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Piše: Kristina Ravnjak

Ukrepi in rastline za
nadomeščanje trate
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Vrt brez košnje

Trata je naj-
osnovnejša 
in najbolj 
vsestransko 

uporabljena vrsta pokrovne zasaditve, 
a pogosto nam v vrtu vsaj na določe-
nih delih ne uspeva, kot bi si želeli. 
Trato bomo zato v vrtu nadomestili 
na vseh tistih mestih, kjer nima dovolj 
ugodnih rastnih razmer ali pa je njeno 
vzdrževanje zahtevnejše. Naj bo to 
v senci dreves, na ozkih predelih ob 
hiši, med stavbo in cesto, na strmih, 
suhih in močno osončenih brežinah 
ali kje drugje. 

Pokrovne rastline
Sajenje ene rastlinske vrste, ki trajno 
popolnoma prekrije določeno povr-
šino, se je razširilo šele v zadnjem 
času. Vzdrževanje takih površin je 
namreč ekonomsko manj zahtevno, 
še posebej, če uporabljamo rastline, 
ki jih je tudi sicer mogoče enostavno 
in hitro razmnožiti in so zato razme-
roma poceni. Oblikovalsko gledano, 
imajo z nizkimi pokrovnimi rastlinami 
zasajene površine podoben vizualni 
učinek in vlogo kot trata. Le hoja po 
nasadu pokrovnih rastlin običajno ni 
predvidena, čeprav so nekatere izmed 
njih tudi take, da to prenesejo. Najbolj 
priljubljene rastline, s katerimi lahko 
trato nadomestimo, so debelačka, 
bršljan, plazeči brin, zimzelen, plahti-
ca, plazeča trdoleska in druge.

Sajenje
in prva nega
Izbiramo kakovostne sadike, poskr-
bimo za dobro pripravo tal (gnojenje, 
odstranitev vseh plevelov) in ustrezno 
gostoto sajenja (sadimo navadno od 
30 do 60 cm narazen, odvisno od 
izbora rastlin). Dobro ukoreninjene 
sadike se hitreje prilagodijo razmeram 
v našem vrtu kot starejše in večje 
rastline. Prva tri leta redno ročno 
odstranjujemo plevel, sčasoma pa 
bo tega dela vse manj. Rast plevelov 
lahko upočasnimo, če po saditvi povr-

šino prekrijemo z vodoprepustno foli-
jo (velja za rastline, ki se ne razširjajo 
s koreninskimi poganjki, na primer 
Cotoneaster dammeri 'Major') ali 
zastirko. Običajno se uporablja od 3 do 
5 cm debelo plast zmletega lubja, ki se 
jo prvih nekaj pomladi dodaja. Po od 
štirih do petih letih od sajenja rastline 
v celoti prekrijejo površino, takrat pa 
dodatno vzdrževanje skorajda ni več 
potrebno.

Vam trata v določenem delu vrta ne uspeva ali pa ste 
preprosto naveličani košnje? Ponujamo vam nekaj 
zanimivih rešitev.

ß LEVO
Majhen vrt – veliko težav s trato? Ni 
nujno, možne so tudi drugačne rešitve. 

SPODAJ â
Določene vrste in sorte timijana tvorijo 

goste preproge, ki tudi lepo zacvetijo. 

Foto: Dreamstime

ZGORAJ á
Igrišče je lahko tudi peščeno in zato 

morda še zanimivejše.

á ZGORAJ
Kombinacija betonskega tlaka in rastlin 
kot posnetek gorskega okolja.
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uradno ime rastline in sorte (slovensko ime) višina uporabnost, rastišče listi čas cvetenja barva sajenje/m2

Ajuga reptans ‘Atropurpurea’ (plazeči 
skrečnik)

15 cm
pohodna, sončno do

senčno in vlažno 
rjavordeči, 
zimzeleni

V-VI modra 10-15 kos

Alchemilla mollis (mehkodlaka plahtica) 40 cm polsenčno in vlažno sivo zeleni V-IX rumenozelena 5-7 kos

Arabis procurrens (repnjak) 15 cm
delno pohodna, sonce,

delna senca
pisani in zeleni IV-V belo 7-10 kos

Asarum europaeum (navadni kopitnik) 15 cm senčno in vlažno bleščeči zimzeleni / / 15 kos

Aster ericoides f. prostratum ‘Snow Flurry’ 
(astra)

15 cm sončno, odporna na sušo zeleni VIII-X bela 5 kos

Bergenia cordifolia (bergenija) 40 cm izredno trpežna zeleni, veliki IV-V roza 7 kos

Carex alba (beli šaš) 20 cm
pohodna, polsečno,

odporna na sušo
tanki, svetlo zeleni / / 9 kos

Carex morrowii (šaš) 40 cm polsenčno do senčno in suho tanki, temno zeleni / / 7 kos

Chamaemelum nobile (rimska kamilica) 20-30 cm pohodna, sončno in suho zimzeleni VI-VIII belo 8-15 kos

Convallaria majalis (šmarnica) 15 cm
polsenčno do senčno in 

vlažno
zeleni, veliki IV-V belo, diši 11 kos

Cotoneaster dammeri ‘Major’ (panešpljica) 15 cm sončno do senčno zimzeleni V-VI
belo, rdeči 

plodovi
2-3 kos

Cotula dioica (=Leptinella dioica) 5 cm
delno pohodna,

sončno do polsenčno
zimzeleni V-VI slabo opazni 18-25 kos

Epimedium sp. (lipica) 20-30 cm
polsenčno do senčno, 

odporna na sušo

zimzeleni, 
spomladi rdečkasti, 

kasneje svetlo 
zeleni

III-V rumeno 9 kos

Euonymus fortunei (plazeča trdoleska,
razne sorte)

30-50 cm sonce, delna senca pisani / / 3-4 kos

Festuca scoparia (metlasta bilnica) 15-25 cm sonce, delna senca ozki, zimzeleni / / 12-15 kos

Fragaria vesca (navadni jagodnjak) 20 cm
sonce, delna senca,

užitni plodovi
svetlo zeleni V-IX belo 7-9 kos

Hedera helix (bršljan) 15 cm sončno do senčno zimzeleni / / 7 kos

Hosta sp. (hoste, razne sorte) 40 cm senčno in vlažno pisani in zeleni VI-VIII roza, belo 4-7 kos

Hypericum calycinum (krčnica) 30 cm
sončno do senčno, posebej 

primerna za brežine
zimzeleni VII-IX rumena 3-4 kos

Juniperus horizontalis (plazeči brin,
razne vrste in sorte brinov)

20-40 cm
sonce, delna senca,

počasna rast
modrikaste 

zimzelene iglice
/ /

ena rastlina 
prekrije tudi do 

2 m2

Mentha x piperita (poprova meta) 20-40 cm sonce, delna senca močan vonj, zeleni VII-VIII vijolično 5 kos

Pachysandra terminalis (debelačka) 20 cm
sončno do senčno, 

raje ima senco
zimzeleni IV-V belo 8-12 kos

Sagina subulata (mahasti pitomec) 3 cm sonce, delna senca zimzeleni III-IV belo 10-13 kos

Sedum sexangulare (homulica) 10 cm pohodna blazinasta jeseni pordečijo VI-VII rumena 7-12 kos

Sedum spurium ‘Variegatum’ in
druge sorte (homulica)

10 cm pohodna blazinasta pisani in zeleni VII-IX razno 7-12 kos

Thymus serpyllum (materina dušica,
različne vrste in sorte)

10 cm pohodna blazinasta zelena VI-VIII roza 9-15 kos

Vinca minor (zimzelen, razne sorte) 15 cm sončno do senčno pisani in zeleni V-VI vijolično, belo 5-7 kos

Mehke in
utrjene površine
Morda je vaš vrt zelo majhen in zato 
zahteva preudarno načrtovanje? 
Krajinski arhitekti so tisti strokov-
njaki, ki vam bodo priporočali in 
oblikovali zanimiv vrt tudi brez trate. 
Na razpolago so najrazličnejši tlaki, 
vzorci in gradiva v nesprijetem stanju. 
S tlaki (beton, asfalt, teraco, ploščice, 
tlakovci, naravni kamen ...) pokrijemo 

Foto: Don Stouder

vrtne površine, za katere si želimo, da 
ostanejo dobro utrjene in čiste, za več 
pestrosti v vrtu in zvočni učinek ob 
hoji pa uporabljamo pesek, zdrobljeno 
opeko in prodec. Razni vrtni motivi 
so lahko v kombinacijah materialov 
zares zanimivi na pogled, uporabimo 
pa lahko celo drobljeno steklo.

ZGORAJ á
Kjer potrebujemo utrjene površine, se 
odločamo za eno od mnogih možnosti 

tlakovanja.

ZGORAJ á
S pokrovnimi rastlinami smo lahko 

zelo kreatvini. Cvetenje host poskrbi za 
sezonski poudarek v vrtu. 

â SPODAJ
Trava pod drevesi ne uspeva – rešitev je 
zasaditev s hostami, ki so dolgožive in 
dobro prenašajo senco.

Foto: Dreamstime Foto: Fotosnap

DESNO à
Zadnje čase se predvsem na otroških 

igriščih vse več uporablja umetne 
podlage, tudi umetno travo. Na takih 

mestih se trata namreč hitro poškoduje. 
Vir fotografije je ponudnik umetne trate 

www.dobrapodlaga.si.

ß LEVO
Moderno zasnovano dvorišče 
večstanovanjskega naselja. Trato 
so nadomestili tlakovci ter gredice s 
trajnicami, pokrite s prodom.
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Čeprav jemljemo deteljo v 
skrbno negovani trati kot plevel, 

je lahko v nekaterih primerih 
precej več kot to. Bela detelja 

(Trifolium repens) je izrazito nizke 
rasti z drobnimi listi, trpežna 

in počasi rastoča. Ima plitev in 
vretenasto razvit koreninski 

sistem, razmnožuje pa se tudi 
s stebelnimi poganjki. Tako se 
sama množi in ustvarja gost 

splet trate tudi na tleh, kjer nam 
običajna trata povzroča težave. 
Cveti belo in je medonosna, kar 
pomeni, da jo imajo rade čebele. 
Priporočljivo je, da belo deteljo 
nekajkrat v sezoni pokosimo, 

Bela detelja, 
dobra partnerica 

trave

saj s tem polepšamo videz trate, 
sicer pa je po košnji njen prirastek 

minimalen. Uspeva skoraj na 
vsakih tleh in jih celo izboljšuje, le 
v senci ne bo dobro rastla. Sejemo 

jo lahko vse leto.
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Umetna trava?
Vsesplošno uporabnost in priljublje-
nost tratne površine težko povsem 
nadomestimo z drugimi gradivi, zato 
pa je tu še ena možnost – umetna 
trava. Na tržišču je že kar nekaj kako-
vostnih oblik umetne trave – različnih 

barvnih odtenkov zelene in debeline 
za različno uporabo: za vrt, balkone, 
terase, bazene, otroška igrišča, raz-
stavne prostore, lokale, šotore, poči-
tniške hišice in podobno. Kakovostna 
umetna trava je UV-obstojna in ne 
vpija padavinske vode ter tudi po več 
letih uporabe ne obledi.

ZGORAJ á
Tekst...

â SPODAJ
Tekst..
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