české vřetenové sekačky

KATALOG

Předmluva
Ve Swardmanu milujeme perfektně střižené anglické trávníky. Nezbytným nástrojem pro všechny milovníky pruhovaných trávníků je vřetenová sekačka. Je určena všem, kteří se nespokojí pouze se standardem, ať už jde o kvalitu trávníku nebo stroje, se kterým o něj pečují.
Naší vizí je stát se nejlepším výrobcem vřetenových sekaček na světě. Tento sen jsme začali uskutečňovat již v roce
2013, kdy byla firma založena. Ve Swardmanu klademe při vývoji našich sekaček důraz především na skvělou ovladatelnost, kvalitu materiálů a špičkové zpracování zajišťující precizní střih trávníku.
Sekačky Swardman vyrábíme v našem vlastním výrobním závodě v Česku pro všechny zákazníky, kteří vyznávají kvalitu
bez kompromisu a touží mít krásný a hustý pažit anglického stylu také na své zahradě. Zakládáme si na osobním přístupu k zákazníkům, a proto zajišťujeme i kompletní servis sekaček.

V nabídce máme dva špičkové modely pro domácí použití. Benzínovou vřetenovou sekačku Swardman Edwin 2.1 a akumulátorovou vřetenovou sekačku Swardman Electra. Obě sekačky jsou ve své kategorii těmi nejtiššími stroji na údržbu
nízce střižených trávníků, které jsou v současnosti na trhu dostupné. Swardman prodává také příslušenství k sekačkám,
organická hnojiva, trávníkářské nářadí a také svým zákazníkům poskytuje poradenství nezbytné k údržbě dokonalého
trávníku.
Působíme v Evropě, Americe a Austrálii. Sekačky Swardman a další zboží můžete zakoupit na e-shopu
www.swardman.com a prostřednictvím sítě partnerů po celém světě, která nyní čítá přes 100 partnerských míst.
Věříme, že vřetenová sekačka Swardman přispěje významnou měrou k tomu, aby byl váš trávník i vaší chloubou a potěšením pro všechny okolo vás.

Výhody vřetenových sekaček Swardman

Stříhání namísto sekání
Vřetenová sekačka trávu neseká, ale stříhá. Každé
stéblo trávy je ustřiženo šetrně a čistě na principu
nůžek. Vřetenem se zjednodušeně označuje válec,
na kterém je ve šroubovitém uspořádání umístěno
5, 6 nebo 10 nožů. Jednotlivé nože vřetene se rotací setkávají s dolním pasivním břitem umístěným
těsně nad úrovní terénu, čímž dochází k ustřižení
jednotlivých stébel trávy. Perfektní střih bez roztřepených stébel přináší zelenější vzhled trávníku,
méně stresu a vyšší odolnost vůči nemocem
a škůdcům.

Multifunkční systém
výměnných kazet 5 v 1
Unikátní systém výměnných kazet umožňuje
přeměnu během dvou minut ze sekačky na vertikutátor, vyčesávač, groomer nebo rotační kartáč
pro zapravování písku například po aerifikaci. Čím
lépe budete o svůj trávník pečovat, tím hustější
bude i jeho drn. Například častější vertikutace způsobí intenzivnější odnožování do stran a rychlejší
zhoustnutí trávníku.

Tichý a ekologický provoz
Vřetenové sekačky jsou ze své podstaty mnohem
méně náročné na výkon motoru než běžné rotační
sekačky. Proto se do nich instalují menší motory,
které jsou zároveň tišší, mají nižší spotřebu, emise
i hlučnost. Oba modely Swardman, benzínový
Edwin i akumulátorová Electra, jsou ve svých kategoriích nejtiššími sekačkami na světě.

Válcování
namísto stop po kolečkách
Vřetenové sekačky se pohybují na válcích, nikoliv na
kolečkách, jako je tomu u běžných rotačních nebo
robotických sekaček. Válce jsou k trávníku vzhledem k lepšímu rozložení hmotnosti šetrnější. Přední válec zamezuje skalpování trávníku. Zadní válec
s diferenciálem neustále rovná drobné terénní nerovnosti, umožňuje otočení na místě, nedělá stopy
jako kolečkové sekačky a způsobuje efekt pruhovaného trávníku, který znáte například z golfových a
fotbalových hřišť.

Edwin
Swardman Edwin 2.1 je nejmodernější benzínová vřetenová sekačka s pojezdem na trhu. Je určena na údržbu domácích
anglických trávníků. Díky nejnovějším postupům při výrobě a kvalitnímu čtyřtaktnímu motoru Briggs & Stratton je Edwin
2.1 nejtišší benzínovou sekačkou na světě s hlučností v místě obsluhy 77 dB. Sekačka je kompletně vyvinuta a vyrobena
v České republice. Její první generace byla představena v roce 2013. Od té doby proběhly desítky vylepšení a inovací.
Edwin se vyrábí ve dvou pracovních šířkách 45 a 55 cm a stříhá pažity na výšku od 4 do 45 mm.
Edwin se záběrem 45 cm je určen pro travní plochy do 600 m2. Skvěle kopíruje terénní nerovnosti a hodí se na modulované trávníky s větším počtem terénních překážek, jako jsou například zahradní záhonky, skalky, jezírka, keře nebo jiné
krajinné prvky. V těchto místech oceníte v kategorii travních sekaček nevídanou manévrovatelnost, která je způsobena
pohybem na válcích.
Edwin se šíří záběru 55 cm zastane stejnou práci jako užší 45centimetrový kolega. Pokud ale sekáte větší a homogennější travní plochu až do 2000 m2, kde většinu času jezdíte rovně a nemusíte se tolik vyhýbat překážkám, pak vám Edwin
55 díky širšímu záběru ušetří spoustu času.

Čistý střih na principu nůžek
Cílem při vývoji Edwina bylo vytvořit nejlepší zahradní vřetenovou sekačku na světě s dokonalým střihem
na principu nůžek pro nízce střižené neboli anglické trávníky. Perfektní střih bez roztřepených stébel znamená pro trávník méně stresu, zelenější vzhled a vyšší odolnost vůči nemocem a škůdcům.

Výroba, materiály a design
Sekačky Swardman jsou kompletně vyvinuty a vyrobeny v České republice. Velkou většinu komponent si vyrábíme sami. Pro některé díly využíváme ověřené prémiové české a evropské dodavatele. Masivní celokovová konstrukce s minimem plastových dílů klade důraz na vysokou spolehlivost a dlouhou životnost výrobku
s minimálním dopadem na životní prostředí.

Síla spoutaná řemeny
Vsadili jsme na nejvyšší dostupnou kvalitu řemenů na trhu. Díky více než 140 letým zkušenostem firmy
Continental jsme našli řešení právě u nich. Na dvou permanentních převodech jsme použili neoprenové
řemeny CONTI SYNCHROFORCE® CXP pro přenos nejvyšších výkonů, momentů a otáček. Pro pohon vřetene a pojezdu využíváme řemen CONTI®V GARDEN, který má speciální textilní oplet ideální pro prokluz
v řemenici.

Spolehlivý a tichý motor Briggs & Stratton
Čtyřdobý motor Briggs & Stratton XR550 o objemu 127 cm3 a výkonu 2,4 kW je ideální kombinací snadné
údržby, nízké hmotnosti, minimální spotřeby méně než 1 l/mth a nízkých emisí. Největší výhodou tohoto
motoru je však jeho extrémně tichý chod, díky kterému je Swardman Edwin 2.1 nejtišší benzínovou sekačkou na světě.

| Benzínová vřetenová sekačka s pojezdem
„Vřetenovou sekačku Swardman používám již třetím rokem a jsem s ní maximálně
spokojen. Kvalita střihu je excelentní a díky tomu se výrazně zlepšila kvalita mého
trávníku. Navíc mě ohromně těší, že Swardman vyvíjí a vyrábí své sekačky v České
republice. Na velmi dobré úrovni je také rychlost a kvalita servisu.“

Petr Řezníček, Pardubice

Swardman Edwin 2.1 45

Swardman Edwin 2.1 55

Šíře záběru

45 cm

55 cm

Celková šíře stroje

54 cm

64 cm

40 l

50 l

Hlučnost
v místě obsluhy

77 dB

79 dB

Hmotnost stroje

53 kg

61 kg

Objem koše

Výška střihu
Vřeteno
Rychlost kosení
Zadní válec
Země původu

4 - 45 mm s plynulým mikronastavením
5 nožů, 60 střihů na metr (6 nebo 10 nožů)
Max. 6 km/h
Dělený z nerez oceli s diferenciálem
Česká republika

Speciální funkce

Multifunkce 5 v 1 - sekačka s možností přestavby na vertikutátor, vyčesávač, groomer,
kartáč

Motor

Briggs & Stratton XR 550, výkon 2,4 kW, objem 127 cm3, spotřeba méně než 1 l/mth,
objem nádrže 1,9 l

Doplňkové
příslušenství

Vertikutační, vyčesávací, groomingová a kartáčovací kazeta, vyčesávač na umělý trávník,
držák na pití, držák na mobilní telefon, přední profilovaný válec, kolečka na vysokou trávu,
transportní kolečka, stěrka zadního válce, stěrka předního válce, koště proti rose
a nečistotám, krycí plachta, LED reflektory, kožená řídítka, nástěnný držák na kazety,
velký koš na trávu, bezpečnostní pojistky na koš

Electra
Swardman Electra je nejmodernější akumulátorová vřetenová sekačka na trhu. Je určena na údržbu domácích anglických trávníků. Jedná se o první sekačku na trhu se dvěma průmyslovými bezemisními elektromotory. Jeden motor je
určen pro chod vřetene a druhý pro pojezd sekačky.
Electra je, stejně jako Edwin, kompletně vyvinuta a vyrobena v České republice s důrazem na snadnou
a intuitivní manipulaci, nízké provozní náklady a velmi tichý provoz, který nebude rušit vás ani vaše sousedy. Vyrábí se ve
dvou pracovních šířkách 45 a 55 cm a stříhá pažity na výšku od 4 do 45 mm.
Již v základní specifikaci je Electra osazena lithio-železo-fosfátovým akumulátorem s kapacitou 510 Wh. Díky modernímu akumulátoru dokáže Electra posekat až 1400 m2 na jedno nabití. Hravě si poradí také s regeneračními zásahy jako je
vertikutace, vyčesávání, grooming nebo zapravování písku po aerifikaci.
Electra přináší revoluční systém řízení s pěti ovládacími tlačítky. Mezi další ojedinělé prvky patří možnost jízdy pozpátku. Tuto funkci oceníte při dosekávání kolem zdí, keřů, bazénů a především při parkování sekačky v garáži nebo zahradním domku.

Nejmodernější technologie
Electra v sobě snoubí nejnovější technologie a ohleduplnost k životnímu prostředí. Díky absenci spalovacího motoru, minimálnímu podílu plastových dílů, výhradně kovových pohyblivých částí a poctivé konstrukci
jsou výhodou Electry také minimální nároky na servis.

Snadné ovládání bez kabelů
Electra byla zkonstruována pro svobodu pohybu bez kabelů a s důrazem na snadnou a intuitivní manipulaci.
Obsluhu bez problémů zvládne i subtilnější osoba. Celý stroj se startuje i pohodlně ovládá pomocí tlačítek
na řídítkách a dvou elektronicky snímaných pák pro pojezd a sečení. Rychlost je možné snadno přizpůsobit
tlačítky na řídicím panelu. Jako jediná ručně vedená sekačka na světě má Electra i zpátečku, což usnadňuje
manévrování při obrátkách nebo například při parkování stroje.

Třešničkou na dortu jsou u Electry pokročilé funkce jako tempomat nebo regenerační mód, který umožňuje jízdu v minimální rychlosti při maximálních otáčkách vřetene. To je ideální pro vertikutaci a zejména vyčesávání travní plsti.

Maximální výkon, nulový hluk
Akumulátorová vřetenová sekačka Swardman Electra je první zahradní sekačkou na světě poháněnou
dvěma nezávislými elektromotory. Electra je zároveň nejtišší sekačkou na trávu na světě. Její hlučnost je
přibližně 5x nižší, než u běžných rotačních sekaček, takže kromě vás z ní budou mít radost i vaši sousedé.

Regenerační mód
Pro pokročilé trávníkáře jsme připravili speciální režim - regenerační mód, který umožňuje jízdu v minimální
rychlosti při maximálních otáčkách vřetene. To je ideální pro vertikutaci a zejména vyčesávání travní plsti.
S Electrou využijete všechny regenerační kazety na maximum.

Typ akumulátoru

Kapacita
akumulátoru

Doba
nabíjení

Maximální
travní plocha

Využití

lithium-železofosfátový (LiFePO4)

510 Wh

6h

1400 m2 *

Časté sekání,
regenerační zásahy

* Výkon akumulátoru závisí mimo jiné i na tvaru a terénu sečené plochy.

| Akumulátorová vřetenová sekačka s pojezdem
„Pracuji v letectví, což je nekompromisní obor.
Proto jsem náročný na kvalitu a preciznost
jakéhokoliv produktu. Sekačka Swardman k nim
určitě patří. Díky ní se mi splnil sen o anglickém
trávníku. Swardman dělá přesně to, co od něj
očekáváte, a navíc se lehce ovládá. Během
pár minut ze sekačky uděláte vertikutátor
nebo vyčesávač. Tím vám ušetří čas, peníze i
skladovací místo.“

Objem koše

Robert Jamrich, Praha

Swardman Electra 45

Swardman Electra 55

Šíře záběru

45 cm

55 cm

Celková šíře stroje

59 cm

69 cm

40 l

50 l

Hlučnost
v místě obsluhy

67 dB

67 dB

Hmotnost stroje

53 kg

59 kg

Výška střihu
Vřeteno
Rychlost kosení
Zadní válec

4 - 45 mm s plynulým mikronastavením
5 nožů, 60 střihů na metr (6 nebo 10 nožů na přání)
0,7 -5,3 km/h, funkce couvání
Dělený z nerez oceli s diferenciálem

Motor
pro pohon vřetene

Průmyslový 24 V/ 500 W

Motor pro pojezd

Průmyslový 24 V/ 200 W

Nabíječka
Země původu

230 V
Česká republika

Speciální funkce

Multifunkce 5 v 1 - sekačka s možností přestavby na vertikutátor, vyčesávač, groomer,
kartáč. Speciální regenerační mód a funkce tempomat.

Volitelné
příslušenství

Vertikutační, vyčesávací, groomingová a kartáčovací kazeta, čistič umělých trávníků,
transportní kolečka, kolečka na vysokou trávu, přední profilovaný válec, stěrka předního
válce, stěrka zadního válce, krycí plachta, LED reflektory, držák na pití, držák mobilního
telefonu, kožená řídítka, velký koš na trávu

Žací vřetena

Regenerační kazety
5nožové vřeteno

Vertikutátor

Vřeteno je určeno pro méně pravidelné sečení jednou až dvakrát týdně, poradí
si totiž i s vyšší trávou. Doporučujeme jej všem, kteří s vřetenovou sekačkou
začínají. 5nožové vřeteno seče s frekvencí 60 střihů na jeden metr.

Přeměna sekačky Swardman na vertikutátor je velmi snadná a netrvá déle než 2 minuty.
Vertikutaci tedy můžete dělat častěji. Doporučujeme vertikutovat 3 - 5krát za rok podle
hustoty travního drnu. Vertikutace slouží k proříznutí trávníku ve vertikálním směru. Tím
se odříznou delší odnože dlouze výběžkatých druhů trav a trávník se současně pročistí
od stařiny.

6nožové vřeteno
Optimální volba pro pokročilejší trávníkáře a pro kosení ve standardním režimu
dvakrát týdně. Tato frekvence zajistí rovnoměrný střih a postupné zlepšování
pažitu. 6nožové vřeteno seče s frekvencí 72 střihů na jeden metr.

10nožové vřeteno
Vysoká frekvence 120 střihů na jeden metr zajistí maximum zastřižených
stébel. To vede k dokonale střiženému trávníku bez manšestrového vroubkovaného efektu. Nejlepší volba pro nízce střižené a velmi husté trávníky nebo
domácí golfové greeny sekané třikrát až pětkrát týdně. Ideální použití tohoto
vřetene je při kosení pod 15 mm. Vřeteno však umožňuje výšku střihu
již od 4 mm.

Vyčesávač
Vyčesávací kazeta je ideální pomocník pro vyčištění trávníku od přebytečného listí, jehličí,
ale především travní plsti a zbytků po vertikutaci. Vyčesávač je mnohem účinnější než
práce s ručními hráběmi a ušetří spoustu času a energie. Po použití kazety je tráva krásně
načesaná a je pak snadné ji přesněji a výrazněji zkrátit a zarovnat.

Groomer
Groomer je určen k pravidelné, časté a šetrné péči o trávník. Zatímco vřetena se spodním
nožem sečou trávník v horizontální rovině, groomer trávník prořezává vertikálně. Zkracuje jeho odnože – horizontálně rostoucí stébla a zbavuje trávník plsti. Díky tomu jsou
rostlinky stimulovány k dalšímu růstu. Pravidelným používáním groomeru tedy docílíte
rovnoměrně rostoucího, hustějšího a homogenního trávníku. Díky úzkým a velmi blízko
sebe posazeným nožům je použití groomeru pro trávník velmi šetrné a nelze ho zaměňovat s vertikutací.

Vyčesávač na umělé trávníky
Také umělým trávníkům je nutné pravidelně poskytovat důkladnou péči. Vyčesávač
váš umělý travník vyčistí od listí, jehličí, kamínků a dalších drobných předmětů. Hravě
si poradí také s mechem. Díky pravidelnému čištění nebude povrch vašeho umělého
trávního koberce zhutněný, zlepší se odtok vody a výrazně prodloužíte jeho životnost.

Rotační kartáč
Rotační kartáč se používá na zapravování písku do trávníku například po aerifikaci nebo
na topdressing. Je vhodný i pro srovnání terénních nerovností. Součástí balení je kazeta
s rotačním kartáčem, kovový kryt a ochranný štít. S kartáčem je možné efektivně čistit
také umělé trávníky.

Trávníková hnojiva Swardman
Výhody organických hnojiv oproti chemickým hnojivům
Při používání chemického hnojiva spotřebuje trávník ke štěpení NO3 velké množství energie a dochází k úpadku půdního života, který nemá přísun potravy. Umělá hnojiva způsobují také zasolení půdy, které ji pak vyčerpává a stav trávníku
progresivně zhoršuje. Trávník vyžaduje neustále vyšší dávky hnojiv bez ohledu na dopad na životní prostředí.
Naproti tomu organická hnojiva umožňují trávníku mnohem efektivnější růst při menší spotřebě energie. Trávník je pak
dlouhodobě silnější a odolnější vůči stresu (výkyvy teplot, sucho, škůdci). Skutečnost, že i půda dostává z organického
hnojiva živiny, zajišťuje zdravou symbiózu mezi rostlinou a jejím okolím.

Spring & Summer
Typ

Sezónní organominerální hnojivo

Podzimní organominerální hnojivo

Popis

Dlouhodobě působící organominerální hnojivo pro růst trávníku v průběhu sezóny.
NPK 16-3-8+(2MgO)
Použití: během období růstu
- jaro a léto

Speciální složení stimuluje kořenový systém
při nízkých teplotách, připravuje trávník
na zimu a zároveň likviduje mech.
NPK 5-5-20+(3MgO)
Použití: během podzimu a konce zimy

Charakteristika

• Nepálí listy
• Aktivuje se okamžitě, působí dlouhodobě
a udržitelným způsobem
• Zvyšuje podíl mikroorganismů v půdě
• Zajišťuje vyšší vzdušnost a cirkulaci vody
v půdě
• Celkově posiluje rostlinu
• Snižuje stres a zvyšuje odolnost vůči
nemocem
• Hnojivo je vhodné pro rodiny s malými
dětmi a zahrady s domácími mazlíčky

Dávkování

• Březen - srpen: každých 8 týdnů,
2,5 - 3,5 kg/100m2

• Září - listopad:
3,5 - 4 kg/100m2
• Odstranění mechů: 10 kg/100m2
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• Uvolňuje se regulovaně při nízkých teplotách
• Účinně likviduje mech do 3 týdnů
• Preventivně brání růstu nových mechů
• Zvyšuje odolnost vůči nemocem
• Nebarví cesty, beton, dlažby apod.
• Aktivuje růst kořenového systému

Ruční nářadí pro trávníkáře
Poctivé ruční nářadí určené jak pro amatérské trávníkáře, tak pro profesionály a greenkeepery nebo závlaháře. Nářadí
je dostupné jednotlivě a i ve zvýhodněné sadě. Vše je vyrobeno z nerezové oceli.

Aerifikační vidle
Zajistí dokonalé provzdušnění, díky kterému docílíte růstu
hlubších kořenů a krásně hustého trávníku. Aerifikační vidle
lze využít na provzdušnění menších trávníků a jsou obzvláště
praktické pro místa, která jsou více zatěžována než zbytek
trávníku, například cestička z terasy nebo používaná pěšina
kolem domu. Vidle jsou vybaveny dutými výměnnými hroty.

Půdní sondýrka
Praktický pomocník, který vždy přesně určí strukturu půdy,
výšku případné plsti v trávníku a hloubku kořenů. Pomocí
půdní sondýrky lze snadno odebrat půdní vzorek ze všech
běžně utužených půd. Díky přesnému tvaru je snadné půdní
vzorek následně snadno a bez poškození vrátit zpět do země.

Ořezávač trysek závlahy
Zamezuje zarůstání trávy kolem trysek a eliminuje nebezpečí
jejich poničení při regeneraci trávníku. Trysky postřikovačů
dokážou velmi rychle zarůst trávou a pak je těžké je najít.
Správnou funkci trysek může negativně ovlivnit i silný drn. Při
pravidelném používání ořezávače odpadá starost z poškození
sekáním, vertikutací nebo aerifikací.

8 základních pravidel péče o trávník

Pravidelně sekejte – ideálně 2x týdně,
zkracujte pouze o 1/3 délku listů

Sekačku mějte vždy ostrou
a seřízenou

Pravidelná seč 2x týdně je dostatečně častým impulzem pro trávu, aby nerostla nahoru, ale odnožovala do stran. Tím trávník rychle houstne. Kosením
3x týdně trávník zhoustne rychleji. Kosení jednou
za 5 dnů nebo dokonce za týden je naopak hraniční, při této frekvenci se trávník zlepšuje jen velmi
pozvolna nebo stagnuje. Zkracujte vždy jen
o 1/3 délky listů. Pokud budete sekat o více než
1/3, trávník se bude stresovat a nebude prosperovat.

Použijte osivo
s velkým podílem kostřav
Správná travní směs je základ. Hustého anglického
trávníku dosáhnete rychleji, když vysejete kostřavovou směs (pro golfovou fairway nebo green),
než když vysejete hřišťovou nebo zátěžovou směs
z hobby marketu. Kostřavy jsou suchomilné, takže
dokáží dobře prosperovat i bez závlahy. Dobře
regenerují i po delším období sucha. Dobře snášejí
nízké kosení a mají velmi jemnou strukturu.
To je důvod, proč se používají na golfových hřištích
a anglických trávnících.

Vřetenová sekačka stříhá trávu stejně jako nůžky
papír. Je to nejšetrnější způsob zkracování trávníku
na světě. Naopak tupá sekačka je pro trávník pohromou. Sečením chceme trávník jen zkrátit, zarovnat a ne zničit a poškodit. Tupým nožem si chleba
také neuříznete. Proto pravidelně kontrolujte ostří
vřetene a spodního nože a mějte jej správně seřízené – ani moc utažené, ani moc uvolněné.

Trávu sbírejte, nemulčujte
Sběr posečené trávy zlepšuje estetickou hodnotu
trávníku a snižuje riziko výskytu plísní a jiných chorob. Posekanou trávu si navíc nenosíte na botách
na terasu nebo do domu. Takže zapomeňte na
mulčování, to trávníku dlouhodobě nijak neprospívá. Neposbíraná tráva jej dusí a časem se změní v
plsť, která zabraňuje průniku vzduchu, živin a vláhy
ke kořenům.

8 základních pravidel péče o trávník

Pravidelně používejte organická
hnojiva a respektujte roční období

Vertikutaci provádějte alespoň
3x ročně a vyčesávejte

Chemie do zdravého trávníku nepatří. Chemické
látky se dokáží v půdě usazovat a časem půdní prostředí vychýlí z optima a trávník může zkolabovat.
V dnešní době lze opět velmi efektivně o trávník
pečovat přírodní cestou. Používejte proto organická hnojiva, která mají dlouhodobý účinek, nespalují
listy a vyživují prospěšné půdní organismy. Pažit je
pak dlouhodobě zdravější, má silnější kořeny a je
odolnější vůči stresu (výkyvy teplot, sucho, škůdci).

Používejte závlahu,
pokud je to možné
Pokud nebudete trávník zavlažovat a budete pravidelně dosívat vhodnou směsí, časem se prosadí jen
ty druhy trav, které sucho zvládají. Je to přirozený
výběr, který v přírodě funguje spolehlivě. Pokud
chcete svěží zelený trávník po celou sezónu, bez závlahy se v teplých měsících neobejdete. Při zavlažování se snažte vytvořit podobné podmínky jako při
běžném dešti. Zavlažujte méně intenzivně a dostatečně dlouho, aby se půdní profil nasáknul vláhou
a kořeny mohly vláhu několik dní čerpat. Efektivní
je ranní zavlažování před východem slunce.

Čím je trávník hustší, tím častěji potřebuje prořezávat, neboli vertikutovat. Správná vertikutace udělá
v trávníku přibližně 3-5 mm drážky, trávu netrhá,
ale pouze rozřezává drn. Po vertikutaci je nutné
nežádoucí materiál z trávníku odstranit, nejlépe
vyčesat vyčesávačem. Trávník tak kromě prořezání
zbavíte i nežádoucí plsti, která zabraňuje přístupu
vzduchu, vláhy a živin ke kořenům.

Jednou za 2 roky
proveďte aerifikaci
Často bývá trávník příliš udusaný, utužený. Kvůli
tomu se voda, vzduch ani živiny nedostávají ke
kořenům. Pokud kořeny nejsou zásobeny, nemůže
být trávník zelený a hustý. Utužená místa, například
cestičky nebo prostor kolem terasy nebo bazénu
je dobré propíchat aerifikačními vidlemi a tím jej
provzdušnit a prosypat pískem. Ideální je provést
jednou za rok či za dva důkladnou aerifikaci celého
trávníku strojem a trávník důkladně zapískovat.
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