pojavljajo ogrci,
strune, voluharji in miši. Prisotnost škodljivcev
zmanjšamo s prezračevanjem in peskanjem.
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12. DOSEJAVANJE
Prazna mesta v trati se pojavijo
zaradi suše, visokih temperatur,
zimskih razmer, bolezni,
škodljivcev, kislih in zbitih tal,
sence, agresivnih plevelnih
vrst, mehanskih poškodb, nizke
košnje, neustreznega gnojenja in
živalskih iztrebkov. Dosejavanje lahko opravimo
s posebnima mešanicama za dosejavanje PIKA
in PIKA PLUS. PIKA PLUS poleg obloženega
semena vsebuje tudi gnojilo s počasnim in
enakomernim delovanjem.

Kaj je obloženo seme?
Vsako zrno semena v mešanici je odeto v posebno
maso, ki tvori zaščitni plašč. Plašč vsebuje
hranila in je sestavljen iz naravne snovi.
Prednosti obloženega semena:
–

setev je preprostejša in enakomernejša,

–

hitrejši in lažji vznik semena,

–

enakomernejši in hitrejši mladostni razvoj,

–

glineni minerali v plašču vežejo iz okolice
makro- in mikroelemente, ki so potrebni za
prehrano rastlin.
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PREDNOSTI TRAVNIH
MEŠANIC SEMENARNE
LJUBLJANA
1.

LAŽJA SETEV
1 kg embalaža ima vgrajen sejanček,
ki nam omogoča lažjo setev iz škatle.

2.

CERTIFICIRANO SEME
Uradno potrjeno ali certificirano
seme je pridelano in dodelano
po predpisanih postopkih in pod
uradnim nadzorom pooblaščenih
certifikacijskih organov.

3.

5. ŠIROKA IZBIRA RAZLIČNIH
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PAKIRANJ
Poleg široke izbire mešanic za različne
rastne razmere in namene uporabe,
lahko ljubitelji trat izbiramo tudi med
različnimi velikostmi pakiranj, od
malega pakiranja 250 g, 500 g in 1 kg,
do pakiranja 5 kg in 10 kg. Za posebne
namene in večje naročnike pripravimo
lahko tudi mešanice po naročilu.
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ABSORBERJEM VODE
Mešanica PIKA PLUS vsebuje plast
okoli semena, ki nase veže vodo iz
okolice. Vlažno seme hitreje kali.
Obloženo seme z absorpcijsko snovjo
povečuje možnost setve na površinah
s slabimi rastnimi razmerami in ob
minimalni obdelavi.

OB
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OBLOŽENO SEME
V ponudbi so tudi mešanice z
obloženim semenom. Semena so
odeta v posebno maso, ki ščiti seme
pred zunanjimi vplivi. Obloženo seme
zagotavlja hitro in zanesljivo kalitev
tudi v manj ugodnih razmerah.

+ ABSO RB

E

IZBOR PRIMERNE
TRAVNE MEŠANICE
V naravi ni travne vrste, ki bi sama imela vse
lastnosti, ki jih pričakujemo od zasejane trate.
S kombinacijo različnih trav smo v Semenarni
Ljubljana pripravili mešanice, ki so namenjene za
določene lege in obremenitve. Prav je, da vemo,
v kakšnih razmerah bo uspevala naša trata in kaj
od nje pričakujemo. Izberimo torej najprimernejšo
travno mešanico.
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TIVOLI

Vrtna in parkovna trata
UNIVERZALNA TRAVA
Z mešanico TIVOLI zasejemo parkovne ali vrtne
trate. Tudi ob manj intenzivni negi mešanica
TIVOLI ustvarja lepo in gosto trato. Z mešanico
TIVOLI bodo zadovoljni vsi tisti, ki želijo parkovno
trato s preprosto nego, kot tudi zahtevni
lastniki vrta, z željo po čim lepši, negovani trati.
Pakiranje: 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg

OPATIJA

Travna mešanica za sončne lege
NEŽNA RAJSKA TRAVA
Mešanica OPATIJA je prilagojena skromnim
rastnim razmeram in je primerna za setev na
lahkih tleh ter sončnih legah. Sestavljena je iz
nežnih, tankolistnih vrst trav. Kljub skromnosti
trata zahteva redno nego, ker bo le tako trata v
veselje vsem, ki jim trata nudi sprostitev.
Pakiranje: 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg
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OSOJA

Travna mešanica za senčne površine
ZELENO TUDI V SENCI
Mešanica OSOJA je sestavljena iz vrst trav, ki
dobro uspevajo tudi v senci. Ena izmed vrst
je gozdna latovka, ki izvira iz listnatih gozdov.
Kljub uspevanju v senci trata potrebuje vsaj
60 % običajne svetlobe, da ustvari gosto in
enakomerno razraslo travno rušo.
Pakiranje: 0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg

BLED

Travna mešanica za rekreacijske površine
TRATA KOT IGRIŠČE
Trate, ki so namenjene rekreaciji in različnim
športnim dejavnostim, so velikokrat zelo
obremenjene. Z izbiro mešanice BLED bomo
ustvarili gosto in trpežno rušo, ki se hitro
obnovi po uporabi in je dobro odporna proti
gaženju. Visoka obremenjenost trate zahteva tudi
redno košnjo, zalivanje, gnojenje in druge ukrepe
za zagotavljanje lepe in goste trate.
Pakiranje: 1 kg, 10 kg
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MEDITERAN

Za sušna območja
KLJUBUJE VROČINI
Mešanica MEDITERAN je namenjena za zelo
sušne in sončne lege ter obmorske kraje.
Vsebuje vrsto trave trstikasto bilnico, ki oblikuje
zelo močan in globok koreninski sistem. Kljub
pomanjkanju vlage izbrane vrste v mešanici
ustvarjajo enakomerno gosto rušo.
Pakiranje: 1 kg, 5 kg, 10 kg

OAZA

Hitro rastoča travna mešanica
NAJHITREJŠA OZELENITEV
OAZA je mešanica hitro rastočih vrst trav.
Primerna je za hitro ozelenitev vrtov,
rekreacijskih in športnih površin. Nekoliko slabše
prenaša dolgotrajno snežno odejo in nizke zimske
temperature ter zelo vroča poletja.
Pakiranje: 1 kg, 10 kg
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Mešanice z obloženim semenom,
ki omogočajo lažjo, preprostejšo in
enakomernejšo setev, hitrejši in lažji
vznik semena ter enakomernejši in
hitrejši mladostni razvoj.

OB

SE

Prestižna travna
mešanica
RAZKOŠJE, KI PRITEGNE
POGLED
NOBLESSE je posebna
travna mešanica,
sestavljena iz zelo
kakovostnih vrst in sort
trav. Posebnost mešanice
je obloženo seme.
Ustvarja gosto travno
rušo nizke rasti, ki je
lepe zelene barve.
Pakiranje: 1 kg
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PIKA
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Mešanica z obloženim semenom za dosejavanje
PRVA POMOČ LEPI TRATI
Mešanica PIKA je namenjena dosejavanju.
Prazna mesta pregrabimo, posejemo
mešanico PIKA, prekrijemo s tanko plastjo
zemlje, povaljamo in dobro zalijemo. Posebnost
mešanice je obloženo seme. Vsako seme je odeto
v posebno naravno maso, ki tvori zaščitni plašč
in vsebuje hranila. Setev je tako preprostejša,
vznik enakomernejši in začetna rast hitrejša.
O SEME
Pakiranje 0,25 kg, 1 kg
EN

LO E NO

13
Kratki nasveti za nego trate

PIKA PLUS

Mešanica z obloženim semenom in gnojilom za
dosejavanje
VSE V ENEM = PREPROSTA OBNOVA
PIKA PLUS je posebna travna mešanica
obloženega semena in počasi delujočega
kompleksnega gnojila – vse v enem. S preprosto
uporabo dosežemo dvojni učinek in tako
pomladimo travno rušo.
Mešanico PIKA PLUS lahko sejemo vse leto, saj
s tem zagotavljamo redno obnavljanje travne
ruše. Ruša tako ostaja gosta in preprečuje
rast plevelov. Sočasno s semenom trato tudi
gnojimo in ohranjamo lepo zeleno rušo. Mešanico
uporabljamo pred dežjem ali pa po uporabi
površino obilno zalijemo.
Pakiranje: 2,5 kg

Kako uporabimo mešanico PIKA PLUS?
Mešanico uporabljamo tako, da sejemo povprek,
kajti s setvijo sočasno tudi gnojimo. Sejemo
ročno, zelo pa so praktične ročne sejalnice za
travo oziroma naprave za gnojenje. Semena ni
treba vdelati v tla.
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OBLOŽENO SEME:
Semena so odeta v posebno maso, ki ščiti seme
pred zunanjimi vplivi. Obloženo seme zagotavlja
hitro in zanesljivo kalitev tudi v manj ugodnih
razmerah.
OBLOŽENO SEME Z ABSORBERJEM VODE:
Plast okoli semena, ki nase veže vodo iz okolice.
Vlažno seme hitreje kali. Obloženo seme z
absorpcijsko snovjo povečuje možnost setve na
površinah s slabimi rastnimi razmerami in ob
minimalni obdelavi.

OB
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Namig
Trata potrebuje vsakoletno nego. Okrasne travne
mešanice sejemo spomladi ali jeseni, ko so tla
topla in dovolj vlažna, da seme hitreje kali.
Najboljši čas setve pa je september, ker jeseni
pleveli manj intenzivno rastejo in ker trava
oblikuje močne korenine.

Okrasne rastline, ki lahko nadomestijo
klasično vrtno trato.

ROŽNIK

Mešanica za cvetoč travnik
OBČUDOVANJE NARAVE
Mešanica je sestavljena
iz kakovostnih vrst nizkih
parkovnih trav in različnih
vrst travniškega
cvetja. Trata je naravna
in privlačna na pogled ter
pripomore k ohranjanju
biotske raznovrstnosti.
Trato s travniškim cvetjem
ROŽNIK kosimo le enkrat do
dvakrat letno – po cvetenju.
Priporočamo, da mešanico
posejete v del vrta, ki ga ne
kosite tako redno.
Pakiranje: 1 kg
Na voljo sta tudi mešanici
poletnih cvetlic in
travniškega cvetja v 100 g
embalaži.
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DIHONDRA

Okrasna rastlina z majhnimi
zelenimi listi srčaste oblike,
premera 1–1,5 cm. Glede tal ni
zahtevna in dobro uspeva v senci
in na soncu. Poleti dobro prenaša
sušo, občutljiva pa je na zelo nizke
temperature. Dihondre zaradi njene
nizke rasti ni treba kositi.
Pakiranje: 50 g, 300 g
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lepe, zelene
in goste
trate?

Zračenje
Dosejavanje
Peskanje
Valjanje
Gnojenje
Košnja
Zalivanje
Zatiranje:
Mahu
Plevela
Bolezni
Zasnova
nove trate

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Kolodvorska ulica 9
1000 Ljubljana
www.semenarna.si
Leto: 2020
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DECEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

SEPTEMBER

AVGUST

JULIJ

JUNIJ

MAJ

APRIL

MAREC

JANUAR

Opravilo /
mesec

FEBRUAR
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