
1. trávníková liga



 BŘEZEN     DUBEN         KVĚTEN                ČERVEN             ČERVENEC               SRPEN                   ZÁŘÍ            ŘÍJEN           LISTOPAD

 vertikutace - FLORIA Vertikutační směs

založení trávníku

oprava poškozených míst

odstraňování mechů

hnojivo - JARO - LÉTO

hnojení jednou za rok - Hnojím 1x ročně  

podzimní hnojení - hnojivo PODZIM

závlaha

likvidace plevelů - AGRO STOP Plevel v trávníku

sečení

úprava pH  - AGRO Vápnitý dolomit

kompostování

Trávníkový kalendář

Pokud v brožuře nenajdete odpověď na vaši otázku, můžete svůj dotaz odeslat na info@floria.cz.

Péče o trávník v kostce
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Hustý a sytě zelený trávník sluší každé zahradě. Zdravá stébla trav se projevují kompaktním kobercovým vzhledem, takový 
trávník je příjemnější ke každodennímu užívání, ale také se lépe udržuje. Vytvořte si na zahradě oblíbené místo pro 
relaxaci. Nechte se inspirovat praktickými radami a zkombinujte si travní směs s hnojivem, které bude odpovídat vašim 
potřebám na cestě k dokonalému trávníku. Z široké nabídky trávníkového programu řady FLORIA si vybere každý.

Reprezentativní trávník před domem je chloubou každého muže!

Firma AGRO CS a.s. je předním českým pěstitelem a dodavatelem trávníkových koberců na prvoligová fotbalová hřiště 
(SK Slavia Praha, FC Viktoria Plzeň, AC Sparta Praha, aj.). Takový trávníkový koberec vyroste z toho nejkvalitnějšího osiva, 
které na trhu najdete. A vy ho objevíte v travních směsích značky FLORIA, ze které náš PROFI program vzešel.
Zakopejte si první ligu i na svojí zahradě!

Hrajte 1. trávníkovou ligu s výrobky FLORIA!

www.floria.cz 3



Jste-li na úplném začátku cesty za krásným trávníkem, vyplatí se dodržet základní kroky přípravy a založení. Ať již nový 
trávník zakládáte, anebo plánujete generální opravu porostu stávajícího, vyplatí se dodržet tento postup...

SEČENÍ A ZÁVLAHA PODZIM BEZ MECHŮ A PLEVELŮOPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST VERTIKUTACE

Založení nového trávníku

Vždy nejdříve odstraňte 
původní porost. K jeho  
likvidaci použijte totální  
herbicid AGRO Likvidá-
tor zeleně STOP.

Po 14 dnech celou za-
hradu zryjte, zkypřete 
kultivátorem a vyčistěte ji 
od zbytků rostlin a kame-
nů. Pokud je půda špatná, 
smíchejte její vrchní vrst-
vu s křemičitým pískem  
v poměru 50:50, aby byla 
dobře propustná, nebo 
dosypte 2-3 cm nového 
trávníkového substrátu. 

Plochu urovnejte a vybrané osi-
vo vysejte do kříže, čímž docílíte 
rovnoměrnějšího osetí. Pokud 
chcete pro svou zahradu oprav-
du to nejlepší, Mercedesem  
v našich travních směsích je 
Král trávníku se zeolitem.  
Po výsevu osivo zapravte hrá-
běmi pod povrch a půdu utužte 
prknem, případně zahradním 
válcem. Pravidelně zavlažujte 
až do vzejití trav, nejlépe v ran-
ních či večerních hodinách.

ZALOŽENÍ

1. krok

3. krok2. krok

VÝŽIVA
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Osivo vzchází za 20 
až 30 dní v návaznosti  
na druhu travní směsi 
 a na ročním období.

Společně s osivem trav 
vzejdou také plevele, které 
se nám nepodařilo před 
osetím z půdy zcela od-
stranit. Po prvním sečení, 
jakmile trávník dosáhne 
výšky 7 cm, je nutné plo-
chu ošetřit selektivním 
herbicidem např. AGRO 
STOP Plevel v trávníku.

4. krok

Co je ZEOLIT?

Zeolit je porézní přírodní hor-
nina, přidávaná např. do trav-
ní směsi Král trávníku. Vyleh-
čuje půdu a dokáže zadržet 
vodu společně s živinami, čímž 
dochází k jejich efektivnějšímu 
příjmu.

Doporučená dávka travního 
osiva při výsevu

0,5 kg se zeolitem 25 m2

1 kg 40 m2

2 kg se zeolitem 100 m2

10 kg 400 m2

5. krok
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SEČENÍ A ZÁVLAHA VÝŽIVA PODZIM BEZ MECHŮ A PLEVELŮOPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST VERTIKUTACE

Aby trávník rychle zhoustl, bude potřebovat dostatek vláhy - pravidelnou zálivku. Nezapomínejte také na časté sečení.

Sečení a závlaha 

Ideální četnost sečení je 1x 
až 2x za týden. Výška tráv-
níku po sečení by měla zůstat 
minimálně tři centimetry. 
Pokud snížíte jeho výšku pod 
3 cm, hrozí, že mu způsobí-
te stres, trávník zežloutne  
a může zasychat.

Vzrostlý trávník potřebuje nepravidel-
nou, ale vydatnou zálivku v dávce  
20-25 litrů na 1 m2. Tato nepravidelná 
zálivka prováděná přibližně 2x za týden v 
závislosti na teplotě vzduchu a na struk-
tuře vegetační vrstvě, prospívá tvorbě 
hluboké kořenové soustavy trávníku.

ZALOŽENÍ

V horkých letních 
dnech delší zástřih

S úbytkem dešťových srážek 
(červenec - srpen) začíná tráv-
ník uvadat, proto je vhodnější  
v tomto období trávník sekat na 
výšku alespoň  5 cm.  Z travnaté 
plochy a půdy se neodpaří tolik 
vody, čímž se prodlouží vitální 
vzhled celého trávníku.
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Na co si dát pozor? 
Častější a méně vydatná závlaha vede k nežádoucímu vývoji.  
Trávník zakoření mělce a snáz se v něm uchytí plevelné travní dru-
hy jako lipnice roční nebo bojínek luční. Permanentní vlhkost také  
napomáhá k rozvoji infekčních chorob trávníku.

Kam se zbytky  
posekané trávy?

Sečete s funkcí mulčování nebo 
pomocí robotické sekačky? Pak 
je pro vás vhodné 1x za 2 mě-
síce použít FLORIA Likvidátor 
travní plsti. Přírodní bakterie 
se postarají o likvidaci odpa-
du po sečení. Zrychlí proces 
zetlívání a z travního odpadu  
vytvoří přírodní zdroj živin.

Doporučená výška trávníku 
pro sečení

Nově založený trávník  60 -70 mm

Parkový trávník  40 - 60 mm

Sportovní trávník 25 - 35 mm

Golfový trávník 15 - 25 mm
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S pravidelným hnojením lze začít jakmile denní teploty stoupnou  
alespoň na 12° C. K přihnojení je nutné použít trávníkové hnojivo  
s vysokým obsahem dusíku. Právě dusík je tím důležitým impulsem pro 
rychlý jarní růst. FLORIA Trávníkové hnojivo JARO - LÉTO obsahu-
je více než 20 % dusíku, a navíc v takové formě, která zaručí pozvol-
nější výživu po dobu 2 měsíců. V průběhu celého roku tak postačí jen  
3 aplikace. 

Hnojivo aplikujte rozhozem, na větší plochy pak posypovým vozíkem. 
Po aplikaci trávník zavlažte, aby se nastartovalo dlouhodobé uvolňo-
vání živin přímo do kořenové vrstvy.

Ani pravidelné sečení a závlaha nestačí, trávník potřebuje správnou výživu. Na jaře potřebuje dusík, na podzim 
draslík. Správně vyživený trávník je silný, bohatě odnožuje, je hustý a sytě zelený. Má vysokou odolnost vůči 
sešlapání, lépe přezimuje a je odolný protiplevelům, houbám a mechům.

Výživa trávníku

SEČENÍ A ZÁVLAHA VÝŽIVA PODZIM BEZ MECHŮ A PLEVELŮOPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST VERTIKUTACEZALOŽENÍ
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Pro ty, kteří nemohou péči o trávník věnovat 
dostatek času, mohou zvolit FLORIA Tráv-
níkové hnojivo ,,Hnojím 1x  ROČNĚ“. Již 
z názvu je jasné, že postačí jedno přihnojení 
a trávník získá pravidelnou výživu od jara až 
do začátku podzimu. Granule hnojiva rozhoď-
te vždy na suchý trávník. Při aplikaci na vlhký 
trávník hrozí, že se granule přilepí na stébla  
a popálí je.

použití hnojiva 
,,Hnojím 1x  ROČNĚ“

použití klasických 
trávníkových hnojiv
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Jakou péči věnovat trávníku po sezóně? Nechat ho ležet ladem by byla velká chyba a na příští rok si přiděláte  
zbytečnou práci navíc. Správně ošetřený trávník na podzim lépe přečká zimu! Jak tedy správně postupovat?

Podzimní péče

SEČENÍ A ZÁVLAHA PODZIM BEZ MECHŮ A PLEVELŮOPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST VERTIKUTACEZALOŽENÍ

Než udeří první mrazíky, dejte si tu práci se shra-
báním listí, které opadá ze stromů. Potom proveď-
te podzimní vertikutaci (stejným způsobem jako  
na jaře). 

Aby trávník po prořezání posílit a byl připraven 
na zimu, aplikujte podzimní trávníkové hnojivo 
bohaté na draslík.  Ten zahustí buněčné šťávy  
v pletivech listů a v kořenech trav. Sníží se riziko 
poškození trávníku vlivem mrazu a nedojde k jeho 
vymrzáním.

VÝŽIVA
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FLORIA Trávníkové hnojivo PODZIM obsahu-
je 42 % draslíku! Trávník je tak schopnější čelit 
mrazům a případnému napadení houbovými  
chorobami z vlhkosti pod sněhovou přikrývkou. 
Aplikace se provádí od začátku září až do konce 
října. 
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Po vertikutaci, ošetření proti mechům či plevelům, aktivním užíváním dětí a domácích mazlíčků vznikají v trávní-
ku prořídlá ba dokonce zcela holá místa, která potřebujeme v průběhu sezóny rychle opravit. 

Oprava poškozených míst

SEČENÍ A ZÁVLAHA PODZIM BEZ MECHŮ A PLEVELŮOPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST VERTIKUTACEZALOŽENÍ

Na lysiny o velikosti větší než 
10 cm se osvědčilo použít FLORIA 
Trávníkovou náplast složenou 
ze speciální rašeliny, trávníkové-
ho osiva, provzdušňujícího zeolitu  
a Hydrogelu.

Jak na to? Poškozenou plochu 
zbavte zbytků travnaté plsti, místo 
nakypřete a dosypte již připrave-
nou směsí. Místo lehce přimáčkněte,  
zalijte a dbejte na to, aby osetá 
místa nezaschla. Do 3 týdnů vám  
v těchto místech naroste nový  
trávník, který vše zacelí a uživate-
lům poskytne luxus v podobě rychlé 
obnovy krásného trávníku.

TIP
Stačí 3mm vrstva náplasti  
a vydatná zálivka. Potom zbý-
vá kontrolovat, aby léčené 
místo nevyschlo. Tak zajistíte 
rychlé zacelení poškozených 
míst.

VÝŽIVA

12



Osvědčeným způsobem, jak krtka 
vypudit ze zahrady, je provonět mu 
půdu aromatickými látkami, které 
jsou obsaženy v FLORIA Trávní-
kovém hnojivu s účinkem proti 
krtkům. Ty krtkům vadí, a jakmile 
se do půdy dostanou, dochází k po-
stupnému utlumení jejich činnosti 
až do úplného vymizení.

Jak na to? Trávníkové hnojivo  
rozhoďte na travnatou plochu  
v dávce 30 g/m2 a řádně zalijte, aby 
došlo k uvolnění aromatickým látek 
do půdy.  Aplikaci zopakujte znovu 
po měsíci. Trávník navíc spolehlivě 
vyživíte, zeolitem v hnojivu půdu 
provzdušníte a omezíte tvorbu  
mechu.

Když se na zahradě objeví krtek, můžeme to nazvat malou katastrofou pro trávník. 
Propadající se chodbičky a vyhrabané krtičiny se velmi těžko a dlouho odstraňují. 
Jelikož je krtek chráněný, můžeme ho z naší zahrady pouze vypudit nebo ho chytit a 
přenést někam dál od zahrady.

TIP
Nerozhazujte hnojivo v blíz-
kosti betonových dlaždic  
a obrubníků, hrozí jejich trva-
lé poškození. Nespotřebované 
hnojivo důkladně uzavřete v 
sáčku zipem. Zabráníte tak 
výparu důležitých aromatic-
kých látek z hnojiva. 

Krtek dokáže potrápit
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Přítomnost mechů a plevelů trávníku nesluší ani neprospívá. Obecně však platí, že ve zdravém trávníku  
se mechům a plevelům nedaří. Pokud se už mechy v trávníku rozrůstají, je nejčastější příčinou kyselá půda. Když 
se k tomu ještě přidá nedostatek světla, bývá v trávníku tolik mechu, že se v těchto místech po trávníku doslova 
slehne zem.

Bez mechů a plevelů

SEČENÍ A ZÁVLAHA PODZIM BEZ MECHŮ A PLEVELŮOPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST VERTIKUTACEZALOŽENÍ

Prevencí proti růstu mechů v tráv-
níku je pravidelná vertikutace 
(alespoň 2x ročně).

Při masivnějším výskytu mechu  
k likvidaci použijte FLORIA Mech 
STOP. Po použití tohoto speciál-
ního přípravku dojde nejpozději 
do 2-3 dnů od  aplikace k úplnému 
zčernání mechu. Jeho zbytky po 
zaschnutí z trávníku důkladně vy-
hrabejte a plochu obnovte vybra-
ným travním osivem smíchaným se 
substrátem, na řidších místech tráv-
níkovou náplastí (str. 12).

Protože přípravky proti mechům ob-
sahují sloučeniny železa, neaplikuj-
te Mech STOP v blízkost betonových 
ploch. Mohly by se na nich vytvořit 
rezavé skvrny, které již nelze odstra-
nit !!!!

Přílišná zálivka může růst mech  
v trávníku podporovat, proto zalé-
vejte raději méně často, ale o to vy-
datněji.

TIP
Nečekejte až  mech začne du-
sit váš trávník a jako preven-
ci  proti jeho tvorbě použijte 
AGRO Vápnitý dolomit. Upra-
víte pH půdy a mechy omezíte 
v  dalším růstu. Kyselost půdy 
upravujte 2x za rok, ideálně na 
jaře a na podzim.

VÝŽIVA
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Pečujete dokonale o trávník,  
a přesto z něj každou chvíli vy-
koukne pampeliška, sedmikráska, 
jitrocel či jetel?  Tento souboj s plevelem 
můžete vyhrát jen za předpokladu, že je nenechá-
te vůbec vyrůst. 

S čerstvě rašícím a drobným plevelem si hravě poradí TRAVIN - 
moderní trávníkové hnojivo 3 v 1. Zajistí dlouhodobý přísun ži-
vin (cca do poloviny sezóny), působí preventivně a selektivně proti 
nejčastějším trávníkovým plevelům a zároveň provzdušňuje půdu, 
čímž omezí výskyt mechů.

Máte-li trávník výrazněji zaplevelený 
a plevele jsou již vzrostlé, pak nezbý-
vá, než zakročit chemickým postřikem.
Trávník doporučujeme ošetřit selektiv-
ním herbicidem AGRO STOP. Aplikace 
se provádí za sucha, aby nedošlo deš-
ťovými srážkami k naředění aplikova-
né látky. Během 14 dnů odstraníte z 
trávníku i ty nejvytrvalejší plevele

ŠETRNÝ 

PRO DOMÁCÍ
MAZLÍČKY

Působení přípravku přes kořeny je pro trávník šetrné, stejně tak 
i pro životní prostředí a pro domácí mazlíčky. Hned po aplikaci 
TRAVINU lze trávník užívat, což u herbicidů aplikovaných postři-
kem nelze anebo s velkým rizikem.
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Vertikutace pomůže trávníku zajistit lepší přístup živin, světla, vody, vzduchu a zároveň je prevencí vůči choro-
bám. Po sečení zejména robotickými sekačkami zůstávají na povrchu půdy zbytky staré trávy, které časem vytvo-
ří nepropustnou vrstvu. Ta trávník dusí a trvale zhoršuje jeho kondici. K provzdušnění můžete použít vertikutační 
hrábě nebo elektrický vertikutátor, ale jejich použití je fyzicky velmi namáhavé. Další a méně pracnou variantou 
je čistě přírodní přípravek FLORIA Likvidátor travní plsti. 

Vertikutace = provzdušnění

1. krok 2. krok
Přípravek rozhoďte na 
suchý trávník. Aby se bak-
terie z přípravku mohly 
namnožit, udržujte trav-
natou plochu  po celou 
dobu působení (cca 3 týd-
ny od aplikace) vlhkou.

Rozkladný proces oboha-
tí půdu jak o živiny, tak  
o humusové látky získané 
ze zbytků trav.

Před vertikutací

Po vertikutaci

SEČENÍ A ZÁVLAHA PODZIM BEZ MECHŮ A PLEVELŮOPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST VERTIKUTACEZALOŽENÍ VÝŽIVA
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3. krok
Pokud je po vertikutaci tráv-
ník plný holých míst anebo 
v celé ploše prořídl, bude 
nutné plochu zacelit. Kupo-
vat zvlášť substrát, osivo, 
hnojivo, hydratační složku, 
vše ve správném poměru 
smíchat a rozhodit není jed-
noduché. Pro úsporu času 
i pracnosti je vhodnější po-
užít již namíchané speciál-
ní směsi. Jednou z nich je 
FLORIA Vertikutační směs   
4 v 1, která obsahuje rych-

le klíčící osivo, speciální 
hnojivo, provzdušňující 
zeolit a také Hydrogel 
pro udržení vláhy. Co nej-
dříve po vertikutaci tuto 
směs rozhoďte na travna-
tou plochu a po dobu tří  
týdnů pravidelně zavlažuj-
te. Trávník lze mnohem 
dříve a naplno používat.

hnojivo

osivo

zeolithydrogel
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Shrnutí
1.  Při zakládání trávníku 
dbejte na kvalitně připra-
vený podklad, správný 
výběr osiva a pravidelné 
zavlažování. 

2. V průběhu sezóny do-
držujte základní pravidla: 
časté sečení, nepravidelná 
ale vydatná zálivka dle 
počasí a pravidelný přísun 
živin. Včas zakročte proti 
nežádoucím jevům jako je 
plevel, mech či krtek. 

3. Na podzim a na jaře 
proveďte nezbytnou 
údržbu trávníku včetně 
vertikutace.

Výživu dodá, plevelů  
se zbaví a mechy odradí  
inteligentní hnojivo 
TRAVIN.
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Proč travní směsi od AGRO CS?

Společnost AGRO CS je právem jedním z nejzkušenějších dodavatelů travních osiv na evropský trh. Trávníkový program zahrnující  

osiva, hnojiva a prostředky následné péče o trávník patří k nosným a úspěšným programům společnosti již řadu let. 

Travní směsi, které v AGRO CS vznikají, mají vždy základ v osivu pocházejícím od renomovaných šlechtících a pěstitelských podniků 

z celé Evropy.  Umíme připravit směs pro konkrétní klimatické podmínky a konkrétní zatížení při samozřejmém zachování estetické  

a reprezentativní funkce. Neexistuje zákazník, prostor ani požadavek, jemuž bychom neuměli vyhovět. Od špičkových travních smě-

sí splňujících maximální nároky na vzhled a funkčnost, až po travní směsi určené k zatravnění užitkových ploch.

S trávníkem z trávníkové školky společnosti AGRO CS a.s. se můžete setkat na golfových hřištích, na prvoligových fotbalových  

stadionech a dalších sportovištích. Díky zdravým trávníkům od AGRO CS ožívají plochy veřejné zeleně a parky našich měst a obcí.

Dělejte s námi svět krásnější



FLORIA - prémiová řada travních osiv

Pečlivým výběrem pouze vysoce kvalitních 

travních odrůd a jejich vzájemnou kombinací 

vyrábíme travní směsi, které vyhovují klima-

tickým podmínkám střední Evropy a dosahují 

špičkových pěstebních výsledků. 

Přinášejí mimořádný estetický a reprezenta-

tivní efekt, jsou velmi odolné při náročném po-

užití, snadno zakořeňují a vytváří hustý travní 

koberec sytě zelené barvy, jemný a příjemný na 

dotek. 

Určení travních směsí FLORIA je zřetelně rozliše-

no názvem. Vlajkovou lodí celé řady FLORIA je 

prémiová travní směs Král trávníků.

Baleno v krabici: 1 kg 

Vydatnost: 1 kg / 40 m2

SPORT – pro extrémní zátěž

PARK – pro maximální reprezentaci

REGENERACE – pro úspěšnou obnovu

STÍN – pro stinné trávníky

GOLF – pro hustý porost s kobercovým efektem

i
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AGRO - travní osiva pro každou zahradu

Travní osiva řady AGRO jsou spolehlivým zákla-

dem pro vynikající trávník. Rozmanitost nabídky 

směsí a jejich balení uspokojí potřeby běžného 

pěstitele. Od ploch reprezentačních či sportov-

ních po plochy relaxační, od trávníků malých až 

po parkové rozlohy. Tady všude najdou uplatnění 

vyladěné travní směsi řady AGRO.

Baleno v sáčku: 0,5 kg, 2 kg (s uchem), 5 kg

Vydatnost: 0,5 kg / 25 m2

PARK -  pro málo zatěžované plochy

SPORT -  pro vyšší zátěž

DOSEV -  pro opravy poškození na travnatých plochách

UNIVERZÁL -  pro víceúčelové použití

i

AGRO - travní osiva pro každou zahradu
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NATURA Travní směs Kvetoucí louka 

Představuje travní směs pro návrat k přírodě, pro výsev a dosevy 

v okolí venkovských statků a chalup. Přispívá k přirozené obnově 

populace motýlů a dalších hmyzích druhů.

Baleno v krabici: 1 kg

Vydatnost: 1 kg / 180 m2i
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Naše výrobky můžete zakoupit v hobby  
marketech, ve vybraných zahradních  
centrech a zahradnictvích nebo  
na internetovém obchodu  
www.megazahrada.cz.

Prodejní místa
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Dělejte s námi svět krásnější

liga
1. trávníková

AGRO CS a.s. 
č. p. 265, 552 03 Říkov
marketing@agrocs.cz

www.agrocs.cz


