Trávníkářský kalendář 2019
Měsíce

Leden/
Únor

Březen

Hnojení a ochranné postřiky

Vyčesávání

Aerifikace, pískování, dosetí

Kontrola sekačky, seřízení vřetene, zkušební start, se sekáním
můžeme začít dle potřeby. V polovině března uděláme první
zarovnávcací seč, aby všechna přerostlá stébla byla snížena, dále
sekáme dle podmínek jednou týdně.

Březen není vhodný termín na vertikutaci. Počasí
se ještě může rapidně měnit a trávník by i při
aktuálně vyšších teplotách vertikutace mohla
poškodit. Méně je někdy více.

Pokud není trávník podmáčený, můžete jej
zlehka vyčesat vyčesávačem nebo švédskými
hráběmi. Na trávníku by neměly zůstavat
nečistoty jako listí, jehličí a zbytky větviček.

Trávník můžeme propíchat plnými hroty, aby se narušil
povrch po zimě a zlepšilo se vsakování vody živin.

Zajistěte si termín revize zavlažovacího systému.
Najděte si vhodnou firmu, pokud si neděláte
kontrolu sami.

Pokud v březnu nebyly vhodné teploty na hnojení, tak v dubnu už by
měly být stabilnější a vhodnější pro start hnojení sezónním hnojivem
PURE Sport&Golf. Řiďte se při dávkování vždy pokyny výrobce.

Sekáme již pravidelně, ideálně 2 x týdně. Četnost se však řídí
aktuální rychlostí růstu a výškou sečení. Čím nižší děláme střih,
tím sečeme častěji a dodržujeme zlaté pravidlo 1/3. Nikdy
nezkracujeme stébla o více jak 1/3 délky. Pravidelně
kontrolujeme kvalitu střihu veřtena. Dle potřeby seřídíme.

Čas na první vertikutaci. Po zimě je potřeba
trávník vyčištit a zbavit ho odumřelých částí,
které napomáhají tvorbě nežádoucí plsti.
Zároveň zvýšíme účinnost hnojiva díky narušení
povrchu půdy, který může po zimě fungovat jako
nepropustná slupka.

Vyčesávání je nejvhodnější metodou
odstranění zbylé plsti a odumřelých částí
rostlin, které nebyly vyhozeny do sběrného
koše. Proto následuje bezprostředně po
vertikutaci. Zvýší provzdušnení a celkově
podpoří odnožení a zahuštění trávníku.

Dle potřeby poškozená místa propískujeme a dosejeme
stejným osivem, které bylo použito při založení trávníku.

Teploty jsou nad nulou a nehrozí zamrznutí
závlažovacího systému. Proto závlahu
zprovozníme a zkontrolujeme její funkčnost. V
případě problému máme ještě čas na případný
servisní zásah.

Pokud máme trávník bez plsti a kořenový systém dostatečně vyvinutý,
aplikujeme další dávku hnojiva PURE Sport&Golf. Pokud trávník roste
nerovnoměrně a ztrácí barvu, můžeme pohnojit dříve. Můžeme
lokálně aplikovat postřik proti dvouděložným plevelům Bofix.

Sekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Ideální 2x týdně.
Nestihneme-li posekat jeden den, měli bychom posekat v den
následující. Pravidelně kontrolujeme kvalitu střihu veřtena. Dle
potřeby seřídíme.

Pokud nám to čas dovolí, opět proveďte před
hnojením vertikutaci. Pokud je trávník řídký,
vertikutace není vhodná. Vertikutaci je vhodné
provádět 3-5 ročně dle stavu trávníku do hloubky
3-5 mm pod úrovní terénu.

Po vertikutaci je potřeba trávník vyčesat.
Pokud vertikutaci neprovádíte, vyčesání
může být vhodnou náhradou. Vyčesáním
dostanete do trávníku více světla, vzduchu a
vláhy.

Aerifikaci je vhodné u anglickcýh trávníků provádět
alespoň jednou za 2 roky. Nejvhodnější termín je na
sklonu sezóny v srpnu, ale měsíce květen a červen jsou
také možné.

Se zvyšujícími se teplotami začíná vysychat i
půda. Proto zapneme závlahu na automatický
režim, kdy optimální dávka na 1 m2 je ca 25l
vody za týden.

Konec června je další období pro hnojení sezónním BIO hnojivem PURE
Sport&Golf.

Sekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Ideální 2x týdně.
Nestihneme-li posekat jeden den, měli bychom posekat v den
následující. Pravidelně kontrolujeme kvalitu střihu vřetena. Dle
potřeby seřídíme.

Před hnojením opět provádíme vertikutaci.
Pokud je trávník příliš hustý nebo zaplstěný,
můžeme provést vertikutaci do kříže.

Po vertikutaci trávník vyčešeme od stařiny a
plsti.

Aerifikaci je vhodné u anglickcýh trávníků provádět
alespoň jednou za 2 roky. Nejvhodnější termín je na
sklonu sezóny v srpnu, ale měsíce květen a červen jsou
také možné.

Teploty stoupají, zkontrolujeme dávkování
závlahy. Trpí li nějaká místa vysycháním,
například kolem stromů a keřů, zvýšíme v
odpovídající sekci dávkování.

Trávník nabírá dech a proto je potřeba dodat mu dostatek živin
(hnojivo PURE Sport&Golf) a to i pro případ posílení rostlin před
regeneračními zásahy.

Sečeme dle potřeby a rychlosti růstu trávy. Je čas dovolených a
pokud si to situace žádá, pokuste se domluvit například se
sousedem, že Vám ve Vaší nepřítomnosti poseká.

Konec července je ideální pro další vertikutaci. Při
extrémních teplotách vertikutaci vynecháme a
provedeme jenom vyčesání.

Po vertikutaci je potřeba trávník vyčesat.

Trává díky vyšším teplotám a suššímu období zpomaluje
růst. Zásoba živin je z červnového hnojení dostatečná do
konce července.

Dle potřeby zvyšujeme dávkování závlahy. V
extrémně horkých týdnech spotřebuje trávník
až 40l vody na m2.

Trává díky vyšším teplotám a suššímu období zpomaluje růst. Zásoba
živin je z červencového hnojení dostatečná. Můžeme posílit ochranu
proti chorobám z vysokých teplot a sucha postřikem. Zároveň je možné
použít tekuté hnojivo Turf mix K . Vzhledem k tomu, že teploty stoupají
nad 30°C, lze použít i podzimní hnojivo, které zvýší odolnost v
extrémních podmínkách (teplo, sucho).

Sekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Ideálně 2x týdně.
Nestihneme-li posekat jeden den, měli bychom posekat v den
následující. Pokud je nůž nebo vřeteno sekačky tupé, je čas je
naostřit. Vřetenovou sekačku vždy nechte brousit v odborném
servisu.

Tráva díky vyšším teplotám a suššímu období
zpomaluje růst. Zásoba živin je z červencového
hnojení dostatečná.

Druhá 1/2 srpna je vhodná pro regenerační zásahy.
Trávník má dostatek času na zregenerování před zimou.
Doporučujeme využít služeb odborných firem s
potřebným vybavením. Malé plochy lze jednoduše
aerifikovat ručním nářadím, například aerifikačními
vidlemi. Den předem půdu zvlhčete větší zálivkou. Po
aerifikaci následuje pískování a dosetí travním osivem.
Pískujeme křemičitým pískem frakcí 0/2 v množství až
1t/100m2, dle průměru použitých hrotů. Osivo vysýváme
před pískováním. Doporučujeme použít půdní
vylepšovače, například hroznový kompost BIOVIN, který
podpoří rozvoj mikroorganismů.

Kontrolujeme závlahu zejména v teplejších
dnech. Pokud jsme dosévali trávník, zvýšíme
krátkodobě interval závlahy. Dle potřeby,
například i na 4-5 krátkých zálivek denně,
abychom semena trávy udrželi ve vlhku a zajistili
úspěšnost klíčení.

Sezóna začala svou poslední čtvrtinu, začátek září je posledním
obdobím pro aplikaci sezóního hnojiva PURE Sport&Golf.

Sekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Ideální 2x týdně.
Nestihneme-li posekat jeden den, měli bychom posekat v den
následující.

Pokud nám to čas dovolí, opět proveďte před
hnojením vertikutaci, nejpozději ale do 20.9.

Pokud jsme nestihli aerfikaci v srpnu, září je také vhodný
měsíc. Nezapomeňte na pískování a dosev.

Pokud je stále teplo, zavlažujeme dále.

Jako prevenci proti plísni sněžné aplikujte Biovin, V polovině října je čas
připravit trávník na zimu a to použitím hnojiva PURE Autmun s vyšším
obsahem draslíku pro podporu kořenového systému a posílení rostlin.

Sekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Doporučujeme
objednat posezónní servis Vaší sekačky.

Teploty klesají, přesto je dobré doplnit draslík a to druhou dávkou
granulovaného podzimního hnojiva PURE Autumn.

Sekáme pravidelně dle aktuálních podmínek. Pokud se růst
zastaví, připravíme sekačku na posezóoní servis a zazimování.
Doporučujeme vysát veškeré palivo z nádrže a vyjet poslední
zbytky paliva z karburátoru, viz, návod k obsluze sekačky.
Zakonzervujeme nože vřetena biologicky odbouratelným
olejem.

Pokud není sníh a půda je rozmrzlá, můžete využít této oblevy a
doplnit živiny granulovaným hnojivem. Použijte pouze mimosezónní
hnojivo s minimem dusíku (N). Cílem je doplnit do půdy draslík (K),
který podporuje růst a rozvoj kořenového systému při nízkých
teplotách. Ideální hnojivo je PURE Autumn.

Pokud je teplo a tráva stále roste, nebojte se jí posekat, resp.
spíše zastřihávat.

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Závlaha

Od půlky března teploty zpravidla stoupají nad 10°C, což je hranice, kdy
se půdní život a tráva začínají probouzet. To je ten správný čas pro
aplikaci startovací dávky hnojiva, které Váš trávník správně probudí.

Červen

Červenec

Vertikutace

Pokud sníh roztál a půda rozmrzla, můžete využít této oblevy a doplnit
živiny granulovaným hnojivem. Použijte pouze podzimní hnojivo nebo
přímo zimní s minimem dusíku (N). Cílem je doplnit do půdy draslík (K),
který podporuje růst a rozvoj kořenového systému při nízkých
teplotách. Díky tomuto hnojení se rapidně zvyšuje odolnost trávníku
proti plísním (plíseň sněžná) a i proti mechanickému poškození, když
opět napadne sníh nebo když budete chodit po zmrzlém trávníku.
Aplikujte hnojivo rozmetadlem (nikoliv sypačem) nebo ručně. Ideální
hnojivo je PURE Autumn.

Duben

Květen

Příprava sekačky a sekání

Po vertikutaci je potřeba trávník vyčesat.

Zazimujeme závlahu. Můžete postupovat dle
videaonávodu na Yutube kanále Swardman.

Listopad je měsícem úklidu. Máme poslední
možnost mělkou vertikutací odstranit veškerý
biologický materiál, který by nám mohl přes zimu
škodit.

Vyčesáním dokončíme úklid trávníku včetně
posbírání posledních listů a větviček, které
jsme předtím shrabali a vyfoukali.

Provádíme úklid trávníku včetně posbírání
posledních listů a větviček, které napadaly.

