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MESEC MAJ
Oskrba trate spomladi

Že naslov našega časopisa Ljubim vrt pove, da je namenjen vsem nam, ki imamo radi svoj vrt,
vzgojo in nego rastlin. Predvsem pa vsem, ki uživajo v delu z naravo in opazovanju osupljajočih
barv, oblik, okusov in vonjev!
Ljubim vrt izhaja vsak teden v času rastne sezone in enkrat mesečno v času, ko večina rastlin
počiva.
Vabimo vas, da pri nastajanju vsebine aktivno sodelujete, pošljite svoja vprašanja in teme, o
katerih bi radi izvedeli več in z velikim veseljem bomo pisali o njih.
Vprašanja lahko pošljete na e-naslov substral@silk.si, s pripisom vprašanje za Ljubim vrt.

MESEC MAJ
Slovensko ime meseca maja je veliki traven. Kot že
samo ime pove gre za mesec, ko trava najbolj raste.
K temu največ prispeva dvig temperature in dovolj
vlage. Meseca maja travo sejemo, zračimo, gnojimo,
kosimo, popravljamo prazna mesta, po potrebi zalivamo... Za setev potrebujemo kvalitetno seme, za
prezračevanje grablje ali prezračevalnik, za gnojenje
pa kvalitetno in učinkovito gnojilo. Te najlažje najdete v družini Substralovih gnojil, kjer imamo na voljo za vas gnojila za vse vrste trat. Tako lahko izbirate
med gnojilom z dolgotrajnim delovanjem START, ki
ga uporabimo ob setvi ali po prezračevanju trate, da
se le-ta hitreje obraste. Za tiste, ki jim nagaja mah
in se borijo z nadležnimi pleveli sta na voljo gnojili Substral 2 v 1 (gnojilo za travo z odstranjevalcem
mahu) in Substral 3 v 1 (gnojilo za travo z dodanim

herbicidom in zatiralcem mahu). Za lastnike večjih
trat je na voljo gnojilo Substral gnojilo za travo z dolgotrajnim učinkom, ki je namenjeno za površine do
velikosti 750 m2. Za ljudi, ki ne želijo izgubljati časa
s košnjo, imamo na voljo prav posebno gnojilo Substral za manj košnje, ki ohrani travo lepo in zeleno, le
raste nekoliko počasneje.
Tudi za tiste, ki so se jim po zimi na trati pojavila
prazna mesta smo poskrbeli. Za njih imamo veliko
svetovno uspešnico Substral prva pomoč za travo.
To je mešanica rastnega substrata, hitro delujočega
začetnega gnojila in kvalitetnega semena trave. To
mešanico nanesemo na prazno mesto in po dobrem
tednu so že vidni rezultati.
Janez Čuk, agronom

Oskrba trate
spomladi
Trata je pomemben del vrta. Za nekatere je »svet odklopa« uživanje
v negi in lepi trati, drugim predstavlja trata prijeten prostor za oddih
in igro. Vsak zelenica potrebuje nego, ne glede na to, ali se odločimo
za popolno angleško zelenico oz. zelenico, kjer dopuščamo travniške
rože (marjetice, druge travne rože).

Prva opravila

Priprava tal
Če prvič urejamo zelenico, tla temeljito prelopatamo ali prekopljemo.
Glede na vrsto in tip tal jim lahko dodamo kompost (če so tla revna s
humusom) ali pesek (težka tla). Če so tla zbita, jih je potrebno globoko razrahljati, v neodcednih tleh pa je potrebno napraviti drenažo. S
površine odstranimo kamenje in korenine, jih temeljito pregrabimo in
poravnamo. Površino narahlo povaljamo ali jo pustimo stati 2-3 tedne.
PREZRAČEVANJE TRATE
Na obstoječih zelenicah s prezračevanjem iz trate odstranimo vso
odmrlo travo »filc« (polst), mah in nekatere plevele. Vse te stvari preprečujejo dostop zraka, vode in hranilnih snovi do korenin, s tem pa
slabijo rast trave in omogočajo razvoj mahu in plevelov v trati. Prezračevanje lahko opravimo večkrat v sezoni, najpogosteje to opravimo
spomladi, po zimskem počitku. To opravimo po prvi košnji v suhem
vremenu in na suhih tleh. Po prezračevanju je potrebno trato pognojiti, za kar uporabimo Substral »START« gnojilo za travo. Trata bo po
prezračevanju »zadihala«, se okrepila in zgostila. Voda, zrak in hranilne
snovi pa bodo lažje dospele v okolico korenin.

fosforjem, zato 100 dni spodbuja rast in razvoj koreninskega sistema
mladih rastlinic in poskrbi za hitro rast travne ruše.
Gnojenje nadaljujemo z gnojilom za trato z dolgotrajnim učinkom
(100 dni). Z dolgotrajnim delovanjem, kontroliranim sproščanjem
hranil in svojo posebno sestavo omogoča enakomerno rast, razvoj
travnih bilk in korenin ter ne povzroča ožigov. Zmanjšana je tudi izguba hranil zaradi izpiranja, s čimer se izognemo obremenitvam okolja,
še posebej onesnaženju podtalnice, ki je pri nas bistven vir pitne vode.

Oskrba z vodo

Še posebej je pomembna prve 3-4 tedne po setvi. Takrat je potrebno
zalivanje večkrat dnevno. Mlade rastlinice se ne smejo izsušiti. Če traja sušno obdobje dalj časa, je potrebno trato zaliti. Trate ne zalivamo
vsak dan po malem, temveč je bolje, če jo zalijemo 1-2x tedensko.
Količina vode naj bo tolikšna, da je zemlja vlažna do globine 10 cm. S
pravilnim zalivanjem dosežemo, da korenine rastejo tudi v globino. V
primeru da trato zalivamo z manjšimi količinami vode, se korenine razrastejo tik pod površjem, malo globlje pa jih ni. Če pride do sušnega
obdobja, so te korenine veliko prej izpostavljene pomanjkanju vode
kot pa korenine, ki so globlje v tleh.

košnja

Kosimo prvič, ko trava doseže 6-10 cm v višino. Prvič pokosimo na višino 4-7cm. Imeti moramo ostra rezila. Pokošeno travo moramo temeljito odstraniti. Kosimo redno, največ do 1/3 višine, kar spodbuja razrast
travnih bilk. Redna in pravilna košnja spodbuja trato k razraščanju in
zgostitvi. Višina košnje je odvisna od vrste in sorte trave, tako režemo
okrasne trate na višini 2-3 cm, igralne trate na 3-5 cm, parkovne trate pa lahko pustimo rasti višje. Nikoli ne smemo pokositi več kot 1/3
dolžine lista. Če kosimo nižje, pokosimo preveč listne mase in trata se
po tako radikalni košnji težko opomore. V tem primeru se na taki trati
hitro pojavijo razni pleveli in mah. Trato kosimo vedno na isto višino. V
senci in ob suši trato ne kosimo prenizko.

Sejanje trave

Kdaj?
Ob zmernem vremenu z občasnimi padavinami, potrebno se je izogniti visokih temperatur, najbolj primeren čas za setev je pomlad ali
pozno poletje.
Katera hranila trata potrebuje?
Dušik je motor, ki poganja rast. Dušik je po količini najpomembnejši hranilni element v pomladnih in poletnih mesecih. Po vsaki košnji
daje travi prepotrebno energijo za rast. Fosfor pospešuje razrast korenin. Fosfor je posebej pomemben pri mladi travi (po setvi) in po
prezračevanju. Pospešuje tvorbo in razrast korenin. Kalij skrbi za krepitev bilk, odpornost pred boleznimi in nizkimi temperaturami. Kalij je
najbolj pomemben element pri jesenskem gnojenju trave. Magnezij
in železo poskrbita za vitalno in lepo trato. Poleg osnovnih treh hranil potrebuje trata v manjših količinah tudi magnezij, železo in druga
mikrohranila. Magnezij in železo imata pomembno vlogo pri tvorbi
listnega zelenila in tako skrbita za lepo zeleno trato.
Redna in okolju prijazna oskrba trate s hranilnimi snovmi je prvi pogoj
za gosto in lepo zeleno trato. Če je trata nezadostno in neprimerno
oskrbovana, je posledica tega šibka rast, v njej pa se kmalu pojavijo
in razširijo ne zaželeni gostje (pleveli, mah in alge). Če imate težave s
pleveli in mahi vam priporočamo uporabo Substral 3 v 1(gnojilo +
herbicid + zatiralec), ki uničuje najbolj pogoste plevele v trati, herbicida delujeta preko korenin in listov, zelena galica pa zatira mah, hkrati
pa ne povzroča ožigov. Dosežete trojno delovanje s samo enim nanosom. Učinkovito zatira večino širokolistnih plevelov, ki se pojavljajo v
trati: marjetice, regrat, slak, koprive, jetičnike, deteljice, rman in druge.
Prav tako je učinkovit pri zatiranju mahu, ki 14 dni po uporabi gnojila
počrni in odmre, istočasno pa trato še pognoji.
Za zelenice, kjer teh težav ni priporočamo uporabo Substral Start
gnojilo za trato z dolgotrajnim delovanjem, ki ga enakomerno potresemo po površini in ga rahlo zadelamo, istočasno pa površino tudi
izravnamo. Gnojilo z dolgotrajnim delovanjem START je bogato s

Krt in trata

Krt je koristna in zaščitena žival, pa nas vseeno spravi v slabo voljo, ko
na naši zelenici zagledamo njegove krtine. Krt je žužkojed in ne poškoduje rastlin. Ker je zaščiten ga ne smemo ubiti, lahko pa ga odženemo.
Težave na trati nastanejo zaradi kupčkov narite zemlje (krtina), pod katero si ustvari gnezdo in zaradi rovov, ki jih razprede po vrtu. Celaflor
odganjalec krtov vam pomaga, da se znebite krtov in jih pri tem ne
poškodujete. Bistvo Celaflorjevega odganjalca krtov je celulozna kroglica, ki je prepojena z dišečo snovjo, ki je krti ne prenašajo. Kroglice se
v zemlji popolnoma razgradijo in ne predstavljajo nikakršne nevarnosti za okolje. Pomembno pa je, da zelenice s kroglicami ne ogradite z
vseh strani saj s tem krtu pustite izhod iz vaše zelenice.
Želimo vam obilo uspeha in užitkov ob gojenju trate.

Nasvete za pravilno uporabo naših izdelkov ter za gojenje rastlin najdete na naši spletni strani:
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