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technologie

Rady, tipy a triky při zakládání a péči o trávník.

Založení nového trávníku

1. Příprava půdy
Základem pro úspěšný výsev je správná příprava půdy .Tip: travní rostlinky nemají rádi
„mokré nohy“ proto doporučujeme přimíchat do hutné a těžké půdy písek – zlepšíme tím
propustnost půdy. V případě rytí půdy se doporučuje nechat plochu 2 – 3 týdny v klidu, aby si
mohla „sednout“. Poté připravte půdu pro setí nakypřením
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Úprava pH, to je další předvýsevová činnost. Trávník potřebuje po růst pH půdy v rozpětí 5,5
-6,5. pH půdy lze zjistit rozborem půdy nebo pomocí testerů. Zvýšení pH dosáhneme pomocí
Dolomitického vápence. Vápenec nám do půdy také přidá i důležitý prvek pro růst a to hořčík.
S aplikací Dolomitického vápence můžeme aplikovat i kombinované hnojivo s prvky fosfor a
draslík pro zásobní hnojení. Hnojiva aplikujeme před samotnou přípravou půdy, aby se při
rytí, kultivaci dostala hnojiva do celého půdního profilu.
Velmi důležitým opatřením je odplevelení plochy pro budoucí trávník. Tímto opatřením
zamezíme pozdějšímu velkému zaplevelení trávníku a usnadníme si pozdější údržbu a
starosti. Některé plevele, zejména pak, pýr obecný, kopřiva a jiné vytrvalé plevele jdou již
vzrostlém trávníku likvidovat velice těžce nebo vůbec! Odplevelení provádíme neselektivními
herbicidy ( Roundup, Dominátor, Touchdowna jiné ). Přípravky aplikujeme v době jejich
intenzivního růstu. Přípravky pro správné a účinné působení necháme působit minimálně
čtrnáct dní. Toto opatření je nejlépe provést na podzim a výsev až na jaře. Na jaře, cca 3
týdny před výsev, při opětovném výskytu nežádoucích plevelů, je možné toto opatření
zopakovat.

2. Setí a aplikace hnojiva
Osivo optimálně klíčí od teploty 10°C . S výsevem by jste proto měli začít na začátku května
nebo ještě lépe, z důvodu vyhřáté půdy a častějších dešťů v ranném podzimu. Samozřejmě
je možné vysévat i mimo tyto termíny, ale je potřeba počítat, například v létě, s větší potřebou
zavlažování - klíčící travní osivo nesmí přeschnout! - nebo na podzim s pomalým
vzcházením.Tip: čím pravidelněji vysejete trávní osivo, tím pravidelnější bude potom i trávník.
Proto doporučujeme aplikaci osiva i startovacího hnojiva přesným aplikačním vozíkem
Výsevné množství travního osiva. U krajinných trávníků je výsevek 1,5 kg / 100 m2, u
užitkových 2 – 2,5 kg / 100 m2 a u okrasných a sportovních trávníků je výsevek 2,5 - 3 kg /
100 m2 .
Hloubka a způsob setí osiva. Drobnější travní semena vyžadují mělké zasetí do 5 mm,
větší až do 10 mm, travní směsi vyséváme na povrch nebo jen velmi mělce a následně travní
osivo zapravíme.
Ošetření po výsevu. po zasetí je travní osivo nutné zapravit do povrchové vrstvy půdy a
plochu mírně utužit pro vytvoření příznivých podmínek pro vzcházení. U velkých ploch se
používají lehké rýhované a hladké válce, u menší ploch hrábě a plocha následně nebo
menším lehkým válcem.

3. Závlaha je rozhodující
Pozor v prvních třech týdnech na pravidelnou zálivku. Povrch půdy nesmí vyschnout – hrozí
nenávratné škody v podobě zaschlých trávních jedinců. Plochu zavlažujte několikrát denně
po krátkou dobu tak, aby se osivo nevyplavilo.
WWW .HODINOVYMANZEL-PLZEN.CZ
H o d i n o v y m a n z e l - -p l z e n @ s e z n a m . c z

Dokonalý trávník
Rady, tipy a triky při zakládání a péči o trávník.

4. První střih
Pokud tráva doroste na a výšku cca. 8 – 10 cm, je čas pro první sečení. Trávu příliš nezkracujte.
Minimálně 5 cm by mělo zůstat stát. Postupným sečením v pravidelných rytmech se
přibližujeme na danou výšku trávníku.

Obnova trávníku:
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1. Stávající trávník posečte nakrátko
Nejdříve posečte starý trávník na co nejnižší polohu. Na vaší sekačce nastavte nejnižší možnou
polohu.

2. Poté je na řadě vertikutace
A to několikrát v podélném i příčném směru – čím pečlivěji – tím lépe. Jen tak bude mít nové
osivo dostatek kontaktu s půdou a může tak vytvořit zapojenou trávní plochu.

3. Výsev osiva a aplikace hnojiva
Se sypacími vozíky osivo i hnojivo aplikujete rovnoměrně.

4. Naneste ochrannou vrstvu
K ochraně osiva naneste opatrně, například hráběmi malou vrstvu trávního substrátu na vysetou
plochu (0,5 cm). Tip: je li substrát světlý, je nejvyšší čas pro závlahu.

5. Nyní už jen zavlažovat
V prvních třech týdnech nesmí nově vysetá plocha uschnout a měla by být několikrát denně zavlažována – to je
rozhodující pro váš úspěch regenerace trávní plochy! Za 6 týdnů je váš trávník hustý a zatížitelný.
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Dokonalý trávník
Březen - duben

Péče o trávník v měsíci březnu
V případě, že na vašem trávníku ve vyšších polohách ještě leží vrstva sněhu, ponechte trávník v
klidu – ani jej nezatěžujte chozením. Předejdete tím napadení trávníku houbovými chorobami –
plísní sněžnou a vyzimování trávních jedinců. Respektuje prosím, že vertikutace se provádí na
začátku vegetačního období trávníku a to je rozdílné v závislosti na klimatickém pásmu. V
případě napadení sněžnou plísní (bílá pavučinka na povrchu travního porostu) můžete být
klidní,vše se spraví po provedení vertikutace.
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Po jarním oteplení – na přelomu měsíce března a dubna - je čas na vertikutaci a přihnojení
trávníku. Odumřelé části rostlin, zbytky pokosené trávy, plevel a mech časem utvoří ve vašem
trávníku nepropustnou vrstvu - travní plsť, která brání pronikání vody a výměně plynů. Tím je
podpořena náchylnost trav k chorobám. Dochází rovněž ke zkracování kořenového systému
trávníku. V suchých obdobích pak trávník rychle usychá, protože kořeny nedosáhnou na vláhu v
hlubších horizontech půdy. Pomocí vertikutace se odstraní travní plsť a zamechování hromadící
se v travním drnu, dojde k přesekání travních výběžků, čímž se podpoří tvorba nových výhonků
a trávník se tak zmlazuje. Neméně důležité je i narušení a omezení růstu dvouděložných rostlin
(plevelů), zejména těch, jejichž listové růžice přisedají k povrchu půdy. Vertikutací se zároveň
lehce provzdušní povrch půdy, který pak lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch. Nepříliš hluboká
vertikutace prováděná dvakrát ročně je nejoptimálnějším způsobem, jak se zbavit nepříjemných
důsledků travní plsti.
Při vertikutaci se nože zařezávají svisle do travního drnu až do maximální hloubky 3 mm a
odstraňují z něj plsť. Při tomto opatření je důležitý pokud možno těsný odstup vertikutačních
nožů, aby se vrstva plsti intenzivně rozřezala a aby se odumřelý rostlinný materiál mohl z drnu
pečlivě odstranit. Předpokladem pečlivě a exaktní vertikutace je i plynulé nastavení hloubky
vertikutace na vertikutátoru. Vertikutace se provádí za sucha, aby odstranění travní plsť z
trávníku bylo co nejefektivnější. Po vertikutaci trávník lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch.
Před vlastní vertikutací trávník upravte sekačkou na výšku 3 až 4 cm. Nože vertikutátoru
nastavte tak, aby se pouze dotýkaly půdy. Nastavení provádějte vždy bez chodu motoru pokud
možno na rovné ploše (beton, dlažba). Příliš hluboká vertikutace poškozuje kořenový systém i
rostliny samotné a navíc jsou motor i nože vystaveny nadměrnému zatížení a silně se
opotřebovávají. Nejvhodnější pro vertikutaci je suchý trávník asi 2 dny po posledním dešti.
Vertikutaci provádějte pás po pásu v podélném směru. Vertikutace nemá nic společného s
úpravou půdy!
I když vypadá trávník po vertikutaci poničený, vzniklé drážky se po aplikaci dlouhodobě
působícího trávníkového zacelí. Větší holé plochy, vzniklé odstraněním plevelů, je nutno doset
vhodnou travní směsí.
Trávníková hnojiva s dlouhodobým účinkem jsou speciálně vyvinuté hnojiva pro použití v
trávníku. Jejich optimální složení s požadovaným poměrem živiny napomáhá ke zdravému růstu
trávníku po celou vegetační periodu. Oproti průmyslovým hnojivům není přítomen efekt
nárazového růstu trávníku. Nehrozí ani spálení trávníku při nechtěném předávkování hnojiva.
Granulace dlouhodobě působících hnojiv je optimálně přizpůsobena pro rovnoměrné rozložení
po trávní ploše. Živiny jsou pro trávník k dispozici po dlouhou dobu a ve správném poměru. K
dispozici jsou hnojiva s dlouhodobým účinkem až 70 nebo až 100 dní. Díky dlouhodobému
účinku působení, hnojivo minimálně zatěžuje životní prostředí vymýváním živin do spodních
vod. Pro aplikaci je vhodný aplikační vozík nebo rozmetadlo, které zajistí rovnoměrné dávkování
hnojiva.
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Dokonalý trávník
Květen – červen – červenec - srpen

Nyní je nejvhodnější období pro výsev trávníku.
Dalším krokem k dokonalosti trávníku je výběr správného typu a množství hnojiva. Lidé
používající běžná průmyslová hnojiva, ví o problémech spojených s jejich aplikací na trávník.
Není to jen nevyvážený obsah živin, vysoký obsah fosforu, ale také vysoká ztrátovost
způsobená vyplavováním, větší nebezpečí spálení trávníku, nárazový růst způsobený rychlým
uvolňováním živin a s tím spojené časté sekání po pohnojení.
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Pro optimální výživu trávníku doporučuji používat dlouhodobě působící trávníková hnojiva. Tato
hnojiva jsou přesně přizpůsobena potřebám trávníku. Obsahují všechny důležité prvky pro
výživu trávníku - tj. dusík, fosfor, draslík a hořčík, přičemž jejich obsah a vzájemný poměr je
speciálně upraven pro potřeby optimálního vyživení. Různé formy a obsahy živin umožňují
konkrétně reagovat na různá specifika každého stanoviště. Dlouhodobé působení trávníkových
hnojiv je způsoben tzv. obalovaným jádrem. Účinná látka jádra obsahující živiny v několika
formách je obalena dvěma vrstvami. Vnitřní vrstva je ze síry (obsahuje i stopové prvky) a vnější
vrstva je z přírodních tuků. Samozřejmostí takovýchto granulovaných hnojiv je i velikost
granulace, která je upravena tak, aby se hnojivo dostalo i do nejhustšího a nejjemnějšího
porostu. Pro přirovnání je možno uvést, že takovéto trávníkové hnojivo obsahuje ve 25 g/m2
(doporučená aplikační dávka) přibližně 7.500 ks granulí.
V průběhu měsíce dubna a května začínají trávníky intenzivně růst. To znamená, že je musíme
začít pravidelně sekat na výšku mezi 3 cm až 5 cm (trávníky ve stínu doporučujeme sekat na 5
cm výšky). Trávník zkracujeme vždy pouze o 1/3 své výšky! Při sečení o více jak 1/3 původní
výšky trávníku, může dojít k jeho poškození zežloutnutím. Následné uvedení trávníku do
původní kondice je pak otázkou několika týdnů. Častým přáním je touha mít nízko sečený
golfový trávník. Trávníky na zahradách u rodinných domů, chalup či chat jsou odlišným typem
trávníku již od technologie založení a s jinou intenzitou ošetřování. Jen pouhým sesečením na
malou výšku rozhodně golfového trávníku nedosáhneme.
Hlavní prioritou pro pěstování trávníku je neustálé opakované „dostatek vláhy“. Vzhledem k
počasí a předpovědím nebude takový problém se zavlažováním ale přesto je třeba se mít na
pozoru
hlavně
u
nových
travních
ploch
které
nesmějí
„zaschnout“.
Aby trávník mohl růst a měl zajištěny všechny další funkce potřebuje velké množství vody. Uvádí
se např. že trávami musí projít cca. 300 l vody, aby vytvořila 450 g rostlinných tkání. Vysychání
pěstebního substrátu má za následek, že rostliny hůře přijímají živiny omezuje se jejich růst a
uvadají. Takovéto trávníky pak přestávají plnit svou funkci. Chceme-li mít i v období tepla a
sucha svěží, husté a aktivní travní porosty jsme nuceni je uměle zavlažovat. Této činnosti je
nemožné se vyhnout a měli bychom s ní při plánování a zakládání našeho trávníku počítat. A to
jak po stránce způsobu závlahy (technická), tak po stránce zdrojů závlahové vody.
Při závlaze trávníků se řídíme pravidlem - NEZAVLAŽOVAT ČASTO, ALE VYDATNĚ! Časté a
málo vydatné zavlažování nezabezpečuje provlhčení půdy až ke kořenům. Voda se spíše
vypaří, než aby byla spotřebována travními jedinci. U nových travních ploch do 3 týdnů platí
pravý opak-několikrát denně a méně. Spotřeba vody travnaté plochy je odvislá od denních
teplot. V případě dosevu platí pravidlo, že nově zasetá plocha se musí trvale udržovat
vlhká do hloubky 2 cm vegetační vrstvy po dobu 3 týdnů od výsevu. Tzn. je nutné
zavlažovat i přes polední hodiny, aby nedošlo k zaschnutí osiva.

Dokonalý trávník
Září – říjen - listopad

Vertikutace je jedním z nezbytných úkonů přípravy trávníku na podzimní sezónu a dobré
přezimování. Pozor však! Vertikutace nemá nic společného se zásahem do zeminy a do
kořenového systému trávníku!
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Pro optimální výživu trávníku v podzimním období doporučujeme používat speciální hnojiva,
vyvinuta právě jen pro trávník. Tato hnojiva jsou přesně přizpůsobena potřebám trávníku.
Podzimní hnojivo obsahuje všechny důležité prvky přípravu trávníku na přezimování - tj.
dusík, fosfor ale především vyšší podíl draslíku, který je pro rezistenci trávních jedinců proti
nemocem a vymrzání nezbytný. Draslík podporuje odolnost trav vůči suchu, vymrzání a
chorobám. V jarním období tak trávník velmi rychle obnoví a to je předpokladem pro jeho
rychlejší užívání. Samozřejmostí takovýchto granulovaných hnojiv je i velikost granulace,
která je upravena tak, aby se hnojivo dostalo i do nejhustšího a nejjemnějšího porostu. Pro
přirovnání je možno uvést, že toto trávníkové hnojivo obsahuje ve 25 g/m2 (doporučená
aplikační
dávka)
mnohonásobně
více
granulí
než
standardní
hnojiva.
Podzimní období je rovněž velmi vhodné pro výsev nové trávní plochy eventuelně pro
regeneraci stávající trávní plochy.
Při výsevu je vhodné použít startovací hnojivo – jeho účinky se velmi pozitivně projevují na
vývoji a růstu nových jedinců.
V listopadu je potřeba odstranit z travní plochy napadané listí, popřípadě provést poslední
sečení na cca 3 – 4 cm a nezbytné je hnojení podzimním hnojivem s vyšším obsahem
draslíku pro ochranu kořenového systému.
Vertikutace se již v tomto měsíci neprovádí.
Po dokončení posledních úprav na Vašem trávníku se již skutečně nic nedělá. Je přeci
třeba si také někdy odpočinout.
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