TRAVE
IME
VISOKA PAHOVKA
(Arrhenatherum elatius)

PASJA TRAVA
(Dactylis glomerata)

TRAVNIŠKA BILNICA (Festuca
pratensis)

OPIS
Je 3–5-letna trava, zelo zgodnja v razvoju,
odporna je proti suši, ne prenaša dobro
ostrejših zimskih razmer, ustrezajo ji
srednje težka, zračna in sušna tla.

Spada med naše najbolj kakovostne vrste
visokih trav. Dobro uspeva v različnih
rastnih pogojih in je med vsemi
gospodarsko pomembnimi travami
najbolj odporna proti suši.

Je 8–10-letna visoka vrsta trave, bogata z
listi, pri nas ena najbolj kakovostnih vrst
trav, ni pa konkurenčna z ostalimi
rastlinami, dobro prenaša zimske
razmere in vlažnejša tla. Dobro prenaša
košnjo in pašo.

SLIKA

TRAVNIŠKI MAČJI REP (Phleum
pratense)

GOLA STOKLASA
(Bromus inermis)

TRPEŽNA ALI ANGLEŠKA LJULJKA
(Lolium perenne)

Je 4–6-letna trava, ki raste v velikih,
redkih šopih in ima na dnu čebulasto
odebelitev. Je pozna vrsta trave, ki polne
pridelke daje od 2. leta dalje. To je trava
vlažnejših področij, ki dobro prenaša
pašo in košnjo.

Razrašča se v podolgovato
raztegnjeno obliko šopa, hitro
raste in se po vsaki rabi obrašča.
Primerna je za pašo in košnjo.
Večletna trava, ki dobro prenaša
ostre zime in suho podnebje.

Je 3–4-letna trava hitre rasti in zgodnjega
razvoja, ki odlično prenaša pašo in
košnjo. Najbolje uspeva na svežih, težkih
in vlažnih tleh, ki so dobro preskrbljena s
hranili. Občutljiva je na nizke
temperature in dolgotrajno snežno
odejo.

RDEČA BILNICA
(Festuca rubra)

TRAVNIŠKA LATOVKA
(Poa pratensis)

PASJI REP
(Cynosorus cristatus)

Zanjo je značilna blazinasta razrast.
Uspeva predvsem na manj zahtevnih
tleh, kjer ni več ugodnih pogojev za
intenzivne vrste trav. Za krmo ni posebno
kakovostna, toda zaradi gostega
razraščanja je pomembna za zasnovo
pašnikov. Zlasti je primerna za pašo
drobnice in konj. Uspeva na suhih
travnikih, razvija se počasi, poln pridelek
da šele v 3. ali 4. letu.

Uspeva na lažjih tleh in
sušnih področjih. Sicer se
dobro prilagaja različnim
rastnim razmeram in je zato
zelo razširjena na manj
intenzivnih travnikih in
pašnikih. Najbolje uspeva
na lažjih in srednje težkih
tleh. Ker je počasne rasti,
poln pridelek doseže šele v
4. ali 5 letu rasti.

LISIČJI REP
(Alopecurus pratensis)

ZLATI OVSENEC
Trisetum flavescens

NAVADNA GLOTA
Brachypodium pinnatum
NAVADNI OBRAD
Bothriochloa ischaemum

PUHASTA OVSIKA
Helictotrichon pubescens

DIŠEČA BOLJKA
Anthoxanthum odoratum

NAVADNA MIGALICA
Briza media

Glede na kvaliteto delimo trave v naslednje skupine:
• ZELO DOBRE TRAVE: lisičji rep (Alopecurus pratensis), visoka pahovka (Arrhenatherum
elatius), pasja trava (Dactylis glomerata), travniška bilnica (Festuca pratensis), trstikasta bilnica
(Festuca arundinacea), travniški mačji rep (Phleum pratense), gola stoklasa (Bromus inermis),
mnogocvetna ljuljka (Lolium multiflorum), zlati ovsenec (Trisetum flavescens), trpežna ljuljka
(Lolium perenne), rdeča bilnica (Festuca rubra), travniška latovka (Poa pratensis), bela šopulja
(Agrostis alba).
•

DOBRE DO SREDNJE DOBRE TRAVE so trave, ki so bolj ali manj kakovostne, vendar imajo
slabo proizvodno sposobnost (pasji rep (Cynosorus cristatus), latovke (Poae)), dobre do srednje

dobre trave, ki so produktivne in imajo sorazmerno veliko gospodarsko vrednost v manj ugodnih
vremenskih razmerah (trstikasta bilnica (Festuca arundinacea)), nekatere trave, katerim z
nadmorsko višino naraste kakovost (pokončna stoklasa (Bromus erectus), nežna šopulja (Agrostis
termis)), kakovostne trave na travinju, če se razširijo na njive, pa postanejo pleveli (pirnica
(Agropyron repens), pesjak (Cynodon dactylon)), glede na rabo (pri paši zelo dobre, pri košnji
slabše), kot je enoletna latovka (Poa annua) in še nekatere druge: sivozelena pirnica (Agropyron
intermedum), navadna šopulja (Agrostis vulgaris), alpska latovka (Poa alpina), ozkolistna
travniška latovka (Poa pratensis var. angustifolia).
•

SLABE IN BREZVREDNE TRAVE: med slabe in brezvredne trave spadajo: pasja šopulja,
kolenčasti lisičji rep, navadni obrad, dišeča boljka, navadna glota, puhasta ovsika, gozdna glota,
srednja migalica, njivska stoklasa, grozdasta stoklasa, zlatolasi obrad itd.

