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SPOMLADANSKA OSKRBA TRAVINJA 

 

Letošnja mila zima brez padavin je pustila posledice tudi na travnikih in pašnikih. Stanje travnikov ni takšno kot bi želeli, 

kar se kaže na različne načine, na površini je veliko krtin, odpadlega listja in neprepustnih plasti gnojevke pod katerimi 

travna ruša nima optimalnih pogojev za razvoj. Ker ni bilo snega so več škode kot običajno povzročili tudi divji prašiči in 

jelenjad. Zaradi daljšega obdobja primerno suhih tal imamo letos več časa za pripravo travnikov. Na nižinskih kmetijah 

so večino teh del že opravili, na višje ležečih kmetijah pa zaradi snega in zmrzali nekoliko kasneje. 

Med nujne ukrepe zagotovo spadata brananje in valjanje travne ruše. S travniškimi branami poravnamo krtine in 

prezračimo plast travne ruše ter odstranimo njene odmrle dele. S prezračevanjem obenem dosežemo hitrejšo rast trave. 

Pri tem tudi nekoliko poškodujemo mlade rastlinice, ki v tleh še niso dobro ukoreninjene, zato po brananju priporočamo 

valjanje travinja, ki je premalokrat uporabljen ukrep. Prav tako pri valjanju z dovolj težkim valjarjem omilimo posledice 

mraza, ki dvigne tla, pri čemer se potrgajo koreninice travne ruše in izgubijo stik z zemljo. S tem pospešimo in 

izenačimo rast travne ruše.  

 

Slika 1: Brananje travnika 

Pogosto se srečujemo z deli travinja, kjer so rastline odmrle in je veliko praznih prostorov, ki so nastali zaradi 

neustrezne rabe v prejšnjem letu ali zaradi povzročene škode, predvsem jelenjadi in divjih prašičev. Na take površine že 

pred prvo košnjo vsejemo oziroma dosejemo travno seme. Dosejavanje je ukrep izboljševanja travne ruše, kadar je ta 
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redka ali vsebuje manj kakovostne vrste trav ali metuljnic ali pa se v njej razširijo nezaželene zeli, vendar travnatega 

zemljišča predhodno ne preorjemo. Spomladi pred rastjo travne ruše v travnike vsejemo med 5 in 10 kg/ha eno ali dve 

vrsti trave, odvisno od intenzivnosti rabe. Po vsakoletnem vsejavanja majhnih količin semena  si lahko zagotovimo  

postopno zgostitev travne ruše. Dosejavanje lahko opravimo strojno ali ročno, odvisno od razmer. 

 

Slika 2: Dosejavanje v travno rušo 

Gnojenje je ukrep s katerim najbolj vplivamo na količino in kakovost pridelka. Spomladi opravimo osnovno gnojenje, ki 

je odvisno botanične sestave travne ruše in od založenosti tal s fosforjem in kalijem. S tema elementoma lahko gnojimo 

jeseni ali spomladi, saj se le malo izpirata. Rezultati kemične analize nam poleg založenosti s fosforjem (P2O5) in 

kalijem (K2O) povedo kolikšen je pH oziroma, če so travniki zakisani. Ustrezna reakcija tal je pogoj za dostopnost 

večine makro in mikro hranil v tleh. Tla naj bodo nevtralne reakcije, torej pH 6 do 7. Ker je večina površin, kjer raste 

travinje pri nas zakisanih, priporočamo apnjenje, predvsem  tistih, z večjim deležem  metuljnic. Naenkrat lahko na 

travinju uporabimo 2 t/ha kalcijevega oksida (CaO) in glede na vrednost pH apnimo več let zaporedoma. Apnimo z 

mletim apnencem, ali podobnimi gnojili s količinami prilagojenimi kislosti in materialu, ki ga uporabimo. Ker je kalcij eden 

od pomembnejših makro elementov za rastline, z apnjenjem izboljšamo strukturo tal in povečamo njihovo zračnost. 

Za  dobro rast in kakovosten pridelek travinje spomladi potrebuje od 40 do 60 kg čistega dušika na hektar. Takšno 

količino čistega dušika lahko zagotovimo z uporabo največ 20 m3 gnojevke na hektar ali pa z mineralnimi gnojili. Z 

dušikom gnojimo v času vegetacije po vsaki rabi sproti. Na travnikih, ki jih letno kosimo dvakrat je najslabše, če jih 

spomladi gnojimo le s PK (fosfor, kalij), po prvi košnji pa z N (dušik). V tem primeru dušik zelo slabo deluje, ker z njim iz 

ruše spodrinemo približno ravno toliko metuljnic, kolikor pridobimo pri pridelku trav. Travnik košen 3-krat, 4-krat ali 5-krat 

za vsak odkos potrebuje 40-60 kg čistega dušika (150 kg KAN - a vsebuje 40 kg čistega N). Ob dobri založenosti hranil 

v tleh gnojimo le s količinami hranil, kot jih določajo norme odvzema. Dušik, ki ga rastline ne izkoristijo, se izpere v 

podtalje ali izhlapi v zrak in je za rastline  izgubljen, zato je pomembno, da ne prekoračimo priporočenih količin.  Pri 

gnojenju travinja z gnojevko moramo biti še posebej pazljivi. Priporočamo, da je gnojevka razredčena z vodo v razmerju 

1:1 ali vsaj 1:1/2. Uporaba pregoste gnojevke v prevelikih odmerkih ima neugoden vpliv na travno rušo. Posledice 
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nepravilne rabe so propadanje, redčenje in ožigi. To je še posebej izrazito pri uporabi gnojevke v sušnih obdobjih. Pri 

gnojenje strmih zemljišč, kjer obstaja nevarnost odtekanja tekočih organskih gnojil je potrebno omejiti  količino, ki letno 

ne presega 80 kg dušika/ha. V enkratnem odmerku se tu lahko gnoji z največ 20 m3 gnojevke/ha, ob upoštevanju 

takratnih dejanskih potreb rastlin. 

Pogostejša raba in gnojenje na splošno negativno vplivata na raznovrstnost in pestrost travne ruše Po drugi strani pa se 

s tem predvsem na slabših rastiščih poveča zastopanost vrst z večjim rastnim potencialom in izboljša kakovost krme. 

Najboljši način izkoriščanja travnatega sveta, kjer je mogoča, je pasno-košna raba, saj je paša daleč najcenejši vir krme 

za prežvekovalce, ki hkrati vsebuje tudi več hranilnih snovi kot ostala voluminozna krma. Menjavanje košnje in paše 

zelo dobro vpliva na rast in razvoj travne ruše. Čimbolj raznolika je raba travne ruše, bolj je pestra botanična sestava in 

manj bo v njej plevelov. Vložena skrb za optimalno sestavo travno ruše se nam povrne z visokim pridelkom  kakovostne 

voluminozne krme. Le vremenske razmere morajo biti ugodne in krma za naše prežvekovalce bo zagotovljena. 

Kmetijska svetovalna služba Maribor: 

terenski svetovalec 

Ludvik Rihter, dipl. inž. zoot. 

 


