
6 korakov do žametne trate 

Trata je lahko uporaben in hkrati privlačen del vrta, lep kontrast barvastim gredicam, mehko igrišče za otroke in 
prostor za sprostitev. Velika zelena travnata površina poskrbi za ravnotežje barv v okolju, hkrati pa pomirja in 
sprošča. Vprašanje, ki se nam zastavlja pa je: Kako doseči, da bo naša trata lepa celo sezono? 

1. korak: Odstranimo mah 

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. 

 

Ko se mah na naši trati pojavi, je najbolje, da uporabimo posebno sredstvo za uničevanje mahu Plantella proti 
mahu, ki vsebuje železo, hkrati pa trati doda dušik za rast in kremenov pesek za rahljanje in zračenje tal. 

2. korak: Gnojimo trato 

Vsako pomlad dodamo tlom 100 % organsko gnojilo Plantella Organik. Dodajanje organske snovi je zlasti 

pomembno na peščenih, kamnitih in s hranili slabo založenih tleh. Organsko gnojilo je pomembno tudi za trate na 
drugih vrstah tal, saj se iz kvalitetnega organskega gnojila počasi sprošča dušik v odvisnosti od 
temperature in je rastlini na voljo kar šest mesecev. Tako dobiva trata hranila enakomerno, ni nihanj v rasti, trava 

raste počasneje, enakomerno in postaja vse bolj gosta. Potrebno je manjkrat kositi, trata je lepo žametno zelena 
in bolj odporna na sušo in hojo. Kaj pa dognojevanje? Za dognojevanje izberemo specialna gnojila, kot je na 
primer Plantella specialno gnojilo za vse vrste trav, ki je posebej prilagojeno potrebam trate. Z njim 

dognojujemo vsaj trikrat med rastno dobo trav. Prvič gnojimo spomladi marca ali aprila, drugič dognojujemo v 
maju ali juniju in še pozno poleti. Zadnjič pa gnojimo v septembru a za jesensko  gnojenje uporabimo gnojilo z 
malo dušika! 

3. korak: Košnja 

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 
tretjino višine trave. Trato v povprečju kosimo enkrat tedensko, v času najintenzivnejše rasti tudi dvakrat na 
teden. 

4. korak: Zalivanje 

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

Trato zgodaj spomladi prezračimo in po potrebi obnovimo. Zračenje je pomembno, ker omogoča globoko rast 
korenin, povzroča dobro vraščanje in utrditev travne ruše in zmanjšuje zbitost tal. Kako se lotimo zračenja 

trate? 

 Zračimo po drugi ali tretji košnji in gnjojenju, šele takrat je trata dovolj okrepljena. 

 Najprej trato čisto na kratko pokosimo. 

 Na manjših površinah jo preluknjamo z navadnimi ali votlimi vilami, vsakih 30 centimetrov 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. 

 

6. Držimo se koledarja opravil za sanjsko trato 



 

Priskrbite si brezplačen vodič: KAKO USTVARITI SANJSKO TRATO? Kliknite! 
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