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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
- Přesévání do stávajícího trávníků je náročné pro vzcházející rostlinky z hlediska konkurence. 
- Klíčící rostliny potřebují maximální možnou péči, aby byla zajištěna jejich budoucnost. 
- Odpovídající výživa a dostupnost vody je rozhodující pro zdárný výsledek. 
 

ŘEŠENÍ 
1. Aplikujte optimální množství živin, s odpovídajícím způsobem uvolňování, aby jste zajistili úspěšné vzcházení a vývoj trav ze 

semene. 
2. Živiny by měli být uvolňovány v prvních fázích rostoucím množství (dle tolerance mladých rostlin na míru zasolení). 
3. Příliš dostupných živin (nadměrná EC) v období setí, může zabránit klíčení a rozvoji. 
4. Jakmile se klíčící rostliny uchytí, a začnou růst, množství živin se může zvětšovat, tím jak je rostlina odolnější vyšší EC. 
5. Nedostatečné živiny po vyklíčení zpomalí růst trav a jejich zapojování. 
6. Dobré, kvalitní, homogenní hnojivo zajistí rovnoměrnou distribuci živin blízko osivu. 
7. Zajistěte menší dávky okamžitě dostupného fosforu ve formě postřiku, nejlépe po vyklíčení, k podpoře dobrého kořenění a 

zapojení porostu. 
8. Tam kde je to možné, minimalizujte provoz po přesevu. 
9. Otevřete povrch vertikutací, nebo skarifikací před setím. 
10. Lehce a pravidelně zavlažujte, aby jste zajistili vlhkost seťového lůžka. 
 
 
 
 

i-TURF SOLUTIONS 
Typ produktu Proč Everris řešení 

Běžné hnojivo aplikované před osetím Živiny mají čas dostat se z povrchu do míst, kde bude osivo. Sportsmaster Pre-Seeder 08+12+08 

Hnojivo s pomalu nebo kontrolovaně 
uvolňovanými živinami aplikované při setí 

Živiny se pomalu uvolňují v ideální koncentraci pro zajištění dobrého 
klíčení a silného růstu. 

Sierraform GT; Pre-Seeder 18+22+05 
SierrablenPlus 3M: Renovator 20+20+08 
Sportsmaster CRF Mini: Start 19+19+05 

Kapalné hnojivo s vyšším obsahem 
fosforu aplikované po vzejití 

Pro zajištění okamžitě dostupného fosforu pro zajištění maximálního růstu 
kořenů během vzcházení a zapojování porostu. 

Sportsmaster WSF: High P 16+32+16 

Růstový regulátor Aplikujte na stávající porost před přeséváním, aby jste konkurenčně 
zvýhodnili vzcházející rostlinky. 

Primo MAXX 

Smáčedlo Zajistí vlhko v okolí osiva pro lepší vzcházení. H2Pro 

Biostimulant s karbohydráty a mořskými 
řasami 

Podpoří mykorhizní aktivitu pro zlepšení tvorby kořenů a lepší příjem živin. Vitalnova / Greenmaster Blade 

Pro informace o přesévání trávníků jděte na www.scottsprofessional.com/iTurf, www.engo.sk 
 
 

 


