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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
- Zatěžovaný trávník je náchylnější na mechanické poškození a také je častěji napadán chorobami. 
- Poškození  zátěží mají charakter estetické škody, ale i snížené herní kvality. 
- Tam kde je trávník poškozen a objevují se holá místa, nastupuje invaze plevelů. 
- Tam kde dochází k řídnutí trávníku, dochází ke ztrátě stability půdy, což způsobuje další problémy. 
- Trávník pod velkým zátěžovým tlakem je náchylnější na mechanické poškození. 
- Mechanické poškození způsobuje estetické poškození, stejně tak i špatný herní povrch. 
 
 

ŘEŠENÍ 
1. Otužujte trávník, zamezte nadměrnému růstu.   2. Zajistěte výživu pro zdravý růst trávníku na podporu odolnosti poškození. 

3. Zajistěte dobrou výživu, aby jste podpořili 
regeneraci po zátěži. 

4. Redukujte vlhkost listů ve vlhkých podmínkách. 

5. Používejte odolné odrůdy. 6. Omezte provoz, střídejte plochy.   
      

i-TURF SOLUTIONS 
Typ produktu Proč Everris  řešení  

Hnojiva s pomalým uvolňováním Trvalá výživa na správné úrovni,která zamezí přehnojení od podhnojení, udržuje silný a zdravější 
trávník odolnější zátěži. 

Sierraform GT range 
 

Hnojiva s řízeným uvolňováním Trvalá výživa na správné úrovni,která zamezí přehnojení od podhnojení, udržuje silný a zdravější 
trávník odolnější zátěži. 

Sierrablen Plus, Sierrablen,  
Sportsmaster CRF, Sportsmaster CRF Mini 

Hnojiva s draslíkem Draslík hraje důležitou roli v odolnosti trávníku vůči zátěži a mechanickému poškození. Sierraform GT 6+0+27 & 15+0+26 
Sierrablen Plus 15+0+28 & 15+5+22 

Hnojiva s pomalu se uvolňujícím 
draslíkem 

Pokud může být draslík dodáván 6-8 týdnů před možnou zátěží, jeho výhody jsou navýšeny. Sierraform GT range 
 

Hnojivo s kontrolovaně 
uvolňovaným draslíkem 

Pokud je draslík dodáván mezi 3 až 4-5 měsíci před zátěží, výhody draslíku jsou dostupné po 
celou sezónu, nejen okamžitě po aplikaci. 

Sierrablen Plus 3M 24+05+13 and complete Sierrablen 
Plus 4-5M range 

Smáčedlo se schopností zadržovat 
vodu 

Zajistí odpovídající vlhkost půdy, čímž dosáhne zdravého trávníku, který vydrží zátěž v sušších 
obdobích. 

H2Pro Liquid, H2Pro Granules and H2Pro Tablet 

Penetrující smáčedlo Redukuje vlhkost povrchu a podporuje půdní satbilitu, a tím odolnost trávníku. H2Pro Maximise 
Kultivary odolné zátěži 
 

Tyto odrůdy jsou dolné vůči zátěži. Lolium perenne: Citation Fore, Roadrunner, Fairway, 
Silver Dollar, Inspire 
Poa pratensis: Thermal Blue, Full Moon, Moonlight   
Festuca arundinacea: Wolfpack 
Festuca rubra: Ombretta, Tiffany 
Paspalum vaginatum: Sea Spray  

 Pro informace o zátěži a odolnosti jděte na  www.scottsprofessional.com/iTurf, www.engo.sk 

 


