Zakladanie a údržba zelenej plochy

Pri zakladaní trávnika by sa mala teplota pohybovať okolo 6 - 7 (C°) a samozrejme pôda by
mala obsahovať adekvátne množstvo pôdnej vlahy. Najvhodnejšie obdobie na zakladanie
zelenej plochy je marec až jún a september až polovica novembra, v závislosti od klimatických
podmienok. Trávnik je živé spoločenstvo ktoré je kombinované a navrhnuté tak, aby vytváral
pevnú mačinu.

trávnik výsevný: výhoda je v nízkej cene realizácie a presnejšie navrhnutie osiva k daným
požiadavkám.
trávnik predpestovaný: výhoda je v optickom a estetickom efekte. Krátko po pokládke trávy
sa plocha môže využívať.
trávnik siaty - hydrosejba:
Táto metóda sa používa hlavne na svahy a nedostupné miesta kde sa mechanicky nedá
aplikovať osivo. V poslednej dobe sa čoraz častejšie využíva aj na zakladanie ihrísk , parkov,
súkromných záhrad, v okolí priemyselných parkov, polyfunkčných budov atď. Najvhodnejším
termínom zakladania siateho trávnika je Marec, Apríl, Máj, August a September.
Na 1M2 aplikujeme 20 až 40 g trávnatého osiva. Hlavnou podmienkou je rovnomerná aplikácia
osiva po ploche a kvalita osiva. Predpestovaný trávnik sa môže pokladať celoročne ( vegetačný
rok ) ale jeho hlavnou podmienkou je zabezpečenie pravidelného prísunu vlahy.
Orientačná spotreba vody (l)

Teplota (C°)

1-2

20-25

2-3

25-30

3-4

30-35

Závlahová dávka mm na 1m2 < 20

Pôdny profil musí byt rovnomerne zavlažovaný použitím automatického závlahového systému.
Odporúča sa aplikovať (dopĺňať) hnojivo každých 40 - 90 dní (dlhodobé zahnojovanie) a každých
8 – 14 dní (krátkodobé zahnojovanie). Ďalej doporučujeme pravidelne kosenie na optimálnu
výšku trávnika 2,5 - 5cm. V období najintenzívnejšieho rastu treba trávnik kosiť viac krát do
týždňa. Prečo?

Ak sa trávnik nechá prerásť, po kosení sa jeho farba zo zelenej mení na žlto zelenú . Prečo? Pri
prerastenom trávniku sa do spodných častí nedostáva svetlo a tým sa znižuje obsah chlorofylu.
Na záver posledná rada : trávniku sa treba venovať (chemicky ošetriť, doplniť živiny , kosiť).

Ako na Jar s trávnikom ?
1. zabezpečiť prísun vzduchu
2. zrednuté a poškodené miesta opraviť dosevom
3. zabezpečiť dostatočný prísun živín (hnojivo obohatené dusíkom a draslíkom)

Ako pripraviť trávnik na prezimovanie ?
1. odstránenie trávnatej plsti (vertikolácia)
2. pokosiť
3. zabezpečiť hnojenie (dlhodobo pôsobiace hnojivo z obsahom draslíka)

