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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
- Rychlé greeny jsou často označovány za dobré greeny, ale nemusí to být vždy pravda. 
- “Pravdivost” tzn. předvídatelnost, a konzistentní vlastnosti všech greenů hřiště, jsou důležitější než rychlost. 
- Průměrná výška sečení v letních měsících je 3 – 5 mm a lehce vyšší v zimě. 
- Nižší sečení nebo válcování může zvýšit rychlost greenů. Ale některé operace používané ke zrychlování greenů mohou způsobit 
rozvoj nežádoucích druhů trav jako např. lipnice, nebo řas a mechů. 
- Rychlost greenu je nejčastěji měřena pomocí nástroje nazývaného Stimpmeter. 
 

ŘEŠENÍ 
1. Greeny mohou být udržovány tak, aby tvořily pevný, předvídatelný povrch bez toho, aby se jejich výška sečení extremně 

snižovala. Údržba pak obsahuje: lehké pískování, pravidelné prořezávání, vyrovnaný režim hnojení. 
2. Příležitostné lehké pískování může zvýšit rychlost greenů bez nutnosti snižování výšky sečení ( operace by měly být používány v 

úzké vazbě na vhodný aerifikační program) 
3. Používejte nižší dávky dusíku, aby jste podpořili pevnost rostlin. 
4. Pomalu se uvolňující živiny nepodporují bujný růst a zlepšují tak rychlost greenů mezi sečením. 
5. Hnojiva obsahující vápník podporují pevnost buněčných stěn a zlepšují rychlost greenů. 
6. Používejte růstové regulatory, aby jste zvýšili rychlost greenů a zlepšili konzistenci hry během dne. 
7. Sekejte dvakrát, obvzlášť před turnaji. 
8. Závlaha by měla být používána minimálně, tak aby zajistila zdravý růst trávníku. 
9. Odstraňujte rosu z povrchu greenů. 
 
 

 

i-TURF SOLUTIONS 
Typ produktu Proč Everris řešení 

Pomalu se uvolňující hnojivo Nemá efekt náhlého růstu, dávkuje živiny po malých dávkách, zajišťuje 
vyrovnaný poměr mezi růstem kořenů a výběžků. 

Sierraform GT range 

Kapalné hnojivo Dávkování po malých dávkách živin vytváří pevnější rostliny a rychlejší 
greeny. 

Greenmaster Liquid range 

Růstový regulátor Omezení prodlužovacího růstu a zlepšení konzistence mezi sečením 
podpoří rychlost greenu. 

Primo MAXX 

Smáčedlo s penetrujícím účinkem Odvádí vodu z povrchu a tím zajistí, že je suchý a pevný. H2Pro Maximise 

Hnojivo s obsahem vápníku Vápník podporuje pevnost buněčných stěn a ty jsou pak odolnější. Greenmaster Liquid; Ca-Booster (9%CaO) 
 

Pro vice informací o rychlosti greenů se podívejte na www.scottsprofessional.com/iTurf, www.engo.sk 
 


