
TRAVNÍ KOBERCE
Skvěle vypadající trávník, snadno a rychle



TRAVNÍ KOBEREC

- Slupování již po 10-12 měsících od výsevu v 
trávníkové školce

- Role 40x125cm (2ks=1m2)

- 1 role cca 10-13kg

- Výška koberce 2-3cm

- Pokládka v období IV-X



PROČ TRAVNÍ KOBEREC?

• Hotový trávník během pár hodin

• Bez plevele a mechu

• Prvotřídní kvalita

• Zátěž již po 3 týdnech od pokládky

• Vzhled



POKLÁDÁME TRAVNÍ KOBEREC
Zakládání nového travního porostu

PŘÍPRAVA PŮDY PŘED POKLÁDKOU :

• Zbavení půdy plevele, kamenů, suti

• Urovnání plochy

• Navezení trávníkového substrátu s 
příměsí písku, ve vrstvě 10cm, 
postupně zhutňovat

• Navezený substrát urovnat a 
dostatečně zalít

• Dorovnat případné nerovnosti

• Před pokládkou opět dostatečně 
prolít



POKLÁDÁME TRAVNÍ KOBEREC
Renovace stávajícího trávníku

PŘÍPRAVA PŮDY PŘED POKLÁDKOU :

• Použití totálního herbicidu

• Odstranění kamenů

• Starý trávník sloupněte nebo zrotavátorujte do 
hloubky 12cm

• Pro vylepšení přidejte trávníkový substrát a křemičitý 
písek

• Plochu urovnat, zhutnit, prolít



POKLÁDÁME TRAVNÍ KOBEREC

V ROVINĚ:

• Pokládat podél delší strany plochy

• Pásy co nejblíže k sobě, ale 
nepřekrývat

• Pokládat tzv. jako cihly, tedy tak, 
aby spáry nenavazovaly na sebe

• Přebytečné okraje oříznout 
ostrým nožem

• Uválcovat šikmo k položeným 
pásům, zalít

Pokud je nutné vstoupit na položený 
koberec, použijeme široké prkno.

VE SVAHU:

• Pokládat od vrcholu k úpatí, 
svisle nebo šikmo

• Pásy lze zajistit dřevěnými 
kolíky, aby nedošlo k sesunu 
než dojde k zakořenění

• Dostatečná zálivka



NÁSLEDNÁ PÉČE
• Okamžitě po položení zalít, zálivku opakovat 1-3x 

denně v menších dávkách po dobu 14 dnů

• První sečení po 10-14dnech, při výšce trávníku cca 
8cm, seč o 1/3 jeho délky

• První hnojení v rovnoměrných dávkách po 3 týdnech 
od položení, nejlépe dlouhodobě působícím 
hnojivem

• Před první zimou použít fungicid Amistar, Heritage

• První vertikutace až po 2 letech



ZÁKLADNÍ CHOROBY A OCHRANA

Plíseň sněžná (Microdochium nivale)
Projev: po odtání sněhu bělavé až narůžovělé skvrny  v trávníku

Příčina: neodklizená organická hmota, sníh, zhutnělá půda,  
nadbytek N na podzim

Opatření: vyhrabání odumřelé hmoty, přihnojení ledkem 
vápenatým nebo ledkem amonným s vápencem

Použití fungicidu při silném napadení:

Amistar, Heritage, Ortiva, Rovral Flo



ZÁKLADNÍ CHOROBY A OCHRANA

Paluška travní (Typhula incarnata)
Projev: po sejití sněhu hnědavé až bělavé skvrny v trávníku

Příčina: dlouhodobě ležící sníh, vysoká vzdušná vlhkost

Opatření: vyhrabání odumřelé hmoty, přihnojení ledkem 
vápenatým nebo ledkem amonným s vápencem

Použití fungicidu při silném napadení:

Amistar, Heritage, Ortiva, Rovral Flo



ZÁKLADNÍ CHOROBY A OCHRANA

Rez travní a rez korunkatá (Puccinia graminis,

P. coronata Corda)

Projev: na listech žluté až rezavé puchýřky, postupné zasychání a 
odumírání

Příčina: extenzivní sečení, nedostatečná výživa, vysoké teploty a 
vzdušná vlhkost

Opatření: omezení zálivky, pravidelné hnojení

postřik: Amistar, Heritage



ZÁKLADNÍ CHOROBY A OCHRANA

Kornatka travní (Laetisaria fuciformis)
= červená nitkovitost

Projev: většinou na podzim, nepravidelné žluté skvrny v ploše až 
růžové chomáčky mycelia

Příčina: nedostatek N, vysoká vlhkost

Opatření:  pravidelné hnojení, provzdušnění, fungicidy Amistar, 
Heritage, Rovral Flo



ZÁKLADNÍ CHOROBY A OCHRANA

Čarodějné kruhy (Marasmius oreades)
Projev: tmavě zelené kruhy v trávníku, později výskyt plodnic hub

Příčina: starší trávník, utužená a chudší půda

Opatření: výměna půdy a zasetí nového trávníku, postřik 
Amistar, Heritage, Ortiva



VÝŽIVA TRÁVNÍKU
Základní prvky:

N- podpora růstu a regenerace

P- tvorba a růst kořenového systému

K- odolnost vůči suchu a vymrzání

Mg- tvorba chlorofylu

Stopové prvky (FE, Cu, Mn, S)- zdravá barva

Jarní hnojení
Hnojiva s vyšším podílem N a 
dlouhodobě působící
1. Hnojení IV
Dále:
2. Hnojení V-VI
3.Hnojení VIII

Podzimní hnojení

Hnojiva s vyšším podílem K

V období IX-X

Aplikace
Granulovaná hnojiva
Kapalná hnojiva


