
KAKO USTVARITI 
SANJSKO TRATO?

Pri negi trate je 
izbira optimalnega 

trenutka za posamezno 
opravilo ključnega 

pomena. Preberite, kaj in 
kdaj opraviti, da bo vaša 
trata najlepša vse leto. 

Strokovnjaki po naravi
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1. Faza: priprava tal in setev trate
• pripravimo teren za setev nove trate
• izbira prave mešanice in postopek 

setve travnih semen

2. Faza: nega in gnojenje trate
• koledar opravil 
• košnja
• gnojenje
• izberite najboljše gnojilo glede na vaše 

želje in cilje
• zalivanje
• zračenje in obnavljanje trate

3. Faza: težave s trato in kako jih rešujemo 
• mah v travi – sovražnik št. 1 
• plevel na trati
• druge pogoste težave in njihovo 

»zdravljenje«
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Lepa, gosto razrasla, 
žametno zelena trata je 
zares pravo razkošje, ki 
pritegne vsak pogled. 
Lahko je uporaben in 
hkrati privlačen del vrta, 
lep kontrast barvastim 
gredicam, mehko igrišče 
za otroke in prostor za 
sprostitev. Velika zelena 
travnata površina nudi 
ravnotežje barv v okolju, 
hkrati pa pomirja in 
sprošča. Ker je na istem 
mestu dolga leta, se je pri 
pripravah za sejanje in 
vzdrževanju trate zares 
vredno potruditi. Za trud 
in nego se nam bo zeleno 
srce vrta v kratkem 
zahvalilo s svojo barvo in 
lepoto. Zdrava trata pa ni le 
videti čudovito, pač pa ima 
tudi pomembno funkcijo: 
zdravih 250 m² trate v 
rastnem obdobju zadosti 
vsakodnevnim potrebam 
po kisiku štiričlanske 
družine! Nič čudnega, da 
je negovana trata sredi 
cvetočih gredic želja prav 
vseh ljubiteljev vrtnarjenja.
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Nevenka Breznik Beton, univ. dipl. agr.
Zaljubljena v lepo oblikovane vrtove in 

specialistka na področju ekološkega 
vrtnarjenja. Že dvajset let se ukvarja 

s svetovanjem na temo ekološkega 
vrtnarjenja in varstva rastlin.



Gosta in žametno zelena trata nudi 
urejen videz vrta ter poudarja lepoto 
okrasnih rastlin, ki so posajene ob njej. 
Vendar je za tako urejeno trato potrebno 
precej postoriti. Med temeljna dela 
zasnove trate spada setev.

Da bi na novo zasejana trata uspešno rasla 
in se zgostila, moramo poskrbeti za: 
• idealen čas setve, ki zagotavlja dobro 

klitje semena in rast, 
• dobro pripravo terena, 
• pravo mešanico semen,
• pravilno in enakomerno setev 

ter dovolj vode.

Čeprav se večina ljubiteljev vrtnarjenja 
tega opravila loteva spomladi, pa ima 
jesenska setev trate nekaj prednosti: 
• Nevarnost suše in visokih temperatur je 

manjša. 
• Padavine so bolj pogoste.
• Pleveli povzročajo manj težav, saj 

enoletni travni pleveli konec avgusta 
prenehajo rasti in tudi agresivnost 
širokolistnih plevelov je mnogo manjša 
kot spomladi.

• Če trato zasnujemo jeseni, se takšna 
travna ruša do znižanja temperatur 
primerno razvije, se primerno ukorenini 
in pripravi na prezimitev. Spomladi bo 
trata znova rasla, se hitro zgostila in 
onemogočila rast širokolistnim plevelom, 
ki začnejo rasti nekoliko pozneje.
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1. FAZA: PRIPRAVA 
TAL IN SETEV TRATE

Kdaj je pravi 
čas za setev trate?

Pravi čas za setev trate je bodisi spomladi, aprila ali maja, ali pa jeseni, od konca avgusta do začetka oktobra. V tem obdobju je dovolj vlage, temperatura tal pa je med 13 in 25 °C. To so idealni pogoji, da travne mešanice semen hitro vzkalijo, praviloma v kakšnih 
10 dneh.
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KAKO PRIPRAVIMO TEREN 
ZA SETEV NOVE TRATE?
Pri veliki površini se nam najbolj splača 
poklicati profesionalne vrtnarje, da nam 
odstranijo vrhnjo zeleno plast s posebnim 
strojem. V tem primeru bomo morali 
dodati še nekaj zemlje, saj bo skupno 
višina prsti zaradi odstranjevanja rastlin 
precej znižana.

Tla, namenjena setvi trate, najprej 
prekopljemo in izravnamo z grabljami. Pri 
tem uredimo naklon in upoštevamo, da 
mora padavinska voda odtekati proč od 
hiše. Z grabljami odstranimo vse kamne. 
Nato po površini potresemo organsko 
gnojilo Plantella Organik, ki ga s pomočjo 
grabelj nekoliko prekrijemo s prstjo. 
Najbolje je, da po tem opravilu počakamo 
s setvijo še približno 14 dni. Če medtem 
vzklije plevel, ga populimo. Nato po 
površini enakomerno potresemo 
Plantella Specialno 
gnojilo za vse 
vrste trav. 
1 kg tega gnojila 
zadošča za 33 m².

Pred setvijo travne mešanice je treba tla dobro pripraviti, saj se nam vsaka napaka pri tem opravilu lahko kasneje maščuje.
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IZBIRA PRAVE MEŠANICE IN 
POSTOPEK SETVE TRAVNIH SEMEN
Idealno travno mešanico za sejanje izbe-
remo glede na lego in osončenost naše 
parcele in glede na klimatsko področje. 
Priporočamo visoko kakovostne mešanice 
travnih semen Plantella, ki vsebujejo idealno 
mešanico glavnih vrst trav glede na zah-
teve tal in klimatske razmere pri nas. Hitro 
rastoče mešanice so primerne za zelene 
vrtne trate, pa tudi za obremenjene zele-
nice, kot so športna igrišča, rekreacijske 
površine in parki. Trato sejemo v oblačnem 
dnevu, v brezvetrju. Sejemo lahko ročno ali s 
specialnimi trosilniki oz. sejalniki semen.

Če sejemo ročno, je najbolje, da seme 
razdelimo na dva dela in sejemo
najprej v eni smeri, nato pa še v drugi, 
pravokotno na prvo. Tako si zagotovimo 
bolj enakomeren raztros semena. Neka-
teri si za lažji in bolj enakomeren raztros 
med seme primešajo malo mivke. 
 
Po setvi površino temeljito zalijemo 1-2 x 
tedensko in se izogibamo večkratnemu 
plitvemu zalivanju. Tako se bo koreninski 
sistem trav razvil lepo tudi v globini in bo 
bolj odporen na daljša sušna obdobja. 

CONTESSA
premium mešanica 

travnih semen s 
posebnim plaščem, 

ki spodbudi hitro 
klitje, hkrati pa seme 
varuje pred pticami

ADRIA
mešanica travnih 
semen primerna 

za sončno 
lego, zlasti za 
mediteranska 

področja

VIVA
mešanica travnih 
semen primerna 
za senčne lege

UNIVERZAL
mešanica travnih 
semen primerna 
za vse podnebne 
razmere in lege
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Košnja in gnojenje sta najpomembnejši 
opravili na vrtni zelenici, za lepo trato pa 
so pomembni še: zračenje, dosejevanje 
ter pravilno in zadostno zalivanje. Vsa 
ta opravila omogočijo pravilno rast ter 
razraščanje travnih bilk in korenin, naša 
trata postaja vse lepša, bolj zelena in 
močnejša, tudi vreme, bolezni in plevel 
ji ne morejo do živega.

2. FAZA: NEGA 
IN GNOJENJE TRATE

KOLEDAR OPRAVIL 
ZA SANJSKO TRATO

  PRIPOROČENI ČAS
Primerni meseci za opravilo.

  OPTIMALNI ČAS
V teh mesecih z opravilom 
dosežete najboljši učinek.

ODSTRANJEVANJE MAHU: PLANTELLA PROTI MAHU 3 V 1
ZRAČENJE TRATE: PLANTELLA KREMENOVI PESKI 

GNOJENJE VSAJ 3 X LETNO: PLANTELLA GNOJILO ZA TRAVO 
GNOJENJE 1 X LETNO: PLANTELLA FORMULA 365 ZA TRAVO 

SETEV: PLANTELLA MEŠANICE SEMEN 
KOŠNJA 

ZALIVANJE 
GNOJENJE: PLANTELLA JESENSKO GNOJILO ZA TRAVO



Prenizka rez trato oslabi, previsoka 
pa premalo spodbuja rast stranskih 
poganjkov, zato postane trata redkejša 
in bolj občutljiva ob obremenitvah, kot 
je npr. hoja. Na previsoko košeni trati 
se lahko postopoma nabere odmrla 
nepredušna plast, imenovana polst, ki 
trato duši.

Prava višina trave je odvisna od tipa tal, 
vrste travne mešanice in vremenskih 
pogojev. Poleti kosimo na višino 4 
centimetre, v drugih letnih časih pa 
na višino 3 centimetre. Vedno pa naj 
velja, da pri košnji porežemo največ 1/3 
dolžine trave. Kosimo v različne smeri, 
da s hojo ne obremenimo vedno istih 
mest. Če kosimo vselej po istem vzorcu,   
nastanejo travnati kupčki, ki uničujejo 
videz zelenice.

Trato v povprečju kosimo 1x tedensko, v 
času najintenzivnejše rasti tudi 2x. Trate, 
ki jih kosimo nizko, kosimo večkrat kot 
tiste, ki smo se jih odločili pustiti malo 
višje. Še najmanj dela imamo s cvetočo 
mešanico trav in cvetlic, ki jo ponavadi 
sejemo v delu vrta, ki smo ga uredili 
povsem naravno, ali v sadovnjak, da 
privabimo čebele. To kosimo 
največ 3x letno.

KOŠNJA
Kako visoko kosimo?

Kako pogosto kosimo?

Poleti kosimo na višino 4 centimetre, v drugih letnih časih pa na višino 3 centimetre.
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Zdrava, gosta in žametno zelena trata 
se ne zgodi kar sama po sebi. Ta zelo 
intenzivna kultura potrebuje veliko 
hranil. Še zlasti, ker z enkrat tedensko 
košnjo s celotne površine pobiramo 
ogromno hranilnih snovi. Teh trata sama 
ni sposobna nadomestiti, zato postaja 
čedalje bolj bleda, šibka in redka, med 
rastlinami trav pa se pojavljajo mah in 
pleveli. Da bi naša trata dosegla svoj 
potencial, potrebuje uravnoteženo in času 
prilagojeno prehrano, ki spodbuja bujnost 
in zdravo razrast. 

GNOJENJE Ali trata potrebuje le 
dušik?

Trata najbolj potrebuje dušik, s pomočjo 
katerega raste, tvori beljakovine in ostaja 
lepo žametno zelena. Brez dušika, trava 
slabo raste in porumeni. Vendar dušik 
ni dovolj. Korenine trav potrebujejo za 
svojo razrast tudi fosfor. Vse travne bilke 
potrebujejo kalij, ki krepi odpornost proti 
suši, boleznim in mrazu.

Če pogledate količino hranil v 
visokokakovostnih specialnih gnojilih za 
trato Plantella, je razmerje med glavnimi 
hranili 20-5-5. Delež dušika je veliko 
višji od ostalih dveh, saj tega elementa 
potrebuje trava več kot katera koli druga 
rastlina na svetu. Prav tako pa ta gnojila 
vsebujejo magnezij, ki daje trati žametno 
zeleno barvo. 
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Kdaj in kako gnojimo?
• Trato dognojujemo v času njene najbolj 

aktivne rasti, torej od pomladi naprej. 
• Velja pravilo, da trato, ki jo kosimo 

pogosteje, tudi gnojimo pogosteje. 
• Na začetku pomladi pognojimo zelenico 

z ekološkim 100 % organskim gnojilom 
Plantella Organik. 

• Z dolgo delujočimi gnojili Plantella 
Formula 365 gnojimo le 1x v sezoni, 
idealno spomladi.

• S specialnim gnojillom Plantella za trato 
gnojimo 1 x na mesec od marca do 
septembra.

• Gnojimo zjutraj ali zvečer, ko ni vroče. 
• Kadar dolgo ni dežja, po gnojenju trato 

močno zalijemo.
• V sušnem obdobju je najbolje trato 

okrepiti s posebnim organskim gnojilom 
z vitamini in aminokislinami Bio Plantella 
Vita, ki zmanjšuje stres zaradi suše. 

• Vsaka trata bo bolje prestala zimo, če 
jo v oktobru pognojimo s prilagojenim 
Plantella Jesenskim gnojilom. Idealno 
je, da to storimo 6 do 8 tednov pred 
pričakovano prvo zmrzaljo. 

Trata potrebuje tudi 
organsko snov
Vsako pomlad dodamo tlom 100 % 
organsko gnojilo Plantella Organik. 
Dodajanje organske snovi je nujno na 
peščenih, kamnitih in s hranili slabo 
založenih tleh, priporočljivo pa je tudi 
drugod. Iz kvalitetnega organskega gnojila 
se počasi sprošča dušik v odvisnosti od 
temperature, ki je rastlini na voljo kar 
šest mesecev. Tako dobiva trata hranila 
enakomerno, ni nihanj v rasti, trava raste 
enakomerno in postaja vse bolj gosta. Je 
lepo žametno zelena in bolj odporna na 
sušo in hojo.

Aminokisline krepijo odpornost 
na sušo in vročino

Če poleti dodajamo trati vitamine iz 

skupine B in pomembne aminokisline, lahko 

bistveno okrepimo trato in njeno sposobnost, 

da se uspešno izogne stresu zaradi vročine 

in suše. Že v poznospomladanskih dneh 

začnemo trato vsakih deset dni zalivati z 

multivitamisnkim organskim gnojilom  

Bio Plantella Vita, ki vsebuje 

biostimulante: aminokisline, 

huminske kisline 

in vitamine. 
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Z uporabo dolgo delujočega premium 
membranskega gnojila Plantella Formula 365 
za travo poskrbimo, da naša trata postopno 
dobiva ravno pravo količino hranil že ob 1x 
gnojenju v sezoni. 

• Podaljšano delovanje: v membrano 
ovita hranila se nadzorovano 
sproščajo glede na temperaturo 
zemlje in s tem zagotavljajo 
uravnoteženo prehrano rastlin.

• Okolju prijazno: zaradi          
nadzorovanega  sproščanja gnojilo          
ne obremenjuje podtalnice.

• 1 x v sezoni: že enkratno gnojenje zadostuje 
za (profesionalno) prehranjenost trave v 
celotni rastni sezoni.

• 5 x manjša poraba: raba gnojil je razumnejša, 
saj za isto površino letno porabite do petkrat 
manj gnojila. 

• Večji prihranek časa: nega trate je preprosta 
in hitra, zato nam ostane več časa za 
uživanje na lepi zelenici.

FORMULA 365 ZA TRAVO

Gnojila za trato so na voljo 
v številnih različnih oblikah. 
Zasnovana so tako, da nam 
pomagajo  uresničiti cilje glede 
na naše želje in čas, ki ga lahko 
namenimo negi. Gnojila za trate 
Plantella zagotavljajo travi idealno 
mešanico rastlinskih hranil 
v treh vrhunskih oblikah: 

• Plantella Formula 365 za travo
• Plantella Specialno gnojilo za vse 

vrste trav
• Plantella Jesensko gnojilo za trato

KAKO IZBRATI 
NAJBOLJŠE 
GNOJILO GLEDE 
NA NAŠE ŽELJE 
IN CILJE? 



Tudi z uporabo Plantella specialnega 
gnojila za travo v granulah s takojšnjim 
in dolgotrajnim delovanjem poskrbite za 
pravilno prehrano vseh vrst trav. 

• Trava preprosto in hitro vsrkava gnojilo 
skozi korenine.

• Visoka vsebnost dušika v različnih 
oblikah zagotavlja takojšnje in 
dolgotrajno delovanje gnojila ter lepo 
zeleno barvo trate.

• Majhna poraba, primerno tudi za večje 
vrtne trate in športna igrišča.

• Dognojujemo vsaj 3x letno, ali po 
potrebi, da zagotovimo dovolj hranil, 
tako trato tudi dodatno okrepimo pred 
poletno vročino.

V pozni jeseni ne smemo več gnojiti z 
dušičnimi gnojili, ker bi prepozno gnojenje 
povzročilo rast trave. Mlade travne bilke 
bi bile pozimi preveč občutljive na mraz 
in bolezni in tako bi bili spomladi močno 
razočarani nad videzom naše zelene 
površine. Če jo pognojimo s Plantella 
Jesenskim gnojilom za travo, ji olajšamo 
prezimovanje, naša trava pa bo spomladi 
pripravljena na hitro rast, bo gostejša, 
enakomerno zelena in primerna za hojo. 

• 
• Za boljše prezimovanje trate.
• Višja vsebnost fosforja in kalija za 

močnejše in globlje korenine.
• V naslednji sezoni bo trata gostejša, 

zelena in primerna za hojo.
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SPECIJALNO GNOJILO 
ZA TRAVO

SPECIJALNO JESENSKO 
GNOJILO ZA TRAVO



Kdaj zalivamo?

Poleti, ko je največja pripeka, zalivamo v 
najhladnejšem delu dneva, to je zgodaj 
zjutraj ali zvečer, ko se tla že nekoliko 
ohladijo. Velja pravilo, da zalivamo raje 
manj pogosto, pa takrat bolj obilno. Tako 
bo voda prodrla globlje v tla, od tam pa 
jo bodo korenine postopoma in po potrebi 
lahko sprejemale.

Koliko vode je potrebno?

Če zalivamo približno dvakrat na teden, 
bomo na kvadratni meter površine 
porabili okoli deset litrov vode. Idealno je, 
da je zemeljska površina pod travno rušo 
mokra do globine 7 do 10 cm.
Če imamo napeljan namakalni sistem, 
se prepričajmo, da voda prodira prav do 
vseh področij zelenice.

ZALIVANJE
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Med glavno rastno sezono od pomladi do 
jeseni trata ne sme pogrešati vode,
če želimo, da bo gosta, krepka in lepo 
zelena.

Kako preverimo, če 
naša trata trpi zaradi 
pomanjkanja vode?

Ko stopimo na trato, se morajo travne 
bilke takoj zravnati. Če se to ne zgodi, 
pomeni, da bo potrebno dodati vodo.
Če nismo prepričani, da je trata zares 
suha, dvignemo košček travne ruše in 
v zemljo zarinemo ostro palico ali oster 
kovinski predmet. Predmet bi moral 
prodirati gladko in lahko skozi zemljišče. 
Ko ga izvlečemo, bi moral biti vlažen do 
višine 8 centimetrov. Če se to ne zgodi, je 
potrebno zalivanje.



Poletna vročina in suša, pa tudi neu-
strezen način oskrbe so lahko poglavitni 
vzroki za slabo razraslo trato, na kateri 
se pojavljajo goli otočki, na kateri trata 
odmre. Pogosto se nanje naselijo celo ple-
vel in mah. Ta mesta je potrebno očistiti in 
dosejati. Predel razrahljamo, odstranimo 
mah in plevel.

Na počiščen predel posujemo kakovostno 
Plantella Vrtno zemljo, dodamo Plantella 
Specialno gnojilo za vse vrste trav in po-
sejemo travno mešanico semen Plantella 
Contessa. Seme je obloženo s hranili in 
vlago za začetek rasti. Zaradi obloge ptiči 
tega semena ne marajo, zavarovano seme 
pa vzklije hitreje kot pleveli.
    
Ukrepi za izboljšanje zelenice so lahko 
dolgotrajni, zato ne smemo obupati, če 
rezultati niso takoj vidni. Lahko traja eno 
leto in več, vendar bomo na 
koncu uspeli, da bo 
naša zelenica 
gosta in lepa.

Dosejevanje praznih mest
obstoječe zeleniceZRAČENJE IN 

OBNAVLJANJE TRATE
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Zakaj je pomembno 
zračenje? 
• Omogoča globoko rast korenin.
• Povzroča dobro vraščanje in utrditev 

travne ruše.
• Zmanjšuje zbitost tal.

Kdaj in kako se lotimo 
zračenja trate
Trato zgodaj spomladi in jeseni 
prezračimo in po potrebi obnovimo. 
Najprej trato povsem na kratko pokosimo.
• Na manjših površinah jo preluknjamo z 

navadnimi ali votlimi vilami, vsakih 30 cm 
v dolžino. Tako ustvarimo zračne pore, ki 
dajejo zrak in prostor za razvoj korenin.

• Trato lahko tudi močno pregrabimo ali 
prezračimo s posebnim vertikulirnim 
strojem.

• Nato po trati enakomerno potresemo 
Plantella izbrane kremenove peske. 

• Trato pognojimo s Plantella specialnim 
gnojilom za vse vrste trav.

• Dosejemo travo, da zapolnimo       
prazna mesta.



Na trati se včasih pojavijo različni svetli, 
rumeni ali rjavi madeži različnih oblik. 
Suša, pomanjkanje hranil, neenakomerno 
gnojenje ali celo bolezen? Le kaj smo 
naredili narobe?

3. FAZA: TEŽAVE 
S TRATO IN KAKO 
JIH REŠUJEMO

MAH V TRAVI 
– SOVRAŽNIK ŠT. 1
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KJE SE POJAVI MAH?

1. Mah na preveč obremenjenih zbitih tleh
V težkih tleh se vlaga dolgo zadržuje in 
pogosto se pojavi pomanjkanje kisika. 
Trata odmira, na praznih mestih pa 
se pojavi mah. Zbita tla so ponavadi 
posledica prevelike obremenjenosti tal 
s hojo, vožnjo in obdelavo v vlažnem 
vremenu. Težkim in zbitim tlom že ob 
pripravi tal za setev trave dodamo 
Plantella kremenove peske. Vzdrževanje 
zelenice obsega redno zračenje in 
dodajanje kremenovega peska. Če je 
površina manjša, trato prebadamo kar 
z vilami in jo rahlo privzdignemo, da 
bo do korenin prišlo več zraka. Večkrat 
v sezoni po trati potrosimo kremenov 
pesek, povprečno 25 kg na 100 m².

2. Mah na kislih tleh
Če se na naši parceli ali v njeni bližini 
pojavlja resje ali pa kot plevel na trati divja 
vijolica, potem so tla verjetno prekisla. 
Tudi kislost tal je lahko eden od vzrokov 
za pojav mahu. Takim tlom že jeseni 
dodamo sredstvo za apnenje tal Plantella 
Kalcivit, in vsako leto zračimo s Plantella 
Kremenovimi peski, ki jih jeseni ali zgodaj 
spomladi potresemo po zelenici.

Mah je velik sovražnik trate, saj se 
blazinice mahu hitro širijo in odvzemajo 
travi vse potrebne hranilne snovi, zrak in 
vodo. Ko se mah razširi čez vso travno 
površino, je z našo trato tako rekoč 
konec, saj jo mah popolnoma zaduši. 
Zato je zelo pomembno, da mah zatiramo 
pravočasno in sproti.



3. Mah na slabo oskrbovani trati
Trata potrebuje za svojo rast in lep videz 
veliko hranilnih snovi. Zato je potrebno 
najprej osnovno gnojenje, nato pa še 
trikratno dognojevanje s kvalitetnim 
Plantella specialnim gnojilom za vse vrste 
trav. Ob pomanjkanju hranilnih snovi se 
razraščanje travnih korenin upočasni in 
tako ima mah priložnost, da se naseli 
med njimi.

4. Mah se pojavi tudi na soncu
Na sončnih predelih naše trate je pojav 
mahu vedno povezan s pomanjkanjem 
hranilnih snovi. Redno gnojenje s 
kvalitetnimi specialnimi gnojili, pravilno 
zalivanje in ne prenizka košnja na takem 
terenu zelo hitro odpravijo mah.

KAKO SE UČINKOVITO 
REŠIMO MAHU?

Ko se mah na naši trati pojavi, je najbolje, 
da uporabimo posebno sredstvo za uni-
čevanje mahu Plantella proti mahu 3v1. 
To je specialno sredstvo za trato s 
trojnim delovanjem:
• z železom uspešno odpravlja in 

preprečuje mah v travi; 
• dodana hranila omogočajo hitro in gosto 

rast; 
• kremenovi peski rahljajo in zračijo 

površino trate.

Sredstvo enakomerno potresemo po 
pokošeni trati, nato pa trato zalijemo. 
Mah se že nekaj dni po uporabi posuši. 
Ponavadi počakamo deset do štirinajst 
dni in nato odmrle dele odstranimo z 
grabljami. Če mah redno odstranjujemo, 
so otočki mahu majhni in trava se po 
odpravi mahu sama razraste. Če pa so 
ostala na naši zelenici velika prazna 
mesta, je potrebno trato temeljito obnoviti 
in dosejati. Za dosejevanje uporabimo 
mešanice trav za senčne lege. 

Vsekakor pa tudi pri mahu v travi velja, da 
je bolje preprečiti kot zdraviti.
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Plevel je vsaka rastlina, ki raste na 
mestu, kjer ni zaželena. V negovani trati 
so prav vse nezaželene rastline škodljive, 
saj jemljejo travnim bilkam vodo, hranila, 
toploto in svetlobo.

Kaj so pleveli?

Pleveli so samonikli, njihovo seme 
prinese veter, ptice, mravlje, z orodjem 
in hojo po trati pa tudi človek. Veliko 
semen je prisotnih v tleh še preden se 
lotimo setve trave in le čakajo na ugodne 
razmere, da lahko vzklijejo. Najraje se 
pojavijo na mestih, kjer ni trave; kjer smo 
odstranili krtino, kjer je rasel mah, preden 
smo ga uničili, kjer smo odstranili plevel 
in mesta nismo na novo posejali.

Kako se borimo proti 
plevelu?

Najboljše orožje zoper plevel v travi sta 
redna košnja in zadostno gnojenje. Trato 
v rastni sezoni redno dognojujemo s 
Plantella specialnim gnojilom za vse vrste 
trav, ki omogoča razraščanje travnih 
korenin, s tem pa tudi bolj močno, gosto, 
zdravo in odporno trato.

Kljub temu se pojavljajo nekateri pleveli, ki 
jim taka oskrba ne more do živega. Proti 
tem se borimo s selektivnimi herbicidi. 
To so pripravki, namenjeni za uničevanje 
plevelnih rastlin, pri čemer ne škodujemo 
trati. Pred škropljenjem se posvetujte s 
strokovnjakom.

Za lepo trato je potrebno redno grabljenje 
z nožastimi grabljami, s čimer zračimo 
travno rušo. Zato je bolj vitalna in se moč-
neje upira agresivnim plevelom. Poskrbimo 
tudi za košnjo v pravi višini, saj s prenizkim 
odkosom ustvarjamo pogoje, ki omogočajo 
slabo rast trav in razraščanje plevelov.

Vzrok za zapleveljenje je lahko tudi težka 
ali stlačena zemlja, na kateri se pogosto 
pojavi bela ali plazeča detelja. V sušnih 
razmerah pa se razrastejo bolj odporne 
vrste trav, kot je muhvič in zadušijo ostale 
trave.

PLEVEL NA TRATI
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DRUGE POGOSTE 
TEŽAVE IN NJIHOVO 
»ZDRAVLJENJE«
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SNEŽNA PLESEN
KAKO JO ZAZNAMO?
Pojavijo se okrogla žarišča odmrle trave, 
premera tudi do 30 cm. Listi so najprej 
rdečkasto rjavi, v vlažnem vremenu pa 
se okoli teh mest pojavi kolobar.

KJE SE POJAVI?
Na težjih in zbitih tleh. Pospešuje jo 
slabo prezračevanje tal.

UKREP
Ko se pojavi plesen, trato na obolelih 
mestih takoj poškropimo z naravnim Bio 
Plantella Univerzalnim fungicidom. Ker 
je v koncentratu, pripravimo mešanico 
z vodo v odmerku 2 g / 100 m² ob 
porabi 3-8 l vode. Trato tako tretiramo 
vsakih 14 dni, ko pa plesni ni več, še 
preventivno na 30 dni. Univerzalni 
fungicid deluje kot mikoparazit in 
škodljivim organizmom odvzame kisik 
in hranila. Tako učinkovito pozdravi 
bolezen. Ker deluje tudi kot stimulator 
rasti, njegova uporaba trato tudi okrepi 
in pripomore k njeni hitrejši obnovitvi. 
Trate jeseni ne gnojimo z dušikovimi 
gnojili, pač pa s Plantella Jesenskim 
gnojilom za trato. Pozimi kosimo na 
5 – 6 cm in odstranimo ves odkos ter 
jesensko listje.

KAKO GA ZAZNAMO?
Pojavijo se madeži nepravilnih oblik, 
pravzaprav najrazličnejše lise. Nekateri 
madeži so lahko tudi črni, ker je trata 
popolnoma uničena.

KJE SE POJAVI?
Na mestih, kjer je padlo več gnojila, 
je trava temnejša. Črni madeži so 
posledica prevelike koncentracije 
gnojila, ki se je raztreslo.

UKREP
Gnojilo trosimo enakomerno v različnih 
smereh. Črni madež zalijemo z veliko 
količino vode, po potrebi pa odmrlo 
travo odstranimo in znova posejemo za 
pest ali dve travnih semen Plantella.

NEENAKOMERNO GNOJENJE



KAKO GA ZAZNAMO?
Trata je bleda, redka in slabo raste.

KJE SE POJAVI?
Na določenih delih trate, kjer se hranila 
bolj izpirajo ali povsod, kjer manjka hranil.

UKREP
Pognojimo s Plantella Specialnim 
gnojilom za vse vrste trav in temeljito 
zalijemo. Porumenelo travo zalijemo 
z Bio Plantella Vita, ki bo rastline 
ponovno okrepila in postopoma bo 
spet bolj krepka in zdrava.

TEŽAVA
Na površini trate puščajo kupčke 
neprebavljene prsti.

UKREP
Čeprav so ti kupčki prsti povsem 
neškodljivi, celo koristni, vseeno motijo 
videz naše zelenice. Pomagamo 
si tako, da te kupčke prsti sproti 
odstranjujemo z železnimi grabljami.

KAKO GA ZAZNAMO?
Lisasta trata, saj pasji / mačji urin 
trato požge.

KJE SE POJAVI?
Na mestih, kjer se sprehaja ta hišni 
ljubljenček.

UKREP
Mesta zalijemo z večjo količino vode, 
dodamo svežo plast Plantella Vrtne 
zemlje in dosejemo s Plantella travno 
mešanico.

POMANJKANJE HRANIL

KAKO JO ZAZNAMO?
Pojavijo se rumeni deli na trati.

KJE SE POJAVI?
Suša ne prizadene vseh delov trate v 
enaki meri.

UKREP
Redno zalivanje. Če je trata močno 
prizadeta, jo zalijemo še z organskim 
gnojilom Bio Plantella Vita, ki ima 
dodane biostimulante: aminokisline in 
vitamine. 

POMANJKANJE VODE (SUŠA)

DEŽEVNIKI

HIŠNI LJUBLJENČKI (URIN)



TEŽAVA

Ogrci se hranijo s koreninami trav, kar 
se na zunaj kaže kot posledica suše. 
Trave rumenijo in venijo, pri hoji pa 
čutimo gobasto strukturo tal. Ogrci se 
redko naselijo na lepo oskrbovano trato.

UKREP
Trato vsaj tri- do štirikrat letno 
pognojimo s Plantella Specialnim 
gnojilom za vse vrste trav, dvakrat 
letno pa jo tudi prezračimo in dodamo 
Plantella Kremenove peske. Pomembna 
je tudi košnja.

TEŽAVA
Na naši zelenici ni samo naš 
sovražnik, ampak tudi prijatelj, saj 
s kopanjem rovov zrači tla, hkrati 
pa se prehranjuje z deževniki, ogrci 
in drugimi ličinkami škodljivcev. Krt 
najbolj škodi videzu naše zelenice 
(krtine) in nas ovira pri košnji.

UKREP
Krti so zaščiteni, zato jih ne ubijamo. 
Ponavadi jih odganjamo s posebnimi 
zvočnimi odganjalci.

TEŽAVA
Včasih lahko zgodaj spomladi, ko 
skopni sneg, na trati opazimo prave 
dolge hodnike. Te so naredile miši, ko 
so hitele nabirati travo za gnezda.

UKREP
Trata, ki je dobro oskrbovana in redno 
gnojena, si po takšni zimi prav hitro 
opomore, saj se korenine trav lepo 
razraščajo in zapolnijo 
prazne prostore.

OGRCI (LIČINKE) HROŠČEV, 
SOVK IN NOČNIH METULJEV

KRT

MIŠI



Strokovnjaki po naravi

Vrtnarite z nami.    080 81 22    Plantella.si

POSEJEMO: 
• Plantella Contessa
• Plantella Univerzal
• Plantella Viva
• Plantella Adria

VARUJEMO
• Plantella Proti mahu 

3 v 1
• Plantella Kremenovi peski
• Bio Plantella Univerzalni 

Fungicid

POGNOJIMO
• Plantella Specialno 

gnojilo za trato
• Plantella Formula za trato
• Plantella Jesensko gnojilo 

za trato

DO SANJSKE TRATE 
PREPROSTO KOT 1,2,3 

S PLANTELLO


