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TRÁVNÍKY, Přezimování

PŘEZIMOVÁNÍ
a první zelený nádech greenů
PO LETNÍ HORKÉ GOLFOVÉ SEZÓNĚ SE DŘÍV ČI POZDĚJI NA VŠECHNY GREENY POSTUPNĚ SNESE ZIMNÍ 
NÁLADA, HŘIŠTĚ UTICHNOU A TRÁVA SI MUSÍ ODPOČINOUT, ABY NABRALA SÍLU DO DALŠÍ SEZÓNY. 
JE VŠAK DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT, ŽE TRÁVA V ZIMĚ ÚPLNĚ NESPÍ!

Důležitost dobrého přezimování trávníku
Nadzemní část rostlin je sice v klidu, 
ale právě při nižších teplotách dochází 
k lepšímu pohybu draslíku v půdě. Každý 
greenkeeper i příznivec dobrých trávníků 
si určitě udělal čas na jeden z posledních, 
přesto velice důležitých kroků trávníkář-
ské sezóny – hnojení trávníku podzimním 
hnojivem, které dodá draslík pro růst ko-
řenového systému, což je předpoklad pro 
dobré přezimování trávníku a zároveň 
přípravou na start v sezóně jarní. Tráv-
ník je tak odolný, jak dobře vyvinutý má 
kořenový systém. Silné a bohaté kořeny 
zvyšují odolnost trávníku. Ten je pak so-
běstačnější i při extrémních podmínkách. 
Dobře vyživený trávník lépe přezimuje, 
snadněji odolá tlaku plísní a chorob.

V dnešní době přitom nezáleží, jestli 
je zima tuhá či mírná. Při velkých mra-
zech jsou třeba silné kořeny, aby trávník 
správně přezimoval. Naopak při vyšších 
teplotách kolem nuly a nad nulou a vlh-
kém zimním počasí je trávník mnohem 
náchylnější na choroby a plísně. Firma 
BB Com nabízí celou škálu kvalitních 
hnojiv firmy ICL s obsahem vysokého 
draslíku a věřím že řada z Vás si z našeho 
sortimentu vybrala a o dobré přezimo-
vání trávníku se postarala.

Jarní probuzení pomocí správného 
naživení
Pokud hřiště přezimovalo bez větších 
problémů a Vy se již těšíte na svěží, hustý 
a zdravě zelený porost pro novou golfovou 

rundu a vysokou kvalitu hracích ploch, je 
třeba pro to něco udělat. Na jarní výživu je 
třeba myslet dříve, než jaro konečně pře-
může zimu a sluníčko láká na greeny. Trávě 
je třeba zajistit jarním hnojením optimální 
startovací dávku všech živin a mikroprvků 
do nové sezóny. V současné době má fir-
ma BB Com v rámci programu optimální 
výživy celou škálu hnojiv granulovaných 
i kapalných, obalovaných s krátkodobým 
nebo dlouhodobým účinkem…

Dostatek dusíku (N) v jarním období 
podporuje růst a regenerační vlastnosti. 
Snadno se z půdy vyplavuje a ztrácí. Pro-
to se dnes dodává ve speciálních formách 
postupně se uvolňujícího dusíku. Bývá vá-
zán buď mechanicky v kuličkách v obalech 
ze síry a vosku, nebo chemicky v postupně 
se rozpadajících řetězcích. Nejmodernější 
jsou formy vazby na jílové minerály.

Zeolit a přednosti hnojiv s technologií 
Pro-Lite
Příkladem je vysoce kvalitní jemně granu-
lovaná výživa s technologií Pro Lite využí-
vající vlastností přírodního zeolitu. Zeolity 
jsou hlinitokřemičité minerály mající mi-
kroporézní strukturu. Jakožto krystalický 
silikát s velmi vysokou kationtovou výměn-
nou kapacitou tak chrání obsažené živiny 
před rychlým vymýváním. Firma BB Com 
má se zeolity velmi dobré mnohaleté zku-
šenosti a né nadarmo je přidává i do svých 
receptur profesionálních substrátů .

Hnojiva Greenmaster Pro-Lite při-
spívají k účinnosti zlepšením podmínek 

v kořenové zóně. Díky tomu je přísun 
živin stálejší a výsledkem je trávník 
s lepším zbarvením a s celkově lepší 
kondicí, která přetrvává pro delší dobu. 
Technologie Pro-Lite má pozitivní vliv 
na kationtovou výměnnou kapacitu 
půdy. KVK je hodnota popisující schop-
nost půdy zadržet specifické živiny jako 
je draslík, vápník a hořčík. KVK se po-
užívá jako míra sorpce půdy a pomáhá 
při prevenci vymývání kationtů určitých 
živin, čímž se předchází kontaminaci 
spodních vod.

Pro-Lite výrazně zvyšuje poréznost 
půdy, což vede k lepší retenci vody, prů-
saku a odvodnění. 3D síť technologie 
Pro-Lite má pozitivní vliv na prodlouže-
ní doby působení hnojiv až na 6 týdnů. 
Tyto hnojiva se doporučují k použití na 
greenech, odpalištích, fervejích i dalších 
sportovních trávnících.

Výhody produktů Greenmaster Pro-Lite:
1)  Rychle viditelná reakce trávníku (1–7 

dní) i při relativně nízkých teplotách
2)  Jemné granule s homogenním obalem 

(velikost částic 0,5 – 1,7 mm) mají lepší 
účinek

3)  Husté pokrytí i při nízkých dávkách
4)  Díky technologii Pro-Lite jsou živiny uvol-

ňovány postupně po dobu až 6 týdnů
5)  Lze snadno aplikovat: produkty jsou 

čisté, bezprašné a bez zápachu

Jarní vzpruha s Hnojivem Greenmaster 
Pro-Lite Cold Start 11-5-5+8Fe 
Greenmaster Cold Start s technologií 
Pro-Lite je jemně granulované homogen-
ní hnojivo s konvenčním uvolňováním 
živin k použití na golfové trávníky. Toto 
hnojivo se může vnímat jako snadno do-
stupný zdroj dusíku, fosforu a draslíku, 
který nastartuje jarní obnovu trávníku. 
Oblíbenost hnojiva stoupá také díky vy-
sokému obsahu železa, které zajistí silnou 
reakci trávníku bez nadbytečného růstu.

Při použití:
• Vyvarujte se použití za mrazu a sucha
•  Zálivka po aplikaci omezí viditelnost 

stop obsluhy

Trávník je tak odolný, jak dobře vyvinutý 
má kořenový systém. Silné a bohaté kořeny 
zvyšují odolnost trávníku.
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•  Odložte operace jako vertikutace a/
nebo grooming až na 3. den po aplika-
ci; umožní to řádné rozptýlení granulí

•  Závlaha napomáhá lepšímu rozptýlení 
granulí a na velmi nízko sečených tráv-
nících minimalizuje riziko, že granule 
posbírá sekačka.

Možnost využití listových hnojiv Agro-
leaf Power k listové aplikaci 
Greenkeepeři si také oblíbili používání 
skvěle vodorozpustných hnojiv Agroleaf 
Power, která jsou určená k aplikaci přes 
list. Tím je zajištěná rychlá absorbce živin 
rostlinou a viditelný efekt nastává již za 
velmi krátký reakční čas. Dalo by se říci, 
že působí jako infuze. Tato hnojiva jsou 
také ideální k použití jako preventivní ná-
stroj, který snižuje riziko zátěže.

Mohou se pyšnit výjimečnou čistotou 
a vysokým obsahem živin (bez obsahu 
chloridů). Exkluzivní technologie M-77 
a komplex DPI (Double Power Impact) zajiš-
ťují dobrý příjem a prodlouženou dostup-
nost mikroživin. Různé formulace produktů 
Agroleaf Power pokrývají všechny makro 
i mikroživiny. Produkty lze zacílit na všech-
ny růstové fáze a napravit jak velké výkyvy 
v obsahu živin tak i drobné nedostatky. Díky 
čistotě a vysoké kvalitě použitých surovin se 
produkty Agroleaf Power rychle a dokonale 
rozpouštějí, což usnadňuje jejich aplikaci.

Technologie M-77
M77 je exkluzivní balíček látek obsahu-
jící přísady, které napomáhají lepšímu 
rozptýlení postřiku, rychlejšímu příjmu 
živin a lepšímu účinku živin v cílových 
orgánech a tkáních. Navíc obsahuje i pa-
tentovaný komplex na podporu rostlin, 
díky kterému jde výživa zase o krok dál. 
Výsledkem působení těchto přísad jsou 
zdravější rostliny s lepšími výnosy.

M-77 obsahuje:
1)  Látky na podporu účinku chelátů 

v postřiku a funkční prvky zlepšující 
využití živin.

2)  Vitamíny, které zvyšují metabolismus 
tkání a které přijímají postřik.

3)  Látky působící proti stresu a zvyšující 
odolnost rostlin vůči abiotické zátěži, 
čímž se zachovává produktivní schop-
nost rostlin.

Technologie DPI
Komplexní technologie „dvojitého pů-
sobení“ (DPI=Double Power Impact) 
obsahuje obzvlášť silný stimulant, který 
zajišťuje vysoce účinnou fotosyntézu – 
tedy proces, při kterém rostliny využívají 
světlo jako zdroj energie k vytvoření glu-
kózy z oxidu uhličitého a vody. Toho je 
dosaženo díky zvýšené rychlosti odpařo-
vání a vyššímu obsahu chlorofylu.

Vysoká koncentrace hnojiv Agroleaf 
Power umožňuje manipulaci s menším 
množstvím produktu, jsou velmi flexi-
bilní pro aplikaci velkými stroji, ale i zá-
dovými postřikovači. Běžně se doporučuje 
20 ‒30 kg na hektar v závislosti na teplotě, 
počasí a míchání s dalšími produkty. Hno-
jivo Agroleaf Power lze mísit s běžnými 
pesticidy.

Ať už využijete hnojiva Greenmas-
ter Pro-Lite, Liquid, Sportmaster CRF 
či WSF, Sierraform, Pro Turf, smáčedla, 
Agroleaf Power či jiné produkty od fir-
my ICL, BB Com s.r.o., má vše k dispo-
zici, stejně jako profesionální substráty, 
hnojiva i osiva. Rádi Vám budeme nápo-
mocni ke spokojené sezóně 2019. Proto 
nás neváhejte kontaktovat, v každém 
regionu Vám na vaše dotazy ochotně 
odpoví náš obchodní zástupce: https://
www.bbcom.cz/kontakty/obchodni-za-
stupci.    «


