
První pomoc při uschlém trávníku

Během posledních týdnů a měsíců jsou na mnohých místech naší republiky dešťové srážky

minimální. Trávníkové plochy jsou uschlé tak, že sytá zelená se měnila na žlutohnědou. Co lze

v tomto případě dělat? Je trávník stále živý nebo jej již nelze zachránit?

Test vitality trávníku

1. Pomocí rýče odstraňte vysušený

kus trávy asi 10 x 10 x 5 cm.

2. Umístěte trávník do kbelíku

s vodou, dokud nebude zcela

nasycen vodou.

3. Vylijte přebytečnou vodu

z kbelíku. Trávník zůstává

v kbelíku.

4. Pokud vidíte bílé kořeny na

spodní straně země po 2 až 3

dnech, je trávník stále živý.

Při pravidelné a vydatné zálivce

trávníku dojde k jeho regeneraci. Bílé nebo hnědé kořeny?

Bíle kořeny: trávník zregeneruje.

Hnědé kořeny:  je potřeba provést dosev. 
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Regenerace trávníku 

poškozeného suchem

Váš trávník je zcela suchý a nevykazuje známky schopnosti regenerace ani při pravidelné vydatné

zálivce? Pro úspěšnou renovaci je pak bezpodmínečně nutné opětovný dosev poškozených míst.

Regenerace sportovního trávníku

1. Suchou trávu odstraňte za pomoci

provzdušňovacích bran nebo lépe za

pomoci vertikutátoru se sběrem.

2. Proveďte dosev trávníkovým Perforátorem 

EUROGREEN. Zajistěte dostatečnou 

zálivku.

Malá poškození: Regenerační směsi1)

Velká poškození: Výsevní směsi2)

3. Spolu s výsevem aplikujete startovací

dlouhodobě působící hnojivo s vysokým

obsahem fosforu.

4. Následné hnojení proveďte dlouhodobě

působícím hnojivem s vysokým obsahem

draslíku.
1) EUROGREEN regenerační směsi:

100 % Lolium perenne (1219002, 1219200, 1299147) 

90 % Lolium perenne + 10 % Poa pratensis (1219002)
2) EUROGREEN výsevní směsi:

70 % Lolium perenne + 30 % Poa pratensis (1221002)

50 % Lolium perenne + 50 % Poa pratensis (1221001)

Regenerace parkového a zahradního

trávníku

1. Suchou trávu odstraňte za pomoci

vertikutátoru nebo vertikutačních hrabiček.

2. Proveďte dosev štěrbinovým aplikátorem 

nebo ručně. Osivo zapravte do země. 

Zajistěte dostatečnou zálivku.

Malá a velká poškození: Použijte směs, 

kterou byl trávník založen1)

3. Spolu s výsevem aplikujete startovací

dlouhodobě působící hnojivo s vysokým

obsahem fosforu.

4. Následné hnojení proveďte dlouhodobě

působícím hnojivem s vysokým obsahem

draslíku.
1) EUROGREEN směsi parkový a zahradní trávník:

Rasana Sport: (1226400)

Rasana Top: (1223400)

Rasana Super: směs do stínu (1211400)

Parková/fairway směs: 1223001 
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