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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
- Zasolení je způsobováno zvýšením podílu iontů: Ca+2, Mg+2, Na+, K+, Cl-, SO4-2, HCO3-, NO3-, CO3-2 (při pH >9.0) 
- Zdrojem iontů solí je: rozpouštění minerálů, závlahová voda, hnojiva, přídavné látky, vysoká hladina spodní vody, kapky slané vody, nevhodné vymívání. 
- Vysoký obsah solí způsobuje následující problém: vodní deficit, iontovou toxicitu, nevyrovnanost iontů, špadná propustnost půdy. 
- Půdy ovlivněné solí bývají rozděleny na: Ty s vyšším obsahem solí, vyšším obsahem sodíku, a kombinací obou dvou faktorů.  

 

 

ŘEŠENÍ 
1. Zhodnoťte místo z  pohledu možného výskytu zasolení. 
2. Omezte přidávání solí výběrem vhodného typu hnojiva. 
3. Používejte travní kultivary tolerující zasolení. 
4. Vymývejte sůl z půdního horizontu. 
5. Zkontrolujte (případně ovlivněte) kvalitu půdy 
6. Ujistěte se, že zastoupení živin je vyrovnané. 
7. Podpořte dobrý růst. 
8. Monitorujte situaci a adaptujte se podle potřeby (sezónu od sezóny specificky). 
9. Měňte množství zálivky (a tím zasaženou hloubku) každé 3 dny, aby jste měnili úroveň vrstev solí. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

   

  

 

 

   

 

i-TURF SOLUTIONS 
 

Typ produktu Proč Everris řešení  

Hnojiva s pomalu se uvolňujícím dusíkem a 
draslíkem 

Podporují dobré kořenění, takže trávník lépe najde kvalitnější vodu. Sierraform GT  

Běžná hnojiva s nízkým indexem solí Minimalizuje přísun solí do kořenové zóny a tím redukuje 
elektrokonduktivitu (EC)půdy. 

Greenmaster Pro-Lite, Greenmaster Liquid  

Pomalu rozpustná hnojiva s nízkým 
indexem zasolení 

Přísun solí bude dál redukován pokud se živiny uvolňují postupem 
času rostoucím způsobem. 

Sierraform GT, Sierrablen Plus 

Kvalitní kapalná hnojiva Listová aplikace s malou dávkou vody zajistí okamžitý přísun živin 
rostlinám mimo kořeny, čimž se zamezí dalšímu zasolení. 

Greenmaster Liquid  

Použití kapalných hnojiv ve stresových 
situacích 

Foliární aplikace může zaměnit kationty N v listu za Ca, K a/nebo 
Mg čímž dosáhne lepší vyrovnanosti živin. 

Greenmaster Liquid Ca-Booster a STEP Liquid. 

Hnojivo s vápníkem a aktivátorem příjmu 
živin 

Vápník vytěsní sodík z vazeb kationtové výměnné kapacity. Greenmaster Liquid Ca-Booster (9% Cao) aplikován ve velkém 
množství vody na vymývání kořenů. 

Organické hnojivo s nízkým indexem 
zasolení 

Organický materiál může zlepšit výměnu kationtů Na-Ca-K-Mg. Greenmaster Organic 

Biostimulant na bázi karbohydrátu a 
mořských řas 

Karbohydráty jsou dostupné přímo rostlinám a pomohou jim 
adaptovat se na redukovanou tvorbu cytokininu v kořenech. 

Vitalnova / Greenmaster Blade 

Smáčedlo s penetrujícím účinkem Podpoří pohyb vody a solí v horizontu a redukuje množství solí na 
povrchu. 

H2Pro Maximise 

Travní osivo na sůl tolerantních odrůd trav 
 

Tyto odrůdy jsou schopné zvládat vyšší množství zasolení. Paspalum vaginatum: Sea Spray (seté Seashore paspalum) 
Lolium perenne: Silver Dollar, Vantage, Salinas  
Poa pratensis: Moonlight SLT  
Festuca arundinacea: Tarheel II  
Fustuca rubra: Seabreeze GT, Florensate  
Agrostis: Penn A4, Seaside II 

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

 


