
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

DLF • Ny Oestergade 9 • 4000 Roskilde • Denmark 
 Tel. +45 46 330 300 • www.dlf.com • dlf@dlf.com

Sledujte, jak založit nový 
trávník

Sledujte, jak udržovat 
existující trávník

Pokud chcete mít perfektní trávník, který je 
tolerantní k suchu či opotřebení, má nízký růst, 
pak určitě naleznete nejvhodnější směs právě 
v řadě Turfline®. Vysoké standardy na kvalitu a 
vzhled trávníků jsou výsledkem inovací a pečlivým 
vývojem každé směsi. 

Travní osiva jsou testována v místních klimatických 
podmínkách a jsou tvořeny nejlepšími osivy dle 
evropských standartů.

Nízké sečení
Základním krokem je pečlivě posekat trávník. Vyberte si 
čas, kdy tráva není vlhká. Po sečení odstraňte všechny 
zbytky.

Vyhrabte trávník
Trávník pešlivě vyhrabte a odstraňte stařinu a mechy.

Setí
Vyberte vhodnou směs Turfline®. Grass Fix je správnou 
volbou pro dosévání. Rozhoďte osivo ve dvou směrech.

Hnojení trávníku
Nahnojte trávník kvalitním hnojivem obsahující N, P a K. 
Hnojiva s vysokým obsahem dusíku na jaře a naopak s 
nízkým obsahem na podzim.

Zahrnování trávníku
Zahrabte lehce osiva a hnojiva, aby byly v kontaktu s 
půdou pro lepší vzcházení. V ideálním případě lehce 
zaválejte.

Zavlažování trávníku
Ujistěte se, že seťové lůžko je neustále vlhké. Po vzejití by 
mělo být zavlažování omezeno. Jednorázové dávky 30-40 
mm napomáhají lepšímu zakoření trav.

Sekání
První sečení by mělo být při výšce méně než 6-8 cm. 
Postupně snižujte výšku sečení na 3-4 cm.

Zlepšete svůj trávník
uživatelská příručka

Kontaktní adresa
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THE SECRET TO A GREEN LAWN

MŮ TRÁVNÍK JE ZEJMÉNA PRO OKRASNÝ SPORTOVNÍ VE STÍNU ODOLNÝ SUCHU K OBNOVĚ
S MALOU 

DÁVKOU HNOJIV
S MALOU 

ÚDRŽBOU
RYCHLÝM 

VZSCHÁZENÍM

SPORT           

ORNAMENTAL             

SUNSHINE            

ECO LAWN           

WATER LESS          

TURBO              

SHADOW             

KIDS LAWN               

GRASS FIX             

MINI                  

MICROCLOVER           

Zakládání nového trávníku

Quick Action®  
Quick Action® jsou odrůdy jílku vytrvalého s rychlým 
vzcházením při nízkých teplotách až 3˚C. Mají extra 
odolnost vůči zátěži a lepší odolnost chorobám.  Quick 
Action® je k dispozici jen u DLF.

Tipy pro výsev
Výsevek všech směsí je cca 1 kg/30-40 m2. Nejlepším obdobím pro setí je jaro a nebo 
pozdní léto či časný podzim.

SeedBooster®
Nový efektivní system obalování osiv. SeedBooster® 
vyživuje osivo a ne plevele. Je to nejlepší hnojivo pro 
rychlé vzcházení. Obalování zvýší hmotnost semen a zlepší 
kontakt s půdou. SeedBooster® je k dispozici jen u DLF.
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Závlaha
V průběhu suchých obdobích udržujte seťové lůžko vlhké 
závlahou.

Hloubka setí
Pro zajištění dobrého vzcházení je ideální hloubka setí 1 cm.

Sekání
První sečení by mělo být při výšce méně než 6-8 cm. Postupně 
snižujte výšku sečení na 3-4 cm.

VYBERTE SPRÁVNOU SMĚSPřiprava půdy
Nakypřete půdu rotavátorem. Srovnejte povrch. Čím lepší je 
příprava půdy, tím lepší bude trávník. Propustná půda je výhodou 
a hluboké kypření tomu napomáhá.

Jemné kypření
Pohrabejte na závěr půdu. Poválejte povrch a poválejte. 
Nakonec apolikujte znojiva a znovu pohrtabejte.

Zakrytí osiva
Po výsevu osivo lehce zahrabejte hráběmi, aby se zajistil kontakt 
s půdou.

Výsev
Vyberte vhodnou směs z řady Turfline®. Směsi mohou být 
vysety od jara až do podzimu. Vysévejte ve dvou směrech, aby 
bylo zajištěn rovnoměrný výsev.

Nejvhodnější směs =    
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