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dekora / golf / natur (margarétová lúka) / sprint

PriM
Rad výberových trávnych zmesí určených  
pre náročných spotrebiteľov

500 g

AROS OSIVA

do sucha / do tieňa / ďatelinotrávna / golfová / ihrisková 
lúčna / obnova / parková / pastvová / štandard

eKo
Rad základných trávnych zmesí na zakladanie všetkých 
typov trávnikov

500 g

AROS OSIVA

obnova 2 v 1

oBnovA 2v1
Trávna zmes s trávnikovým hnojivom určená  
na regeneráciu trávnikov

500 g

AROS OSIVA

ihrisková / obnova / parková

Mini
Rad základných trávnych zmesí na zakladanie  
kvalitných trávnikov

250 g

AROS OSIVA



9

do sucha / do tieňa / golfová / ihrisková / lúčna / obnova 
parková / štandard / záhrada

eKoplus
Rad základných trávnych zmesí  
na zakladanie všetkých typov trávnikov

2 kg

AROS OSIVA

ihrisková / obnova / parková / záhrada

eKomaxi
Rad základných trávnych zmesí  
na zakladanie všetkých typov trávnikov

5 kg

AROS OSIVA

diaľničná / dostihová / do sucha / do tieňa / ihrisková  
lúčna / na svahy / parková / štandard

ProFi
Rad mnohých druhov trávnych zmesí s využitím 
predovšetkým pre profesionálov

25 kg

AROS OSIVA

Katalóg výrobcu Aros osiva žiadajte na našom 
odbytovom pracovisku.

Kompletný sortiment produktov vrátane objednávkových 
čísel nájdete v našom cenníku.

golfová / ihrisková / parková / záhrada

HoBBY
Rad základných trávnych zmesí  
na zakladanie všetkých typov trávnikov

10 kg

AROS OSIVA

seskupenÈ

volnÏ



trávne osivo2
Zásady na založenie trávnika

PRíPRava Pôdy

Základom je dokonalá záhradnícka príprava pôdy pred výsevom osiva. Odstránime kamene a iné nežiaduce predmety 
a pozemok zarovnáme tak, aby následne bolo možné pôdu prekypriť do hĺbky 12 – 15 cm, prípadne ju môžeme zľah
čiť stredne jemným pieskom. aplikujeme zásobné hnojenie fosforom a draslíkom do pôdneho profilu. vo fáze prípravy 
pred siatím rovnako vpravíme potrebné živiny (NPK) v dávke 30 – 50 g/m2. Po následnom vzídení buriny vykonáme 
mechanické alebo chemické odburinenie pozemku, ktoré je vhodné pri opätovnom vzídení opakovať.

výsev Osiva

vhodný výber trávnej zmesi určuje vlastnosti a charakter budúceho trávnika. Preto výber trávnej zmesi v žiadnom prípa
de nepodceňujte. 

vysievať môžeme od jari až do konca októbra s prihliadnutím na pôdne a klimatické podmienky. Osivo vysievame 
sejacím strojčekom alebo ručne – naširoko. Pred výsevom je vhodné premiešať osivo trávnej zmesi a rozdeliť ho na dva 
rovnaké diely. Prvý diel osiva vysievame pozdĺžne a druhý diel kolmo 
na prvý. Tým docielime rovnomernosť výsevu. Po výseve osivo ľahko 
zapracujeme hrabľami do hĺbky 2 – 3 mm, povrch pôdy utlačíme napr. 
záhradným valcom. Jemne zavlažujeme až do vzídenia trávnych rastlín. 
Podľa zvolenej trávnej zmesi osivo vzchádza za 20 – 35 dní. 

výsevok trávnej zmesi sa pohybuje v rozmedzí 10 – 35 g na 1 m2  
v nadväznosti na kvalitu prípravy pôdy, na druh trávnej zmesi a na 
techniku výsevu.

Závlaha ZalOžeNéhO TRávNiKa

Počas vzchádzania novozaloženého trávneho porastu treba vrchnú vrstvu pôdy udržiavať stále vlhkú až do vzídenia 
trávnych rastlín. ak sa v priebehu vzchádzania vytvorí pôdna škrupina, je nutné opatrne ju rozrušiť hrabľami alebo ry
hovaným valcom. 

Pri závlahe dbáme na to, aby sme vysiate osivo nevyplavili prúdom vody, preto používame  záhradný rozprašovač  
s jemným rozstrekom. Najlepšie je intenzívne zavlažovanie v ranných či vo večerných hodinách.

KOseNie TRávNych PORasTOv

Novozaložený trávnik kosíme pri výške cca 80 – 100 mm, a to zá
sadne ostrými nástrojmi (kosa, kosák, žací nôž). výšku znižujeme 
maximálne o jednu tretinu z celkovej výšky rastlín. Prvým kosením 
zlikvidujeme viac ako 90 % jednoročných burín, ktoré vzídu súčas
ne s osivom tráv (buriny z pôdnej zásoby). Po treťom skosení môže
me novozaložený trávnik kosiť už na požadovanú výšku. Ďalšie kose
nie opakujeme podľa typu trávnika a podľa prírastku trávnej hmoty  
v priemere 1 až 2krát týždenne.

Zásady dávkovania trávneho osiva pri výseve
hmotnosť trávneho osiva na plochu cca

0,5 kg 20 m2

1 kg 40 m2

2 kg 80 m2

5 kg 200 m2

10 kg 400 m2

25 kg 1000 m2

Odporúčaná výška trávnika

novozaložený trávnik 
(len tri prvé kosenia)

60 – 70 mm

parkové trávniky 40 – 60 mm

ihriskové trávniky 25 – 35 mm

technické trávniky 50 – 70 mm
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