Vlastní jemná předseťová příprava se provádí brzy na jaře, jakmile to stav půdy dovolí.
U podzimního výsevu se provádí koncem léta. Těsně před setím se provádí hnojení průmyslovými hnojivy, pak se povrch utuží válením a poté jemně nakypří.
Kypření by nemělo být zbytečně hluboké, osivo vyžaduje „tvrdé lůžko“ a „měkkou peřinu“,
aby se zajistilo vzlínání vody k semení a zabránilo se tak výparu.
Vysévat můžeme od jara do pozdního podzimu s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám.
Nejvhodnější termíny setí jsou jarní 15.3.-15.5 a podzimní 15.8-30.9..
Způsob setí závisí na velikosti osévané plochy. Při setí velkých ploch se používají různá secí
zařízení, malé plochy se osévají ručně. Je vhodné oddělit 20% osiva z celkového množství
jako rezervu pro případné dosetí prázdných nebo řídkých míst.
Vlastní výsev se provádí rovnoměrným rozhozem osiva ve dvou směrech (např. ze severu
na jih a z východu na západ). Tím docílíme rovnoměrného rozptýlení osiva. Osivo vyséváme
na povrh nebo jen velmi mělce. Po zasetí osivo jemně zapravíme do půdy a plochu mírně
utužíme, aby se vytvořily příznivé podmínky pro vzcházení. Osivo i po zapravení musí být
maximálně v hloubce 0,5-1 cm.
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Ošetřování trávníků
SEKÁNÍ
Kvalitní sekání je základem krásného trávníku.
První sekání po výsevu provádíme na výšku zhruba 5 cm, ale ne dříve než po náležitém
zakořenění trávníku tj. přibližně při výšce 10 cm. Při sekání používáme sekačku s ostrým a
dobře seřízeným žacím ústrojím, aby nedošlo k poškození nově vytvořeného kořenového
systému.Výšku sekání v následujících sečích postupně snižujeme až k dosažení optimální
požadované výšky pro daný typ trávníku (u parkových trávníků – 15-25mm, u sportovních
30-45mm). Při seči by neměla být odstraněna více něž 1/3 výšky porostu.
Frekvence sečí trávníku je ovlivňována úrovní výživy a zavlažování. Všeobecně se však dá říci,
že do časného léta sečeme nejméně 1x týdně, později 1x za dva týdny. Aby bylo dosaženo co
nejlepšího vzhledu trávníku po seči, neměli bychom nechat trávníky přerůst.

HNOJENÍ
Také trávy v trávníku potřebují ke svému růstu určité množství základních živin.
Mezi ně patří zejména – uhlík (C), kyslík (O), vodík (H), dusík (N), fosfor (P), draslík (K), hořčík (Mg) a vápník (Ca). Hlavní živiny, tj. dusík, fosfor a draslík mají být zastoupeny v poměru
6:2:3-4. Běžné roční dávky fosforu a drasla aplikujeme během měsíce září, kdy jsou vhodné
vláhové i teplotní podmínky pro jejich příjem. Dusík aplikujeme v několika ročních dávkách
(od časného jara do poloviny září). Jednorázová dávka dusíku by neměla překročit 5g/m².
V naší nabídce naleznete široký sortiment trávníkových hnojiv, které je možné použít před
výsevem i pro hnojení stávajících trávníků.

TRAVNÍ SMĚSI

ZÁVLAHA
Dostatek vody je pro vzhled trávníku jedním z nejdůležitějších faktorů. Na druhé straně
dlouhodobý přebytek vody škodí. Zavlažování plochy před vzejitím trávníku provádíme jen
v nejnutnějších případech. Jsme-li přesto nuceni zavlažovat, přistupujeme k tomu tak, aby
závlaha byla rovnoměrná a nedocházelo k přemisťování semen (splavení). Závlaha musí
být pravidelná, aby nám naklíčená semena nezaschla. Zavlažujeme minimálně do vývoje
3 lístků trávy. Závlahu provádíme vždy večer, kdy nižší teploty v noci snižují výpar a tím je
zajištěn vyšší účinek závlahy.

HERBICIDY A HNOJIVA
OSIVO TRAV A JETELOVIN

REGULACE PLEVELŮ V TRÁVNÍCÍCH
Regulace plevelu v trávnících je silně individuální. Pro hráče golfu je sedmikráska chudobka
na greenu určitě nežádoucím plevelem, zatímco pro chalupáře může být v trávníku jeho
přirozenou okrasou. Proto k regulaci plevelů v trávníku přistupujeme individuálně, a to na
základě znalostí, který plevel chceme zlikvidovat. Podle této skutečnosti pak vybíráme i
herbicid. Nabízíme totální herbicid ROUNDUP i selektivní herbicid BOFIX.

OBNOVA POŠKOZENÝCH TRÁVNÍKŮ
Trávníky mohou časem ztrácet svoji funkčnost a estetický vzhled. Důvody mohou být různé. Nevhodné ošetřování, poškození nadměrnou zátěží, nedostatečná výživa, poškození po
zimě a jiné. Pokud to stav trávníku vyžaduje přistoupíme regeneraci. Z trávníku odstraníme
hráběmi všechnu starou trávu, aby nově zasetá semena mohla vyklíčit. Po mechanickém
zásahu následuje přísev travní směsí do prořídlého mezernatého drnu popřípadě na holá
místa. Travní směs použitá na dosetí by měla odpovídat původní směsi. Pokud má trávník
zcela nevyhovující druhové složení (více než 50% plevelů nebo nevhodných druhů trav, které
brání jeho funkci), je účelnější přistoupit k jeho úplné obnově.

ROŽNOVSKÁ
TRAVNÍ SEMENA, s.r.o.

OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

Meziříčská 100, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
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tel.:
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www.roznovska-travni.cz
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PORADENSKÁ A LABORATORNÍ SLUŽBA

Našim cílem je vyrábět a prodávat KVALITNÍ TRAVNÍ SMĚSI,
které svým složením a kvalitou budou zárukou zdravých
trávníků odolných proti vymrzání a chorobám.

OKRASNÉ TRAVNÍ SMĚSI

ÚČELOVÉ TRAVNÍ SMĚSI

Parková směs ROŽNOVSKÁ

Technická směs svahová

Je vhodná pro zatravnění zahrad, sídlišť, parků a zeleně u cest. Snáší
sešlapávání, po zasetí rychle vzchází, zachovává stálou barvu po celý
rok. Nevyžaduje intenzivní ošetřování.

Luční směs 8 – pro sušší a extrémní podmínky

Je vhodná k ozelenění svahů, skládek, volných ploch v průmysl. oblastech i
silničních svahů a příkopů.
Doporučený výsev 0,5-1,0kg/100m²

Doporučený výsev 1,5-2,0kg/100m²

Technická směs rovinná

Parková směs exclusive

Vytváří plně zapojený okrasný trávník. Je vhodná k vysetí ve středních a
vyšších polohách s prům. klimatickými a půdními podmínkami s možností středně intenzívní údržby. Tuto směs doporučujeme pro obnovu
zeleně našich měst, parků a zahrad.
Doporučený výsev 1,5-2,0kg/100m²

Je určena pro rychlé ozelenění rekultivovaných ploch. Vhodná zejména mezi
panelové domy, po výkopech nebo pro pozemky, které jsou určené pro dočasné zatravnění.
Doporučený výsev 0,5-1,0kg/100m²

Travní směs univerzální

Určena pro dočasné a rychlé ozelenění ploch, jako jsou zelené pásy kolem
cest, stavební pozemky, plochy po výkopech. Je 3-4 letá.

Travní směs do stínu

Je určena pro plochy, jejichž světelné poměry ztěžují nebo znemožňují
zdárný růst a vývoj trávníku jako jsou parky a zastíněné části zahrad
rodinných domů

Je vhodná pro stanoviště, která jsou celodenně pod přímým slunečním
zářením nebo mají horší závlahové podmínky. Dobře přečkává krátkodobé přísušky i střední zátěž.
Doporučený výsev 1,5-2,0kg/100m²

Je vhodná pro regeneraci zahrad, hřišť před a po fotbalové sezóně.
Využívá se také pro obnovování trávníku po zimě.

Pastevní směs 1 - raná

Nosnou trávou této směsi je srha říznačka, která zajišťuje jak nejranější, tak i
pozdní podzimní pastvu. Je 4-5 letou pastvinnou.

Pastevní směs 2 – polopozdní

Je určená do oblastí se silnějšími přísušky. Je 5-6 letou pastvinou.

Doporučený výsev 1,50kg/100m²

SPORTOVNÍ TRAVNÍ SMĚSI
Hřištní směs ROŽNOVSKÁ

Určena pro zatravnění zatěžovaných trávníků – vhodná pro sídliště,
rekreační prostory, zeleně u bazénů, koupaliště. Vhodná pro dostihové dráhy a golfová hřiště mimo greeny. Snese sešlapávání, má stálou
barvu, nevyžaduje intenzivní ošetřování. V zahradách rodinných domků
vhodná při sportovním využívání dětmi.
Doporučený výsev 2,0-2,5kg/100m²

Doporučený výsev 35-40kg/1ha

Pastevní směs 3 – polopozdní až pozdní
pro horskou a podhorskou oblast

Spodní patro směsi tvoří lipnice luční a kostřava červená, které zajišťují úrodnost drnu a s jetelem plazivým i pastvu v době letních přísušků. Je 6-8 letou
pastvinou.
Doporučený výsev 35-40kg/1ha

Pastevní směs 4 – pozdní dlouhodobá

Je směsí vhodnou pro horské polohy na mělké a kamenité půdy. Je 8-10 letá.
Doporučený výsev 35-40kg/1ha

Hřištní směs professional

Velice dobře snáší sešlapávání. Vhodná zvláště pro intenzivně využívané
plochy jako jsou fotbalová hřiště nebo sportovní areály – dostihové dráhy. Najde uplatnění i na zahradách rodinných domů.
Doporučený výsev 2,0-2,5kg/100m²

Luční směs 5 – raná

Nosnou travou je zde srha, kterou doplňují hybridní a ostatní jílky a spolu
s jetelovinami ji zkvalitňují a zchutňují. Je 3-5 letá.
Doporučený výsev 40kg/1ha

Golfová směs TOP

Vytváří velmi hustý a jemný trávník pro velmi náročné zákazníky s možností dokonalého ošetřování. Vhodná zvláště pro golfová hřiště a okrasné zahrady.
Doporučený výsev 1,5-2,0kg/100m²

Golfová směs

Vhodná pro golfová hřiště zvláště dráhy (mimo greeny), najde uplatnění
i v zahradách rodinných domů. Vyznačuje se stabilní barvou, snáší i
mírné zatěžování.
Doporučený výsev 1,5-2,0kg/100m²

Luční směs bez jetelů (extenzivní)

Směs určena na trvalé zatravnění extenzivně využívaných ploch. Je složena
z klasických druhů trav určených pro luční porosty (kostřava luční, bojínek
luční, jílek vytrvalý,….). Travní směs neobsahuje jetel. Je 5-6 letá.
Doporučený výsev 40-45kg/1ha

Jetelotráva

Vyšší podíl jetelovin zajistí plynulý pás zeleného krmení od jara do podzimu.
Směs je zvláště vhodná k prosetí luk a pastvin.
Doporučený výsev 40kg/1ha

NOVINKA - Valašský trávník
UŽITKOVÉ TRAVNÍ SMĚSI

Doporučený výsev 30-40kg/1ha

Travní směs regenerační

Doporučený výsev 30-35kg/1ha

Doporučený výsev 1,5-2,0kg/100m²

Doporučený výsev 1,5-2,0kg/100m²

Travní směs na suchá a slunná místa

Základními komponenty této směsi jsou ovsík vyvýšený a srha říznačka, které
poskytují dobré výnosy píce na suchých a kamenitých půdách. Je 4-6 letá.

Luční směs 6 – polopozdní

Jílek vytrvalý a výběžkaté trávy zajišťují dobrou vytrvalost této směsi. Je vhodná do horské a podhorské oblasti s pozdějším zahájením sklizně. Je 5-6 letá.
Doporučený výsev 40-45kg/1ha

Luční směs 7 – dlouhodobá pro zvlášť vlhké
podmínky

Nosným druhem směsi je psárka. Vhodná na vlká stanoviště. Je 8-10 letá.
Doporučený výsev 40-45kg/1ha

V našich Valašských horách se zrodily některé méně náročné a klimatickým
podmínkám dobře odolné odrůdy trav, ze kterých jsme pro Vás vytvořili travní
směs nazvanou Valašský trávník. Tato směs splňuje estetické požadavky pro
běžný trávník určený k chatám, chalupám, rodinných domkům, do parků a pro
jinou okrasnou zeleň.
Výhody Valašského trávníku:
Travní směs se skládá z druhů a odrůd využívaných na Valašsku již dlouhá
léta. Tyto odrůdy jsou přizpůsobené klimatickým podmínkám České a také
Slovenské republiky.
Druhy a odrůdy mají velice dobrý zdravotní stav, jsou odolné k vymrzání a
chorobám.
Trávník nevyžaduje intenzivní údržbu.
Travní směs obsahuje v malém množství jetel plazivý, který svým bílým květem
příjemně doplňuje vzhled trávníku.
Doporučený výsev: 1,5kg / 100m²
Valašský trávník je dodáván v balení: 500g, 1kg, 3kg, 5kg, 10kg, 25kg

ZAKLÁDÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ
Příprava plochy
Všeobecně se dá říci, že trávníky nemají vyhraněné nároky na půdní podmínky
Nejlépe se trávníkům daří na středních až středně těžkých půdách. V případě
zakládání trávníku na lehkých půdách očekávejme zvýšené nároky na závlahu. Z tohoto důvodu dodáváme do půdy jílovité minerály. Naopak u extrémně
těžkých půd přidáváme písek nebo jiný materiál, který zvyšuje podíl vzduchu
v půdě. Tím zabráníme pozdějšímu zvýšenému výskytu mechů a chorob. Trávníky nejlépe prospívají při pH 5,5-6,5.
Dalším důležitým opatřením je odstranění plevelů, a to hlavně vytrvalých (pýr
plazivý, kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha,….). Tyto plevele lze v trávníku
jen velmi obtížně ničit. Jejich odstranění se provádí aplikací neselektivního
herbicidu v době jejich intenzivního růstu. V naší nabídce naleznete přípravek
Roundup. Pro dostatečné působení je nutné nechat účinkovat tento herbicid
minimálně 14 dnů. Při silném zaplevelení se však někdy stává, že část rostlin
nevyklíčí a aplikace se musí opakovat. Proto je ideální provádět úpravy v roce
předcházejícím založení porostu. Před zimou pak provést nakypření orbou
nebo rytím a porost zasít co nejčasněji na jaře.

Vlastní založení trávníku
Základním předpokladem pro založení kvalitního trávníku je co nejrovnější
povrch půdy. Ponechané nerovnosti půdy znemožňují kvalitní a rovnoměrné
sekání trávníku na požadovanou výšku, dále zhoršují jeho funkčnost a estetický vzhled.
Hrubá příprava jako jsou terénní úpravy, rytí, orba nebo zapravování kompostu
či hnoje by měla být provedena na podzim před rokem výsevu.

