UŽÍVAJTE SI VÁŠ TRÁVNIK NAPLNO
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PÁR SLOV NA ÚVOD

V

ýznamnou súčasťou záhradného priestoru sú trávnaté plochy s kvalitným a udržiavaným trávnikom. Trávnik spĺňa nielen
estetickú funkciu, ale i rekreačnú, biologickú a
ekologickú. Trávne porasty chránia pôdu pred
vodnou a veternou eróziou.
V lete pri vyšších teplotách ochladzujú
mikroklímu odparovaním vody z listov. Listy tráv
zachytávajú i čiastočky prachu, ktoré s kvapkami rosy vytvárajú kondenzovanú vodu a znižujú
tým prašnosť prostredia. Dobre udržiavaný trávnik znižuje straty pôdnej vlahy a zvyšuje vododržnosť pôdy.
Nezanedbateľným je i fakt, že trávny porast produkuje veľké množstvo kyslíka, ktoré je
často vyššie ako to, čo produkujú stromy. Spot-

rebováva i veľké množstvo živín z pôdy, ktoré
by sa inak vyplavili do
spodných vôd a kontaminovali ich. Tieto funkcie plní iba vtedy, ak je
správne udržiavaný.
Trávnik, v ktorom
sa napríklad usídlila
burina, môže zvyšovať
prašnosť tvorbou peľu,
ktorý u ľudí vyvoláva
rôzne alergie. Tiež úniky
živín do podzemných
vôd sú nižšie, ak je trávnik správne hnojený.

Malý slovníček pojmov

Chlorofyl - je zelené rastlinné farbivo, ktoré hrá
dôležitú úlohu pri premene látok v rastlinnom
organizme, zúčastňuje sa na absorbcii svetla
rastlinou. Dôležitým prvkom pre jeho tvorbu je
horčík a dusík. Limitujúcim prvkom tvorby chlorofylu je svetlo.

Rizóm - podzemný výbežok
Stolon - nadzemný výbežok
Odnož - výbežok vyrastajúci v rámci trávneho
trsu
Stopové prvky - Už ich názov naznačuje – sú
to chemické prvky vyskytujúce sa v pôde vo
veľmi malom množstve. Sú to: železo (Fe), meď
(Cu), bór (B), zinok (Zn), molybdén (Mo). Často
sa označujú aj ako mikroelementy. Z hľadiska
výživy rastlín sú nesmierne dôležité práve v momente, keď niektorý z nich je v deficite, čo môže
spôsobiť následky z hľadiska príjmu živín iných,
dôležitejších prvkov výživy.

Metabolizmus - je proces premeny základných živín a energie medzi rastlinou a prostredím i v rastline samotnej. Pritom vznikajú z látok
jednoduchých látky zložitejšie, pričom na rast sa
spotrebuje určité množstvo energie.
Fotosyntéza - je zložitý proces, pri ktorom dochádza k premene slnečnej energie ,vody a oxidu uhličitého na organické látky, pričom sa do
ovzdušia uvoľňuje kyslík.

Enzýmy - sú látky bielkovinového charakteru,
ktoré plnia úlohu katalyzátorov v procesoch
premeny látok a energie v rastlinnom organizme. Súčasťou enzýmov sú vitamíny.
Proteíny - bielkoviny patria k základným stavebným látkam rastlinnej bunky, kde prebieha
nepretržitý proces tvorby a rozkladu bielkovín.
Najvyššia rýchlosť tvorby bielkovín je v období
najvyššieho rastu buniek. V období nepriaznivých podmienok, pri nedostatku svetla, dochádza k rozkladu bielkovín.
Aminokyselina - je základnou stavebnou jednotkou bielkovín, môžu byť základnou súčasťou
i iných organických látok. Sú prvotným produktom asimilácie amoniaku prijímaného z vonkajšieho prostredia.

Odpovedzte na otázky ešte pred čítaním ďalších stránok
• viete, že existuje až 8000 druhov tráv a tráva
tvorí najväčšiu skupinu vegetácie na svete?
• viete, že tráva je najväčší producent O2 a najväčší fixátor CO2 a môže rásť kdekoľvek na
svete?
• máte skúsenosti s trávnikom?
• mali ste možnosť už zakladať trávnik?
• mali ste možnosť zakladať trávnik z koberca?
• uvedomujete si, že pre krajší vzhľad a lepší
stav trávnika je potrebné sa oň starať?
• viete, že najefektívnejší spôsob, ako udržať či
vylepšiť stav trávnika, je správna výživa?
• aký druh kosačky používate? - viete, že podstatná časť procesov vplývajúcich na stav trávnika sa odohráva pod zemou?
• máte trávnik pod automatickou závlahou?
• viete, že nadmerné polievanie trávniku viac
škodí ako prospieva?

• viete, koľko vás stojí liter vody?
• viete, že nie je dôležité NPK zloženie hnojiva,
ale koľko živín a za akú dobu ich dokáže trávnik efektívne spotrebovať?
• viete, že trávnik má v rôznych ročných obdobiach odlišné nároky na jednotlivé živiny?
• viete, že síra je základnou časťou výživy pri
trávnikoch?
• viete, že trávnik by sme mali kosiť čo najčastejšie a skosiť čo najmenší kúsok stebla?
• viete, že trávna zmes je tvorená pomerom rôznych trávnych druhov?
• viete, že v rámci jedného trávneho druhu existujú stovky odlišných odrôd?
• viete, že odlišné trávne druhy majú úplne odlišné nároky na živiny, zálievku a starostlivosť?
• viete, že pokiaľ zvolíte nekvalitnú trávnu zmes,
akékoľvek ďalšie zásahy na trávniku sú menej

efektívne, ako keby ste zvolili zmes z kvalitných odrôd?
• koľko peňazí ste ochotní investovať na m2
trávnika v prípade, že by ste mali istotu, že váš
trávnik bude naozaj TIP - TOP?
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PRÍPRAVA PÔDY
Príprava pôdy je veľmi dôležitým prvkom pred založením trávnika.
Ak zanedbáte tento činiteľ, veľmi ťažko sa neskôr odstraňujú problémy.
Ktorá pôda je vhodná pre trávnik?
Hlinitá pôda
Udržiava dobre vodu a živiny.
Aby ste do nej mohli vysiať
osivo, je potrebné ju upraviť

Ílovitá pôda
Ide o ťažkú pôdu, ktorá má
30% ílovitých častí. Prijíma
veľa vody, ťažko sa oteplí,
prevzdušňuje a dobre viaže živiny. Pri zrážkach zostáva bahnitá, v období sucha tvrdá a popraskaná.Ťažko
sa obrába.
Piesčitá pôda
Piesčitá, ľahká pôda sa ľahko
zohreje ale i ochladí. Ľahko
sa obrába, dobre prepúšťa
vodu, čím sa rýchlo vyplavujú
živiny. Voda je nevyužitá.
Vápenatá pôda
Ide o pôdu, ktorá obsahuje asi
40% vápenca. Je to pôda chudobná na živiny a suchá, ktorá
prijíma málo vody.
Najvhodnejšia je stredne
ťažká, piesčito - hlinitá pôda.
Ak máte ťažkú pôdu, pridajte podiel piesku, ak
je vaša pôda piesčitá, pridajte hlinu.

Dobrá (vľavo) a zlá pôdna štruktúra

Ako sa pripraví pôda?

N

ajdôležitejšie je odstránenie buriny, preto že neskôr, keď je už trávnik založený, sa jej
tak ľahko nezbavíte.Odporúčame použiť
prípravok, ktorý ničí buriny aj s koreňmi, prípadne
iné totálne herbicídy.
Na prípravu pôdy pred výsevom je najlepšie použiť BLECAVATOR

P
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Stroj na základné spracovanie pôdy v kamenistom
teréne. Preoseje pôdu, vyzberá kamene od veľkosti cca 5 cm. Kamene sú zberané do samovykladacieho zásobníka s kapacitou 3000 kg.

Výhody stroja:
Ideálny stroj na prípravu pôdy pred výsevom.
Zdvíha a prehadzuje
pôdu, kamene a skaly na triediace sito,
ktoré pôsobí ako zariadenie na dstraňovanie skál, presunie
ich do dolnej časti
spracovanej plochy a
jemnú zeminu ukladá na vrchnú časť
spracovanej plochy.
Veľké kamene
vyhodí na povrch
pôdy. Jedným prechodom urovná povrch. Použiteľný na
golfové ihriská, športové ihriská, verejnú
zeleň, súkromné záhrady.

Pôda po opracovaní blecavatorom

Stone Picker

Význam živín v pôde
H je dôležitý ukazovateľ priamo súvisiaci
s množstvom vymeniteľných vodných
iónov v pôde. Vo významnej miere môže
byť ovplyvnené množstvom vápnika (Ca), ktorý
je do pôdy dodávaný vo forme vápencov. Vyššie
pH, najmä vyššie ako 7,0, môže zablokovať príjem stopových prvkov, najmä mangánu (Mn) a
fosfátov, čím sa vytvárajú podmienky pre výskyt
neželaných trávnych druhov, najmä Lipnice ročnej. Odporúča sa použiť hnojivá na sulfátovej či

Stone Picker

nitrátovej báze, ktoré okysľujú pôdu, čím sa dosiahne redukcia pH.
Optimálna hladina pH 5,0 - 6,5 je ideálna
pre rast väčšiny kultúrnych trávnych druhov.
Nižšie pH, najmä nižšie ako 4,5, spôsobuje zvýšenú rozpustnosť stopových prvkov a vyššiu
mieru vyplavovania, ktoré prinesie nedostatok
živín.
Výsledkom môže byť tvorba trávnej plsti.
Pridajte vápenec, čím sa hladina pH zvýši.

Fosfor (P)

Mikroelementy

Meď (Cu)

Je potrebný pre proces prenosu energie, fotosyntézy a rozkladu uhlohydrátov. Je dôležitý pre
rast koreňov.

Je ich možno porovnať s vitamínmi v ľudskom
organizme - sú potrebné v malom množstve,
ale sú absolútne nevyhnutné.

Aktivuje enzýmy zodpovedné za rast rastliny a
je dôležitý v procese dýchania. Je tiež súčasťou
v procese vytvárania chlorofylu. Meď nie je príliš
mobilná v oblasti koreňov.

Draslík (K)

Zinok (Zn)

Je využívaný v metabolizme a formovaní bunkových membrán. Bunka s pevne napnutou
membránou potláča útok rôznych chorôb. Je
dôležité udržiavanie pomeru draslíka k horčíku
medzi 3:1 do 4:1.

Podieľa sa na syntéze chlorofylu a reguluje spotrebu cukru. Vysoká hladina fosfátov v pôde zamedzuje príjmu zinku.

Nedostatok medi sa prejavuje extrémne tmavomodro - zeleným sfarbením trávnika a zvädnutosťou listov.

Horčík (Mg)

Mangán (Mn)

Je nevyhnutný pre produkciu. Účinnosť horčíka je výrazne ovplyvňovaná vápnikom a draslíkom. Preferovaný pomer vápnika s horčíkom je
4:1 a draslíka s horčíkom je 3:1 až 4:1.
Dusík (N)

Príznaky nedostatku Zn sa niekedy javia ako
zvädnutosť listov.

Je veľmi dôležitý stopový prvok, nevyhnutný
pre syntézu chlorofylu, metabolizmus uhľohydrátov a aktiváciu rastu enzýmov. Nedostatok sa
zvyčajne prejavuje na mladých rastlinách chlorózou. Pri vysokom pH je príjem mangánu blokovaný.

Je zodpovedné za energiu dýchania a zároveň
za produkciu enzýmov, ktoré sú katalyzátormi
rastu a delenia rastlinných buniek.
Nadmerné množstvo fosforu v pôde zamedzuje
príjmu železa rastlinami.
Nízka hladina železa v pôde má za následok
chlorózu listov.
Vápnik (Ca)
Je potrebný vo veľkom množstve pre zdravý rast
trávnika. Vápnik je hlavnou zložkou bunkových
stien.

Nie je bežne merateľný v pôde, lebo je veľmi
rozpustný a jeho hladina sa rýchlo mení. Vysoká
hladina N: bujný rast s oslabenými listami, tmavozelená farba listov.

Nízka hladina vápnika oslabuje bunkové steny,
výsledkom je nerovnomerný rast, bledé listy.
Vyhýbajte sa však použitiu vysokého množstva
vápnika, pretože rýchlo mení hodnotu pH. Vyrovnanosť pôdy pomáhajú zlepšiť hnojivá s výťažkami morských rias.

Optimálna hladina N: stály rast a optimálna
faba.
Nedostatočná hladina N: bledé - žlté listy, odumieranie listov smerom odspodu, pomalý rast.
Síra (S)
Je nevyhnutný prvok potrebný pre rast trávnika
a trávny porast ju potrebuje vo veľkých množstvách .
Nízka hladina síry vytvára chlorózu mladých listov. Pokiaľ je v pôde v nadbytku, znamená to,
že sa nahromadila v dôsledku nepriepustnosti
Graf uvoľňovania mikroelementov v závislosti od pH
koreňovej časti a odporúča sa zlepšiť drenáž.

Na správne založenie a udržanie vysokej
kvality trávnika je nevyhnutné dosiahnutie
vyváženého pomeru živín v pôde. Rekreačné a športové trávniky sú dnes omnoho
viac ako kedykoľvek v minulosti predmetom vysokého opotrebovania. Greenkeperi
a firmy starajúce sa o údržbu trávnikov sú
pod vysokým tlakom: treba udržať vyso-

Železo (Fe)

kú kvalitu trávnika čo do „pevnosti a súdržnosti“, ale zároveň aj veľmi atraktívny
vzhľad trávnika.
Nevyhnutným štartovacím bodom akéhokoľvek výživového programu by mala byť
úplná analýza pôdy - momentálny východiskový stav pôdy.
Aj zdanlivo homogénny trávnikový porast
môže mať rôznu hladinu živín. Potreba
hnojenia každého trávneho porastu je iná
v závislosti od stavu živín v pôde. Aplikovaním jednotného výživového programu na
viac plôch nemusí priniesť žiadaný účinok
a v niektorých prípadoch dokonca účinok
negatívny.

Vysoká hladina vápnika má vplyv na príjem
ostatných živín rastlinami (napr. horčíka.) Vyhýbajte sa používaniu umelých hnojív a vápnika
súčasne. Príjem všetkých živín je veľmi závislý od
pH pôdy, preto udržanie, prípadne upravenie
hladiny pH je snáď najdôležitejšou podmienkou
efektívneho hnojenia.

Pri zostavovaní výživového programu treba prihliadať i na ďalšie faktory ako: odroda, prípadne trávny druh, typ pôdy, obsah
ílu a piesku a v neposlednom rade i klimatické a geografické podmienky.
Pri väčších realizáciách a projektoch vám
ponúkame možnosť vyhotovenia špičkovej pôdnej analýzy v laboratóriách firmy
SCOTTS® vo Veľkej Británii. Podľa odporúčaní laboratória je treba robiť analýzy každý 1-4 roky.
Vzorky odoberáme po konzultácii s našimi
poradcami podľa požiadaviek a možností.
Odporúčaná hĺbka odberu je 8 - 15 cm .
Výstup analýzy: stanovenie pH, stanovenie základných prvkov a mikroelementov i s určením optimálnych hladín týchto
prvkov a následne vypracovanie alternatív
plánu hnojenia. Analyzujeme až do hladiny stanovenia CEC (Cation exchange capacity), t.j. údaj, preukazujúci výmenníkovú
kapacitu katiónov, čiže množstvo potenciálnych živín, pri ktorom si dokáže analyzovaný druh pôdy udržať optimálne pH.
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VÝBER OSIVA
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a trhu je mnoho osív, ktoré sú kvalitné a rozhodnúť sa správne nie
je často ľahké. Aby ste urobili správne rozhodnutie, musíte vedieť,
čomu bude trávnik slúžiť a potom si pozorne prečítať zloženie. Osivo obsahuje niekoľko druhov a odrôd, ktoré majú odlišné vlastnosti.

N

Rizóm - podzemný výbežok
Stolon - nadzemný výbežok
Odnož - výbežok vyrastajúci v rámci trávneho. trsu

PSINČEKY

KOSTRAVY

Psinček tenučký (Agrostis tenuis)

Kostrava červená trstnatá (Festuca rubra commutata)

Jeden zo základných trávnych druhov v luxusných trávnikoch. Má veľmi
jemné listy. Trstnatá tráva s krátkymi stolonmi a rizómami. Vysievame v
zmesiach, pomaly klíči, ale pri pravidelnom kosení vytvára hustý trávnik.
Rastie na všetkých typoch pôd, v suchých a kyslých pôdach sa môže stať
dominantnou.

Jeden zo základných trávnych druhov v trávnikoch. Netvorí rizómy ani stolony, ale husté trávne trsy. V chladnejších oblastiach je dôležitou zložkou
trávy, pretože je odolnejšia voči chladu ako ostatné druhy Kostravy červenej. Pre vysokú hustotu porastu je dôležitým komponentom v zmesiach,
pri ktorých sa vyžaduje nízke kosenie porastu. Rastie vo všetkých typoch
pôd, okrem ťažkých ílov. Znáša sucho, toleruje tieň.

Psinček poplazový (Agrostis stolonifera)

Kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra rubra)

Trstnatá tráva, rýchlo sa rozrastajúca stolonmi. Má jemné listy. Pri pravidelnom kosení tvorí hustý trávnik, je však plytko zakoreňujúca, čo znamená
málo odolná voči suchu a záťaži. Používa sa v zmesiach hlavne pre vápnité
pôdy. Vyžaduje úrodné a nie kyslé pôdy.

Je dobre vitálna a adaptabilná odroda. Formovaním silných rizómov je
schopná veľmi rýchlo uzatvoriť prázdne trávne plochy. Znáša extrémne
letné teploty lepšie než ostatné druhy Kostravy červenej. Rastie na všetkých typoch pôd okrem ťažkých ílov. Znáša sucho, toleruje tieň. Používa sa
do trávnych zmesí pre všetky typy trávnikov.

Psinček psí (Agrostis canina montana)

Kostrava ovčia (Festuca ovina)

Objavuje sa v trávnikoch ako prímes, nedosahuje vlastnosti Psinčeka tenkého a nepoužíva sa v zmesiach na okrasné trávniky. Trstnatá tráva tvoriaca rizómy má drsnejšie listy. Je veľmi tolerantný voči suchu.

Je to trstnatá tráva, ktorá netvorí rizómy. Ide o veľmi adaptabilný druh, ktorý dobre znáša sucho, chlad a toleruje tieň. Listy majú modrastý nádych,
nové odrody majú jemné listy.

LIPNICE

MATONOHY

Lipnica lúčna (Poa pratensis)

Mätonoh trváci (Lolium perenne)

Je veľmi častou a žiadanou zložkou okrasných trávnikov. Veľmi pomaly klíči, avšak po vyklíčení sa veľmi rýchlo rozširuje a zapĺňa prázdne miesta v
trávniku. Má jemné listy, vytvára rizómy, je menej tolerantná voči častému
a nízkemu koseniu. Darí sa jej vo všetkých typoch pôd, obzvlášť v piesočnatých a kamenistých.

Je zložkou takmer všetkých trávnych zmesí. Znáša záťažové podmienky.
Veľmi rýchlo klíči, netvorí rizómy, ale veľké množstvo odnoží. Novovyšľachtené odrody sú tolerantné voči nízkemu a častému koseniu. Nie je náročný
na pôdne podmienky.

Lipnica hájna (Poa nemoralis)

Timotejka lúčna (Phleum pratense)

Je častou zložkou trávnych zmesí pre tienisté miesto. Je to trstnatá tráva,
nevytvára rizómy, pri častom kosení mizne z trávnika. Má jemné listy.

Je zložkou úžitkových trávnych zmesí, pestovaných na ťažkých pôdach.
Nie je vhodnou zložkou okrasných trávnikov. Neznáša časté kosenie, toleruje však chlad a premokrené pôdy.

Lipnica obyčajná (Poa trivialis)

Hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus)

Je častou zložkou úžitkových trávnych zmesí. Toleruje tienisté miesto,
často je konkurenčnou trávou Lipnice lúčnej. Vytvára rizómy, je menej tolerantná voči záťažovým podmienkam a suchu ako Lipnica lúčna. Znáša
dobre ílovité a ťažké pôdy.

Je nežiadúcou prímesou všetkých typov trávnikov. Má podobný vzhľad
ako mätonoch, je veľmi odolná voči suchu a záťažovým podmienkam.

Lipnica ročná (Poa annua)
Nachádza sa vo všetkých typoch trávnika, kde sa šíri prirodzenou cestou
semenami. V okrasnom trávniku je nežiadúcou prímesou. Je to trstnatá
tráva, nevytvára stolony, znáša časté nízke kosenie,neznáša suché podmienky.

Timotejka uzlatá (Phleum bertolonii)
Je vhodná do úžitkových trávnikov

7

VÝSEV ALEBO MAČINOVANIE
V súčasnosti existujú dva spôsoby zakladania trávnika:
výsev a mačinovanie, teda položenie hotových trávnych kobercov - mačín.
Príprava plochy

Č

i už trávnik zakladáme výsevom alebo
mačinovaním, je potrebné plochu najprv
dôkladne pripraviť. Plocha musí byť zbavená burín, najjednoduchšie aj najúčinnejšie je
chemické odburinenie. Najvhodnejším podkladom pod trávniky sú stredne ľahké, piesočnaté
pôdy so stredným obsahom humusu.
Ťažšie a menej priepustné pôdy môžeme zľahčiť pridaním piesku, alebo organickej
hmoty - záhradnícky substrát, alebo kompost.
V prípade, že už máme rozprestretú kvalitnú
ornicu (150-200 mm) bez väčších hrúd, musíme
plochu urovnať hrabaním a valcovaním, čím sa
aj primerane utuží. Na takto pripravený podklad
môžeme založiť trávnik vybraným spôsobom.

sejbe je potrebné obohatiť pôdu štartovacou
dávkou hnojiva.
Prvé kosenie čerstvo založeného trávnika
sa robí až po vzídení väčšiny tráv do výšky 10
až 12 cm. Výška 1. kosenia by nemala byť nižšia
ako 6 - 7 cm.

Mačinovanie
U trávnikov zakladaných mačinovaním je
hlavnou výhodou okamžité docielenie požadovaného efektu. Treba rátať s tým, že je to už kus
živej hmoty, o ktorú sa predtým staral tím skúsených odborníkov a všetky počiatočné problémy,
s ktorými sa stretneme pri vysievaných trávnikoch, za nás už ktosi vyriešil. S tým sú spojené
samozrejme aj vyššie zriaďovacie náklady.
V našich podmienkach zatiaľ u mnohých
ľudí prevláda názor, že ide o exkluzívny a drahý
spôsob zakladania trávnikov, čo však v konečnom súčte nákladov na dopestovanie trávnika
do štádia, kedy spĺňa všetky kritériá kvality, nemusí byť vždy pravdou. Trávne koberce sú už
ošetrené proti hubovým chorobám, hrdziam a
burinám.
Pri zakladaní trávnika mačinovaním prakticky vylúčime problém s likvidáciou burín, s
počiatočným kosením, s prihnojovaním priemyselnými hnojivami a pod. Ďalšou nespornou výhodou zakladania trávnika týmto spôsobom je
skutočnosť, že trávnik môžeme zakladať počas
celého vegetačného obdobia, pokiaľ neklesnú
teploty pod bod mrazu. Jednou z nevýhod sú
náklady na dopravu.

Výsev
U trávnikov zakladaných výsevom sú
hlavnou výhodou nižšie zriaďovacie náklady.
Nevýhodou je potreba podstatne intenzívnejšej
starostlivosti v počiatočnom štádiu, vyššie náklady na chemické prípravky a pod.
Pre rovnomernosť výsevu je potrebné
vysievať dvakrát kolmo na seba. Po vysiatí sa
osivo zapracuje do pôdy, do hĺbky max. 10 mm,
pretože trávy v počiatočnom štádiu klíčenia nie
sú schopné prerásť z väčšej hĺbky a klíčenie trávneho osiva by tak bolo príliš nerovnomerné. Po
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Vyššie počiatočné náklady
so založením trávnika mačinovaním sa v priebehu sezóny zhruba
vyrovnajú s nákladmi na vypestovanie kvalitného vysievaného
trávnika. Výber spôsobu založenia
trávnika teda záleží hlavne
od toho, koľko času chceme a môžeme venovať pestovaniu trávnika.

VÝSEV TRÁVNIKA
Najvhodnejšie obdobie na výsev trávnika od apríla do začiatku júna.
Na jar je totiž pôda mierne zohriata a suchšia.
Výsev sejačkou alebo
aplikátorom osív

V

ýsev je možné vykonávať v jarnom, letnom a jesennom období v závislosti od
prítomnosti a typu závlahového systému.
Pri výseve sa používa sejačka alebo aplikátor
osív. Využívaním profesionálnej techniky je osivo zapracované do hĺbky rovnomerne. Rastliny
vschádzajú rýchlejšie a porast sa pomerne rýchlo zapája. Niektoré sejačky sú vhodné na málo
dostupné miesta.Na trhu sú aj multifunkčné
stroje, ktoré vykonávajú viac činností a sú vybavené hnacou jednotkou.
Do pôdy sa zapracuje hnojivo, najlepšie
zásobné. Aby bol trávnik rovnomerne sfarbe-

Proseed - na dosevy

ný, malo by sa hnojivo zapracovať pomocou
rozmetadla - buď malého ručného, alebo pri
väčších plochách pomocou profesionálnych
aplikátorov.
Po aplikácii hnojiva sa môťe aplikovať osivo asi 2 cm hlboko. Pre rovnomernosť výsevu je
potrebné vysievať dvakrát kolmo na seba. Osivo sa nesmie zapracovať hlboko, pretože trávy
v počiatočnom štádiu klíčenia nie sú schopné
prerásť z väčšej hľbky a klíčenie trávneho osiva
by tak bolo príliš nerovnomerné. Aj osivo sa aplikuje pomocou rozmetadiel. Na záver sa plocha
zľahka prehrabe s vrchnou vrstvou pôdy a povrch sa opäť povalcuje.
Semienka pri okrajoch cestičiek a pri terase sa vysievajú hustejšie. Teraz je dôležité dobre
poliať plochu - najlepšie hadicou, ktorá nestrie-

ka prudko na jedno miesto, aby sa nevyplavilo
osivo a hnojivo. Voda musí vytvárať sprchu, ktorej kvapky padajú oblúčikom k zemi. Najvhodnejší čas na polievanie sú večerné hodiny - voda
sa tak rýchlo neodparuje a rozdiel medzi teplotou vody a vzduchu nie je tak veľký. Rozhodne
nepolievajte počas horúcich dní.
Pôda nesmie až do klíčenia semien preschnúť. Ak je teplé a vlhké počasie, začne osivo
klíčiť už o pár dní - podľa jednotlivých trávnych
druhov v zmesi. Dôležité je v prvých dvoch týždňoch klíčenia udržiavať plochu rovnomerne
vlhkú. Pri kúpe kvalitnejšej zmesi, kde sú odrody,
ktorých klíčivosť je 21 dní, sa neobávajte toho,
ak vám osivo po dvoch týždňoch ešte neklíči.
Ak ste nehnojili pri sejbe, je potrebné obohatiť
pôdu štartovacou dávkou hnojiva.

Sejačka Maredo - na veľké i malé semená

Najvhodnejší čas na výsev
Semienka tráv klíčia pri teplote, ktorá ani v
noci neklesne pod 10°C. Táto teplota musí trvať
dlhšie ako týždeň, aby sa dosiahol želaný efekt.
Najvhodnejšími mesiacmi sú máj a jún, kedy
sa semienkam na slnečnom mieste darí najviac. Výsev na jeseň má tú výhodu, že nehrozí
uschnutie osiva. Semienka, ktoré nevyklíčili na
jeseň, vyklíčia na jar. Holomrazy sú rozsudkom
smrti pre trávne osivo.

Správny postup výsevu
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HYDROOSEV

H

ydroosev - je metóda výsevu trávnika,
ktorá sa vykonáva špeciálnymi strojmi,
ktoré zmes nastrekujú na osievanú plochu. Zmes, ktorou sa vysieva, obsahuje osivo,
hnojivo a biologický tmeliaci materiál, ktorý
udržuje osivá na povrchu pôdy. Do zmesi sa zvyčajne pridáva farbivo pre presné určenie osiatej
plochy. Hydroosev bol po prvýkrát predstavený
v USA v roku 1950 ako najekonomickejšie riešenie výsevu pozdĺž diaľnic.
Hydroosev má široké uplatnenie - zakladanie trávnikov na súkromných pozemkoch,
svahoch, okrajoch priehrad, golfových ihriskách,
pri budovaní parkov, rekultiváciách pozemkov,
pri výstavbe športovísk, na letiskách a obnove
porastov po požiaroch alebo ťažobnej činnosti.
Výhodou hydroosevu je rýchlejšia aplikácia, rovnomerné rozloženie osiva a hnojiva,
tvorba hustejšieho porastu, vysievanie aj na ťažko prístupných miestach a zníženie pôdnej erózie. Zastúpenie jednotlivých zložiek v zmesi pre
hydroosev závisí od stanovištných podmienok a
účelu využitia trávnika. Hydroosev sa môže vykonávať počas celého roka.

Hnojivá, ktoré sa do zmesi pridávajú,
umožňujú rýchly rozvoj životaschopného koreňového systému, poskytujú potrebné živiny po
dobu 10 týždňov. Je potrebné mať na pamäti, že
hnojivá nenahrádzajú pôdu, ale ju vylepšujú. Ak
je pôda nekvalitná, je potrebné pridať organickú
hmotu.
Hydroosev nie je magický spôsob vysievania bez zváženia, aké trávne osivo treba
použiť. Takže je dôležité zohľadniť výber osiva.
Vyberte typ osiva, ktorý berie do úvahy faktory,
ako napríklad zloženie pôdy, pH pôdy, teplotné
podmienky, klimatické podmienky, obsah solí,
živín, nečistôt.
Výhodou hydroosevu je rýchlejšia aplikácia, rovnomerné rozloženie osiva a hnojiva, tvorba hustejšieho porastu, vysievanie aj na ťažko
prístupných miestach a zníženie pôdnej erózie.

Hydroosev sa robí strojom Easy lawn.

PRÍPRAVKY NA SKVALITNENIE PÔDY

V

yužitie pôdnych kondicionérov pri zakladaní a údržbe trávnikov
Základom zdravého a vitálneho
trávnika je predovšetkým silný a mohutný koreňový systém, ktorý získame vytvorením čo
najlepších podmienok pre jeho rast. Jednou z
možností je i používanie vhodných pôdnych
kondicionérov. Pôdne kondicionéry sú stále častejšie používaným prostriedkom na zlepšenie
nepriaznivých pôdnych podmienok, a tým aj
zdravotného stavu trávnikových
porastov.
H2Pro, mykorízy, ZEOPRO,
Biodenit, rašelina,
AXIS

voľne v pôde , avšak ich množstvo sa vplyvom
používania chemických prípravkov znižuje.
Mykorízne prípravky obsahujú spóry , ktoré sa pri styku s koreňom rozrastajú , vytvárajú
koreň a kolonizujú koreň. Vo vnútri koreňa sa
vytvoria mechanizmy na transport živín a látok.
Podhubie húb sa rozrastá do väčších hĺbok ako
korene rastlín. Týmto spôsobom sú pre rastliny
dostupné živiny a voda i z väčších hĺbok. Rastlina s dobre založeným koreňovým systémom
je odolnejšia voči vplyvu stresových faktorov ,
napadnutiu chorobami. Rastlina poskytuje mykoríznym hubám sacharidy, ktoré sú potrebné
na ich výživu. Mykorízne huby môžu byť - ektomykorízne - rozrastajú sa po povrchu koreňa

(dreviny) - endomykorízne - prenikajú- vrastajú
- do koreňov rastlín (bylinné rastliny, trávy).

vľavo - s mykoríznym prípravkom,
vpravo - bez prípravku

vľavo - trávnik po použití mykoríznych prípravkov, vpravo - bez prípravku

Benefity mykoríznych húb
• stimulujú príjem živín – P a N
• uvoľňujú „zablokované„ živiny (napr. fosfatázy- sprístupňujúce fosfor)
• zmierňujú stres zo sucha
• redukujú pôdny stres (napr. zhutnenie)
• urýchľujú klíčenie a zmierňujú stres z presádzania rastlín
• stimulujú rast a úrodu
• oslabujú patogénne huby

Mykorízy
Je to symbióza (vzájomne
výhodná spolupráca) medzi určitými druhmi húb
a koreňmi rastlín.
Mykorízne huby
sa
nachádzajú
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hnedá farba - korene rastlín,
biela farba - mykorízne vlákna

TRÁVNY KOBEREC
Príprava pôdy

P

ríprava pôdy je podobná prípravám na
siatie.Poraďte sa s nami a vyberte správny trávny koberec. Rozdiely sú nielen v
trávnych zmesiach, hrúbke trávnej mačiny, ale
hlavne v kvalite pestovania. Spolu vyberieme
koberec, kde nebude rozhodujúca iba cena, ale
splní sa účel položeného koberca.
Trávny koberec by mal byť vysadený na
správne pripravenej pôde. Je to rovnako dôležitá podmienka, ako mať pre siatie prichystané
to správne trávové osivo. Jej výsledkom by mala
byť pôda pripravená na kultiváciu, hladká, nezaburinená a bez podobných rušivých elementov,
akými sú chumáče trávy, pýr plazivý, kamienky.
Často sa ukáže dôležitým vyplieť pôdu.
Je to takisto jedna z dôležitých prípravných procedúr, ak je pôdna štruktúra príliš hutná. Taktiež
treba preorať, poprevracať alebo prekopať pôdu
- spôsob prevzdušnenia závisí od veľkosti plochy. Ak do vrchnej vrstvy pripravenej pôdy zapracujete vlhčiace činidlo, zabránite uschýnaniu
koreňov po položení trávneho koberca. Ďalším
krokom by malo byť kultivácia pôdy bránením
alebo úplným splanírovaním.
Pôda by nemala byť príliš nekompaktná,
voľná, tak aby sa rozpadávala na prach. Jej stlačenie je preto veľmi dôležité, a to aj z toho dôvodu, že všetky nedostatky v pôde sa čoskoro
po výseve prejavia. Prosím pamätajte na to, že
keď trávny koberec pripájate ku chodníkom a i.,
musíte rátať s jeho približne 2 cm hrúbkou.<

Ak mačina zakorení
Do 10 dní zvyčajne vyháňa nové biele
korienky. Ak nie, musíte skontrolovať, či
nepotrebuje závlahu. Výsadba trávnika v tieni spôsobí, že bude koreniť
veľmi pomaly - možno vôbec nie. Z
toho dôvodu neodporúčame vysádzať
trávnik na úplne zatienené plochy.

Zavlažovanie pred výsadbou
a skladovanie
Veľmi suchá pôda musí nutne byť dôkladne zavlažená približne 24 hodín pred výsadbou
trávnika. Je ťažké zavlažovať podsadbovú vrstvu
pôdy až po výseve trávnika. Ak táto nie je dostatočne vlhká, rastúca vrstva bude odoberať všetku vlahu priamo z trávnych kobercov.
Trávny koberec je produkt podliehajúci
rýchlej skaze. Ak sa skladuje v teplotách nad 15
stupňov Celzia, skoro hnije. Z uvedeného dôvodu by ste trávnik mali sadiť hneď po jeho obdržaní. Tie palety, ktoré použijete ako posledné,
musíte uchovať v tieni a pod prístreškom, aby
ste minimalizovali vysúšanie a prehriatie.
Ak sú trávne koberce suché, mali by ste
ich zľahka osprchovať.

Pokládka trávneho koberca
Vaša práca bude jednoduchšia, ak výsadbu trávneho koberca začnete od najdlhšej časti
ohraničenia trávnika a potom budete postupovať smerom von. Okraje môžete jednoducho
vyformovať pomocou noža alebo rýľom. Príjazdová cesta môže byť založená umiestnením
dosiek na už zasiatu trávu.
Neodporúča sa namáhať čerstvo vysiatu
plochu jazdením alebo pohybom iných ťažkých
telies. Trávnik ľahko zakorení do pôdy, akonáhle
bude kontakt medzi pôdou a koreňmi správny.
V rámci jeho vylepšenia by bolo žiadúce trávnik
jemne prevalcovať. Masívne veľké valcovače nie
sú vhodné - viac uškodia ako pomôžu. Jemne
prevalcovať trávnik treba okamžite po vysadení
a pred prvým zavlažovaním.

Zavlažovanie je nutnosť

Hnojenie
Tri týždne po uložení trávnika sa odporúča pohnojenie asi 2 až 3 kg hnojiva NPK (16-412, t.j. 16% dusíka, 4% fosfátu, 12% draslíka) na
100 m2, prípustné je aj použitie iného podobného hnojiva. Malo by byť opakované po 6 až
8 týždňoch.

Spoje medzi trávnymi
kobercami
Po založení trávnika by mali byť drobné
medzery vyplnené 2 mm vrstvou hnojiva zmiešaného s pieskom, pieskom alebo humusom,
ktorý je podobný vrchnej časti pôdy na obsiatom území. Je možné odporučiť použitie vlečnej siete pre vyrovnanie vrstvy a dopravenie
piesku do spojov. Toto zahnojenie by sa malo
aplikovať bezprostredne po výsadbe a len ľahkým zariadením.

Kosenie
Kosenie trávnika by malo prebiehať zvyčajným spôsobom, odporúčame do výšky 3 až
5 cm. Pri jednom kosení by ste rozhodne nemali
trávu skosiť o viac ako jednu tretinu jej pôvodnej výšky.

Odloženie/načasovanie
vertikálneho kosenia.
Na prvé vertikálne kosenie by ste mali
vyčkať aspoň 2 mesiace po výsadbe. Keď je trávnik správne založený, prvé vertikálne kosenie sa
zvyčajne uskutoční počas priaznivého rastu trávy, t.j. v apríli - máji alebo auguste - septembri.

Aby ste získali dobrý výsledok, „štedré“
zavlažovanie je nevyhnutnosťou. Poliať je nutné
okamžite po výseve a prevalcovaní. Aj pôda aj
výsadba musia byť nepretržite polievané, až kým nedôjde
k založeniu trávnika. Množstvo použitej vody závisí od
počasia. Treba dávať pozor
predovšetkým na horúce a
veterné počasie. Odporúčam 15 až 20 mm vody každý
druhý alebo tretí deň, neskôr
postupne rozšíriť rozptyl
medzi dňami súbežne s postupujúcim zakoreňovaním
trávnej plochy do pôdy. Stále majte na pamäti, že pôda
musí byť uchovávaná vo vlhkosti, až kým trávnik nebude
kompletne založený.
RYAN Heavy Duty Sod Cuter - vyrezávač koberca
11

VÝŽIVA TRÁVNIKA
Kosením trávy odoberáme aj živiny z pôdy, ktoré sú potrebné na jej rast.
Ak živiny do pôdy nevrátime, trávnik zostane bledý, pomaly rastie a redne.
Čo potrebuje trávnik?
Dusík (N)
stimuluje rast trávnika, zabezpečuje sýtozelenú
farbu listov. Aplikujeme min. raz za sezónu, na
jar a v lete.
Účinok - zelená farba trávnika a rýchly rast. Hnojivo na jarné a letné hnojenie musí obsahovať
dusík, ak nie, nekupujte ho. Dusík môže byť v
pomaly alebo rýchlo uvoľňujúcej sa forme. Rast
trávnika nie je žiadúci v zime , preto hnojivo na
jesenné hnojenie by ho malo mať nižší obsah
dusíka.
Fosfor (P)
podporuje rast koreňov. Aplikujeme raz za sezónu na jar alebo na jeseň.
Účinok - stimuluje tvorbu koreňového systému,
čo má za následok skorší príjem živín z pôdy na
jar, zvýšený príjem živín a vody počas leta, výraznejšiu tvorbu bočných výhonkov na jeseň.
Draslík (K)
podporuje dobrý zdravotný stav trávnika. Aplikujeme raz za sezónu na jar alebo na jeseň
Účinok - Podporuje odolnosť trávnika voči stresovým faktorom - suchu, chorobám, chladu.

Aké je ideálne trávnikárske
hnojivo?
•
•
•
•
•
•

rýchlo a ľahko umiestniteľné na porast
pravidelné uvoľňovanie živín
uniformné a vyrovnané granulky
dlhodobo pôsobiace
netoxické
nezapáchajúce a bezprašné

Pred aplikáciou

a draslíkom. Je vhodné aplikovať dusík v rýchlo
pôsobiacej i pomalym pôsobiacej forme. Môže
sa použiť hnojivo s herbicídnym účinkom. Ak
sa objavia prázdne miesta v trávniku, môžeme
hnojiť podobnými hnojivami aj v lete.
Na jeseň sa zásadne nehnojí dusíkom v
rýchlo pôsobiacej forme. Použijeme hnojivo s
obsahom draslíka, ktorý podporí dobré prezimovanie. Zvlášť dôležité je hnojenie po suchom
lete.
Tradičné hnojivá

Ako aplikujeme hnojivá
Ručná aplikácia - aplikujte polovičnú
dávku hnojiva pohybujúc sa v jednom smere
a druhú pohybujúc sa kolmo na prvú aplikáciu.
Aplikátor - aplikuje sa jedným smerom a
pohybovať by ste sa mali rovnakou rýchlosťou.
Pri aplikovaní hnojív pomocou väčších aplikátorov dosiahnete rovnomernejšie rozmiestnenie
hnojív na povrchu trávnika.

Aplikácia tradičného
hnojiva
Ide o nerovnomerné rozmiestnenie granúl na povrchu v dôsledku nerovbnakej hmotnosti a rôznych živín v rôznych granuliach, čo
má za následok, že nie každá rastlina dostane
rovnakú dávku N,P,K, výsledkom čoho je nerovnomerný rast.

Aplikácia hnojiva
s postupným uvoľňovaním
Všetky živiny sú v jednej granuli s veľmi
príbuznou hmotnosťou, takže každá rastlina
dostne rovnakú dávku N,P,K. Výsledkom je rovnomerný rast trávnika.

Po aplikácii

Kedy treba hnojiť
Je potrebné sledovať predpoveď počasia
a nehnojiť vtedy, ak je predpovedané dlhodobé
sucho. Hnojivo sa pridáva vtedy, ak je trávnik
suchý a pokosený. Ak neprší do dvoch dní po
hnojení, dôkladne sa zavlaží.

štrbinový aplikátor

Základné pravidlá hnojenia
Dusíkom hnojíme ako prvým na jar, pretože trávnik začína intenzívne rásť. Môže sa hnojiť aj kombinovaným hnojivom spolu s fosforom
12

rotačný aplikátor

S postupným uvoľňovaním živín

Uvoľňovanie živín v závislosti od typu použitého hnojiva

1. Tradičné hnojivá

2. Hnojivá s postupným uvoľňovaním živín

Aplikátory hnojív
Rovnomerné rozmiestnenie granúl na povrchu trávnika je veľmi dôležité, aby každý
kus trávnika dostal rovnaké množstvo živín
a neobjavili sa nevyfarbené miesta v trávniku. Na správnu aplikáciu hnojív je nevyhnutné požiť správny aplikátor.
Aplikácia hnojiva a osiva
Pomocou aplikátorov - rozmetadiel sa aplikuje osivo a hnojivo rovnomerne - trávnik
je rovnako hustý po výseve a po hnojení má
rovnakú farbu na celej ploche.

Easy hand

Easygreen

Accupro 2000

Ručný aplikátor určený na aplikáciu granulovaných hnojív, posypovej
soli a dosev trávového
semena. Veľmi jednoduché použitie. Je vhodný
najmä na nedostupné miesta a menšie plochy.
Je vyrobený z kvalitných plastov.

Rotačný aplikátor, plastové kolesá, zásobník 15 kg. Vhodný na výsevy a hnojenie.

Profesionálny aplikátor, zásobník 45 kg,
kryt proti dažďu, šírka rozmetania 2 - 6 metrov.

Postrek roztokom hnojiva
Pri hnojení vodorozpustnými hnojivami
dosiahnete najrýchlejší, ale zároveň najkratší účinok na trávnik. Je potrebné ho týždenne
opakovať. Živiny zo zálievky sa môžu buď odpariť s vodou, alebo stečú z dosahov koreňov. Je
tu i veľké riziko spálenia porastu a nerovnomerného zavlažovania, ak nie je zálievka aplikovaná
automaticky.

UPOZORNENIE
Hnojivá aplikujeme na suchú trávu - minimalizujeme tak
nežiaduce vyzbieranie hnojiva topánkami alebo kolesami
rozmetadla. Hnojivá vyžadujú,
aby sa plocha čo najrýchlejšie
po aplikácii výdatne zavlažila.

Čo znamená kontrolované
uvoľňovanie živín?
Obal živice na každej granuli kontroluje
denné uvoľnenie živín, ktoré závisí od teploty
pôdy a hrúbky obalu. Uvoľňovanie živín je optimálne pre rastliny. Vyššia teplota pôdy urýchli uvoľňovanie živín a predĺži dobu účinnosti.
Každá jedna granula obsahuje všetky výživné
látky, čiže korene rastlín dostávajú vždy rovnaký
pomer živín. Obal granúl bráni vymývaniu živín
z pôdy, nehrozí teda poškodenie životného prostredia..

Cyklus rastu trávnika pri aplikácii bežného, ľahko vyplaviteľného hnojiva

Granulované hnojivo s trvalým účinkom
zabezpečí rovnomernú výživu na dlhú dobu
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KOSENIE TRÁVNIKA
Kosenie je základný úkon, ktorým zabezpečujeme trávnik v dobrej kondícii.
Ak nevykonáme žiadne iné úkony, kosenie je nevyhnutné.

K

osenie závisí od mnohých faktorov (druh
trávy, požiadavky trávnika, cieľ použitia).
Odborníci vravia, že nízke kosenie
môže urobiť viac zla ako dobra. Vyšším kosením sa trávnik stáva viac odolný a vyskytuje sa
v ňom menej burín. Frekvencia kosenia závisí
od vlastností trávnika. Naraz nie je vhodné kosiť
viac ako tretinu aktuálnej výšky trávnika. Ak ste
vynechali kosenie pár týždňov a tráva je oveľa
vyššia, ako sa vyžaduje, koste trávnik na viackrát
a medzi jednotlivými koseniami je ideálne vynechať pár dní.
Odporúčame meniť smer kosenia, pretože ak kosíte stále jedným smerom, budú mať
steblá trávy tendenciu si ľahnúť a kosenie bude
nedostatočné. Pri kosení nízkeho trávnika nie je
nutné odstraňovať pokosené zvyšky trávy - po
pár dňoch zvädne, a tým dodá do pôdy späť výživné látky, hlavne dusík.

Výška kosenia
3,8 cm - nebezpečenstvo, že nežiadúce „ hrubé“
trávne druhy začnú dominovať nad požadovanými „ jemnými“ trávnymi druhmi.
3,2 cm - úžitkový trávnik - na jar, jeseň a za suchých podmienok
2,5 cm - úžitkový trávnik v lete

Pred kosením

Výber kosačky

1/ nastavte si správne výšku nožov na kosačke

Kvalitná kosačka neznamená drahá kosačka. Zväčša cena kosačiek rastie tak, ako rastie
kvalita materiálu, z ktorého je vyrobená. Najdôležitejšou časťou kosačky sú kosiace nože. Tupými kosiacimi nožmi nikdy nedosiahnete kvalitnú
kosbu a rez trávneho listu je rozstrapkaný, cez
otvorené miesta, ktoré sú väčšie, sa do trávnika
dostáva veľa škodcov a chorôb, s ktorými následne bojujeme.
Vybrať si môžete kosačku vretenovú , rotačnú alebo traktorovú.
Aký je rozdiel medzi vretenovou a rotačnou kosačkou?
Rozdiel je tak výrazný ako rozdiel medzi
nožnicami a nožom. Vretenové kosačky majú
postup založený na princípe páru nožníc, rotačné kosačky na princípe vodorovne rotujúceho
noža. Podobne veľký rozdiel je aj v čistote rezu.
Tráva zrezaná vretenovou kosačkou je zdravšia,
hustejšia, zelenšia a nemá po kosení tendenciu
hnednúť.

2/ ak je to možné, koste vtedy, ak je trávnik suchý a pôda pod trávnikom aspoň čiastočne
vyschnutá
3/ vyčistite pred kosením plochu , ktorú idete
kosiť
4/ plánujte smer kosenia- malo by to byť kolmo
na predchádzajúci smer kosenia
5/ poznajte dobre svoju kosačku - hlavne ako
treba rýchlo zastaviť v prípade potreby
6/ nekoste za príliš veterného počasia, hlavne
na konci jesene a v zime

Počas kosenia
1/ používajte správnu techniku- choďte s kosačkou vždy priamo a vždy rovnakou rýchlosťou
2/ nenechajte kosačku s bežiacim motorom bez
dozoru
3/ pri kosení majte vhodné oblečenie, nikdy nekoste bosí
4/ ak máte kosačku so zásobníkom, vždy včas
vyprázdnite zásobník
5/ nikdy neopravujte a nenastavujte kosačku,
pokiaľ je v činnosti

Kedy kosiť

2 cm - luxusný trávnik na jar, jeseň a za suchých
podmienok
1,2 cm - luxusný trávnik v lete
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Vo všeobecnosti začneme v marci, končíme v októbri v závislosti od počasia.
Ako často kosíme závisí od druhu trávnika, počasia, stavu pôdy, stavu trávnika a ročného
obdobia. Výška trávneho porastu je najlepším
meradlom , ktorý určuje, kedy kosiť.Vo všeobecnosti platí, že kosíme vtedy, ak výška trávnika je
o 1,2cm vyššia ako odporúčaná výška kosenia .
Kosíme 2x týždenne - počas leta, keď
trávnik intenzívne rastie a 1 x týždenne na jar, na
jeseň a počas suchého obdobia v lete.
Kosenie menej
často ako raz týždenne počas aktívneho
rastu trávnika má za
následok
redukciu
veľkého
množstva
listov. Výsledkom je
oslabenie trávnika a
invázia burín a machu.
Ak trávnik vyrástol príliš vysoko /napr. počas
dovolenky/, skoste ho
najprv na polovičnú
výšku požadovanej
konečnej výšky trávnika a o niekoľko dní
skoste znovu na konečnú výšku porastu.

Traktorová kosačka
Efektívna pre kosenie väčších trávnikových plôch 3 000 až 5 000 m2 aj s možnosťou
mulčovania. Pracuje na princípe rotujúceho
noža, ktorý pretína rastlinu. Počas otáčania noža
vzniká v priestore
krytu podtlak a jeho
účinkom sa tráva
vyťahuje nahor a následne je useknutá.
Benzínová rotačná kosačka
No.20950
Ručná vretenová kosačka
Je to benzínová kosačka pre
menšie záhrady. Do
kosačky sa natankuje
čerstvý bezolovnatý
benzín. Výška kosenia sa nastavuje podľa potreby. Motor sa
štartuje pritlačením
ovládacej tyče žacieRotačná kosačka
ho noža a zatiahne
sa ručný štartér. Posekaná tráva sa ide
do zberného koša.
Olej sa mení každých
50 hodín a vzduchový filter sa čistí každý
rok.
Vretenová kosačka

Traktorová kosačka

Využívajú na kosenie valec, ktorý otáčaním kosí steblá tráv. Valec a spodný nôž sa
zväčša nedotýkajú a sekajú trávu dokonale a
presne. Bývajú ručné, alebo pohodlnejšie sú
elektrické či akumulátorové modely.

KOSENIE TRÁVNIKA
REGULATÓRY
RASTU

R

astové regulátory plnia funkciu regulácie
rastu a vývinu. Sú schopné urýchľovať,
spomaľovať alebo inak modifikovať metabolické procesy, ktorých výsledkom sú zmeny
v raste, vývine a morfogenéze rastlín. Použitím
rastových regulátorov je možné tiež dosiahnuť
úsporu nákladov na kosenie. Ich účinok sa prejavuje zníženou produkciou hmoty a potrebou
menšej frekvencie kosenia, čím sa ušetria celkové prevádzkové náklady na ošetrovanie trávnikov. Vyšľachtenie drobnolistových odrôd ďateliny plazivej, označovaných spoločným názvom
„microclover“, použiteľných do okrasných, aj do
niektorých športových trávnikov, je prínosom
tak z ekonomického, ako aj ekologického hľadiska. Ďatelina plazivá viaže prostredníctvom
symbiotických hrčkotvorných baktérií dusík zo
vzduchu, ten sa dostáva do pôdy a trávy ho
môžu využiť, čím sa znižuje potreba hnojiť touto živinou. Tým, že si dokáže zabezpečiť vlahu
hlbším koreňovým systémom, prispieva k zlepšeniu vzhľadu trávnikov aj v období letného
deficitu vlahy.

Hnojivá s obsahom rias
Hnojivá s morskými riasami sú vyrobené
z ručne zberaných morských rias Ascophyllum
nodosum. Proces extrakcie prebieha za studena,
takže všetky molekuly zostávajú bioaktívne.
Konečný výrobok je koncentrovaný a filtrovaný, aby bola zabezpečená maximálna rozpustnosť a ľahká aplikácia. Extrakt je bohatý na
rastové regulátory - auxíny, giberelíny, cytokiníny, vitamíny, minerály a rastové
hormóny.Všetky
prípravky stimulujú rast koreňov,
podporujú spevnenie trávnika a
vegetatívny rast.
Rastové hormóny
Vľavo - 2 aplikácie regulápomáhajú chrátora rastu, menej hnojiva,
niť rastliny pred
vpravo - bez regulátoru
stresom z chorôb,
rastu a viac hnojiva
tepla a chladu.

Účinky regulátorov rastu
• zvýšenie aktivity a množstva mikroorganizmov v prostredí koreňov
• uvoľnenie živín na formy dostupné pre
rastliny
• zvýšený príjem živín
• aktivácia rastu koreňov
• zvýšenie odolnosti voči stresu
• zvyšuje odolnosť rastlín voči patogénom
• urýchlenie samoobnovy trávnika po poškodení
• zrýchlenie klíčenia po výseve
• rozklad plsti

pred aplikáciou a po aplikácii

VLHČIACE ČINIDLÁ- H2PRO

N

ovinka H2Pro je najnovším nástrojom
manažmentu koreňovej sústavy trávnikov. Vlhčiace činidlo H2Pro bolo vyvinuté, aby pomohlo pri riešení dvoch hlavných
problémov, súvisiacich so zavlažovaním - nedostatok vody a s tým spojené náklady na závlahu
a „dry patch“.
Nová 3D technológia H2Pro zabezpečuje,
že voda lepšie preniká aj do spodných vrstiev
pôdy.

H2Pro
• Významne znižuje nároky pôdy na zavlažovanie
• Účinne napomáha pri symptómoch
tzv.“dry patch“,
• Účinne pôsobí v koreňovej zóne a nielen
na povrchu
• Výborné prenikanie do pôdy
H2Pro obsahujúca 3D technológiu je unikátna v tom, že obsahuje aktívne látky s tromi
rozličnými dĺžkami reťazcov - krátke, stredné a
dlhé reťazce. To umožňuje väčšiu flexibilitu aplikačných programov a trvalejší efekt na koreňovú sústavu.
Krátke reťazce zabezpečia excelentné počiatočné zavlažovacie schopnosti a rozpadnú sa
v rozmedzí 4-6 týždňov. Stredne dlhé reťazce sa

brozura_2.11.indd 15

rozpadnú v rozmedzí 6-10 týždňov a dlhé reťazce sa rozpadnú asi po 20 týždňoch.

Problém udržiavania vody
Potreba dosiahnuť čo najväčšiu efektivitu
pri zavlažovaní a zabrániť nadmernému zavlažovaniu, bola hlavným kritériom pri vývoji H2Pro.
Pri nedostatku vlahy v koreňovej zóne trpia
rastliny stresom z nedostatku vody , pri nadmernom prevlhčení trpia korene nedostatkom
vzduchu. Zabezpečenie optimálneho obsahu
vody v koreňovej zóne je nevyhnutné k vytvoreniu povrchu v čo najvyššej kvalite.

Kvalita závlahovej vody
Ďalší problém, s ktorým sa stretávame,
je kvalita dostupnej závlahovej vody. Až príliš
často je vysoko kontaminovaná . Pretože iný
zdroj často nie je
k dispozícii, je nutné, aby sa použitím optimálneho
množstva
vody
zabránilo prílišnému
aplikovaniu
kontaminovanej
závlahovej vody.
Nová 3 D technoBez vlhčiaceho činidla

lógia H2Pro zabezpečuje, že vlaha je využívaná
s maximálnym účinkom v koreňovej zóne, výsledkom čoho je menšia potreba zavlažovania
a úspora vody.

„Dry patch“.
Ďalším problémom súvisiacim s vlahou
pre profesionálov starajúcich sa o trávniky je
kontrola a manažment „dry patch“- suchých
miest v trávniku, ktoré vznikajú vytvorením vodoodpudivých lokalít v koreňovej zóne. Tieto
nepravidelné miesta trávnika sú pod neustálym
stresom z nedostatku vlahy. Tvoria sa rozkladom
organických látok z plsti a aktivitou húb spôsobujúcich čarovné kruhy „fairy rings“. Tieto látky
pokrývajú 50 mm vrchných častíc pôdy koreňovej zóny a počas procesu vysychania tvrdnú.
Keď tieto častice stvrdnú a získajú nepolárny náboj - stávajú sa vodoodpudivými.

S bežným vlhčiacim činidlom

S H2Pro
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ÚDRŽBA A RENOVÁCIA TRÁVNIKA
Dosev

Čo je to plsť?

Skarifikácia

Dosevom renovujeme trávnik a zvyšujeme jeho hustotu. Môžeme ale aj cielene meniť
zloženie (zastúpenie jednotlivých druhov) trávnika. Výber správneho typu osiva s vyhovujúcou
klíčivosťou je prvým krokom k úspechu. Nevyhnutné je zabezpečiť optimálne podmienky
na klíčenie a vzchádzanie. Teplota vzduchu by
ma byť nad 12 º C, optimálna je vysoká vlhkosť
vzduchu.
Odstránenie plsti, prevzdušnenie trávnika
pred dosevom, závlaha do vyklíčenia osiva a zapojenia porastu je samozrejmosťou.
Na výber je niekoľko strojov, ktoré možno na dosev použiť. Pri doseve je treba zapraviť
osivo už do existujúceho trávnika. Priestor pre
osivo sa vytvorí prerezaním alebo prepichávaním trávnika. K tomu sa používajú valce s hrotmi
alebo nožmi. Tieto valce sú umiestnené pred vysievacím ústrojenstvom alebo bývajú tiež k dispozícii ako prídavné zariadenia strojov na výsev.

Plsť je vrstva mŕtvych a živých častí rastlín
(koreňov, výhonkov, stebiel, stvolov, listového
tkaniva...), ktorá sa vytvára tesne na povrchu
pôdy. Môže byť rôzne hrubá. Je to vlastne starina, ktorá bráni prieniku vody a živín do pôdy.
• ponechané ústrižky pokosenej trávy
• intenzívne hnojenie dusíkom
• vysoké kosenie pri trávach s nadzem• nými výbežkami
• kyslé pH
• sucho

Skarifikácia je operácia, ktorú možno charakterizovať ako hlbšiu vertikutáciu. Ide o prerezávanie do väčšej hĺbky 5 - 12 mm. Vykonáva sa
s cieľom odstránenia plsti a odumretých rastlinných zvyškov, keďže tieto vytvárajú na povrchu
pôdy nepriepustnú vrstvu pre vzduch, čo môže
mať negatívny dopad na zdravotný stav trávnika. Jej výsledkom je na jednej strane odstránenie plsti a prevzdušnenie povrchovej vrstvy substrátu, avšak na druhej strane spôsobuje väčšie
poškodenie rastlín. Skarifikovať sa odporúča
hlavne v priaznivých podmienkach, kedy trávnik
nie je príliš opotrebovaný, a kde možno hnojiť a
je k dispozícii závlaha.
Trávnik sa po skarifikácii zapieskuje, pohnojí a do prerezanej pôdy sa zrealizuje dosev
kvalitným osivom (ak ide o silnejšie zaťažované trávniky napr. športové, odporúča sa dosiať
osivom s vyšším obsahom Mätonohu trváceho,
ktorého osivo rýchlo klíči. Potom trávnik ľahko
zavalcujeme a udržujeme vlhký, až kým nám
nevyklíči semeno.

Plsť do výšky 13 mm je prospešná

Kedy je plsti veľa?
Sejačka na dosev pre väčšie plochy

Vertikutácia
Je odstránenie plsti (stariny) z trávnika.
Odporúča sa na jar (marec/apríl) a na jeseň. V
podstate ide o povrchové prečesávanie trávnej
mačiny. Operácia teda umožňuje prienik vzduchu a vody, odstráni organickú hmotu z povrchu
pôdy – bez aerifikácie koreňovej zóny. Nezvýši
vzdušnú
a vodnú
k apacitu v koreňovej
zóne,
neodstraňuje
organickú
hmotu z
koreňovej zóny
- na to
treba
aerifikoNajkvalitnejšiu prácu odvedie vertikutátor vať.
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Vrstva plsti do 13 mm môže byť veľmi
prospešná, pretože zvyšuje odolnosť trávnika
voči opotrebeniu a izoluje pôdu pred extrémnymi teplotami vzduchu. Keď je však táto vrstva
hrubšia, nevýhody vysoko prevážia výhody. Čím
je vrstva hrubšia, tým sú problémy väčšie.

Termín vertikutácie
Vhodné obdobie je na jar (apríl, marec) a
na jeseň (september, október). Vertikutáciu sa
neodporúča robiť v lete, prípadne za suchých
podmienok a na stresovaných trávnikoch. Trávnik sa pred vertikutáciou nakrátko pokosí a vertikutuje sa najskôr pozdĺžne a potom priečne
- aspoň 2x do roka.
Trávnik je po vertikutácii oslabený a vyzerá zdevastovaný, preto je potrebná minimálne 7-dňová regenerácia. Spravidla ihneď po
vertikutácii hnojíme. Sprievodným kultivačným
opatrením vertikutácie môže byť vykonanie top
dresingu (zapracovanie vrstvy piesku maximálne hrubú 1,5 cm - pôda tak bude priepustnejšia
a odolnejšia voči machu), aplikácia prípravku
proti machu a dosev vhodného trávneho druhu. Po vertikutácii dochádza k väčšiemu prístupu vody a živín, podporí sa odnožovanie.

Aerifikácia
Utlačené trávne plochy neprepúšťajú
vzduch ku koreňom, takže trávy zaostávajú v
raste. Neťahajú sa do hĺbky a trávnik vykazuje
nízku odolnosť voči stresu. Aby sa tomu zabránilo, je potrebné prevzdušnenie trávnika - aerifikácia.

Aerifikácia dutými hrotmi

Vertidrain

Je považovaná mnohými trávnikovými
manažérmi za jeden z najvýhodnejších postupov na udržanie vysoko kvalitného trávnika.
Športové plochy, ktoré majú vysoké zaťaženie
a nie sú pravidelne aerifikované, majú zvyčajne
pomaly rastúci, a nie veľmi pekný trávnik. Prevzdušnenie dutými hrotmi zabezpečí zlepšenie na najdlhšie obdobie, čo sa týka infiltrácie
vzduchu a vody, rýchlosti priesaku a zdravšieho
koreňového systému. Napriek tomu sú tu dva
vedľajšie efekty prevzdušnenia, na ktoré sa musí
pamätať: povrchové porušenie a zvyšky trávnika - „špunty“. Povrchové porušenie stresuje trávnik, ale agresívne prihnojenie a zavlaženie skráti
ozdravovací čas trávnika.

Zhutnená pôda spôsobená intenzívnym využívaním športovísk a ťažkými strojmi na údržbu je
najväčší problém , s ktorým sa stre távajú manažéri športovísk.
Korene rastlín rastú v priestoroch medzi pôdnymi časticami a keď tieto priestory sú redukované zhutnením povrchu, korene majú nedostatok vzduchu , vody a živín , čo má za následok slabý a
nerozvinutý koreňový systém. Bez silného koreňového systému sa rastliny stávajú slabé a náchylné
na napadnutie chorobami. Problém zhutnenia pôdy riešia aerifikátory, ktoré narušujú zhutnený povrch pôdy a prevzdušňujú pôdu. Samochodný Verti-Drain 7007 je vhodný na malé i na väčšie trávne
plochy športového charakteru . Prednosťou je nízka hmotnosť , dobrá manévrovateľnosť a dostupnosť aj na miestach ,kde sa väčšie stroje nedostanú.

Vybrané špunty
•

•

odstrániť zberom v prípade, ak chceme
zlepšiť kvalitu pôdy (napr. pri ílovitých
trávnych základoch). Vhodné je následné
pieskovanie kremičitým pieskom.
nechať zaschnúť a následne rozbiť zaťahovacou sieťou a použiť ako top dressing, ak
máme kvalitnú piesočnato-hlinitú pôdu.

Rozmery dutých hrotov na väčšine strojoch sú od 7 mm do 20 mm a hĺbka je poväčšine
70 mm až 200 mm.

Aerifikácia plnými hrotmi.
Pri aerifikácii plnými hrotmi sa vytvorí
otvor, ale neodstráni sa pôda - špunty sa nevyberajú. Aerifikácia plnými hrotmi minimálne
narušuje povrch, niekedy sa nazýva tiež „rozbitie pôdy“, pretože plné hroty spôsobujú „trasenie“, čo naruší podpovrchové zóny - špeciálne
s hĺbkovým prevzdušňovačom (do 300 mm).
Táto časť zariadenia môže špeciálne pomôcť v
prevzdušnení hlboko stlačených sekcií trávnika.

Aerifikácia plnými hrotmi samostatne
vykonávaná nie je komplexným aerifikačným
programom. Treba mať na pamäti, že opakovaným použitím plných hrotov môžeme skutočne
vytvoriť kompaktnú zónu v pôde, hlavne ak použijeme rovnaký priemer a hĺbku hrotov. Aerifikácia plnými hrotmi sa začleňuje do regeneračného programu hlavne ak je potrebné zlepšenie
v krátkom čase, čo sa týka infiltrácie vody a priesaku s minimálnym poškodením povrchu (napr.
počas sezóny).

Regenerácia trávnika - postup
Krok 1: Odstránenie buriny
Krok 2: Moss Controll - odstránenie machu
Krok 3: Skarifikácia - odstránenie plste
Krok 4: Prevzdušnenie - vzduch a voda prenikne do pôdy
Krok 5: Výsev
Krok 6: Top dresing - zlepšenie štruktúry pôdy, lepšia klíčivosť osiva
Krok 7: Hnojenie – zvýšenie obsahu živín
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PIESKOVANIE, TOP DRESSING
VALCOVANIE
Pieskovanie

Ako pieskovať?

Aplikácia top dressingu

Je vhodné vykonávať ho spoločne s vertikutáciou a aerifikáciou. Je to primiešanie kremičitého piesku s priemerom 0,2 mm. Zlepšuje
sa príjem vody a poróznosť pôdy. Pieskovanie
je vhodné vykonávať predovšetkým na zaťažovaných plochách. Pieskovaním sa znižuje aj
množstvo prázdnych miest v trávniku, a tým sa
zabraňuje množeniu a rastu burín.
Piesčitý materiál by sa mal dôkladne zapracovať do trávnika, aby sme zaplnili všetky
diery, ktoré zostali po aerifikácii trávnika. Podobný spôsob úpravy je možný aj vtedy, ak je váš
trávnik náchylný na sucho, potom môžeme do
pieskovania pridať jemnejší materiál, aby nám
zlepšil zadržiavanie vody.

Na začiatku by sa mal materiál celoplošne ľahko a rovnomerne aplikovať na celý trávnik
pieskovačom. Piesok by sa potom mal dôkladne zapracovať do základov trávnika za pomoci
vrchnej strany hrabieľ, širokým zmetákom alebo
zaťahovacou sieťou. Základom je ťahať a tlačiť
piesok po povrchu, aby sa odstránili z neho
hrudy a zhluky a aby sa neukladali do dier. Ak sa
pieskovanie vykonáva opakovane po dobu jedného či dvoch rokov, trávnik sa stane hladkým
a rovným.
Môže sa používať buď ľahké a časté pieskovanie alebo silnejšie a nepravidelné (menej
časté) pieskovanie. Ľahké a pravidelné pieskovanie zabezpečuje ochranu pred rastom plste,
udrží hladký povrch počas celého roka, a to bez
námahy. Silné a menej časté pieskovanie sa najlepšie aplikuje na trávniky, ktoré potrebujú úpravu pôdy, napríklad jej odvodňovanie. Silnejšie
pieskovanie by sa malo aplikovať po vykonaní
aerifikácie.

Top dressing je najvhodnejšie aplikovať
na jeseň (september) v množstve približne 1,5
kg/m2. Zmes je treba rozmiestniť rovnomerne
po povrchu.
Po aplikácii top dressingu je vhodné povrch trávnika jemne utlačiť.

Top dressing
Výhody pieskovania
1. zníženie nerovností v teréne
2. zníženie a zriedenie množstva plste v trávniku
3. zlepšenie povrchového a
pôdneho odvodnenia
4. pokrytie kamenistého povrchu novým trávnikom
5.vyplniť trhliny v novozaloženom trávniku
6. zvýšiť zadržiavanie vody a výživy
7. umožňuje kosačke vykonať hladký a rovnaký rez

Kedy pieskovať
Pieskovanie trávnika je možné vykonávať
v prípade potreby, malo by byť vykonávané ako
súčasť jarnej a jesennej renovácie. Pieskovanie
sa v ideálnom prípade používa po každom prevzdušnení a skarifikácii, čím sa piesok dostane
do povrchu a nižšie do pôdy.
Počasie a pôdne podmienky by mali byť suché a predpoveď by mala byť dobrá (žiadne
silné dažde) po dobu najmenej
dva alebo tri dni po aplikácii.
Uistite sa, že váš pieskovací materiál je taktiež v suchom stave a
je vhodne rozmiestnený na jeho
aplikáciu po celom trávniku.
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Je to aplikácia sypkého materiálu na povrch trávnika. Cieľom je zaplniť všetky malé diery v trávniku, ktoré sa vytvorili počas sezóny a
pripraviť hornú vrstvu pôdy pre ďalšiu sezónu.
Top dressing je dodanie pôvodnej alebo
upravenej pôdy na povrch trávnika. Ak je urobený správne, táto technika môže vyrovnať nerovné povrchy, zvýšiť drenáž a zakoreňovanie,
kontroluje stav plste, a taktiež sa používa po
výsevoch a dosevoch.
Top dressing aplikujeme často v tenkej
vrstve (od 1,5 mm do 10 mm). Nerovné vrstvy
môžu smerovať k nebezpečnému zhutneniu a
môžu spomaliť tok vody a výživy do pôdy. Pokoste trávu na relatívne krátku výšku pred top
dressingom, aby sa top dressingový materiál
dostal rovnomerne na povrch pôdy.
Zariadenie, ktoré sa používa na top dressing, zahŕňa celoplošné pieskovače a samonakladacie pieskovače, všetky sú poháňané traktorom s trávovými pneumatikami.

Valcovanie
Valcovať sa odporúča pred obdobím vegetácie, teda koncom marca, začiatkom apríla.
Bezpodmienečne sa valcuje po založení nového trávnika a ak bolo daždivé leto a na trávniku
vznikli nerovnosti, treba valcovať na konci jesene po poslednom kosení.
Sú valce, ktoré ťaháte po trávniku, ale aj
také, ktoré sa zavesia za traktor alebo hnaciu
jednotku. Tieto sú ťažšie a výsledok je lepší. Valcovať sa má jedným smerom a zabrániť sa má
vytváraniu rýh. Ak po prvom valcovaní nie je
povrch rovný, môžete povalcovať plochu ešte
raz v opačnom smere. Ak valcujete pomocou
traktora, je potrebné nastaviť nízku rýchlosť.

Valec Maredo

Výhody top dressingu
• trávnik je hustejší - je stimulovaná tvorba bočných odnoží
• povrch pôdy je neustále obnovovaný, vrchná odumretá vrstva
trávnika je rozkladaná, zvyšuje
sa odolnosť trávnika voči suchu
• zlepšuje sa vododržná schopnosť piesčitých pôd
• zlepšuje sa drenáž príliš ťažkých
pôd
• zavlažovanie je efektívnejšie

Ručný pieskovač

Zmes na top dressing
1. rašelina - by mala byť jemná.
Náhradou môže byť dobre rozložená
miešanka odumretých listov.
Záhradný kompost nie je vhodný,
pretože obsahuje semená burín.
2. zemina - stredne hrubá - nie
íl a nie príliš piesčitá
3. piesok - jemný, morský
piesok nie je vhodný

AK NIE SÚ IDEÁLNE PODMIENKY...
Stresové situácie

Na piesočnatej alebo chudobnej pôde, nízko kosenom trávniku, pri intenzívnom využívaní trávnika odporúčame dodávať vyššie dávky živín. Ak sa
trávnik pod vplyvom dažďov stáva neprevzdušnený, korene nie sú schopné
čerpať dostatočné množstvo živín.
Horúce a mrazivé
podmienky
Voda je základ života aj pre trávnik. Až dva
litre vody na meter štvorcový denne spotrebuje
trávnik pri 20°C, pri 30°C je to päť litrov a ak je
vietor, ešte viac. Trávy pozostávajú zo 75 - 90%
vody, preto je voda dôležitá pre látkovú výmenu, pre prívod živín a tiež ochladenie rastlín.
Straty 5 - 10% môžu viesť k odumretiu tráv.
Ak okrem horúčavy pôsobí aj vysoká vlhkosť vzduchu niekoľko týždňov, je to alarmujúci jav. Pri teplote 20 - 25°C zaostáva vo vrchnej
vrstve rast koreňov, pri 30°C korene prestávajú
rásť a pri vyše 32°C je porušená funkcia koreňov.
Nové sa netvoria a zaostáva aj rast nadzemnej
časti. V trávniku vznikajú prázdne miesta, ktoré
treba dosiať.
Ozdravenie trávnika
Ak sú trávy po doseve asi 8 cm vysoké,
skosia sa na 4 cm a odstráni sa
prípadná burina. Potom sa pridá
hnojivo s vyšším obsahom dusíka.

ktorý nie je schopný čerpať živiny z väčších hĺbok. Trávniky hnojené vyššími dávkami draslíka
zostanú dlhšie zelené a zdravé, pretože draslík
zvyšuje odolnosť voči stresu. Pred zimnými
mrazmi, prípadne koncom leta uprednostňujeme hnojivá s vyšším obsahom draslíka, ktoré
minimalizujú účinok stresu.

Nedostatok dusíka
Pri deficite dusíka, ktorý sa prejaví nažltnutou farbou trávnika, pomalým rastom a nie
príliš lákavým vzhľadom, sa odporúča aplikovať
hnojivo Sportsmaster 36+5+11+ mikrolelementy, ktoré obsahguje dusík v okamžite prijateľnej
forme a časť dusíka v pomaly pôsobiacej forme.
Obsahuje tiež výťažky z morských rias, ktoré
zlepšujú vyfarbenosť trávnika a rozvoj bočných
výhonkov. Tiež obsahuje inhibítor nitrifikácie DIDIN, ktorý ovplyvňuje pôdne mikrobiálne reakcie spomaľujúce uvoľňovanie dusíka.

Veľa vlahy
Ak sa trávnik pod vplyvom
dažďov stáva neprevzdušnený,
korene nie sú schopné čerpať
dostatočné množstvo živín. Vtedy
sa aplikuje hnojivo Stress Control,
ktoré vďaka zvýšenému obsahu
dusíka pomáha prekonať stresové podmienky. Zvyšuje hrúbku
bunkových stien a obsah živín v
rastline.
Najlepšou stratégiou starostlivosti o trávnik je starať sa
oň skôr, ako nastanú nepriaznivé
podmienky. Zdravý trávnik sa lepšie zotaví zo stresu. Koste trávnik
na vyššiu výšku, zavlažujte menej
často, ale do väčšej hĺbky pôdy.
Nedostatočne vyživované trávniky majú plytší koreňový systém,

Mach - trávniky v tieni
Pre trávniky v tieni je potrebné vytvoriť
odlišný výživový program. Prehnojenie stimuluje rast nadzemnej časti na úkor podzemnej.
Trávniky v tieni sa prihnojujú pred sezónou, začiatkom jari alebo leta, predtým, ako intenzívne
rastú listy , alebo až vtedy, keď je už listov menej.
Stačí im menej vody, treba si všímať príznaky
vädnutia. Koste na najvyššiu odporúčanú výšku,
vždy skoste max. 1/3 výšky trávnika.Pokiaľ nemusíte, nechoďte zbytočne po trávniku.

Vápnenie
Stupeň kyslosti pôdy má zásadný význam
pre rast trávnika. Príliš kyslá pôda (pH pod 5,5)
zabraňuje životu v pôde, a tým aj prísunu živín.
Kyslosť pôdy sa zvyšuje kyslým dažďom
a vyplavovaním vápnika. V takejto pôde sa darí
hubám a machu a zaostáva rast trávnikových
tráv.
Nedostatok vápnika je zriedkavý v trávniku. Vápnime jedine vtedy, ak sú jasné príznaky
nedostatku vápnika, t.j. trávy majú tenké listy,
trávnik je veľmi riedky, v trávniku sa objavia buriny ako štiav, kyslička a mach. V prípade podozrenia na nedostatok vápnika urobte test na pH ak je pH pod 5,5, vápnite. V prípade objavenia sa
hore uvedených príznakov aplikujte 65 - 68 g/
m2 mletého vápenca na jeseň alebo v zime. Ak
sa neobjavia uvedené príznaky, nevápnite. Použitie ostatných druhov vápenca vedie k zhoršeniu stavu - rozšíria sa dážďovky buriny a hubové
choroby. Musíme zvýšiť, a nie znížiť pH pôdy.
Docielime to i systematickou aplikáciou
topdressingu.

Trávniky na ťažkých pôdach Trávniky na stredne ťažkých Trávniky na piesčitých pôdach
- 1 diel rašeliny, 2 diely zeminy, pôdach - 1 diel rašeliny, 4 diely - 2 diely rašeliny, 4 diely zeminy,
zeminy, 2diely piesku
1diel piesku
4 diely piesku
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ZAVLAŽOVANIE
Trávnik nemôže existovať bez vody a dážď nie vždy zabezpečí jej dostatok.
Ak trávy úplne vyschnú, oslabnú a medzi nimi sa rýchlo rozšíria buriny.
Ako výdatne zavlažovať

Automatické závlahy

Hlavný koreňový systém trávniku sa
nachádza v hĺbke 10 - 20 cm. V tejto vrstve je
potreba vody najväčšia. Aby trávnik bol počas
celého vegetačného obdobia, t.j. apríl - október
zelený, mal by dostať asi 10 litrov vody na meter
štvorcový, a to najmä počas dní bez zrážok. Nedostatok závlahy v trávniku sa prejaví zmenou
jeho farby zo zelenej na sivozelenú. Časté polievanie je viac škodlivé ako užitočné - denné polievanie môže spôsobiť, že korene tráv zostávajú
pod povrchom a neťahajú sa do hĺbky. Odporúča sa zavlažovanie dvakrát do týždňa približne
30 minút, čo stačí na to, aby sa voda dostala dostatočne hlboko.

Realizácia systému

Kedy polievať
1. Skúška prstom - trávnik vyzerá sviežo zelený,
trávy začínajú vädnúť a prvé steblá sa sfarbujú
do žlta. Najvyšší čas polievať
2 - 3. Stúpte na niekoľko sekúnd na trávnik
- pozorujte, ako dlho
trvá, kým sa steblá postavia. Ak je to viac ako
20 minút, závlaha je
nutná
4. Rýľom vykopte v
trávniku pyramídu a
zistite, ako hlboko je
vodav pôde. Polievajte
dotiaľ, kým nie je pôda
prevlhčená do hĺbky
10 cm. V bežnom prípade je to 10 litrov, u
ťažkých pôd viac. Pri
ďalšom zavlažovaní už
budete mať otestovaný čas.
Na šikmej ploche polievajte najskôr
štvrť hodiny a 3 litre na
meter štvorcový. Potom nechajte trávnik
pol hodiny odpočívať
a pokračujte.
Prispôsobte zavlažovanie trávniku.
Trávnik založený
na piesčitom základe
alebo pôde potrebuje zavlažovať častejšie,
trávbnik založený na
hlinitom podklade alebo v tieni sa zavlažuje
menej často, aby voda
stihla vsiaknuť.
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Realizačné práce vykonávame od jari
do zimy. Ideálny stav je po uskutočnení terénnych úprav pred realizáciou podľa projektu výstavby záhrady. Montáž je možné
vykonať aj do už existujúceho trávnika. V
mieste pokládky rozvodu sa strhne trávnik, uskutočnia sa vodoinštalačné a elektroinštalačné práce. Po ukončení prác sa
celý systém vyskúša, nastaví a spolu so
zaškolením zákazníka odovzdá.
Cena automatickej závlahy
Cenu ovplyvňuje viacej faktorov,
veľkosť a tvar pozemku a tiež požiadavky
na závlahu, zdroj vody atď. Inštalácia kvalitného zavlažovacieho systému je spojená s
nákladmi, ktoré sa však veľmi rýchlo vracajú prevádzkou, šetrením vody a času.
V posledných rokoch sa stále osvedčujú
automatické závlahy. Tento závlahový systém
umožňuje pravidelnú a rovnomernú závlahu,
šetrí čas a zvyšuje estetický vzhľad.

Prečo automatické závlahy
Automatická závlaha má obrovský vplyv
na kvalitu trávnika, pretože je zavlažovaný
rovnomerne a pravidelne, dodáva požadované množstvo vody v správnu dobu, čo sa
naprogramuje na riadiacej jednotke. Zavlažovanie sa robí najmä večer a v noci, vtedy je
odparovanie najmenšie a šetríme tým vodu
o 30 - 40%. Zavlažovanie v túto dobu priaznivo pôsobí na trávnik, pretože teplota vody je
blízka teplote pôdy. Ušetrí sa voda najmä tam,
kde nie je vlastný zdroj vody, čas strávený pri
ručnom polievaní. Pravidelná závlaha sa ukáže
na vyššej kvalite trávnika, jeho odolnosti voči
chorobám, škodcom a iným nepriaznivým vplyvom. Všetky prvky zavlažovacieho systému sú

Dingo - vykopávač rýh na závlahu

umiestnené pod povrchom, po ploche možno
chodiť, kosiť trávu a športovať. Na podzemnom
systéme závlahy sú pripojené výsuvné postrekovače, ktoré sa po spustení prívodu vody tlakom vysúvajú nad povrch a po skončení zavlažovania sa schovajú pod úroveň terénu.

Zavlažovanie novo
vysiateho trávnika
Ak ste práve vysiali trávnik, potrebuje
okrem lásky aj veľa starostlivosti a vody,
musí sa udržiavať rovnomerne vlhký hlavne v prvých štyroch týždňoch. Ak nemáte
automatickú závlahu, nepolievajte priamym prúdom vody, ale urobte zvysoka
vodnú sprchu, ktorá semienka nevyplaví.
Ako často
Závisí to od počasia a pôdy. U drenážnych
piesčitých pôd je to aj trikrát denne - ráno
a večer výdatnejšie, popoludní iba sprchovať. U hlinitých pôd stačí dvakrát.
Rozhodne nesmie byť trávnik príliš mokrý.

ŠKODCOVIA
Dážďovky

Larvy chrústov

Pieskárka - mínovacia včela

Dážďovky priamo neškodia trávniku v skutočnosti sú skôr osožné, lebo prevzdušňujú
pôdu pod povrchom. Škodlivé sú vtedy, ak vytvárajú drobné kopčeky zeminy akoby zvinuté
do špirály nad povrchom pôdy.
Vzniknuté kopčeky nelahodia oku,
ale oveľa väčšie nebezpečenstvo je skryté pri chôdzi alebo pri kosení sa zemina z kopčekov rozmaže po povrchu - jemné trávy pod zeminou sú potlačené a vzniká priestor na rozvoj
burín.
Dážďovky sa objavujú hlavne v ťažkých
pôdach bohatých na organickú hmotu. Viac ich
je na jar a na jeseň za vlhkého počasia.S dážďovkami bojujeme nepriamo zľahčovaním pôdy
a ich zberom.

Príznakom sú tmavé, neskôr odumierajúce miesta v trávniku. Väčšinou sa nevyžadujú
špeciálne opatrenia na ničenie tohto škodcu. Pri
premnožení použite prípravok na ničenie lariev.

„Mínovacia“ včela nemá žihadlo a robí si
hniezdo pod zemou. Na trávniku vytvárajú malé
kopčeky s otvorom navrchu. V prípade vysokého výskytu odstráňte ich kopčeky pred kosením.

Krt
Prítomnosť krta zaregistrujeme podľa
kopcov hliny, ktoré ho sprevádzajú. Častejšie
sa vyskytuje na ľahkých, málo zaťažovaných
pôdach a trávnikoch. Prevencia ich výskytu je
omnoho ľahšia ako boj s nimi. Potravou krtov sú
dážďovky, preto sa ich výskyt v trávniku snažíme
obmedziť. Vyhnať krta z trávnika je veľmi obtiažne. Bolo popísaných mnoho spôsobov - od
vyplavovania, pálenia papiera, aplikácia dezinfekčných prostriedkov. Ak neuspejete s jedným
spôsobom, skúste druhý.

Psy
Výlučky psov môžu spáliť trávnik v mieste ich vylúčenia. Ťažko sa ale môžeme tomuto
problému vyhnúť alebo ho riešiť. Jediné, čo
môžete urobiť, je zalievať napadnuté miesto
dostatočným množstvom vody. Ak to nerieši
problém, posledným riešením je dosievanie poškodeného trávnika.

Larvy tipulovitých
Larvy tipulovitých sú najnebezpečnejšie zo všetkých škodcov. V slabo odvodnených
trávnikoch alebo po vlhkej jeseni môžu narobiť
značné problémy. Dospelé jedince kladú vajíčka
v lete, larvy sa vyliahnu na jeseň. Na jar požierajú
korene a mladé výhonky tráv , čo má za následok vytváranie zažltnutých a neskôr prázdnych
miest v trávniku počas suchých období na jar a
v lete. Objavenie škorcov na trávniku je znakom
výskytu lariev tipulovitých.
Ako riešiť problém
Správne prevzdušnenie pôdy je prevenciou proti výskytu. V prípade pravidelného
silného výskytu aplikujte zálievkou prípravok s
účinnou látkou HCH na jeseň alebo použite prípravok na ničenie lariev na jar.

Vtáky
Mravce
Na rozdiel od dážďoviek tvoria mravce
kopčeky pieskovitej hliny a objavujú sa hlavne
v lete. Nie sú tak nebezpečné ako dážďovky,
trávnik s ich kopčekmi však nie je pekný a môžu
spôsobiť problémy pri kosení. Ich aktivita pod
zemou môže poškodiť korene. Pri vysokom výskyte použite chemický prostriedok proti mravcom.

Vtáky nie sú vážnym problémom v trávniku. V novozaložených trávnikoch môžu problémy spôsobiť vrabce - vyzobávajú semená tráv
pri výsevoch a dosevoch. Použite netkanú textíliu na prikrytie vysiateho trávnika.

Naše tipy

1
2

Dajte si pozor na väčších kŕdeľ vrán a škorcov! Kdekoľvek sa usadia a porušia časť
mačiny, komáre nie sú ďaleko.
Ak máte v záhrade larvy škodcov, zapnite
lampy a osvetlenie ciest, čo ich priláka a je
jednoduchšie ich zneškodniť.
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BURINA V TRÁVNIKU
Burina je rastlina rastúca na nežiadúcom mieste. Nie je neobvyklé vidieť novozaložený
trávnik s veľkým množstvom burín.

P

ravidelná údržba a kosenie zmení zásadne
spektrum burín. V trávniku zostanú iba buriny s podobnými vlastnosťami ako trávy.
Sú to jednak jednoročné buriny, ale väčšinou
ide o trváce buriny, ktoré sa každoročne objavujú v trávniku.

Hlavným dôvodom výskytu
burín v trávniku je :

Bodliak obyčajný (Carduus acanthoides)

Rumanček pravý (Matricaria chamomilla)

• zlá príprava pôdy pred založením trávnika
• zlý výber trávnych druhov
• zanedbanie údržby trávnika

Prečo sú buriny
v trávniku nežiaduce :
• listy burín tienia trávnym druhom
• korene burín odčerpávajú živiny z trávnika
• mnohé buriny vytvárajú stolony a rýchlo
sa rozširujú v trávniku, čím konkurujú žiaducim trávnym druhom
• neestetický vzhľad trávnika

Pupenec kantabrijský
(Convolvulus cantabrica)

Blyskáč jarný (Ficaria verna)

Podbeľ liečivý (Tussilago farfara)

Jastrabník okolíkatý
(Hieracium umbellatum L. )

Nevädza poľná (Centaurea cyanus)

Hviezdica prostredná (Stellaria media)

Lipkavec obyčajný(Galium aparine)

Púpava lekárska (Taraxum officinale)

Peniažtek roľný (Thlapsi arvense)

Lýrovka obyčajná (Lapsana communis)

Bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria)
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Slez (Malva parviflora)

Boj proti burine
Ak sa vám nepodarí zabrániť vzniku buriny, môžete ju odstrániť buď mechanicky alebo
chemicky.
Mechanicky - vypichovaním
Odtrhnutím odstránite iba nadzemnú
časť, korene však v zemi zostanú a umožnia vytvoriť nové výhonky. Preto je potrebné burinu
vypichnúť. To je však možné iba na malých plochách. Na väčších je účinné hlboké kosenie.
Trávnik nakrátko skoste, posypte pieskom,
neskôr prevzdušnite a pridajte hnojivo na trávnik. Po tomto ošetrení koste nie tak často, a nie
viac ako 4-5 cm.
Chemicky

hnojiť dusíkom a draslíkom,
aby sa vytvorila mačina. 5-8
dní pred aplikáciou by sa mal
pokosiť. Pri striekaní herbicídom by mali byť listy suché,
počas aplikácie by nemal byť
vietor a dážď. 5-7 dní po aplikácii je treba trávnik pokosiť a
pokosené zvyšky trávnika odniesť. Ak sa ani teraz nedostaví
želaný efekt, zopakujte proces
ešte raz (nie však viac ako 3x
do roka).

Ochrana proti
burinám

Ak zlyhajú všetky možnosti, musíte použiť
chemické postreky - herbicídy. Do úvahy prichádzajú herbicídy rastových látok, ktoré pôsobia
na burinu, trávnik však nepoškodzujú. Pred použitím je nutné zistiť druh neželaného porastu,
až potom vybrať vhodný herbicíd. Najvhodnejší
čas aplikácie je máj - jún a koniec augusta - začiatok septembra, keď teploty sú vyššie ako
10°C a počas dňa sa pohybujú od 15-25°C. 1014 dní pred použitím herbicídu by sa mal trávnik

V dobre zapojenom poraste sa buriny
uchytávajú veľmi ťažko, horšie je to s plochami,
ktoré zakladáme výsevom. Tu sa nám ukazujú buriny hneď po upravení plochy, či už pred
alebo po výseve. Z tohto dôvodu odporúčame
po kvalitnej predsejbovej príprave pôdy počkať,
kým vyklíči burina z náletu semien a v štádiu 2
až 3 pravých listov ju zničiť totálnym herbicídom ROUNDAP, CAPUT, MAMBA.
Týmto sa snažíme vyradiť aj trávne buri-

Bažanka ročná (Mercurialis annua L.)

Iskerník prudký (Ranunculus acris)

Nátržník piesočný (Potentilla arenaria)

Horčica roľná (Sinapsis arvensis)

Ďatelina lúčna (trifolium pratense)

Stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare)

Lipnica ročná (Poa annua)

Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata)

Mechanické odstránenie buriny

ny (pýr, prstovka, ježatka), ktoré neskôr spôsobujú nemalé problémy. Potom ju odstránime
mechanicky alebo iným ťahaným zariadením a
môžeme urobiť výsev. Dôležité je, aby ste použili kvalitné osivo s dobrou dynamickou klíčivosťou, aby sa porast dobre a rýchlo zapojil a nedal
burinám žiadnu šancu. Samozrejme - príroda je
príroda a burina sa nám ukáže v každom novozaloženom poraste.
Najlepšie je, keď sa trávnik vysieva na jeseň, koncom septembra, kedy už pomaly končí vegetačné obdobie niektorých kalamitných
jednoročných burín (ježatka kuria, lipnica ročná)
a do trávnika sa už nezapoja v takých katastrofálnych množstvách ako na jar a v lete.
Aplikácia herbicídov je vhodná až po 3. až
4. kosení, kedy už trávnik má 6 až 8 týždňov. Po
aplikácii herbicídov by nemalo pršať 3 - 4 hodiny, a ani sa zalievať. Striekajte na nepokosený
porast, aby mal herbicíd kontakt s čo najväčšou listovou plochou. Po 8 hodinách normálne
polievajte, aby mala rastlina dostatok vody na
látkovú výmenu (pohyb jedu). Postrek po 6-8
týždňoch zopakuje. Používajte BOFIX, LONTREL, STARANE a aplikujte ho podľa návodu
výrobcu. Sú to samozrejme prostriedky proti
dvojklíčnolistým burinám. Proti jednoročným
a viacročným trávnym burinám nemajú efekt.
Tie sa musia likvidovať ručným vytrhávaním na
malých plochách, alebo na veľkých plochách
dodržiavaním správnej agrotechniky (kosenie,
hnojenie, vertikutácia). Z týchto dôvodov je lacnejšie kúpiť si vypestovaný trávny koberec, ktorý
je v dobrej kondícii a burina sa tam presadzuje
veľmi ťažko. Pokiaľ sa aj ukáže, tak v ojedinelých
množstvách a v takých prípadoch ju vytrhneme.
Výskyt rôznych druhov však nemusí mať
pre trávnik rušivý charakter. Nie je nič krajšie ako
trávnik s kvetmi týchto bylín. V súčasnej dobe
pokladajú ľudia za burinu všetko, čo nie je kultúrna tráva, a to je chyba. Čistý trávnik, bez iných
druhov, ako sú kultúrne trávy, má skutočne význam iba na
športových ihriskách,
golfových odpaliskách a greenoch, na
tenisových kurtoch.
Už teraz sú na trhu
rôzne trávno-bylinné miešačky, ktoré
sú využívané pri
vysievaní v okrasných záhradách a
parkoch.
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CHOROBY
Pleseň snežná
(Fusarium nivale)

Často sa objavuje v trávniku na jeseň a na
jar po roztopení dlho pôsobiacej snehovej prikrývky. Prvým príznakom sú malé “kruhy” do žlta
sfarbenej trávy. Tieto kruhy sa spájajú do väčších
celkov, zhednú a tráva odumiera. Za vlhkého
počasia môžu byť okraje chorých oblastí pokryté bielou alebo ružovou jemnou páperistou
plesňou.
Prevencia

Huby a čarovné kruhy

Machy a lišajníky

Veľa druhov húb
je schopných žiť v trávniku. Dostanú sa sem
zväčša zanesenými organickými zvyškami.
Odstránením týchto zvyškov zmiznú aj huby z
trávnika. Huby niekedy tvoria 1 - 3 kruhy, v niektorých prípadoch má tráva v okolí húb sýtozelenú farbu. Najlepšou ochranou je pravidelné
hnojenie. Ak sa huby v trávniku vyskytnú, skúste
eliminovať ich rast postrekom síranu železitého.
Postrek je ale pri vysokom výskyte húb často neúčinný. Navezte novú zeminu a dosejte trávnik.
Najúčinnejšie je odstrániť vrstvu húb aj s podhubím ( dajte však pozor, aby ste odstraňovanú
zeminu nerozšírili po okolitom trávniku), navezte novú zeminu a dosejte trávnik. Zeminu treba
odstrániť do vzdialenosti 30 cm od výskytu húb.

Lišajníky sa môžu
objaviť na zanedbaných trávnikoch. Povrch lišajníka je hnedastý, keď je vlhký, za sucha sa skrúti
a má sivastú farbu.Výskyt machov a lišajníkov
v trávniku je dôsledok slabej výživy, tienistého
miesta a nevhodných podmienok (vlhko).

Sklerocíniová hniloba
(Sclerotinia homeocarpa)

Prevencia
Udržiavajte trávnik v optimálnom stave.
Dôležité je prevzdušnenie a správna výživa trávnika. Pri výskyte lišajníkov je možný postrek fungicídom s účinnou látkou Dicophen.

Riasy
Príznakom výskytu rias sú slizovité miesta v trávniku. Objavujú sa hlavne v prázdnych
zamokrených miestach, ale nájdeme ich aj na
ťažkých pôdach so slabou výživou. Postihnuté
miesta postriekame účinnou látkou Dicophen.

Je to choroba okrasných trávnikov. Prejavuje sa slamovožltými až bronzovými kruhmi v
trávniku, ktoré sa postupne môžu zväčšovať.
Okraje pokryté bielou plesňou

Liečiť túto chorobu je veľmi ťažké, preto sa jej snažte vyhnúť. Nepoužívajte hnojivá
s vysokým obsahom dusíka na jeseň a v zime.
Pravidelne prevzdušňujte trávnik. Nechoďte
po trávniku, ak je pokrytý snehom. Ak sa objaví choroba, aplikujte fungicíd s účinnou látkou
Carbendazim.

Sclerotinia
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Prevencia :
Na túto chorobu sú zvlášť náchylné trávniky s vysokým obsahom Kostravy červenej.
Každú jar hnojte trávnik hnojivami s vysokým
obsahom dusíka. Pravidelne ho prevzdušňujte a
odstraňujte vrchnú odumretú vrstvu. Ak sa objaví choroba, aplikujte fungicíd s účinnou látkou
Cardenbazim.

Sclerotinia

Sclerotinia

NAJČASTEJŠIE CHOROBY TRÁVNIKA
Letné fuzariózy

Červená nitkovitosť

Ohnisková škvrnitosť

Príčina: vysoká teplota a vlhkosť
Ochrana: prísun draslíka v letnom období, pravidelné kosenie, prevzdušňovanie trávnika, odstraňovanie plsti.
Prípravky: RUBIGAN 12 EC, ROVRAL FLO, BUMPER 25 EC
Prevencia: vyvážená výživa, pieskovanie, pridávanie draslíka na jeseň

Príčina: dlhodobé zamokrenie, nedostatočná
výživa, rosa, hmla. Ochrana: nezavlažovať veľa,
odstraňovať plsť.
Prípravky: CURTAZE M, MIKAL M

Príčiny: vysoká teplota a vlhkosť
Ochrana: prísun draslíka v letnom období, pravidelné kosenie a prevzdušňovanie
Prípravky: CASOAR, AMISTAR,HERITAGE

Bledé škvrny v trániku

Pytiová škvrnitosť

Hrdza (Puccinia)

Ochrana: odstraňovanie plste, pravidelné kosenie a prevzdušňovanie.
Prípravky: CURTAZEM MIKAL M, AMISTAR, NOVOZIR MN 80

Príčina: vysoká vlhkosť vzduchu a pôdy, nízka
cirkulácia vzduchu.
Prípravky: PREVICUR 807 LS, CURZATE M, NOVOZIR MN 80, AMISTAR, MIKAL

Príčina: stresové podmienky, vysoká teplota a
vlhkosť vzduchu , nadbytok organickej hmoty.
Ochrana: vyrovnaná výživa, pravidelné kosenie.

Bronzová škvrnitosť

Palušková hniloba

Múčnatka

Príčina: vysoké pH, zhutnená a vlhká pôda, zlá
výživa, stres zo sucha, vysoká vzdušná vlhkosť.
Prípravky: AMISTAR, HERITAGE, QUADRIS, BRIO
250 EC

Príčina: dlhotrvajúca snehová prikrývka , utlačená pôda, vysoká hladina dusíka a nedostatočná výživa draslíkom na jeseň
Prípravky: ROVRAL FLO, QUADRIS

Pričina: Vysoká vlhkosť vzduchu zároveň s vysokou teplotou, tienisté lokality , zhutnené a málo
prevzdušnené pôdy.
Prípravky : CURZATE M, MIKAL M, BUMPER 25
EC
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Viete, že :
. polievať, hnojiť a ošetrovať trávnik, ktorý má plsť hrubšiu ako 12, mm je zbytočné?
• ak trávnik nemá vzduch, nevie správne prijímať živiny a distribuovať vodu?
• ak nefunguje naturálna drenáž v trávniku, korene sú vo vode, čím vznikajú procesy vedúce
k poškodeniu koreňov?
• kúpa hnojív, chemických prípravkov, zálievka nemá zmysel, ak nevytvoríte prostredie
pre trávnik- na to, aby mohol efektívne prjímať živiny a vodu? Trávnik po 2 - 3 rokoch bez
ošetrení dokáže vytvoriť až 3 a viac centimetrov hrubú plsť, čo závisí od odrody v trávnej
zmesi?

Multifunčkný stroj MAREDO určený na :
• hĺbkové prerezanie trávnika (odstránenie plsťe)

• aerifikáciu (doplnenie vzduchu)
• hollow coring (zlepšenie drenáže)
• vertidrain (odstránenie kompaktnosti trávnika) s profesionálnym výsledkom

Stroj používajú aj golfové ihriská na údržbu greenov
Bratislavská 45, Trnava, kontakt: 0903772570,
e-mail: stroje@3gmachinery.eu, www. 3gmachinery.eu
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