TRAVE IN TRATE
Ob besedi trava večina pomisli na travnik ali vrtno trato. Vendar v vrtni kulturi razlikujemo dve
obliki vzgoje trav. Najbolj razširjena oblika vzgoje trav je trata in tudi po površinah pod travami so
trate gotovo v prednosti. Trave, ki se ne gojijo kot trate, pač pa kot prosto rastoče trajnice, pa so po
številu vrst in sort neprimerno bolj obsežna skupina vrtnih rastlin.

Ob angleški trati rastejo v obrobni gredi
nekatere visoke trave in prav v ozadju še
nekatere grmovnice.

Vrtne trate so običajno sestavljene iz le nekaj vrst
trav. Semenske mešanice vrtnih trav običajno
vsebujejo kakih 5-7 vrst različnih trav. Vse morajo
imeti nekaj lastnosti, da bi bile sploh primerne za
tovrstno gojenje: morajo biti čim nižje rasti,
morajo se lepo razraščati, da oblikujejo gosto
travno preprogo. Morajo biti čimbolj lepo zelene
skozi vse leto. Po košnji se morajo lepo obnavljati.
Od tu dalje sicer razlikujemo nekatere vrste trav, ki
so bolj primerne za sončno lego in druge, ki dobro
uspevajo tudi v senci. Potem pa se izbor skoraj
konča.

Lepa vrtna trata je v glavnem sestavljena iz trav,
čeprav se mednje hitro prikradejo tudi nekatere širokolistne rastline, kot so deteljica, regrat,
marjetice, vijolice in še mnoge druge. Te v tako imenovani angleški trati smatramo za plevel in
mnogi se lotevajo borbe z njimi na različne načine: od uporabe herbicidov do ročnega pletja. Večina
pa pri tem kmalu obupa in se zadovolji z vrtno trato, ki je sestavljena iz nežnih travnih bilk in drugih
nizkih rastlinic, ki niso trave, oblikujejo pa goste blazine, če so le dovolj pogosto košene. Tako
nastane običajna vrtna trata, bolj ali manj zelena skozi vse leto, po kateri lahko hodimo, na njej
poležavamo ali se igramo, jo redno kosimo, občasno pognojimo, zalijemo in z njo skratka nimamo
pretirano veliko dela.
Prava angleška trata v kateri ni nobenega plevela, je enakomerno visoka in gosta, vedno brezhibno
zelena, je zahtevna stvar. Sploh pa v sušnih in vročih klimatskih pogojih. Saj si lahko uredimo
namakalni sistem in položimo travno tapeto, vendar na pravilno in pogosto nego tudi kasneje ne
smemo pozabiti.
Trave, ki jih gojimo kot trajnice, ki jim pustimo prosto rasti in jih ne kosimo, so pa čisto nekaj
drugega. O njih bomo kaj več rekli naslednjo soboto.
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