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V Sloveniji je od vseh kmetijskih 
zemljišč v uporabi 

 delež travnikov in pašnikov  
58,1 % oz. 

skupaj 277.309 ha 
 

Vir: KIS, 2019                                                              Foto: D. Koren 



Vsebina predstavitve 

• Pomen habitatnih travnikov za biotsko pestrost 

• Vrste trajnega travinja in njihova proizvodna in 
ekološka vrednost 

• Ohranjanje trajne rodovitnosti tal na travinju 

• Ukrepi zmanjševanja prisotnosti nezaželenih 
(strupenih) rastlin 

• Opuščanje rabe travinja 

• Primeri dobrih praks 

 



Ekološki pomen travinja 
• Trave s svojo številčnostjo in 

zastopanostjo v rastlinski odeji pomenijo 
enega izmed najpomembnejših 
dejavnikov biosfere pri oživljanju 
kopnega. 
– Travinje se večinoma razprostira na 

takih tleh, ki so za pridelovanje 
drugih kultur manj primerna (vlažna, 
suha tla, nagnjeni tereni). 

 
• Pokrovnost obsežnih prostranstev s 

travnimi združbami je rezultat velikega 
števila rastlinskih vrst (tudi detelje in 
zeli) in njihove sposobnosti prilagajanja. 

• Travinje oz. travna ruša  uravnava 
procese v naravnem okolju: 

 
– Ugodno deluje na fizikalne, 

kemične in biološke lastnosti tal. 
– V  tleh povečuje delež humusa in 

izboljšuje rodovitnost tal. 
– Vpliva na ohranjanje in čiščenje tal 

in vode. 
– Ščiti tla in preprečuje erozijo na 

nagnjenih terenih.  
 

• Zagotavlja osnovni vir 
prehrane za živali (ljudi). 
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Vzpostavljanje in ohranjanje vrstno 
bogatega travinja  

Namen ohranjanja: 
– Zagotavljanje življenjskega 

prostora (habitatov) za 
rastline, žuželke, dvoživke, 
plazilce, ptiče, opraševalce … 

– Varstvo pitne vode pred 
onesnaževanjem in bogatitev 
tal s kakovostno vodo,  

– Varstvo tal pred vodno in 
vetrno erozijo,  

– Preprečevanje  zaraščanja in 
ohranjanje mozaičnosti 
kulturne krajine. 
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BOTANIČNA SESTAVA TRAVNE  
RUŠE 

TRAVNA RUŠA 

paša 

košnja 

pašno-košna raba 

TRAVE 

     50 – 70 %  

 

METULJNICE 

(detelje,grašice) 

10 – 30 % 

 

 

ZELI 

10 – 30 % 

 



BOTANIČNA 

 SESTAVA 

TLA: 

• voda 

• hranila 

• položaj površine 

RABA: 

• čas 

• način 

• število 

OSKRBA: 

• poškodbe 

• osuševanje 

• namakanje 

HRANILA: 

• pH 

• hranila 

• vrsta gnojil 



Vpliv kmetovanja na travniške habitate in 
okoljsko občutljivo trajno travinje 

Branko Bakan, 
 UM, Fakulteta 
za naravoslovje 
 in matematiko 



Metuljnice na travinju 
- bolj odporne na sušo, 

bolj prilagodljive na 
podnebne spremembe, 

izboljšajo količino in 
kvaliteto krme 



Vrste trajnega travinja in njihova 
proizvodna in ekološka vrednost 

• Nižinski travniki z visoko pahovko 

• Suha travišča na karbonatnih tleh 

• Travišča z navadnim volkom - višinski travniki in 
alpski planinski pašniki na silikatnih kislih tleh 

• Submediteranska (kraška) suha travišča 

• Nižinski vlažni travniki s  

    prevladujočo modro stožko 

ljuba.si 



Vir: K. Eler,BF,2017 

Visoke pahovke 



Nižinski travniki z visoko pahovko 

• Najboljši travniki za pridelavo travniške krme v 
nižinah in dolinah po celotni Sloveniji, razen v 
primorskem delu 

• Možnost večkosnih  bogatih konkurenčnih 
travnikov z ugodno ekonomičnostjo 

• Raztezajo se na srednje globokih tleh in se 
dobro odzivajo na gnojenje 

• Njihova ekološka vrednost je poleg vrstne 
pestrosti tudi funkcija varovalne zarasti med 
njivami in naselji ter vodotoki oz. vodnimi 
telesi 



Vir: K. Eler,BF,2017 

Pokončne stoklase 

Pokončni stoklasec- 
Brompsis erecta 



Suha travišča na karbonatnih tleh 

 • Razširjena po celotni Sloveniji v hribovitem 
svetu z veliko vrstno pestrostjo, ki jo ohranja 
pozna košnja in zmerno gnojenje (HAB z 
hlevskim gnojem) 

• Slabo založeni travniki – košenice, se kosijo 
marsikje le 1x letno 

• Tla so razmeroma plitva, dokaj nosilna za 
živali 

• Pašna raba je ustrezna in v nagibih zaželena, 
če je ustrezno vodena  

• Čistilna košnja po paši 

 



Vir: K. Eler,BF,2017 

Navadnega volka 



Travišča z navadnim volkom - višinski 
travniki in alpski planinski pašniki 

• Tla so na planinskih pašnikih večinoma plitva, 
nižje pa lahko tudi globlja 

• Na planinskih višinskih pašnikih je paša 
najprimernejši način rabe (strmine, razgiban 
teren, kamenje) 

• V predalpskem svetu in na položnejših terenih 
kosna in pašno – kosna raba 

• Velika prisotnost problematičnih rastlin 
(čmerika, praprot, svišč,vresje)- odstranjevanje 
in čistilna košnja 

 

 



Planinski pašniki 
• Ohranjanje naravne in kulturne krajine 

• Preprečevanje zaraščanja in ohranjanje visokogorskih 
travišč 

• Preprečevanje prepašenosti in zgaženosti travne 
ruše; preprečevanje intenzifikacije 

• Ohranjanje kulturne dediščine. 

 



Vir: K. Eler,BF,2017 

Dlakavega gadnjaka 



Submediteranska (kraška) suha travišča 

• Plitva tla, veliko kamenja, v času poletne suše 
se rastline posušijo 

• Na površinah brez kamenja možna košnja oz. 
kosno – pašni sistem rabe 

• Na slabših površinah paša – nujna je majhna 
obtežba, prepašenost vodi v trajno izgubo ruše 

• Kraški svet prehrani od 0,2 – 0,4 GVŽ/ha 

• Prisotno intenzivno zaraščanje ! 



Kras- pomen urejene paše  
in pravilne obremenitve  

Vir: Ida Štoka 

zaraščanje 



Vir: K. Eler, BF,2017 

Modre stožke 

Prisotne vrste kukavičevk – 
močvirska kukavica,.. 



Nižinski vlažni travniki s  
    prevladujočo modro stožko 

• Vrstno izredno bogati travniki, ki z gnojenjem 
hitro izgubijo vrstno pestrost 

• Tla so globlja, vlažna in občasno lahko 
poplavljena (Planinsko polje, Ljubljansko barje,..) 

• Za ohranitev vrst potrebna pozna košnja, paša pa 
ne sme biti intenzivna (majhna obremenitev) 

• Nizka krmna vrednost (ostričevke, ločki), krma  
se uporablja za neproizvodne živali in konje, za 
nastiljanje 

 

 



Kosna in pašna raba - paša na vlažnih travnikih: 
Primer dobre prakse: Upravljanje s pašniki na Barju  

S pašno kosno rabo in dosejavanjem travno deteljnih mešanic lahko 
v nekaj letih dosežemo na pašniku zelo dobro travno rušo. Slika: 
danes zelo dober pašnik, pred leti so bile te površine že skoraj 
povsem zaraščene. Taka kvalitetna ruša omogoča pašo tudi 

najzahtevnejših kategorij govedi.                                   Vir: J. Slatnar 



Dobra kmetijska praksa gnojenja  za ohranjanje 
trajne rodovitnosti na trajnem travinju 

Način gnojenja trajnega travinja ima močan vpliv 
na:  

-   višino pridelka,  

- sestavo travne ruše in  

- ohranjanje in varovanih rastlinskih 

     in živalskih vrst na travinju 

 

 

 

 

 



Priporočeni gnojilni odmerki  

 

 

RABA TRAVINJA  Pričakovan 
pridelek 
mrve 

PRIPOROČENO GNOJENJE  

ENOKOSNI TRAVNIKI  4 t/ha PK, gnojenje s fosforjem pospeši rast 
metuljnic 

DVOKOSNI TRAVNIKI  
1. odkos (maj, junij),  
2. odkos avgust) 

6 t/ha PK, gnojenje s fosforjem pospeši rast 
metuljnic 
 

TRIKOSNI TRAVNIKI 8 t/ha PK, glede na analizo tal 
N: 30 - 40 kg/ha/košnjo 

ŠTIRIKOSNI TRAVNIKI 10 -11 t/ha PK, glede na analizo tal 
N: 30- 40 -50 kg/ha/košnjo 

MOKROTNI TRAVNIKI, 
SUHI TRAVNIKI, 
TRAVNIŠKI HABITATI 

Ohranjanje 
ogroženih 
vrst rastlin in 
živali  

NE GNOJIMO, IZJEMOMA ORGANSKA 

GNOJILA – v omejenem obsegu 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Dactylorhiza_majalis_Saarland_14.jpg


Ukrepi zmanjševanja prisotnosti nezaželenih 
rastlin za ohranjanje trajnega travinja 

• Redno čiščenje gozdnega roba na travnikih 

• Redna čistilna košnja na pašnikih 

• Redno odstranjevanje, puljenje invazivnih in 
škodljivih vrst >> preden semenijo ! 

• Pravočasno mulčenje ali košnja (večkratna) skupin 
nezaželenih rastlin preden te semenijo (paziti na 
lego nepokošenih pasov !) 

• Z gnojenjem in apnenjem (analiza tal) ter obnovo 
travne ruše izboljšati pogoje rasti za trave in 
detelje 



Nezaželene zeli 
Nimajo gospodarsko pomembnih lastnosti (malo hranilnih snovi, 

olesenele, izpodrivajo druge vrste, so škodljive ali celo 
strupene). Delež posameznih vrst zeli naj ne presega 3%. 

 

NEZAŽELENE ZELI 

OZ. PLEVELI 

POGOJNI PLEVELI 

-od razvojnega stadija 

- od deleža v ruši 

- od načina rabe 

 

ABSOLUTNI PLEVELI 
-izpodrivajo druge vrste 

- hitro rastoče 

- plazeče in rozetaste 

- bodljikave 

- paraziti in polparaziti 

 

 

ŠKODLJIVI IN STRUPENI 
-od vseh vrst 15% 

-vsebujejo manj ali več  

škodljivih oz. strupenih  

snovi 

  



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI STRUPENIH RASTLIN 

• Mnoge droge strupenih rastlin se v majhnih količinah 
rabijo v medicini >>> zdravilne rastline 

• Veliko strupenih rastlin manj negativno učinkuje na 
koze in ovce 

• Večina strupenih rastlin, ki vsebuje alkaloide, ohrani 
svojo toksičnost po izsušitvi, tiste ki vsebujejo eterična 
olja (npr. zlatice), pa jih pri sušenju izgube. 

• Hitrost učinkovanja in učinek je odvisen od telesne teže 
živali (krava, tele) 

• Strupene rastline so strupene tudi za ČLOVEKA 
(OTROCI !) ! 

 

 



Kakšne težave povzročijo strupene rastline 
živalim 

1. Povzročijo spremembe krvnih žil, krvi in ovirajo 
tvorbo krvnih teles 

 

Zaužitje rastlin: 
 

- razhudnikov (Solanaceae) (krompir, pasje zelišče, 
grenkoslad) 

- Tisa in tuja 

- Ricinusovo seme, repice, medena detelja 

- Rastlin z veliko vsebnostjo nitratov 

- Plesniva koruza (fusarioze) 



Kakšne težave povzročijo strupene 
rastline živalim 

2. Rastline, ki poškodujejo jetra 
 

 

 

 

 

Zaužitje rastlin: 

 

 

- volčji bob,  

- šentjakobov grint (Senecio jacobea) 

 



Kakšne težave povzročijo strupene 
rastline živalim 

3. Rastline, ki učinkujejo na živčevje 

 

 

 

Zaužitje rastlin: 
 

 

- močvirska preslica,  

- pikasti mišjak 

 



Kakšne težave povzročijo strupene rastline 

4. Spremembe na koži – fotosenzibilizacijo oz. izrazito 
občutljivost nepigmentiranih delov kože na svetlobo 
pri prežvekovalcih 

 
 

 

Zaužitje velikih količin krmnih rastlin: 

- lucerna, detelje, grašica, navadna ajda (fagopirin), 
šentjanževka (hipericin), sudanska trava; 

- z glivami napadena ljuljka (plesnivo seno) 

- Rženi rožički 

 



Rženi rožički -  glivica Claviceps purpurea  
Na volnato medeni travi 

(Holcus lanatus) 

Vir: Wikimedia commons 

Na pšenici  

Ukrepi zatiranja:  
• Odstranjevanje (košnja) skupin okuženih rastlin, zgodnja košnja, 
•  pri žitih uporaba razkuženega semena, širok kolobar 



ORLOVA PRAPROT (Pteridium aquilinum) 

• Najbolj strupena je mlada, s sušenjem in siliranjem se 
toksičnost zmanjša, veliko primerov v preteklosti 

• Živali jo jedo zaradi pomanjkanja vlaknine (teleta) 

• Paša ali nastiljanje (pomanjkanje boljše paše) 



BELA ČMERIKA (Veratrum album) 
pojavlja se na višinskih travnikih in pašnikih, 
živali jo ne pasejo, primeri zastrupitev telet 



BELA ČMERIKA (Veratrum album) 
Bolj je strupena za govedo kot za ovce, koze in konje 

Ukrepi zatiranja:  

• Zgodnja košnja in 
preprečitev 
semenenja 

• Odstranitev rastlin 
bele čmerike iz sveže 
in suhe  krme 

• Z gnojenjem izboljšati 
konkurenčnost trav 



Jesenski podlesek (Colchicum autumnale) 
Raste na vlažnih senčnih travnikih, cveti jeseni, spomladi oblikuje seme 

Najbolj strupen za govedo, manj za drobnico in konje 
 

Ukrepi zatiranja:  
• Zgodnja košnja in preprečitev semenenja 
• Odstranitev rastlin podleska iz krme, gaženje ob paši zmanjša 

število rastlin 

Izloča se v mleku in z urinom (teleta - driska) !!! 

Vir: A. Zavodnik 



Zlatičnice (Ranunculus sp.) 
                   veliko vrst zlatic, rastejo na  

vlažnih kot tudi na bolj suhih  
rastiščih 

Ukrepi zatiranja:  
• Zgodnja košnja in preprečitev semenenja 
• Z gnojenjem izboljšati konkurenčnost trav, 

dosejavanje 



Zlatičnice (Ranunculus sp.) 
• Vsebujejo eterično olje protoanemonin 

• Med cvetenjem je vsebnost strupov največja 

• Oster vonj in žgoč okus >> živali se ogibajo 

• Zbolijo 3 – 5 ur po zaužitju >> slinjenje, nemir, dreget, 
krvava driska, ohromitev zadnjega dela telesa,krči, 
pogin redek 

• Mile zastrupitve > mlečnost pada 

• Mleko krav, ki so zaužile 2,5 - 3 kg zlatic je za tele 
strupeno!! 

• Če je veliko zlatic >>> POKOSIMO IN POSUŠIMO ali 
SILIRAMO TRAVO !!! 



ZASTRUPITEV S PREOBJEDO 
(Acontium sp.)  

 Rastišče: najpogosteje ob gozdnem robu, ob 

 grmovju. Na pašnikih možnost zastrupitev  

največja. Preobjeda vsebuje toksin akonitin, ki  

med sušenjem in siliranjem NE izgubi svoje strupenosti ! 

 Zatiranje: čiščenje gozdnega roba in čistilna košnja 



Opuščanje rabe travinja 

• Najprej se opušča košnja strmih, kamnitih in 
grbinastih delov travnikov, kjer je strojna košnja 
onemogočena 

• Opuščanje od kmetije oddaljenih nekvalitetnih 
košenic 

• Opuščanje čistilne košnje na pašnikih 

• POSLEDICA: ZMANJŠANJE KMETIJSKIH POVRŠIN 
> SELITEV KRMNIH RASTLIN NA NJIVE > ŠIRITEV 
GRMOVJA IN NEKVALITETNEGA GOZA DO NJIV > 
ŠKODA PO DIVJADI IN ZVEREH! 



Primer praks rabe   

Dobra praksa > TRZ_I,košnja,paša,siliranje 

Slaba praksa > brez košnje, brez paše 

         >>> zaraščanje!? 

Dobra praksa > HAB> pozna košnja, paša  



Ukrepi za preprečevanje zaraščanja 

• Redna košnja in paša s pravilno obtežbo 

• Redno čiščenje gozdnega roba na travnikih 

• Redna čistilna košnja na pašnikih 

• Paša že zaraslih površin s kozami 

• Krčitev grmovja in ponovna vzpostavitev 
travnika – agromelioracija ( veliki stroški !) 

 

 

 



Primer dobre prakse oskrbe pašnikov: 
preprečevanje zaraščanje in širjenja 

nezaželenih rastlin 

Košnja ob robu pašnika in količkih 
 

Vir: J. Slatnar 



Paša na Krasu, suhi travniki  

Vir: Ida 

Štoka 

Nevarnost 
širitve požarov 
na pašnikih je 
veliko manjša! 

Uvedba  
protipožarne paše ? 



Zaraščanje travinja na 
krasu povečuje 

NEVARNOST POŽAROV v 
naravi!  

PADEC   
Biotske pestrosti  

Zaraščanje travinja povzroči: 
-   spremembe v vrstni sestavi divjadi,  

- upadanje števila male divjadi,  
- pojav zveri v bližini naselij 
- večji obseg škod po divjadi na vitalnih 

kmetijskih površinah 



Primer dobre prakse: Ekološka vas Čadrg 
(https://www.gore-ljudje.net/novosti/46927/, 

http://www.prilovrcu.si/) 

https://www.gore-ljudje.net/novosti/46927/
https://www.gore-ljudje.net/novosti/46927/
https://www.gore-ljudje.net/novosti/46927/
http://www.prilovrcu.si/
http://www.prilovrcu.si/


Način ohranjanja vrstno bogatih travnikov na primeru 
tehnološkega lista iz tujine: 

https://agridea.abacuscity.ch/en/3~410250~Shop/Publication/Pl
ant-production/Grassland 

https://agridea.abacuscity.ch/en/3~410250~Shop/Publication/Plant-production/Grassland
https://agridea.abacuscity.ch/en/3~410250~Shop/Publication/Plant-production/Grassland
https://agridea.abacuscity.ch/en/3~410250~Shop/Publication/Plant-production/Grassland
https://agridea.abacuscity.ch/en/3~410250~Shop/Publication/Plant-production/Grassland


Hvala  za  pozornost  ! 


