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Skrb za obnovo poškodovane ruše po zaključku prezimovanja živali na prostem je
pomembno opravilo, saj se lahko zgodi, da se nam zaradi zanemarjanja nege v njo
naselijo nezaželene zelnate rastline. Zato smo spomladi 2017 na prezimovališču za
ovce na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete izvedli poskus obnove
poškodovane ruša z namenom določiti najbolj primerno krmno vrsto za obnovo.
Poskus je potekal na mestih, kjer so živali dobivale krmo, so ležale in se napajale.
Izbrana mesta v ruši so bila različno poškodovana (krmišče, ležišče in napajališče)
zaradi gaženja oziroma so bila pokrita z izjedjo oziroma ostanki krme in je od
prvotne ruše ostalo premalo poganjkov za naravno obraščanje. Prav tako smo v
proučevanje vključili 4 različne krmne rastline (navadna pasja trava, trpežna ljuljka,
trstikasta bilnica in bela detelja) in 3 termine setve (1. februar, 1. marec in 3. april).
Setev je bila opravljena ročno v polovičnem odmerku od priporočene setvene
norme v predhodno le z grabljami z(mešano) slamo z zemljo. Najboljši vznik (med
65 in 75 %) je bil ocenjen pri beli detelji in to tako med lokacijami kot tudi roki
setve. V povprečju je bil najboljši vznik sejanih vrst na krmišču. Navadna pasja
trava je dosegla najboljšo pokrovnost na ležišču, medtem ko je na krmišču tla
najbolje pokrila trpežna ljuljka. Višina rastlin po 45 dneh rasti je bila najnižja na
napajališču in tudi razlike med vsemi štirimi vrstami so bile tu najmanjše. Največ
pridelka suhe snovi (4,82 t/ha) smo na krmišču izmerili pri pasji travi, ko je bila
sejana v začetku aprila. Navadna pasja trava in trpežna ljuljka sta v poskusu obnove
ruše prezimovališča dosegle podobne rezultate.
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The renovation of damaged sward on outwintering camping site is an important
measure of pasture management as neglecting the sward care might lead to sward
infestation with unwanted plants. In spring 2017 we established a field experiment
on the outwintering camping site for sheep at the Biotechnical faculty with the
intention of selecting the best forage plant for renovating the damaged sward. The
trial was conducted on micro sites where animals get feed, they rest or they get
water. The sward of the selected sites was differently damaged due to trampling
intensity or the sward was covered with forage residues but not much tillers were
left for sward to regenerate in spring. Also included were 4 different forage species
(Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Lolium perenne, Trifolium repens) and
three seeding dates (February 1st, March 1st and April 3rd). Seeding was performed
by hand and half of the recommended seeding rate was used. White clover had the
highest estimated emergence rate (between 65 and 75 %) between locations and
seeding dates. On average the highest estimated emergence rate was found on
feeding site. D. glomerata gained the best cover on the bedding site. Meanwhile L.
perenne cover was highest on the feeding site. Plant height after 45 days of growth
was the lowest on watering site and also differences in plant height between all four
species were the lowest. The best yielding species (4.82 t/ha) was D. glomerata
sown at the beginning of April. D. glomerata and L. perenne achieved similar
results when testing them in a trial of sward renovation on outwintering camping
site.
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1 UVOD
Prezimovanje domačih živali na prostem se je v Sloveniji začelo z nekajletnim zamikom
od trenutka ponovnega širjenja (zadnjih 15 let) pašne reje in začetki tega celoletnega
bivanja živali na prostem so predvsem na kraških območjih, kjer so začeli z rejo krav dojilj
(Pogačnik in sod., 1995). Prezimovanje izbranih vrst in kategorij domačih živali na
prostem ima poleg koristi za rejca tudi nekaj negativnih učinkov, ki se pokažejo predvsem
v kasnejših sezonah. Eden izmed negativnih učinkov prezimovanja živali na prostem je
tudi poškodovanost travne ruše na delih zemljišča, kjer se živali preko zime dalj časa
zadržujejo ali se tja vračajo pogosteje. Zaradi gaženja, krmljenja, ležanja in blatenja
nastanejo na prezimovališču različno poškodovana mesta v travni ruši. Te poškodbe so
odvisne tako od velikosti rejne živali, njihovega števila in tudi pedoklimatskih razmer, ki
so značilna za območje prezimovanja (Köhler in sod., 2016). Naloga rejca je, da po
zaključku prezimovanja takim zemljiščem nameni ustrezno skrb v smislu obnove travne
ruše (Kotnik in sod.,1996).
Rušo lahko obnovimo na več načinov, v različnih spomladanskih mesecih in tudi z
različnimi vrstami krmnih rastlin. Pomembno je, da izvedemo obnovo prej in z bolj
kakovostnimi rastlinami, kot bi se ruša sama zgostila, najpogosteje z nezaželenimi
rastlinami. Prav tako naj bi obnovo poškodovane ruše opravili predno živali tako zemljišče
za tisto sezono zapustijo, da se travna ruša dobro ukorenini in obnovi. Spreminjaje
vremenskih razmer v zimi bivanja živali na prostem in tudi vedno bolj zaznavne podnebne
spremembe imajo tako pozitivni kot negativni vpliv na dogajanje v travni ruši, kadar jo
živali tudi v zimskem času ne zapustijo in jih rejci ne preselijo v hlev.

1.1 CILJI NALOGE
S poskusom želimo ugotoviti, katere vrste krmnih rastlin so najbolj ustrezne za hitro in
dovolj gosto formiranje travne ruše na mestih, kjer je zemljišče različno poškodovano
(pogaženo) oziroma pognojeno. Prav tako želimo pridobiti podatke o primernem terminu
obnove ruše, saj začenja vegetacija s svojo rastjo bolj zgodaj kot v preteklih obdobjih.
Menim, da je ključnega pomena, da znajo rejci pravilno vzdrževati svoje pašnike tudi v
razmerah, ko na delu teh zemljišč poteka prezimovanje živali in da znajo s tem ohranjati
kakovostno travno rušo. Ta je namreč ključna za dobrobit živali in uspešno rejo.
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1.2 DELOVNE HIPOTEZE
Z zgodnejšim terminom setve na poškodovanih mestih na prezimovališču bomo dosegli
drugačen spomladanski razvoj in zgostitev novo vsejanih rastlin, kot če obnovo izvajamo
šele v sredini pomladi.
Hitrost vznika in kalitev vsejanih krmnih rastlin bosta na mestih, kjer je bolj pognojeno ali
so tla pokrita z izjedjo, značilno drugačna kot tam, kjer take razmere ne bodo obstajale.
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2 PREGLED LITERATURE
O pašni reji in prezimovanju domačih živali na prostem je bilo napisanih že nekaj objav,
zlasti pri govedu in ovcah. Gre za predvsem mnogo cenejši način reje teh vrst živali v
primerjavi s hlevsko rejo, ki je na splošno uveljavljena pri nas (Vidrih, 2014). Ko še niso
poznali mineralnih gnojil je bil glavni cilj hlevske reje zbiranje blata in seča živali ter
priprava hlevskega gnoja. Zbiranje gnoja že dolgo ni več pomemben cilj reje živine, saj
smo v večini prešli na gnojevko (Cunder, 1999). Živali so večinoma še vedno v hlevih, saj
je paša prešla v pozabo v želji po bolj intenzivni kmetijski proizvodnji (Klopčič in Kuipers,
2015).

2.1 ZGODOVINA REJE OVC
Ovce kot domače živali poznamo že 10 tisoč let. Sprva so ljudje redili drobnico zato, da so
iz njih pridobivali meso in kožo. Danes poznamo okoli 600 pasem ovac, v Evropi jih
kmetje redijo okoli 40. Tudi Slovenci imamo svoje avtohtone pasme ovc in sicer: Jezersko
– solčavska in Belokranjska pramenka za prirejo jagnjet ter Bovška in Istrska pramenka za
prirejo mleka. Vrsta reje ovac s (celoletno) nadzorovano pašo v naših razmerah, ko imamo
veliko manj hranljivega travinja na krasu in v hribovitem svetu najbolj ustreza mesnim
pasmam ovc, tako avtohtonim kot tudi gospodarsko križanim pasmam (Zagožen, 1982).
Ovce danes najdemo skoraj v vseh podnebnih območjih, njihova reja pa se širi tudi na
območja, za katera je bila značilna hlevska reja goveda oziroma na območja, ki so se
zarasla. Ovce so namreč živali majhnega okvirja, kar pomeni, da jih lahko pasemo tudi na
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo. V Sloveniji je to v hribovitem svetu in na
krasu. Po svetu redijo ovce v velikih tropih po več tisoč živali, pa tudi ljubiteljsko, do deset
živali (Kompan in sod., 1996). Širjenje reje drobnice je do sedaj potekalo uspešno, seveda
še vedno veliko prepočasi, da bi to imelo značilen vpliv na omejevanje širjenja grmovja na
kmetijska zemljišča, ali da bi ovčereja že postala pomembnejša gospodarska panoga v
pogledu skupnega narodnega dohodka.

2.2 ZNAČILNOSTI PAŠE OVC
Prednosti reje ovc na prostem, torej pašniku so: najcenejši način reje, preprečujemo
zaraščanje, kadar v ruši ne prevladujejo visoke steblike in nizke lesnate vrste, produkta kot
sta meso in mleko sta višje kakovosti, sprotno in naravno dognojevanje pašnika, dobro
počutje živali in njihov vpliv gaženja. Z gaženjem živali onemogočijo hitro rast in razvoj
travniške vegetacije, ki je v primeru neželjenih rastlinskih vrst ali zaraščanja dobrodošla
lastnost. Gaženje je še posebej pomembno v hribovitejših območjih, kjer lahko v
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kombinaciji s pašo, gaženjem in blatenjem postopoma revitaliziramo zemljišče, saj je tu
uporaba strojne mehanizacije onemogočena ali pa predraga. Mesno rejo ovac na pašnikih
pa prav gotovo spodbuja tudi dejstvo, da je jagnjetina vse bolj popularno in iskano meso.
Slednje pa pomeni, da je možen dober zaslužek, če imamo ustrezno število živali za trg
(Kompan in sod., 2011).
Prav tako paša ovc zmanjša potrebe po apnjenju in gnojenju pašnikov s fosforjem. Ovce
pa tudi govedo in konji s svojim gaženjem in blatenjem zmanjšajo potrebe po
dognojevanju travne ruše. Živali morajo odmrlo rušo vgaziti v zemljo in ustvariti razmere
(organsko snov) za kalitev semen zaželjenih vrst rastlin. Pomembno je le, da je v tleh
dovolj kalcija, saj je ta pomemben za uspevanje bele detelje pa tudi drugih metuljnic, za
zdravje živali in posledično ljudi, ki uživamo meso in mleko teh živali. Vendar kalcija ne
dodajamo preveč naenkrat, saj se posledično zmanjša dostopnost fosforja v tleh, kar se
kaže tako, da je v ruši malo metuljnic in veliko ovčje bilnice, pokončne stoklase, šašev in
podobnih za pašo ovc malo kakovostnih trav. S pospešeno razgradnjo odpada in rahljanjem
tal lahko pomanjkanje fosforja popravimo in sicer z majhnimi odmerki apna (Vidrih,
2004).
Za pašo ovc je primerna travna ruša, ki vsebuje veliko bele detelje in drugih nizkih trav. Za
njih je primerna gosta in nizka travna ruša. Bela detelja in ostale metuljnice so pomembne
predvsem zaradi vsebnosti beljakovin, deloma pa tudi zaradi odpornosti na sušo. Bistvo je,
da živali pri paši dobijo veliko zelenih in čim manj odmrlih listov. V družini detelj imajo
najraje perzijsko deteljo (Kompan in sod., 1996).

2.2.1 Ureditev pašnika
Posebnost ovc je, da lahko prebirajo rastline v travni ruši. Kakovost paše je precej odvisna
od sestave travne ruše, natančneje od deleža metuljnic (bele detelje). Dnevno traja paša ovc
približno osem ur, v primeru nekakovostne in stare paše se čas podaljša nekje do deset ur.
V primeru stare paše se ješčnost ovc zmanjša, poveča pa se potreba po vodi (Vidrih, 2005).
Pomembno je, da ovcam zagotovimo mesto za počitek. Prav tako jim moramo zagotoviti
vodo na pašniku, pogosto si ob njem izberejo tudi mesto za počitek – slednje lahko
upoštevamo pri postavitvi napajalnika. V primeru, da ovce prenočujejo na pašniku, jim je
potrebno zagotoviti in urediti mesto za prenočevanje. Najvarnejše se počutijo na točkah,
kjer imajo dober pregled nad okolico npr. vzpetinica ali hribček (Vidrih, 2006a). Ovce se
rade praskajo, zato jim moramo v primeru, da na pašniku ni na voljo dreves, zagotoviti
primeren predmet (Freith, 2010).
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V primeru, da se pašnik nahaja na območju občasnega ali stalnega pojavljanja velikih
zveri, je njihovo varnost potrebno zagotoviti s pomočjo elektroograje, ki predstavlja
psihološko oviro tudi za te vsiljivce. Tako so živali ustrezno zaščitene (Berce in Černe,
2016). Običajno so za pašo ovc dovolj začasne elektroograje s trakovi ali vrvicami, za
območja, kjer se pojavljajo velike zveri pa je bolj priporočljivo uporabiti elektromreže, ki
so različnih višin. Za ovce ustreza že meterska ograja (Freith, 2010). Na hribovitem
območju moramo oblikovati tudi steze ali terase, in sicer v smeri plastnic. Tako
upočasnimo tok površinske vode in pa z razdelitvijo pašnika na čredinke in premeščanjem
ovc zagotovimo, da bodo nastale steze obraščene z rušo. Na ta način preprečimo erozijo,
ohranimo rodovitnost zemlje in kakovost travne ruše. Pri razporejanju ovc v pašne skupine
oziroma t.i. trope moramo upoštevati, da morajo biti v posamezni skupini vsaj štiri ovce.
Če jih je manj, se vedejo neobičajno, vsaka beži na svojo stran in lahko tudi pobegnejo s
pašnika. Ovce najlažje premeščamo s pomočjo vodnice, zato jo navadimo na nas in jo za
dobro opravljeno nalogo nagradimo (Vidrih, 2005).
V primeru prezimovanja je ključno, da izberemo in organiziramo pašo oziroma
prezimovanje v tako imenovanih žrtvovanih ogradah. Gre za del pašnika, ki je običajno
najlažje dostopen s traktorjem. To je ključno, da lahko živalim priskrbimo krmo in vodo
tudi v primeru snega. Obenem pa vzamemo v zakup, da bo ruša tega dela pašnika najbolj
poškodovana in obilno pognojena. Poškodbe so seveda večje, če zemljišče ni zmrznilo in
je razmočeno. Rušo je treba spomladi obnoviti in sicer z dosejavanjem travnih mešanic
(Vidrih, 2014).

2.3 PREZIMOVANJE OVC NA PAŠNIKU
Prezimovanje na pašniku danes ni običajni pojav, saj smo živali iz narave preselili v hleve.
Za prezimovanje na prostem so primerne le tiste živali, ki ne potrebujejo energijsko bogate
krme ali koncentratov. Primerne so torej živali, ki niso visoko produktivne. Pri prebavi
močne krme ali koncentratov oziroma tako imenovane hladne krme se namreč sprosti
premalo energije za vzdrževanje telesne temperature in zato živali na prostem v zimskem
času zebe. (Vidrih, 2006b). Nasprotno velja za voluminozno krmo, od katere živali v nuji
po prežvekovanju in prebavi, prejmejo več toplote za ogrevanje (Vidrih, 2015).
Zadostnost vode je ključna za normalno prebavljanje in oskrbo s toploto. V primeru, da je
na pašniku sneg, si živali lahko postrežejo same, posledično imamo mi manj dela z oskrbo
živali z vodo oz. več, če snega ni (Freith, 2010). Predpogoj za to je dobra telesna kondicija
pred zimo in ustrezne razmere na pašniku. Še zlasti pomembno je, da so živali ob mrazu
suhe in čiste, saj jim to daje dobro izolacijsko sposobnost. Žival mora tako s krmo pokriti
povečane potrebe po energiji zaradi nižjih temperatur. Prav tako potrebujejo neke vrste
zaklonišče, ki je zaprto iz dveh strani in jih ščiti pred padavinami in vetrom. Posluži nam
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lahko celo bližnji gozd, ki nudi zaščito pred vročino in mrazom (Kotnik, 1996).
Ugotovljeno je tudi, da prežvekovalci (govedo in drobnica) bolje prenašajo mraz kot pa
vročino (Vidrih, 2005).
Rejo ovc na prostem skozi celo leto bi v Sloveniji z gotovostjo lahko prakticirali na
območju Obalno – kraške regije, saj je snežna odeja tu redka in temperature sorazmerno
visoke. Tu bi se živali lahko pasle celo leto, lahko bi zmanjšali tudi potrebo po
dokrmljevanju vsaj v prvih zimskih mesecih. Tudi sicer so temperature pri nas ustrezne za
prezimovanje na prostem, saj tudi snežnih odej ni več toliko kot včasih. Posledično
prezimovanje prežvekovalcev in konj postajata vse bolj sprejemljiva. Obenem pa mile
zime brez snega v kombinaciji s prezimovanjem slabo vplivajo na travno rušo. Ruša je
tako bolj poškodovana, rejec pa ima na pašniku več dela. Spomladi se mora ukvarjati z
obnovo travne ruše, med prezimovanjem pa mora skrbeti za vodo.

2.4 ZNAČILNOSTI TRAVNE RUŠE
Travna ruša je izraz, ki opredeljuje številne rastline uspevajoče na travinju (Korošec,
1997). S kmetijskega stališča te rastline uvrščamo v tri skupine: trave (Poaceae),
metuljnice (Fabaceae) in zeli (vrste iz ostalih botaničnih družin). Zadnja skupina, skupina
zeli je iz proizvodnega in vidika kakovosti krme najmanj zaželena. Zelo redke rastline iz te
družine so dobre krmne rastline in vsebujejo veliko beljakovin, makroelementov,
mikroelementov in vitaminov. Večina zeli pa je z vidika krmne vrednosti manj oziroma nič
vrednih ali celo za živali škodljivih ter strupenih (Korošec, 1997).
Raznolikost v sestavi travne ruše se z intenzivnim gnojenjem in pogosto rabo zmanjša, in
sicer predvsem na škodo koristnih in željenih rastlin. Razširijo pa se nezaželjene rastlinske
vrste oziroma zeli in pleveli. V kolikor pa so rastne razmere slabe, je ruša vrstno bogatejša.
Trpežnost travniških rastlin je zelo odvisna od preskrbe rastlin s hranili, ki pa z
intenzivnostjo pridelave močno upada. Poleg trpežnosti na obstanek rastlinskih vrst
vplivajo še specifične lastnosti rastlin, ritem rasti in razvoja, začetek cvetenja, čas zorenja,
dolžina vegetacije in morfološke značilnosti ter sposobnost regeneracije (Kramberger,
1995).

2.5 VPLIVI PAŠE IN PREZIMOVANJA NA TRAVNO RUŠO
Paša je najstarejši način izkoriščanja travne ruše, danes pa je v Sloveniji bolj razširjena
kosna raba (Kramberger, 1995). Vsaka raba travinja ima na travno rušo in njeno sestavo
tudi določene vplive. Ob redni paši se vrstna pestrost rastlin močno zmanjša. Ohranijo se
le najbolj trpežne, ki jih stalna žetev oziroma muljenje in gaženje ne ovira (Korošec,
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1997).Take rastline bodisi dobro prenašajo tudi gaženje bodisi rabijo veliko svetlobe ali pa
se jim živina na paši izogiba. Med slednje uvrščamo strupene zeli, osat in druge neželjene
rastline. Največkrat tako izginejo ravno željene trave in zeli, ki pa ne prenesejo
dolgotrajnega gaženja. Lahko pa s pravilno pašo dosežemo tudi pozitivne učinke in
povsem ustrezno sestavo travne ruše. S pašo se lahko tako znebimo številnih velikih
plevelov, saj jim živali s stalnim muljenjem onemogočijo kopičenje hranilnih snovi, ki jih
potrebujejo za rast in razvoj (Vidrih, 2008).

Slika 1: Ruša je na mestu prezimovanja preko zime dobro pognojena (desno) in uničena (levo), kar pa pri
vodenju prezimovanja živine na pašniku ni strokovna napaka (foto: Vidrih M., 2017)

Pri izbiri ustreznega sistema nadzorovane paše moramo upoštevati statične (pašnik,
ograda) in dinamične dejavnike (trajanje zasedbe, gostota zasedbe, obtežba) (Markovič,
2008). Če želimo na pašniku ohranjati dobre in željene rastlinske vrste je pomembno
dosledno ukrepanje in vzdrževanje površin. Na pašniku moramo pasti dovolj živine, da ga
čimbolj popasejo in ne puščajo za seboj veliko nepopašenih ostankov. To so ob pravilni
gostoti zasedbe predvsem neželjene rastlinske vrste, katerih se živali izogibajo. V vsakem
primeru pa je potrebno pašne ostanke odkositi, da se te neželjene rastlinske vrste ne
razširijo preveč po pašniku. Ob predolgotrajni in številčno nizki zasedbi pašnih živali na
zemljišču prav tako pride do negativnih učinkov v travni ruši, saj se pri tleh razmnožijo
rozetaste rastline, ki onemogočijo rast kakovostnih pašnih rastlin (Vidrih, 2008).
Še posebej veliko negativnih učinkov na pašniku se pojavi ob paši ovc, konjev in
perutnine. Ovca je značilna prebiralka na paši, tako za njo ostane veliko rastlin, ki ji ne
teknejo. Po drugi strani pa okusne rastline objeda preveč v živo in zato izginjajo, saj se ne
morejo obnoviti zaradi pomanjkanja hranil. Tako mesta, na katerih so prej uspevale dobre
rastline, zapolnijo slabše rastline. Konji prav tako pregloboko objedajo travno rušo, in sicer
zaradi njihovega ugriza. Stalna paša perutnine na enem mestu uniči vse trave in metuljnice,
razbohotijo pa se zeli. Te negativne posledice lahko omilimo in preprečimo z dobro
organizacijo paše in s kombiniranjem pašnih vrst (Korošec, 1997). Paša ovc ima vsekakor
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bolj pozitiven vpliv na rast travne ruše kot govedo, kadar je njeno delo nadzorovano in je
tudi že sestava ruše taka, da v njej prevladujejo nizke oziroma plazeče vrste zelnatih rastlin
(Kompan in sod., 1996).
Botanična sestava travne ruše je tesno povezana z rastnim potencialom travne ruše,
kakovostjo zelinja in s trajnostjo. Trajna travna ruša naj bi zato vsebovala 50 do 70 % trav,
10 do 30 % metuljnic in 10 do 30 % zeli (Dietl, 1982). Da bi zadostili tem merilom, pa je
potrebno ustrezno vodenje rabe travne ruše, ki temelji na znanju in izkušnjah.
2.6 OBNOVA TRAVNE RUŠE
Travna ruša začne z rastjo spomladi, takrat so rastline najbolj hranilno bogate in sicer z
beljakovinami. Kasneje z razvojem se rastline starajo, njihova hranilna vrednost pa se
drastično zmanjša. Takrat vsebujejo veliko vlaknine oziroma celuloze. Rast travne ruše se
začne, ko se dnevna temperatura zraka povzpne nad 5°C, kar predstavlja vegetacijski prag.
Nato rast pospeši in doživi vrh količine biomase nekje v sredini junija. Julija in avgusta je
rast zmanjšana, septembra pa spet intenzivnejša. Oktobra se rast zmanjša na minimum.
Vegetacijski prag 5 °C velja tudi jeseni, ko se pod tem pragom rast ustavi. To se običajno
zgodi nekje novembra. Rast rastlin običajno opisujemo z ritmom razvoja, ki je količinski
pokazatelj pridobivanja rastlin na višini, masi in količini pridelka (Korošec, 1997).
Največja rast je v temperaturnem območju med 18 in 24 °C (Stjepanović in sod., 2008).
Najboljšo krmno vrednost travna ruša dosega spomladi, ko je krma mlada in vsebuje veliko
listov. Kljub temu pa je pomembno, da živali na pašnik spustimo pravočasno. Če to
storimo prehitro, ko še ne prevladujejo listi, s tem pokvarimo spodrast oziroma pomladitev.
V nasprotnem primeru, ko to storimo prepozno, je travna ruša višja od cca. 15 centimetrov
in ima manjšo hranilno oziroma krmno vrednost. Živina mora torej popasti travno rušo v
času razraščanja oziroma bilčenja, sicer jo je potrebno pokositi in nato po nekje treh tednih
živali vrniti na pašo (Korošec, 1997).

2.6.1 Načini obnavljanja travne ruše
Travno rušo negujemo in obnavljamo običajno spomladi in tudi kadar je konkurenčnost
obstoječe ruše za rast najslabša. Na pašniku posekamo morebitno odvečno grmovje in
drevesa, razgrebemo morebitne krtine in odstranimo pregnojena mesta (Kramberger,
1995). Ta so namreč najbolj nagnjena k razvoju slabih rastlin, ki jih živina ne žre in zato še
hitreje zaplevelijo pašnik. Obenem pa številni iztrebki ovirajo rast rastlin in za njimi
ostajajo prazna mesta, kar posledično zmanjšuje pridelovalno površino. Koristno je, da
iztrebke razporedimo in vtremo po ruši že pred zimo, saj na ta način rušo tudi pognojimo.
Šope trav, ki jih živina ne popase je potrebno odkositi. Nosilnost tal in preprečevanje škode
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zaradi gaženja lahko povečamo le z gosto rušo (Vidrih, 2005). Pašnikov in prezimovališč
načeloma ne dognojujemo, razen če imajo živali premalo krme. Pri tem običajno
uporabimo gnojila PK, to so mineralna gnojila s fosforjem in kalijem. Dušika je običajno
dovolj zaradi iztrebkov živali (Mihelič in sod., 2010).
Pogosti ukrep pri nas je tudi spomladansko brananje, ki ima podobne učinke kot zgoraj
opisani ukrepi, ki pa ob pravilni rabi ni potrebna. Gospodarsko pomembne trave namreč
povsem dobro uspevajo na čvrsti in trdi zemlji. Pri brananju travnikov je potrebno vzeti v
obzir tudi to, da se poleg neželjenih rastlin poškodujejo tudi koristne oziroma zaželjene
rastline. V primeru zbitih tal na vlažnih pašnikih pa moramo s pašo prekiniti in s tem
sanirati nastal problem. V zbitih tleh je namreč onemogočen razvoj rastlin zaradi
pomanjkanja kisika. Onemogočeno je življenje organizmov v tleh, ki pomembno vplivajo
na rodovitnost tal (Korošec, 1997).
2.6.1.1

Dosejavanje travne ruše

Pomemben agrotehnični ukrep pri izboljševanju travne ruše je dosejavanje travne ruše. Ta
ukrep se izvaja le, če je travna ruša preredka. Preredka postane ob pogosti in zgodnji paši
in pa nepravilnem gnojenju (Vidrih, 2014). Razredčijo jo lahko tudi nekateri talni
škodljivci, na primer ličinke oziroma ogrci majskega hrošča. Ti delajo škodo z objedanjem
korenin travne ruše. Rušo izboljšujemo lahko ročno ali strojno (Baker in sod., 1996)
Potrebo po dosejevanju določimo s pregledom gostote ruše. Tako si izberemo vsaj 5 mest
na travinju v obsegu 40 x 40 cm. V označenem kvadratu predstavlja naša dlan približno 15
%. Če ocenimo, da je praznih mest več, kot je velikost naše dlani (nad 20 %), se odločimo
za dosejavanje (Strgulec, 2011).
Rušo zgostimo in jo pomladimo z dosejavanjem travniških rastlin. Pred dosejavanjem
mora biti travnik ali pašnik ustrezno pripravljen. To v praksi pomeni, da mora biti
pognojen, tla pa zgodaj spomladi ali po prvi košnji temeljito prebranana. Za postopek
dosejavanjeaje najbolj priporočljivo uporabiti sejalnico, ki je namenjena setvi travnega
semena. Možno pa je izvesti dosejavanje tudi ročno, pri tem pa je priporočljivo še valjanje
(Korošec, 1989).
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Slika 2: Strojno obnavljanje oziroma dosejavanje travne ruše (levo) in ročno dosejavanje oziroma obnova
travne ruše (desno) (foto: M. Vidrih, 2017)

Seveda je pomembna tudi sama pravilnost izbire semena in njegova količina. Najbolje je
sejati seme hitro kaljivih trav oziroma metuljnic. Količino semena lahko v primerjavi s
čisto setvijo prepolovimo (Korošec, 1997). Na en ar oziroma 100 kvadratnih metrov
porabimo 0,3 kilograma semena (Vidrih, 2014).

Slika 3: Na poškodovana mesta prezimovališča sejemo mešanico žit in trav (levo), najslabše pa je, da na
mesta brez ruše (npr. krmišče) ne vsejemo nič (desno) (foto: Vidrih M., 2017)

2.6.2 Željene rastlinske vrste
Sestava travne ruše je pri nas večinoma slaba, saj jo neustrezno izkoriščamo. Pri nas
imamo manj paše in posledično pašnikov, kot nam jih omogočajo naravne danosti, saj
izvajamo predvsem košno rabo travinja. Ta pa je dolgoročno dražja in tudi ne toliko
trajnostna kot pašna raba. Ob ne dovolj pogostem obtrgovanju se v travni ruši poveča delež
rastlinskih vrst z visokimi, trdimi stebli in širokimi listi. Ruša je tako vse bolj neokusna,
prebavljivost in hranilna vrednost pa se močno zmanjšata (Vidrih, 2005). Trave se namreč
obnavljajo z novimi stranskimi poganjki, ki pa jih brez pogoste rabe travne ruše ni, saj se
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ne ustvarja novega prostora. Dobrodošla pa ni niti zelo intenzivna raba, saj s pogosto
košnjo ali pašo onemogočimo semenenje nekaterih vrst trav in zeli ter s tem ohranjanje na
zemljišču (Kramberger, 1995). Zato je ključno, da ob koncu zime ocenimo stanje ruše in
glede na stanje le-te primerno ukrepamo.
Običajno za obnovo travne ruše na poškodovanih mestih prezimovališč ali kako drugače
praznih mestih uporabimo seme trav, kot sta na primer vrsti pasja trava in trstikasta bilnica.
Prva je zaželjena zaradi hitrega vznika in tekmovalnosti, druga pa zaradi globokih korenin
in počasnega razvoja. Uporabimo lahko tudi seme krmnih žit, kot so ječmen, oves in rž. Na
prezimovališču običajno ne uporabljamo travno deteljnih mešanic, oziroma ne dosejavamo
detelje, saj je dovolj pognojeno in posledično z dušikom preskrbljeno zemljišče (Vidrih,
2014).
Pri izbiri rastlinskih vrst za dosejavanje je pomembno upoštevati tudi energetsko vrednost
krme, ki jo podajamo kot neto energijo krme oziroma metabolno energijo. Rastlinske vrste
oziroma trave, ki so pri nas razširjene obenem pa imajo veliko vsebnost energije so
naslednje: mnogocvetna ljuljka, trpežna ljuljka (za pašo bolj primerna kot mnogocvetna),
hibridna ljuljka in tudi pasja trava. Pri zadnji je ključna lastnost pravočasna in zgodnja raba
glede na razvojne stadije (Kramberger, 1999), saj zelo hitro izgublja na hranilni vrednosti.

2.6.2.1 Navadna pasja trava
Navadna pasja trava (Dactylis glomerata L.) spada v botanično družino trav, kar pove že
njeno ime. Najbolj uspeva na nižinskih gojenih travnikih, v podrasti, ob poteh in njivah. V
Sloveniji je zelo pogosta vrsta. Navadno jo najdemo na globokih ali srednje globokih tleh z
veliko hranilnih snovi in karbonatov. Cveti od maja do avgusta. Je zelo cenjena trava med
rejci, uvrščena je med najbolj kakovostne trave pri nas. Uspeva v sušnih in vlažnih
razmerah ter je zelo primerna za pašo zaradi hitre rasti. Živina jo tako lahko popase 5-krat
pa tudi 6-krat na leto. Košnjo je potrebno narediti pred cvetenjem, sicer se ji hranilna
vrednost zelo zmanjša in rastlina oleseni. Velikokrat jo uporabljajo tudi vrtnarji za
zatravljanje senčnih delov vrtov in parkov. Torej je zelo primerna rastlina tudi za
obnavljanje travne ruše na pašniku, kjer so posamezni deli poškodovani od prezimovanja
živali.
Za navadno pasjo travo je značilen močen, šopast koreninski sistem iz katerega izraščajo
številna stebla dolga tudi meter. Na njih opazimo sploščene in gole listne nožnice. Listi so
široki približno 1 centimeter. Vejice nosijo značilno prepoznavno in gosto socvetje
oziroma late, dolge od treh do deset centimetrov. Klaski so sestavljeni iz rdečkastih,
vijoličnih in zelenih cvetov. Pleve so prekrite z dlačicami (Krese, 2003; Kosmač, 2010).
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2.6.2.2 Trpežna ljulka
Trpežna ljuljka (Lolium perenne L.) je še ena izmed cenjenih trav pri živinorejcih, saj ima
veliko hranilno vrednost in je primernejša za pašo kot košnjo. Uvrščamo jo sicer med nizke
vrste trav, saj zraste le 30 do 60 centimetrov visoko. Glede na čas latenja razlikujemo
zgodnje in pozne tipe trpežne ljulke (Korošec, 1997). Najbolj uspeva na rodovitnih
rastiščih bogatimi z dušikom, na meljastih in glinastih tleh. Prijajo ji sveža do vlažna tla.
Najdemo jo na gojenih travnikih, zelenicah in intenzivnih (močno poteptanih) pašnikih.
Pogosto jo tako najdemo v travnih mešanicah, bodisi za travnike bodisi za okrasne trate in
igrišča. Je vrsta trave, ki ji ustreza veliko sončnih dni. Cveti od maja pa vse do septembra.
Nekateri jo imenujejo tudi angleška ljuljka. Razširjena je po celem svetu (Stjepanović in
sod., 2008).
Ob teptanju hitro razvije nove poganjke, medtem ko jo suša ali nizke zimske temperature
hitro prizadenejo. Spomladi tako za njo, kadar je uporabljena sorta, ki slabo prenaša nizke
temperature, velikokrat ostanejo gola mesta v travni ruši, zato jo je potrebno ponovno
zasejati. Ob suši se njena rast popolnoma ustavi (Kosmač, 2010).
Za trpežno ljuljko so značilni številni stranski poganjki, ki se razrastejo v gosto travno rušo
z veliko pokrovnostjo. Listi trpežne ljuljke so značilno svetleči in temno zelene barve.
Socvetje predstavlja do 20 centimetrov dolg lat, ki je sestavljen iz značilno sploščenih
klaskov, tesno prilegajočih se bilki (Krese, 2003; Kosmač, 2010). Trpežna ljuljka je zaradi
svojih lastnosti pogosto uporabljena kot nosilna komponenta travno deteljnih mešanice za
nove setve ali direktno obnovo travne ruše (Korošec 1998).

2.6.2.3 Trstikasta bilnica
Trstikasta bilnica (Festuca arundinacea Schreber) spada med dobre trave. Podobna je
travniški bilnici. Odlikuje jo boljša odpornost in prilagodljivost slabšim tlem in podnebnim
dejavnikom. Odporna je na mraz, zimo in sušo. Kot krma je nekoliko bolj groba, zelena pa
ostane tudi pozimi. Pri novejših sortah so z žlahtnjenjem dosegli boljšo prebavljivost, kar
je posledica izboljšanje hranilne vrednost te travne vrste. Najdemo jo v Evropi, severni
Ameriki in Avstraliji ter severni Afriki. Odgovarjajo ji tako vlažna kot sveža ali pa suha
rastišča. Tako kot pri večini, tudi pri trstikasti bilnici kakovost vpada s časom oziroma
razvojem (Stjepanović in sod., 2008).
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2.6.2.4 Bela detelja
Na ruši pašnika si torej želimo koristnih in kakovostnih rastlinskih vrst. Ena izmed njih je
prav gotovo bela detelja (Trifolium repens L.), metuljnica, katera vpliva tudi na količino
popašene ruše. Bela detelja namreč poveča okusnost travne ruše na pašniku in v manjšem
deležu tudi na travniku. Tudi njena prebavljivost upada z razvojem in zorenjem počasneje
kot pri ostalih rastlinskih vrstah. Posledično se poveča prireja mesa na pašniku tudi do 30
%. Bela detelja in ostale metuljnice prispevajo tudi k večji oskrbi tal z dušikom in
posledično zmanjšajo potrebe po dognojevanju (Lušin, 1991). To jim omogoča simbiotski
odnos z bakterijami iz rodu Rhizobium, ki ustvarijo gomoljčke na koreninah metuljnic
(Baker in Williams, 1987). Korenine bele detelje so močne, s kratkimi koreninskimi laski
in ne pretirano razvejane. Drugo ime za belo deteljo je tudi plazeča detelja, saj ima plazeče
poganjke. Zanjo so značilne plitve korenine. Za rast potrebuje rodovitna tla in veliko
svetlobe.
Če želimo hitrejšo obnovo in prirast pri beli detelji po vsaki rabi, je smiselno gnojenje z
dušikom. Belo deteljo naj bi gnojili tudi ob setvi, in sicer z odmerkom vsaj 30 kilogramov
dušika na hektar (Korošec, 1998).
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3

MATERIAL IN METODE

Na trajni travni ruši Laboratorijskega polja Biotehniške fakultete v Ljubljani smo v
spomladanskem času leta 2017 postavili poskus s slučajnimi skupinami v treh ponovitvah,
v katerem smo proučevali vznik, pokrovnost, višino ruše in pridelek ob 1. rabi izbranih
krmnih rastlin, ki smo jih zasejali za potrebe obnove poškodovanih mest na
prezimovališču. Velikost posamezne vzorčne parcele, na kateri je potekalo vzorčenje, je
bila 2 m2. Vsaka vrsta je bila posejana na parceli veliki 2m2. In na vsaki lokaciji je imela
vrsta tri parcelice, ki so predstavljale 3 ponovitve. Poskus smo izvedli na prezimovališču,
kjer že od leta 2000 poteka prezimovanje ovc na prostem. V povprečju zasedajo ovce to
zemljišče vsako leto tri do štiri mesece (od decembra do marca), odvisno od zgodnosti
ponovne rasti ruše na ostalih površinah.
V poskus obnove ruše smo vključili tri vrste trav in eno vrsto metuljnice. Trave v
proučevanju so bile navadna pasja trava (Dactylis glomerata L.) sorta Treposno, trpežna
ljuljka (Lolium perenne L.) sorta Calibra, trstikasta bilnica (Festuca arundinacea Schreber)
sorta Quantum. Metuljnica je bila bela detelja (Trifolium repens L.) sorta Rivendel (slika
4).

Slika 4: Pogled na prezimovališče januarja (levo) in aprila (desno) (foto: Vidrih M., 2017)

Obnovo poškodovane ruše smo izvedli na treh mestih (lokacijah) in sicer: krmišču, ležišču
in napajališču (sliki 5 in 6). To so tri mesta na travnatem zemljišču, kjer poteka
prezimovanje živali in kjer je ruša običajno po koncu prezimovanja pokrita z izjedjo
oziroma ostanki krme (krmišče in ležišče) ali močno poškodovana zaradi pogostejšega
gaženja (napajališče). Ocenjevana sta bila parametra vznika in pokrovnosti, medtem ko
smo parametra višine rastlin in pridelka suhe snovi zelinja izmerili.
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Slika 5: Obnovo ruše smo izvedli na krmišču (levo) in ležišču ob hlevčkih (desno) (foto: Vidrih M., 2017)

Slika 6: Tretja lokacija obnove ruše je bila na napajališču (levo), mesta okoli solnika pa nismo vključili v
poskus (foto: Vidrih M., 2017)

Obnovo poškodovane ruše smo izvedli z direktno ročno setvijo izbranih krmnih rastlin v
priporočenih setvenih normah za obnovo ruše (navadna pasja trava - 10 kg/ha, trpežna
ljuljka – 15 kg/ha, trstikasta bilnica – 20 kg/ha in bela detelja – 7 kg/ha) v treh terminih in
sicer 1. februarja, 1. marca in 3. aprila 2017. Setev je bila opravljena na izjedo (krmišče), s
slamo pokrita tla (ležišče) oziroma samo tla (napajališče). Ob vsakem terminu setve je bilo
12 ploskev in skupaj v poskusu je bilo 36 ploskev. Po setvi smo tla rahlo pregrabili in
povaljali, predhodno krme in izjed nismo odstranjevali.
Februarja so prevladovali od dolgoletnega povprečja toplejši dnevi in povprečna mesečna
temperatura je bila povsod višja od dolgoletnega povprečja. Tudi marec je bil neobičajno
topel in sončen, konec aprila pa je bil zelo deževen.
Izidi proučevanja za vsako ploskev so bili odstotek vznika, odstotek pokrovnosti, višina
novo nastale travne ruše in pridelek suhe snovi ob 1. košnji. Vznik smo izrazili v odstotkih
po skali od 0 do 100 že 14 dni po setvi in sicer tako, da smo naredili njegovo oceno na oko.
Tudi pokrovnost smo izrazili v odstotkih in sicer po 30 dneh od setve, pri čemer smo
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poskušali čim bolje oceniti delež sejančkov in hkrati površino brez stare travne ruše.
Višino ruše oziroma mladih rastlin smo izmerili z ravnilom 45. dan rasti, pridelek pa smo
vzorčili na površini 0,25 m2 dva meseca po začetku poskusa in ga izrazili v masi suhega
zelinja po predhodnem standardnem postopku neposrednega direktni košnji določevanja
suhe snovi. Postopek je potekal tako, da smo s škarjami ročno porezali travo v okvirju
velikosti 0,25 m2. Zelinje je bilo dano v jutasto vrečo in nato v sušilnik za dva do tri dni
oziroma do konstantne teže. Sušenje je potekalo na 60°C. Nato je bil pridelek stehtan in
preračunan v t/ha.
Podatki so bili obdelani s postopki opisne statistike in so grafično predstavljeni s slikami,
ki so bile narejene s programom Microsoft Excel 2013.
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4

17

REZULTATI

Na krmišču so bila tla popolnoma pokrita z izjedo in je bilo v tem primeru najbolj
poškodovano mesto. Najmanj poškodovano mesto je bilo v tem primeru napajališče, kjer
so bila tla še delno pokrita s staro rušo.

4.1 VZNIK POSEVKA 14 DNI PO SETVI

Iz
Iz

Slika 7: Vznik (%) izbranih krmnih vrst pri treh datumih vzorčenja na krmišču (zgoraj), ležišču (na
sredini) in napajališču (spodaj) prezimovališča za ovce na Laboratorijskem polju Biotehniške
fakultete 14 dni po setvi.

Stanič A. M. Obnova travne ruše na prezimovališču za ovce.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

slike 7 je razvidno, da je največji vznik na krmišču prezimovališča za ovce na
laboratorijskem polju Biotehniške fakultete, dosegla bela detelja. Najmanjši vznik je bil pri
trstikasti bilnici. Drugi največji vznik je imela trpežna ljuljka, sledila pa ji je navadna pasja
trav. Omenjeni vrstni red glede na vznik velja za vse tri termine vzorčenja na krmišču.
Tudi na ležišču prezimovališča za ovce je imela najboljši vznik bela detelja, kar je še
posebej izrazito v prvem terminu vzorčenja, in sicer februarja. Po vzniku ji sledi trpežna
ljuljka, ki ima v tretjem terminu vzorčenja podoben vznik. Tretja na lestvici po vzniku je
navadna pasja trava, v vseh treh terminih vzorčenja pa je vznik trstikaste bilnice najmanjši.
Tudi na napajališču smo zabeležili največji vznik pri beli detelji in sicer v vseh treh
terminih vzorčenja. Beli detelji je po vzniku sledila trpežna ljuljka, kateri se je pri tretjem
vzorčenju pridružila trstikasta bilnica. V času drugega vzorčenja je bilo število vzniklih
rastlin pri navadni pasji travi in trstikasti bilnici izenačeno. Sicer pa smo v prvem in tretjem
terminu vzorčenja zabeležili najmanj rastlin navadne pasje trave, torej je imela najmanjši
vznik.

4.2 POKROVNOST POSEVKA PO 30 DNEH RASTI
Pri poskusu smo spremljali tudi pokrovnost rastlin. Največja pokrovnost na krmišču je bila
z Vzorčenjem v vseh treh terminih ugotovljena pri trpežni ljuljki, kar je smiselno, saj je to
vrsta z veliko pokrovno sposobnostjo. Sledila ji je navadna pasja trava. V prvem terminu
vzorčenja je imela najmanjšo pokrovnost trstikasta bilnica, v drugih dveh pa bela detelja.
Na ležišču prezimovališča za ovce je najboljšo pokrovnost v vseh treh vzorčenjih dosegla
navadna pasja trava, najmanjšo pa trstikasta bilnica. Navadni pasji travi je po pokrovnosti
sledila trpežna ljuljka, na tretjem mestu po pokrovnosti pa je bila bela detelja.
Na napajališču je bila dosežena najmanjša pokrovnost, vodilna vrsta z največjo
pokrovnostjo pa je bila v vseh treh terminih vzorčenja bela detelja. V prvem terminu
vzorčenja je najmanjšo pokrovnost dosegla trstikasta bilnica, v drugi dveh pa trpežna
ljuljka (slika 8).
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Slika 8: Pokrovnost posameznih krmnih rastlin na krmišču (zgoraj), ležišču (na sredini) in napajališču
(spodaj) po 30 dnevih rasti ob treh datumih vzorčenja na prezimovališču za ovce Laboratorijskem polju
Biotehniške fakultete.
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Slika 9: Višina (cm) posameznih krmnih rastlin na krmišču (zgoraj), ležišču (na sredini) in napajališču (spodaj) po
45. dnevih ob treh datumih vzorčenja na prezimovališču za ovce Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete.

Najvišja je bila v vseh treh meritvah navadna pasja trava, najnižja pa bela detelja (smiselno
glede na njeno rast). V terminu tretjih meritev se je navadni pasji travi z isto višino
pridružila trstikasta bilnica.
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Na ležišču prezimovališča so bile prav tako največje rastline navadne pasje trave,
najmanjše pa so bile rastline bele detelje. Navadni pasji travi je v vseh treh terminih
vzorčenja po višini rastlin sledila trpežna ljuljka, njej pa trstikasta bilnica.
Na območju napajališča na poskusu so bile rastline najmanjše. V prvem terminu
opazovanja so bile najvišje rastline trstikaste bilnice, v drugih dveh terminih pa navadna
pasja trava. V prvih dveh terminih so bile najnižje rastline bele detelje, v tretjem terminu
pa trstikasta bilnica. V drugem terminu vzorčenja sta bili povprečni višini trpežne ljuljke in
trstikaste bilnice izenačeni (slika 9).

4.4 PRIDELEK SUHE SNOVI ZELINJA PO 60 DNEH RASTI
Največji pridelek je na krmišču prezimovališča v vseh treh terminih vzorčenja dosegla
navadna pasja trava. Za njo po pridelku sledi trpežna ljuljka, nato pa trstikasta bilnica. V
vseh treh terminih vzorčenja ima bela detelja najmanjši pridelek.
Največji pridelek je na ležišču prezimovališča v vseh treh terminih vzorčenja dosegla
navadna pasja trava. Za njo po pridelku sledi trpežna ljuljka, nato pa trstikasta bilnica. V
vseh treh terminih vzorčenja ima bela detelja najmanjši pridelek.
Največji pridelek je na napajališču prezimovališča v vseh treh terminih vzorčenja dosegla
navadna pasja trava. Za njo po pridelku sledi trpežna ljuljka, nato pa trstikasta bilnica. V
vseh treh terminih vzorčenja ima bela detelja najmanjši pridelek (slika 10).
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Slika 10: Pridelek (t/ha) posameznih krmnih rastlin na ležišču po 60. dnevih ob treh datumih vzorčenja na
prezimovališču za ovce Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete.
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI
5.1

RAZPRAVA

Paša in prezimovanje živali na prostem imata na samo zemljišče tako pozitivne kot
negativne učinke. Mesta, na katerih se živali dlje časa zadržujejo, so krmišče, napajališče
in ležišče. Te tri lokacije smo zato tudi vzeli v proučevanje v našem poskusu. Rast rastlin
ovirajo tudi številni iztrebki, za katerimi ostajajo prazna mesta, kar posledično zmanjšuje
pridelovalno površino z zelinjem. Tako je po prezimovanju lahko pridelovalna površina
močno zmanjšana, obenem pa se razširijo neželjene rastlinske vrste in sicer pleveli
oziroma nezaželjene zeli. Zato je ključno, da rejec poskrbi tudi za obnovo travne ruše, saj s
tem, ko je žival prezimil na prostem, še ni storil vsega. Poškodbe tal zaradi gaženja
ustrezno preprečujemo in hkrati povečamo nosilnost tal le z gosto travno rušo (Vidrih,
2005).
Da imajo rastline na razpolago dovolj dušika, upoštevamo tudi pri dosejavanju travne ruše
oziroma krmnih rastlin. Mešanica semena za obnovo poškodovane ruše tako vsebuje
večinoma različne vrste trav, ki s poškodbami ruše izginjajo oziroma nam izboljšajo
pokrovnost tal. Ugotovili smo, da sta za dosejavanje zelo primerni zlasti navadna pasja
trava in trpežna ljuljka. Sejali smo tudi belo deteljo kot pašno vrsto metuljnice, ki je pri
ovcah v obroku zelo priljubljena. Navadna pasja trava je v mešanici zaželjena zaradi
hitrega vznika in tekmovalnosti, trstikasta bilnica pa zaradi globokih korenin, počasnega
razvoja in odpornosti na mraz in sušo. Trpežna ljuljka je zaželjena zaradi vsebnosti
energije, saj mora biti krmni obrok tako v hlevu kot tudi na paši uravnotežen.
Količino semena lahko v primerjavi s čisto setvijo prepolovimo (Korošec, 1997). Tako
smo storili tudi v našem poskusu, količina semena pa se je izkazala za ustezno.
V primeru prezimovanja živali na prostem je ključno, da organiziramo prezimovanje v
tako imenovanih žrtvovanih ogradah. Obenem pa vzamemo v zakup, da bo ta del pašnika
najbolj poškodovan, v smislu travne ruše in obilno pognojen. Poškodbe so seveda večje, če
zemljišče ni zmrznilo in je razmočeno. V poskusu smo ugotovili, da je obnova travne ruše
s prej omenjenimi rastlinskimi vrstami povsem mogoča. Obnovo ruše je potrebno opraviti
takoj po prezimovanju, spomladi, da se ne razširijo neželjene vrste. Ob enem preprečimo
tudi izpad pridelka, pa tudi stroški sprotnega dosejavanja so manjši kot pri kompletnem
vsejavanju travne ruše v poznejšem obdobju. Poleg izbire semena ima vpliv na uspeh
obnove ruše tudi predsetvena priprava, ki je lahko ročna ali strojna. Boljše ko je ta narejena
v suhem vremenu, boljši uspeh imamo pri vzniku in kasnejšem razvoju in rast vsejanih
vrst. Da se nam nezaželjene zeli ne pojavijo v prevelikem številu vrst in masi zelinja,
moramo z obnovo pričeti čim bolj zgodaj spomladi ali že konec zime.
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5.2

SKLEPI

Na podlagi raziskave, ki smo jo naredili v spomladanskem času na prezimovališču za ovce
in v kateri smo proučevali uspešnost obnove travne ruše s setvijo izbranih krmnih rastlin,
podajamo naslednje sklepe:
-

-

skrb za obnovo poškodovane ruše po zaključku prezimovanja živali na prostem je
ključen ukrep za trajno in kakovostno kmetovanje, kadar gospodarimo na travinju s
pašo domačih živali. V nasprotnem primeru se ruša zapleveli, taka pa ni več ne
kakovostna, ne ustrezna v vrstni sestavi.
izvedena direktna setev, brez predhodne obdelave tal se je v našem primeru
izkazala za povsem sprejemljivo.
najboljši vznik (med 65 in 75 %) je bil na vseh treh lokacijah (krmišče, ležišče in
napajališče prezimovališča) ocenjen pri beli detelji in to pri vseh rokih setve.
najboljši vznik dosejanih vrst je bil na krmišču, gledano kot povprečje, saj je tudi
najbolj pognojena lokacija.
navadna pasja trava je dosegla najboljšo pokrovnost na ležišču, na krmišču pa je tla
najbolje pokrila trpežna ljuljka.
višina rastlin po 45 dneh rasti je bila najnižja na napajališču, saj je to tudi najmanj
poškodovan del prezimovališča.
največji pridelek suhe snovi (4,82 t/ha) smo na krmišču izmerili pri navadni pasji
travi, ki je bila dosejana v začetku aprila.
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6 POVZETEK
Kadar rejci na prostem prezimujejo izbrane vrste domačih živali, kot so ovce in govedo ter
tudi konji, morajo poleg koristi take reje računati tudi na nekaj slabših plati prezimovanja.
Ena od teh je tudi poškodovanost travne ruše na delih zemljišča, kjer se živali preko zime
dalj časa zadržujejo ali se tja vračajo pogosteje. Če ni ustrezne sanacije teh delov
zemljišča, je rastni in vrstni potencial ruše tam tako spremenjen, da iz take površine ne
dobimo več zadovoljivega pridelka skozi vegetacijo. Zaradi gaženja, krmljenja, ležanja in
blatenja nastanejo na prezimovališču različno poškodovana mesta v travni ruši. Zato je
naloga rejca, da po zaključku prezimovanja takim zemljiščem nameni ustrezno skrb v
smislu obnove travne ruše, še posebej če so prezimovale na prostem živali velikega okvira.
Rušo lahko obnovimo na več načinov, v različnih spomladanskih mesecih in tudi z
različnimi vrstami krmnih rastlin. Pomembno je, da izvedemo obnovo prej in z bolj
kakovostnimi rastlinami, kot bi se ruša verjetno sama zgostila, najpogosteje z
nezaželjenimi rastlinami.
S poskusom smo želeli ugotoviti, katere vrste krmnih rastlin so najbolj ustrezne za hitro in
dovolj gosto formiranje travne ruše na mestih, kjer je zemljišče različno poškodovano,
pogaženo ali pognojeno. Prav tako smo želeli pridobiti podatke o primernem terminu
obnove ruše, saj začenja vegetacija s svojo rastjo danes bolj zgodaj kot v preteklih
obdobjih. V poskusu smo proučevali dejavnika termina setve in vrste krmnih rastlin.
Termin setve so bili od sredine februarja do sredine marca in vrste, ki smo jih uporabili so
bile navadna pasja trava, trpežna ljuljka, trstikasta bilnica in bela detelja. Tretji dejavnik, ki
je bil vključen v proučevanju so bila mesta na prezimovališču, ki smo jih obnavljali. To so
bila ležišče, mesto krmljenja in mesto napajanja. Izidi poskusa so bili vznik posevka,
odstotek pokrovnosti, višina posevka in pridelek suhe snovi zelinja. Parametre smo
ocenjevali 14. in 30. dan po setvi ter merili 45. in 60. dan po začetku setve.
Setev je bila opravljena ročno in v polovičnem odmerku od priporočene setvene norme.
Najboljši vznik (med 65 in 75 %) je bil ocenjen pri beli detelji in to tako med lokacijami
kot tudi roki setve. V povprečju je bil najboljši vznik sejanih vrst na krmišču. Navadna
pasja trava je dosegla najboljšo pokrovnost na ležišču, medtem ko je na krmišču tla
najbolje pokrila trpežna ljuljka. Višina rastlin po 45 dneh rasti je bila najnižja na
napajališču in tudi razlike med vsemi štirimi vrstami so bile tu najmanjše. Največ pridelka
suhe snovi (4,82 t/ha) smo na krmišču izmerili pri pasji travi, ko je bila sejana v začetku
aprila. Navadna pasja trava in trpežna ljuljka sta v poskusu obnove ruše prezimovališča
dosegle podobne rezultate. Ker se bo moral delež pašne reje znotraj živinoreje v Sloveniji
še povečati in bodo tudi rejci pogosteje prezimovali živali na prostem je potrebno
opozarjati tudi na vidik obnovo ruše na prezimovališčih (žrtvovani čredinki) in pri tem bo
tak,o kot smo ugotovili tudi v našem poskusu, najustrezneje uporabljati vrsti pasjo travo in
trpežno ljulko ali še bolje mešanico teh dveh vrst.
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