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Športna igrišča, na katerih sta gnojenje in nega prilagojena upo-
rabi, lahko zaradi načina gradnje (npr. DIN 18035/4) zdržijo visoke 
obremenitve. Nasprotno, preobremenitve igrišč zanesljivo vodijo 
v poškodbe travne ruše in tal. 
Meja obremenljivosti je značilnost posameznega igrišča. Določa-
jo jo način gradnje, tip tal, travna ruša, nega in vreme.

Igralna obremenitev travnih igrišč

stopnja štev. ur na teden1 tip nosilnega sloja

visoka več kot 20 izključno DIN

srednja 15-20 DIN/tla2

nizka do 15 DIN/tla2

1 občasna igra, vadba
2 upoštevajte nasvete spodaj

Igrišča ne uporabljajte, kadar je…
§	 Zmrzal in pričetek odjuge
§	 Snežna brozga
§	 Ivje na travi
§	 Stoječa voda in močne padavine
§	 Travna ruša močno poškodovana (nezadostna pokri-

tost tal)

Posledice preobremenitev:
§	 Slabo zračna tla
§	 Šibka izmenjava plinov
§	 Kopičenje škodljivih plinov
§	 Pomanjkanje dostopne vode
§	 Slaba propustnost za vodo
§	 Zakrnelost korenin
§	 Nizka biološka aktivnost 
§	 Slab izkoristek hranil
§	 Šibka regeneracija trate

1  |  OBREMENITEV 

Predgovor
Izrek „preprečevanje je boljše kot zdravljenje“ velja tudi za 
travnata športna igrišča. Ker je v praksi na žalost pogosto 
drugače, se pojavljajo številne pomanjkljivosti, ki bi jih bilo 
s strokovnim upravljanjem in vzdrževanjem mogoče pre-
prečiti. 
Namen brošure, ki vsebuje 10 najpomembnejših točk za 
nego trate, je pomoč za ohranitev, pa tudi ponovno vzpo-
stavitev vrhunske kondicije travnih igrišč in zadovoljstva 
igralcev.
Vsi napotki v brošuri so plod lastnih raziskav in izkušenj, 
navedbe pa neobvezujoče veljavne. Pri uporabi upoštevajte 
etikete in informacije posameznih proizvodov.
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NASVETI
 • Jeseni in pozimi obremenitev zmanjšajte.

 • Ilovnatih, glinenih, ali humusnih tal ne 
obremenjujte, ko so močno vlažna.

 • Ne uporabljajte težkih valjarjev,  
valjajte samo izjemoma.

 • Vadbo izvajajte na manj obremenjenih igriščih.

 • Ob nastopu rizičnih stanj igrišče pravočasno 
zaprite.
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Najpomembnejši dejavnik obremenitvene sposobnosti travne 
ruše je pravilno gnojenje, saj oskrba s hranili neposredno vpli-
va na gostoto pokrova, elastičnost, trpežnost na rez in vitalnost 
trave. Poleg osnovnih hranil, dušika, fosforja in kalija, igrajo zelo 
pomembno vlogo tudi mikro hranila (železo, cink, mangan in 
baker). Potrebni odmerki hranil se višajo s stopnjo obremenitve 
travne ruše. 
Redne analize tal (pred pričetkom rastne dobe) dajejo informaci-
je o potrebah po gnojenju posamičnih lokacij in so nepogrešljive 
za usmerjeno in učinkovito gnojenje. Igrišča na naravnih podla-
gah zaradi relativno velike vezave hranil praviloma potrebujejo 
višje odmerke hranil, kot peščene podlage po DIN normativih.

Analiza tal – Zaloge hranil za travne površine

Optimalna / ciljna založenost tal s hranili
vsebnost v mg/100 g tal (CAL-metoda/CaCl2 za Mg)

Tip tal P2O5
fosfat

K2O
kalij

Mg
magnezij

DIN/peščene  
podlage 8 - 15 8 – 20 5 – 12

Naravna tla 10 - 20 10 - 25 7 - 15

Pomanjkanje hranil, zlasti kalija in magnezija, dopolnite s Kali 
Gazon in Ferro Top, manjša pomanjkanja ali presežke hranil pa s 
prilagojenim normalnim gnojenjem.

Optimalno razmerje hranil za trate športnih igrišč*
N P2O5 K2O MgO

1 0,2 – 0,4 0,5 – 0,8 0,1 – 0,2
*povzeto po BISP, Zvezni inštitut za šport ZR Nemčija, 
1.del: Oskrba s hranili z gnojenjem

Ko so pri posameznih hranilih dosežene spodnje meje založenos-
ti tal, je razmerje hranil potrebno ustrezno prilagoditi. 
Primer: pri vsebnosti K2O = 8 mg/100 g tal, je potrebno njegov 
delež v razmerju povišati na 0,8 – 1,0.
Ob posebnih zahtevah (zvišanje vitalnosti, večja odpornost) in 
pri jesenskem gnojenju je optimalno N : K razmerje = 1:1 do 1:2.

Letne potrebe trate športnih igrišč po hranilih

Tip trate
obremenitev

Potreba po hranilih v g/m2

N P2O5 K2O MgO

Športna igrišča

  visoka 32-38 10 16 4

  srednja 24-32 8 12 3

  nizka 18-24 6 10 2

Okrasna trata 15-24 6 10 2

Trata za igro, trata  
za prosti čas 10-18 6 10 2

Izračun potreb po gnojilih
(za navedeno potrebo po hranilih v g/m2)

Primer: predvideno je gnojenje s 23 g/m2 čistega dušika, letno

 • Razmerje hranil v gnojilu: 20+5+10+2

Vprašanje: Koliko gnojila potrebujemo za 1m2 površine?

 • Izračun: 

 • Primer: 

          (odmerek razdelimo na 3-4 obroke)

Košnja sodi med najpomembnejše ukrepe nege. Pravilna košnja 
spodbuja neprestano rast travnih bili in tvorbo goste ter trpežne 
travne ruše.

Odkosa ni potrebno odstranjevati, kadar je:
 • Odkos fin in kratek

 • Vreme suho in toplo

 • Pogoji ugodni za mineralizacijo

Odkošeno travo je potrebno odstraniti:
 • V hladnem in vlažnem vremenu

 • Če je odkos dolg

 • Pokošena trava rumeni ali oleseni

 • Če so pogoji za mineralizacijo neugodni

Prednosti vretenastih kosilnic:
 • Najboljša kakovost rezi

 • Zelo precizna nastavljivost

 • Primernost za nizko košnjo

Število košenj in višina rezi za posamezne tipe trat

tip trate štev. košenj 
marec – nov.

štev. ponovi-
tev na teden

idealna  
višina

Športna igrišča 20 - 45 1 – 2 3 – 4 cm

Okrasna trata 30 - 50 1 – 2 2,5 cm

Trata za igro 15 - 25 0,5 – 1 5 cm

Trata za prosti čas 10 - 20 1 4 cm

Prednosti rotacijskih kosilnic
 • Učinkovitost tudi pri visokem prirastku

 • Velika površinska zmogljivost

 • Nizka cena

Višina rezi za športna igrišča
cm višina rezi in prirastka v cm
10 max višina prirastka

8 normalna višina prirastka

6 višina košnje

4

2 spodnje mejno območje

0

V času intenzivne rasti travo kosimo, ko prirastek doseže normal-
no višino. Če je rast trave slaba, toleriramo višji, maksimalni pri-
rastek. Pri  košnji odrežemo največ polovico dolžine bili, pri »pra-
vilu tretjin« pa samo eno tretjino. Pri ciljni višini pokošene trave 4 
cm, bi tako morali kositi vselej, ko je trava visoka 6 cm.

2  |  KOŠNJA 3  |  GNOJENJE

ciljna količina (g/m2) x 100   
=  odmerek v g/m2 

      vsebnost hranila v %

23 x 100    
  = 115 g/m2 gnojila letno

      20

NASVETI
 • Pokošeno travo in ostanke travne ruše 

odstranite vsaj enkrat mesečno; zlasti iz DIN 
igrišč.

 • Kosilnice pravočasno in redno brusite. Nikoli ne 
kosite s topimi noži.

 • V igralnih odmorih višino rezi zvišajte za 1 cm.

 • Nizka rez zavira rast korenin in zmanjšuje 
sposobnost regeneracije trave.

NASVETI
 • Novo zasnovana igrišča imajo v prvih 3 letih  

10-20% višjo potrebo po hranilih.

 • Uravnoteženo gnojenje s kompleksnimi NPK 
(+ Mg + mikro hranila) gnojili, preprečuje 
enostransko oskrbo trat.

 • Na zelo propustnih tleh je nujno zvišati dovod 
kalija in magnezija.

 • Za vsako posamično igrišče je neobhodno 
upoštevanje njegovih specifičnih lastnosti 
(vrsta tal, starost, obremenitev,..)

 • Po potrebi pred pričetkom gnojenja analizirajte 
tla.
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Cilj in način uporabe specialnih gnojil ter sredstev za dvig vitalnosti in trpežnosti

Cilj nege Ukrep / odmerek za 8.000 m2 uporaba

Pospešitev in izboljšanje kaljenja semena 
(staro ali manj kakovostno seme)

Cirkon
0,25 ml/1L vode*

tretiranje semena z namakanjem: 6 ur v 
raztopini*, setev osušenega (seme klije 3-5 dni 
hitreje)

Spodbuditev rasti in razvoja korenin, 
razraščanja nadzemnega dela, dvig odpornosti 
na bolezni po setvi

Cirkon, 24 ml zalivanje ali škropljenje,  
ko trava po setvi razvije 2-3 liste.

Regeneracija travne ruše, zagon spomladanske 
rasti, blažitev mrazu, močnih temp. nihanj ali 
presežka vlage

Epin ekstra, 35 ml +
AlgoVital 3,2 L 

v 200-300 L vode

škropljenje v najzgodnejših fazah pričetka 
spomladanske rasti (pojav »iglic«). 

Dvig odpornosti na visoke temp.,  
sušo in UV sevanje Cirkon, 24 ml

zalivanje ali škropljenje ves čas rasti trave v 
10-15 dnevnih razmikih skupaj z Agroleaf Power 
Total in /ali pesticidi. NE MEŠATI s Siliplant!

Večanje trpežnosti na gaženje, preprečitev 
golih mest

Siliplant
1,6-2,0 L v 200-300 L vode

škropljenje od pričetka rasti celotno vegetacijo, 
v 15-20 dnevnih razmikih. NE MEŠATI z drugimi 
sredstvi ali gnojili! 

Obnova mehanskih poškodb zaradi vremena, 
igre, vertikuliranja, ob ožigih in zastojih v rasti 
zaradi gnojenja ali uporabe FFS

Epin ekstra, 35 ml +
AlgoVital 3,2 L 

v 200-300 L vode

škropljenje, če je trava še vsaj malo zelena ali 
kot dodatek FFS, oz. foliarnih gnojil (namesto 
močil)

Spodbuditev rasti, izravnava prehranskih 
neravnovesij in stresnih stanj

Agroleaf Power Total
2,4-3,5 kg v 200-300 L vode

pred večjimi obremenitvami ali ob pojavu 
poškodb ter zastojev rasti; škropljenje skupaj s 
FFS ali Epin Extra / Cirkon 

Korekcije barve, dovod mikro hranil  
(Fe, Zn, Mg,…)

Fetrilon Combi
0,3 kg v 200-300 L vode

pred turnirji, oz. ob pojavu bledenja barve 
zaradi pomanjkanja mikro hranil in magnezija

Hitra obnova rasti – aminokisline iz alg Algovital, 3,2 L kot dodatek Epin / Cirkon ali FFS / listnim 
gnojilom

Gnojilna priporočila za športno trato

STADION ali MOČNO OBREMENJENO športno igrišče*; 8.000 m2

obdobje dolgotrajno gnojilo g/m2 št.vreč á 25 kg

marec/april NovaTec N-Max 50 16

maj Floranid Tween Rasen 48 15

julij/avgust Floranid Tween Rasen 48 15

okt/nov Kali Gazon + Ferro Top 15+10 5+3

količina hranil 
v g/m2 letno

N P2O5 K2O MgO

32 7 15 5
*primer gnojilnega načrta s pozno jesenskim terminom!

SREDNJE OBREMENJENO športno igrišče; 7.000 m2

obdobje dolgotrajno gnojilo g/m2 št.vreč á 25 kg

marec NovaTec N-max 50 14

maj Fertilis Speed 32 9

avgust Agromaster 32 9

okt/nov Kali Gazon + Ferro Top 11+18 3+5

količina hranil  
v g/m2 letno

N P2O5 K2O MgO

25 6 17 5

NIZKO OBREMENJENO igrišče; 8.000 m2

obdobje dolgotrajno gnojilo g/m2 št.vreč á 25 kg

marec (2.-3.teden) NovaTec N-max 25 8

april (4.teden) NovaTec N-max 25 8

junij (1.teden) Agromaster 25 8

september (1.teden)* Agromaster 25 8

količina hranil v g/m2 letno
N P2O5 K2O MgO

17 4 8 1
*čas gnojenja prilagodimo temperaturi in vlagi

Dvig vitalnosti in trpežnosti travne ruše
Za premoščanje izjemnih stanj, kot so npr. nezadostna rast korenin, vročinski stres 
in suša, dvig odpornosti na bolezni,… je osnovno gnojenje potrebno dopolniti s 
»specialnimi« sredstvi, ki jih blažijo. Za dosego hitrega učinkovanja se na travno 
rušo aplicirajo s škropljenjem ali zalivanjem. Volumen vode za škropljenje mora 
omogočiti dober nanos brez odtekanja iz rastlin. Zalivanje je najracionalnejše z ob-
stoječim sistemom namakanja.

3  |  GNOJENJE

NASVETI
 • Gnojila trosite enakomerno, najbolje križno: po dolgem in počez.

 • Vsebnik trosilnika z gnojilom ne polnite na igrišču.

 • Pri gnojenju z rotacijskimi trosilnikih upoštevajte prekrivne cone.

 • Po možnosti ne gnojite v času, ko je trava vlažna.

 • Dognojujte pravočasno, da preprečite zastoje rasti.

 • V odsotnosti dežja zalivanje po gnojenju pospešuje raztapljanje gnojilnih zrn in sprejem hranil.
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Strokovno zalivanje travne površine je odločilno za varčno in 
učinkovito izrabo vode.

Poraba vode na travnem igrišča
Najvišja dnevna 

temperatura
Poraba vode 

L/m2
Intervali zalivanja

v dneh*
20°C 2 14

25°C 3 10

30°C 5 7
*pričetek zalivanja najkasneje ob pojavu venenja

Potreba po zalivanju športnega igrišča
lokacija letna potreba v l/m2

Suha rastišča 150 - 250

Srednja rastišča 75 - 150

Rastišča z dovolj padavinske vlage 0 - 50

Večstransko varčevanje z vodo z močilom Transformer
Organsko močilo Transformer zmanjša površinsko napetost 
vode. Posledica je izboljšano pronicanje in porazdelitev nama-
kalne vode in dežja v zemlji, učinkovitejše odvodnjavanje in zra-
čenje zemlje. Tla bogata s kisikom so mikrobiološko živa in glo-
boko prekoreninjena. Zaradi zmanjšanja izgub vode v podtalje, 
se zveča izkoristek vode z zalivanjem (manjša potreba po zaliva-
nju), veča odpornost travne ruše na sušo in izkoristek hranil.
Nanos na površino se izvede z namakalnim sistemom ali razpo-
ložljivo škropilno tehniko. V kolikor po nanosu s škropljenjem ne 
dežuje, je za vnos močila v območje korenin potrebno zalivanje. 

En nanos v sezoni izboljša vpijanje vode vseh naslednjih ciklov 
zalivanja v istem letu. Odvisno od teksture in omejitvenih dejav-
nikov tal (velika zbitost, debela polst), je v posamičnih primerih 
aplikacijo priporočljivo ponoviti.
Letni odmerek, 8 L za 8.000 m2, se aplicira v enem obroku ali dveh 
polovičnih odmerkih v razmiku 14 dni. Za škropljenje se odmerek 
razredči v vodi do 0,1% koncentracije (4 L v 4.000 L vode za 8.000 
m2), po tretiranju pa površino zalije.

Rast korenin glede na razporeditev vlage v tleh

Posamična zalivanja morajo zagotoviti premočenost celotnega 
horizonta korenin. Glede na tip tal je za to potrebnih 15-25 L vode 
na m2. Z dodatkom Transformer se vpojni horizont vzpostavi tudi 
v zbitih tleh in pri debeli polsti.

1. ISODUR® nadzorni sistem v vseh Floranid dolgotrajnih gnojilih
Pretvorba dušika v rastlinam dostopno obliko se vrši pod vplivom toplote in vlage.

NAČIN SPROŠČANJA VPLIV NA OKOLJE DOLGOTRAJNO SPROŠČANJE

Sproščanje dušika je skladno potrebam 
rastlin. Dinamiko določata vlaga  

in toplota, ki opredeljujeta tudi rast.

Isodur® varuje podtalnico.  
Spiranje nitratov je enako,  

kot iz negnojenih travnih površin.

100 dnevni dolgotrajni učinek  
enega gnojenja.

modro = z Isodur® nadzornim sistemom
rdeče   = konvencionalna gnojila

2. Oplaščenje z elastično polimerno opno
Enakomerno sproščanje hranil iz oplaščenih zrn skozi membrano. Intenziteto določajo rastni dejavniki, temperatura in vlaga.

Sproščanje hranil dolgotrajnih, polimerno oplašenih gnojil

Voda pronica skozi ovoj, 
hranila se raztopijo, nasta-
ne hranilna raztopina.

Sproščanje hranil se prične: 
ovojnica zagotavlja nadzo-
rovano sproščanje hranil v 
deklariranem času.

 

3  |  GNOJENJE 4  |  ZALIVANJE

15-25 l/m2 2-4 L/ m2

Ustrezno dolgotrajno gnojilo je ključnega pomena
Tolerantnost trav na vsebnost dušika v talni raztopini je nizka. 
Nevarnost ožigov je zato visoka že pri dokaj nizkih (več kot 5 g 
N/m2) odmerkih hitro topnih oblik dušika. Hitro dostopne oblike 
dušika so poleg tega povzročitelj skokovite rasti, večje dovzet-

nosti trav za glivične okužbe in se močno spirajo v podtalje. 
Postopno sproščajoče oblike dušika preprečujejo prekomerno 
zasičenost talne raztopine in zagotavljajo dolgotrajen dovod 
dušika za zdravo in neprekinjeno rast trave. V osnovi temelje na 
dveh različnih principih: »srednji« polimerizaciji in oplaščenju.

NASVETI
 • Z zalivanjem pričnite pred nastopom venenja.

 • Pogosta zalivanja z majhnimi količinami vode 
povečujejo vodne izgube, zavirajo rast korenin  
v globino in spodbujajo razmnoževanje 
neželene enoletne latovke (Poa annua).

 • Ilovnata in peščena tla na posamičen zalivalni 
turnus potrebujejo več vode, kot peščena.

 • Če le mogoče, zalivajte samo enkrat tedensko, 
zvečer ali ponoči.
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Iz odmrlih delov rastlin na površini tal postopoma nastaja plast 
polsti (»filca«). Zaradi negativnega vpliva na rast trave je polst 
potrebno redno odstranjevati.

Vertikuliranje

Kdaj? Kako?

Od pomladi do jeseni travo kosite nizko (2 cm)

Samo v času rasti trave nože nastavite  
na globino 3 mm

Pri debelini polsti 3-5 mm ostanke vertikuliranja s 
površine odstranite

Polst travi škodi:
 • Preprečuje izmenjavo zraka

 • Vodo zadržuje na površini; vsak mm polsti  
vsrka 1 mm (l/m2) vode, ki izhlapi v zrak

 • Zavira rast korenin

 • Zmanjšuje strižno stabilnost 

 • Spodbuja glivične okužbe

Gost in globoko razvejan koreninski splet je osnova  
dolgotrajne trpežnosti športnih trat.
Optimalno zasnovo korenin po setvi trave omogoča Cirkon (glej: 
Dvig vitalnosti in trpežnosti travne ruše), ključno vlogo pri daljni 
rasti korenin pa ima fosfor. Ker se v tleh hitro veže, se njegova 
vloga kljub dodajanju z gnojenjem ne more zadovoljivo izraziti. 
Rast korenin v globino omogoča Agrosil LR. V njem vsebujoči fos-
for se v tleh ohranja v rastlinam dostopni obliki in se iz površine 
premešča tudi do globine 30 cm.  Trave tako za prisvajanje vode 
in hranil koristijo občutno večji horizont tal.

Agrosil ali Agrosil Turf Algin -  
prednosti uporabe za travo:
 • Intenzivnejša rast korenin

 • Boljša izraba hranil

 • Nižja poraba vode

 • Večja trpežnost

 • Gostejša travna ruša

Priporočilo za uporabo Agrosil ali Agrosil Turf Algin

namen količina
g/m2 čas uporabe

Splošna spodbuditev 
rasti korenin 70 - 150 ves čas rasti

Spomladanski zagon 
rasti 70 - 100 1-2 tedna pred  

ali po gnojenju

Obnova v igralnih 
odmorih 100 - 150 po zračenju ali 

vertikuliranju tal

Jesenska zaščita za 
zimo 50 - 70 preprečevanje 

glivičnih bolezni

5  |  SPODBUJANJE RASTI KORENIN 6  |  VERTIKULIRANJE

Alternativno 
odstranjevanje 

polsti s 
Fišerjevo 

igličasto brano

Gnojilo P2O5 Agrosil LR – P2O5

NASVETI
 • Gnojenje 10-14 dni pred vertikuliranjem ter 

škropljenje z Epin Ekstra spodbujata naknadno 
regeneracijsko rast.

 • Polst, debelejšo od 10 mm, vertikulirajte v več 
ponovitvah.

 • Vertikulirnih nožev ne nastavljajte pregloboko.

 • Gnojila s kislo reakcijo pospešujejo rast polsti.
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Pesek v zgornjem horizontu tal ohranja in izboljšuje propustnost 
za vodo in zrak. Zmanjša mazavost tal in delež humusa ter izrav-
na neravnine na igrišču. 

Peskanje
Kdaj? Kako?
od maja do septembra 2 - 5 L/m2, 1 - 3x letno
najbolje: v igralnih 
premorih

4 - 8 L/m2 po zračenju ali globinskem 
rahljanju

po vertikuliranju ali 
zračenju enakomerno porazdeliti s trosilnikom

po globinskem 
rahljanju ko se površina posuši

po popravilih vnos v luknje z vlečno mrežo ali pla-
nirno desko

Kakovostne norme za pesek:
 • Opran kremenčev pesek

 • Granulacija 0/2 do 0/4

 • pH vrednost – nevtralna (brez apna)

 • Z min deležem gline in mulja

 • Odporen na preperevanje in lom

 • Visok delež fine in srednje frakcije

Količina peska za športno igrišče 7.000 m2

l/m2 m3/igrišče t/igrišče namen

2 - 3 14 - 21 21 - 32 Redno vzdrževanje,  
vertikuliranje

4 - 6 28 - 42 42 - 63 Zračenje, izravnava  
površine

6 - 8 42 - 56 63 - 84 Globinsko rahljanje, obno-
va travne ruše

Pesek vzpostavlja propustnost 
Večkratno peskanje z 
manjšimi količinami 
peska, ohranja rahlo 
strukturo polsti, 
propustno za vodo, 
hranila in zrak. Po-
speši se mikrobiolo-
ška razgradnja odmr-
le organske snovi.

Uravnavanje pH tal z Algomin Plus granulat 
Peskanje je prikladen termin za uravnavanje kislosti tal, saj se z 
intenzivnim gnojenjem pH-tal postopoma znižuje. Posledica je 
prerazmnožitev mahu in slabša rast trave. Biogeni apnenec rde-
čih morskih alg, Algomin Plus granulat, je sočasno bogat vir kal-
cija in magnezija ter mikro hranil, potrebnih za fino grudičavost, 
mikrobiološko aktivnost, godnost in plodnost tal. 
Silikatnemu pesku se dodaja v razmerju 1 : 1 do 1 : 2.

Vloga zračenja je rahljanje in optimiranje fizikalno kemičnih last-
nosti tal. Ukrep zmanjšuje zgostitev površinskega horizonta do 
globine 6 cm, zato omogoča dovod kisika in odzračenje škodljivih 
plinov (ogljikovega dioksida, žveplovodikov in metana). V zgoš-
čenih tleh so namreč prav nizke vsebnosti kisika (< 10%) in visoke 
vsebnosti CO2 (> 5%) najpogostejši vzrok slabe rasti korenin in 
upadajoče gostote travne ruše.

Zračenje

Kdaj? Kako?

Od pomladi do jeseni vsaj 5 cm globoko

Samo v času rasti trave če le mogoče, 400 lukenj/m2

Na vlažnih, ne pa mokrih 
tleh če so tla zgoščena, večkrat na leto

Zračenje izboljša:

Prezračevanje tal z luknjanjem (najoptimalneje z votlimi trni) 
preprečuje poslabšanje lastnosti rastišča ter dolgotrajno spod-
buja rast korenin in biološko aktivnost tal.

Vpliv zračnosti tal na gostoto travne ruše

7  |  ZRAČENJE 8  |  PESKANJE IN URAVNAVANJE pH TAL

Zadostna zračnost tal spodbuja rast in gostoto travne ruše  
(vir: Mueller-Beck, 1977)

Vsebnost zraka v tleh

Izmenjavo plinov

Odvajanje vode

Globino korenin

Biološko aktivnost NASVETI
 • Na peščenih tleh zemeljski čepi lahko ostanejo  

na igrišču.

 • Na težkih, mazavih tleh jih vedno odstranite.

 • Tal, ki so z vlago zasičena, ne zračite.

 • Zamenjavo podlage (npr. za zmanjšanje deleža 
organske snovi) izvajajte vedno z votlimi 
lopaticami (Spoons).

 • Po zračenju površino popeskajte in povlecite.

NASVETI
 • Pogoste manjše količine peska so boljše, kot 

manj številne in velike.

 • Igrišče povlecite križno: po dolgem in počez.

 • Debelejše plasti polsti pred peskanjem 
mehansko obdelajte (npr. z vertikuliranjem).

 • Po možnosti ne uporabljajte peščenega 
drobirja ali pregrobega peska.
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Regeneracijski program  
močno poškodovane travne ruše

Primer športnega igrišča 7.000 m2, termin: igralni premor, poleti

Ukrep/opravilo Obseg/napotek Količina  
za 7.000 m2

Nizka košnja na višino ca. 2 cm

Vertikuliranje polst odstranite z igrišča

Zračenje 400 lukenj / m2

Globinsko 
rahljanje do globine 15 cm

Gnojenje Fertilis Speed,  
ca. 50 g/m2

350 kg,  
14 vreč

Aktivacija korenin Agrosil Turf Algin,  
100 g/m2

700 kg,  
28 vreč

Korekcijska setev

COMPO Travno seme za 
šport, 25 g/m2

seme namakati 6 ur v 
raztopini Cirkon

175 kg
1 ml/4 l vode

Peskanje
pesek 0/2 - 0/3, 6 L/m2 +
Algomin Plus granulat, 
0.1 – 0.2 kg/m2

42 m3  
oz. 63 ton
700 – 1.400 kg

Vlečenje/vdelava 
peska

z vlečno mrežo  
ali drugim orodjem

Zalivanje 2-3 tedne dolgo vlažna tla 3-5 mm,  
21-35 m3

Razvoj korenin Cirkon – dodajanje ob 
zalivanju 35 ml

Zapiranje igrišča do 6 tednov

Višina košnje 4-5 cm

Aktivacija rasti Epin Ekstra + Algovital 35 ml + 2.8 L

Dognojevanje
po 6-8 tednih s Fertilis 
Speed ali 
Floranid Tween Rasen

300 kg = 12 
vreč
250 kg = 10 
vreč

Poletni igralni odmori so priložnost za obnovo obrabljenih ali 
močno poškodovanih travnih igrišč. Glede na stanje posame-
znega igrišča so potrebni različni stopnjevalni programi nege. Za 
učinkovito obnovo je odločilna opredelitev vzrokov.

Preprečevanje ima prednost pred zatiranjem! Pravilno gnojenje, 
nega in preprečevalni ukrepi so temelj za ohranitev odporne trav-
ne ruše, ki naj imajo vedno prednost.

Ukrepi varstva se delijo na dva sklopa:
 • Preprečevanje pojava okužb z dvigom odpornosti rastlin

 • Ukrepi zatiranja z uporabo pesticidov (fitofarmacevtskih 
sredstev ali FFS)

Ukrepi za dvig odpornosti travne ruše

ukrep izvedba

Agrotehnični

odporne sorte pri korekcijski ali novi setvi

odmerjen dovod dušika uporabljajte gnojila z dolgotrajno 
sproščajočim dušikom

preprečevanje 
pomanjkanja hranil

upoštevajte analizo tal, gnojite 
ciljno glede na potrebe

gnojenje s kalijem, 
magnezijem in železom za 
uspešnejšo prezimitev

jeseni dopolnilno gnojite  
s Ferro Top in Kali gazon  
(20-30 g/m2 vsakega)

vzpostavitev silikatne 
zaščite, pospeševanje rasti 
korenin

vsakoletna uporaba Agrosil Turf 
Algin (2 x 50 g/m2 ali 1 x 70-100 g/
m2) škropljenje s Siliplant   
1 - 1,5 L/ha v sezoni rasti

optimiranje mehanskih 
ukrepov

vertikuliranje, zračenje, peskanje, 
košnja na 4-5 cm

Usmerjen dvig odpornosti 

splošen dvig odpornosti na 
bolezni in škodljivce

Plantonic, 4 L na 8.000 m2

Basfoliar Aktiv, 3.5 L na 8.000 m2

Ukrepi za zatiranje bolezni in škodljivcev trav

ukrep Izvedba*

Snežne plesni  
(Monographella nivalis)  
in dolarske lise (Sclerotinia 
homoeocarpa)

Signum,  
15 g na 10 L vode
(močilo nadomestiti s Cirkon,  
1 ml za 100 m2)

Travniški komar  
(košeninar) Nemaplus, 50 mio za 100 m2

Gosenice različnih  
metuljev Agree WG, 10 g za 100 m2

Polži lazarji Lima Gold, 70 g za 100 m2

*Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. Pred vsako upo-
rabo preberite etiketo in informacije o proizvodu.
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NASVETI
 • Poiščite vzroke in odpravite razloge za 

probleme s trato.

 • Posvetujte se s strokovnjakom za varstvo 
rastlin ali travna igrišča.

 • Upoštevajte navodila za uporabo in lokalne 
predpise.

NASVETI
 • Ob ponavljajočem pojavljanju praznih mest in 

lukenj zvišajte gnojilne odmerke in intenziteto 
nege.

 • Močno in globoko zgoščena tla dopolnilno 
zrahljajte z verti-drenom ali terra-spikom.

 • Ob poškodbah velikih površin igrišče zaprite  
za 8 tednov.

 • Manjše poškodbe ali preslegasto rušo obnovite  
s pogostejšim do sejanjem.
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Plantonic
Oljni ekstrakt koprive in 
vrbe

Inovativno sredstvo za krepitev in dvig naravne odpornosti 
rastlin na dejavnike, ki omejujejo rast in razvoj.   
Povzroča izrazit greening efekt.

Basfoliar Aktiv
3+27+18 + 3% org.s.

Tekoče organsko-mineralno kompleksno NPK gnojilo z 
dodatkom organske snovi iz zelenih morskih alg Ecklonia 
maxima.

Ferro Top
6+0+12 (+6+18) + 8 Fe

Fino zrnato, železovo specialno gnojilo z visoko vsebnostjo 
kalija, magnezija in mangana za obremenjene trate športnih in 
golf igrišč. Namenjeno je izboljševanju kakovosti, odpornosti 
in barve travne ruše.

Kali gazon
0+0+27 (+11+17)

Fino zrnato, kalijevo in magnezijevo specialno gnojilo z 
dodatkom žvepla za obremenjene trate športnih in golf igrišč 
ter druge nizko košene travne površine. Pospešuje skladiščenje 
rezervnih snovi, povečuje odpornost trate na obremenitve in 
bolezni ter sušo.

Fertilis Speed
18-5-10 + 2,5MgO + 13S 
+ Bacillus subtilis

Fino zrnato, dolgotrajno, popolno kompleksno gnojilo, 
namenjeno gnojenju posebej kakovostnih trav. Širok spekter 
vsebujočih mikro hranil in dodan Bacillus subtilis zagotavljata 
optimalno rast trave. Bacillus subtilis je talni organizem, ki 
raste v tesni povezavi s površino rastlinskih korenin, pospešuje 
rast korenin in obrambo pred patogenimi mikroorganizmi.

Floranid Tween Rasen
20+5+8 (+2) + ME 
+ Bacillus subtilis

Izredno fino zrnato, popolno, kompleksno gnojilo z dvojnim 
načinom sproščanja dušika (Twin koncept) za vremensko in 
temperaturno neodvisno, zanesljivo in dolgotrajno (do 3 meseč-
no) oskrbo parkovnih ter travnih površin vseh kategorij, vključno 
najkakovostnejših (zelenica, odbijališča golf igrišč). Izjemno 
primeren za gnojenje na vodovarstvenih območjih. Širok spek-
ter vsebujočih mikro hranil zagotavlja optimalno rast trave.

Agroleaf Power Total
20+20+20 + ME
M-77, DPI - tehnologija

Kompleksno vodotopno foliarno gnojilo s patentirano 
tehnologijo za spodbuditev rasti in harmonično prehrano 
rastlin.

Fetrilon Combi
ME+Mg+S

Vodotopno gnojilo za foliarno aplikacijo ali fertigacijo, 
namenjen dopolnilni oskrbi rastlin z železom, magnezijem, 
žveplom in mikroelementi. Vsa kovinska mikro hranila so 
popolnoma kelatizirana z EDTA.

Siliplant
Silicij + ME

Za večanje pohodne trpežnosti trave na gaženje in preprečitev 
golih mest. Odmerek: 1-1,5 L/ha

Agrosil Turf Algin
5-2-5 + 2MgO + Fe + alge 
+ huminske kisline 

Namenjen je gnojenju in izboljšavi strukture vseh tipov tal. 
Zlasti priporočljiv po vertikutiranju. Odmerek: 50-70 g/m2.

Epin Ekstra
Epi-brasinolid

Sredstvo za krepitev rastlin. Omogoča učinkovito obnova 
rastlinskih tkiv in nadaljevanje rasti po abiotskem in biotskem 
stresu. Kot dodatek FFS blaži pesticidni stres in nadomešča 
močila.

Cirkon
Ekstrakt am.slamnika

Sredstvo za krepitev rastlin. Spodbuja ukoreninjenje, 
pripomore k izboljšanju tolerance in dosego pridelka v stresnih 
razmerah (visoka T, suša, UV sevanje). Izboljšuje učinkovitost 
fungicidov in insekticidov ter nadomešča močila. 
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Signum
Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem; 
uporaba na travinju za zatiranjesnežne plesni (Monographella 
nivalis) in dolarske lise (Sclerotinia homoeocarpa).

Nemastar

Nematop

Biotično sredstvo za zatiranje škodljivcev trat, kot so travniški 
komar (košeninar), sovke in navadni bramor. Enostavna, 
okolju prijazna in dolgotrajna zaščita.

Biotično sredstvo za zatiranje ličink številnih vrst hroščev 
(majski, junijski, vrtni hrošč,..)

COMPO SAAT  
univerzalna mešanica 
za športne površine

Za srednje do močno gažene zelenice igrišč in športnih 
površin. Odlikuje jo hitra kaljivost, visoka odpornost na 
gaženje, prilagodljivost na vse tipe tal in gosta travna ruša 
intenzivne barve.

Wetcit Dodatek herbicidom, fungicidom in insekticidom, za 
izboljšanje učinkovanja.

Transformer
Biološko sredstvo za dvig vpojnosti in skladiščenje vode v 
območju korenin. Zmanjšuje potrebo po zalivanju, optimira 
izkoristek hranil in spodbuja globoko rast korenin.

Novovit / Rasti Hydro 
7+36+9 + ME
+ zadrževalec vlage

Inovativno kompleksno, dolgotrajno sproščajoče gnojilo z 
dodanim polimerom za zadrževanje vlage, aktivnim do 5 let.
Posebej primerno kot podlaga za polaganje travnih preprog 
(35 g/m2). Omogoča zanesljiv prijem in hitro vraščanje v 
podlago.

Agree WG Biološki selektiven insekticid za eko zatiranje škodljivcev.

Algomin Plus granulat
Rdeče morske alge

Organski pripravek za apnenje tal, zvišanje plodnosti ter 
oskrbe rastlin s sekundarnimi (kalcij in magnezij) ter mikro 
hranili.

Agromaster
14-5-18+27 SO3

12-5-20+2CaO+4MgO 
+35 SO3

11-8-27 + 2CaO + 13 SO3

Novo gnojilo z E-max tehnologijo nadzorovanega sproščanja 
dušika (1-2 meseca in 2-3 mesece), dopolnjeno z izbrano 
kombinacijo osnovnih in sekundarnih hranil. V različnih NPK 
formulacijah.

Polysulphate
0-0-14+ 17 CaO+ 6 MgO+ 
48 SO3

           
Večnamensko gnojilo za biološko in konvencionalno uporabo z 
žveplom, kalijem, magnezijem in kalcijem. 

Novatec Classic
12+8+16 (+3+10) + DMPP 

Novatec N-Max
24+5+5 (+2+5) + DMPP

Sestavljeno NPK mineralno gnojilo z dodanim borom, železom, 
cinkom in zaviralcem nitrifikacije DMPP.

Lima Gold 
COMPO Bio polži

Učinkovito zatreta vse vrste polžev

11  |  PROIZVODI
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Trži:
METROB d.o.o.
Začret 20a
3202 Ljubečna

info@metrob.si
www.metrob.si

Oddaja naročil 
komerciala@metrob.si 
03 7806 330

Matjaž BAUMGARTNER
matjaz.baumgartner@metrob.si

Marko KRAMER        
marko.kramer@metrob.si

Mateja GROBIN HLAVATY
mateja.grobin@metrob.si

Aleš BRIC
ales.bric@metrob.si

Aleš GROBIN 
ales.grobin@metrob.si

Svetovanje:

Jamstvo izvorne 
kakovosti
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