Jak pomoci Vašemu trávníku v brzkém jaru?
Letošní zima opět přinesla své standardní projevy, jako větší množství sněhu a hluboké mrazy.
Mírné zimy posledních let nám trošičku zkreslily, jak má vypadat poctivá „ladovská zima“.
Pamětníci tzv. „uhelných prázdnin“ ze 70. let minulého století dobře pamatují, co to znamená,
když celou republiku zasypou hromady sněhu a teploty nepřesáhnou 0°C. Proto letošní zima
vybočuje z průměru posledních let, nicméně v našich kontinentálních šířkách není výjimečná.
Pro pěstitele trávníků ovšem s blížícím se jarem nastává klíčové období pro to, jak dostat
trávníky do kondice, tak aby sloužily nejen v jarním období, ale dobře překonaly i případné
horké léto.
S kolegy z partnerských firem jsme dali dohromady skupinu produktů, které by mohli pomoci
dostat Váš trávník do kondice.
WORM TURF POWER
Chceme-li zlepšit růst rostlin musíme začít u půdy. Mikroorganismy obsažené v půdě pomáhají rostlinám vstřebávat
živiny a podílejí se na biologických a fyzikálních procesech, které zlepšují celkové zdraví půdy. Worm Turf Power
je produkt americké firmy Aqua Aid. Worm Turf Power je výluhem z vermikompostu (kompost zpracovaný
kalifornskými žížalami) obohacený o výraznou a rozmanitou populaci mikroorganismů, které pomáhají zvýšit
úrodnost půdy. Detailnější informace včetně aplikace (polovina března) najdete na www.adam-travniky.cz v části
Sortiment.

MELGREEN Mn
Melgreen Mn je biostimulační přípravek na zefektivnění příjmu živin prostřednictvím kořenového vlášení. Mangan
posiluje proudění živin cévními svazky, urychluje růst nových listů a jarní regeneraci, stimuluje klíčení a vzcházení
osiva. Nejvhodnější dobou aplikace je brzké jaro.
STIMUTER EVO (S-Forte)
Tento prostředek se používá k výživě a ochraně rostlin. Stimuter EVO (L) obsahuje mikro prvky a výtažky z bylin
rozpustné ve vodě. Používá se jako podpora regeneračních schopností rostlin stimulující růst a zdravotní stav jejich
kořenů a nadzemních částí na buněčné úrovni. Je vhodné ho použít v období stresu (zima/horko), pro stimulaci
růstu (kořenů a biomasy), zvýšení odolnosti organismu.
VERDECAL G
V průběhu zimy dochází k utužení půdy, což snižuje kapilaritu, odvod vody z vegetačního profilu, zhoršuje
vstřebávání živin atd. Verdecal G podporuje iontovou výměnu a zvyšuje dostupnost hořčíku a sodíku, dále zvyšuje
propustnost půdy a snižuje její utužení.

SOS
SOS je travní směs pro regeneraci travních porostů za nízkých teplot půdy. Především v brzkém jaru nebo
pozdním podzimu, kdy standardní druhy trav neklíčí.
HERFOMYC EVO (FUNGOFORTE L)
Herfomyc EVO je prostředek k výživě a ochraně rostlin. Používá se především při snížené vitalitě půdy a odolnosti
rostlin. Vhodné je ho pužít jako prevenci před a při napadení listovými houbovými chorobami, jako jsou listové
skvrnitosti, padlí (Powdery Mildew, Downy Mildew) kornatka travní a plíseň sněžná.
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