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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
- Greeny na golfovém hřišti jsou absolutně nejdůležitější plochou trávníku, takže jejich vzhled a vlastnosti jsou rozhodující. 
- Green by měl vypadat zdravě a zároveň by měl být stejný po celé jeho ploše, i green od greenu na celém hřišti. 
- Povrch by měl být pevný a pohyb míčku při patování předvídatelný. 
 

ŘEŠENÍ 
1. Používejte rozbory půdy pro stanovení plánu hnojení. 
2. Používejte kombinaci granulovaných a kapalných hnojiv. 
3. Používejte granulovaná hnojiva jako základní program. 
4. Doplňkovou výživu prováděje kapalnými hnojivy. 
5. Vyvarujte se nadměrného hnojení. 
6. Přizpůsobte hnojení aktuální situaci výskytu chorob. 
7. Přesévejte v pravidelných intervalech kvalitním osivem, aby jste zajistili požadované složení trávníku. 

 
 

i-TURF SOLUTIONS 
Typ produktu Proč Everris řešení 

Mikrogranulovaná hnojiva  Pro zajištění rovnoměrné distribuce granulí po celé ploše a zabránění jejich sběru 
sekačkou. 

Sierraform GT, Greenmaster Pro-Lite 

Homogenní granulovaná hojiva Pro zajištění rovnoměrné distribuce granulí a rovnoměrného růstu a kvality. Sierraform GT, Greenmaster Pro-Lite 

Hnojiva s pomalu se uvolňujícím dusíkem Pro zabránění náhlého nadměrného růstu, který by mohl způsobit nevyváženost mezi 
listy a kořeny. Pomalu se uvolňující dusík znamená menší růst mezi sečením, tím se 
podporuje větší rychlost greenů při snížení výšky seče. 

Sierraform GT 

Hnojiva s pomalu se uvolňujícím 
draslíkem 

Pomalu se uvolňující draslík zajišťuje jeho dostatečnou dávku pro podporu odolnosti 
opotřebení, zlepšení vodního režimu a tolerance stresu prostředí, bez tvorby 
nevyrovnané situace v půdě, způsobené nadměrnou aplikací běžných zdrojů K. 

Sierraform GT 

Vysoce kvalitní kapalné hnojivo s 
okamžitě přístupnými živinami. 

Aplikace kapalných hnojiv podporuje a doplňuje základní hnojení granulovanými 
hnojivy. 

Greenmaster Liquid 

Růstová regulátor (PGR) Redukuje prodlužovací růst a podporuje odnožování a růst kořenů, čímž vytváří  
odolnější trávník. 

Primo Maxx 

Kvalitní osivo trav Osévání nejlepšími kultivary pomáhá udržet žádané složení travního drnu. ProSelect greenové směsi(NXT201and ProSelect 4 & 5) 
Agrostis; Alister, Penn A-1/A-4/G-2/G-6, Seaside II, 
Penncross, Pennlinks II 

Pro další informace o výživě greenů navštivte stránky www.scottsprofessional.com/iTurf, www.engo.sk 

 

 


