Komplexní program
péče o trávník
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Výrobky AROS-PRIM jsou připraveny na základě
nejmodernějších trendů. Výběr jednotlivých
travních osiv a hnojiv splňuje nejnáročnější
požadavky na EXTRA jemnolistý, sytě zelený
trávník odolný vůči chorobám.

Extra

QUALITY

www.aros.cz
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Trávník podle vašich potřeb
Již od roku 1990 vám společnost AROS-osiva s.r.o.
nabízí produkty a služby z oboru trávníkářství.
V této nabídce si vám dovolujeme představit
»KOMPLEXNÍ PROGRAM PÉČE O TRÁVNÍK«.
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Jednotlivé druhy TRAVNÍCH SMĚSÍ vyrábíme na
JJe
základě dlouholetých zkušeností našich
odborníků tak, aby v půdně klimatických
podmínkách České, ale i Slovenské republiky
vykazovaly ty nejlepší biologické vlastnosti.
Vybrané odrůdy trav sledujeme nejen na vlastnních testovacích parcelách, ale naše výsledky
porovnáváme i s evropskými testy.
po

V průběhu celého vegetačního období trávníky
vyžadují pravidelné doplňování živin. Naše
TRAVNÍ HNOJIVA jsou evropskou špičkou
a odpovídají nejmodernějším environmentálním trendům. Pravidelná aplikace v průběhu
celého vegetačního roku vám zajistí dokonalý
zdravotní stav trávníku odolný vůči letním
a zimním stresům.

Specifikace

DEKORA

GOLF

NATUR

20–30 g/m2
★★★

20–30 g/m2
★★★

5–15 g/m2
★★★

25–35 g/m2
★★★★★

25–35 g/m2
★★★★★

Odolnost sešlapávání

★★★

★★★

★★★★

★★★★★

★★★★★

Tolerance vůči suchu

★★★★

★★★★

★★★★

★★★

★★★

Tolerance k zastínění

★★★★

★★★

★★

★★

★★

1x za 7–10 dní
★★★★

1x za 5–7 dní
★★★★

1–3x za rok
★

1x za 7–10 dní
★★★★

1x za 7–10 dní
★★★★

30–40 mm

10–25 mm

60–70 mm

30–40 mm

25–35 mm

Výsevek
Počáteční růst

Frekvence sečí
Požadavky na živiny
Výška sečení

OBNOVA®

SPRINT

Kvalitní trávník = pravidelná péče

Začínáme dokonalou přípravou půdy

Vyséváme cca 20–35 g osiva na m2

Zavlažujeme pravidelně 10–20 l /m2

Poprvé sečeme při výšce cca 100 mm
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Travní směsi AROS-PRIM
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GOLF 2in1
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Travní
směs s hnojivem
uurčená pro reprezentativníí
ookrasné trávníky anglickéhoo
ttypu. Vytváří velmi jemný,
ý,
nnízký, hustý, sytě zelený,
ý,
ppomalu rostoucí trávník.
1 kg • Obj. č. C101

Luxusní, jemnolistý, barevně harmonický »DOKONALÝ TRÁVNÍK«
docílíte založením travní směsí DEKORA či GOLF. Trávník odolný vůči
zátěži s rychlou schopností regenerace vám zajistí travní směs
SPRINT.
Pokud je váš trávník prořídlý, nevzhledný, poškozený z více jak
50 % zregenerujte jej »BEZ RYTÍ« pomocí unikátní travní směsi
OBNOVA® s trávníkovým
rávníkovým hnojivem.

SPRINT 2in1
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T avní směs s hnojivem
Tr
nnízkého vzrůstu s minimálním
ddenním př írůstkem travní
hhmoty. Vytváří velmi nízký,
jemnolistý, sytě zelený, hustý
je
ttrávník dekorativního typu.
1 kg • Obj. č. C102

Výběrová řada travních směsí s trávníkovým hnojivem
»BEZ KOMPROMISŮ«, která přesvědčí každého, protože
trávník je pro nás výzvou, kterou chceme dělat co nejlépe.
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Travní
směs s hnojivem
m
uurčená pro okrasné trávníkyy
sse zvýšenou zátěží. Vytváříí
jemný, velmi hustý, sytěě
jje
zzelený, zátěži odolný trávníkk
sse zvýšenou schopnostíí
regenerace.
re
1 kg • Obj. č. C103

Výběrová travní směs určená pro regeneraci
všech typů trávníků, které během 3–4 týdnů dokonale obnoví, prořídlá místa zaplní a vytvoří zátěži
odolnýý trávník.
1 kg • Obj. č. C001

21 DNÍ
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NATUR kopretinová louka
Travní směs NATUR kopretinová louka obsahuje
21 druhů lučních květin a bylin.
Výběrová travní směs určená proo
založení vytr valé kopretinovéé
louky. Směs je složena z travv
a 21 druhů lučních květin a bylin,,
kde hlavní složku tvoří kopretinyy
a chrpy.
0,5 kg • Obj. č. 1105

N

Kopretinová louka
ve vaší zahradě
Kvetoucí kopretinová louka je moderní
alternativa k intenzivně udržovaným,
krátce střiženým okrasným trávníkům.
Jedná se o společenství trav, lučních
květin a bylin, které lze zakládat na
zahradách rodinných domů, u chat
a chalup, ale i v parcích a na veřejných
prostranstvích. Založením kopretinové
louky na části zahrady obohatíte své
okolí pohledem na řadu zajímavých
barevně kvetoucích rostlin. Péči o louku
provádíme pouze sečením jedenkrát, až
maximálně třikrát ročně. Louku ani
nehnojíme, abychom nepodpořili růst
širokolistých nitroﬁlních rostlin (např.
šťovík, kopřiva, mochna, rdesno apod.),
které by potlačily společenství trav,
ostatních lučních květin a bylin
zastoupených ve směsi.
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Směs obsahuje 21 druhů
lučních květin a bylin
řebříček obecný
úročník bolhoj
zvonek řepkovitý
kmín kořenný
chrpa luční
hvozdík kartouzek
svízel bilý
svízel syřišťový
chrastavec rolní
kopretina bílá
štírovník růžkatý
kohoutek luční
sléz pižmový
vičenec ligrus
mochna stříbrná
šalvěj luční
krvavec menší
čičorka pestrá
silenka červená
silenka nadmutá
jetel luční

(Achillea millefolium)
(Anthyllis vulneraria)
(Campanula rapumculoides)
(Carum carvi)
(Centaurea jacea)
(Dianthus carthusianorum)
(Galium album)
(Galium verum)
(Knautia arvensis)
(Leucanthemum ircutianum)
(Lotus corniculatus)
(Lychnis ﬂos-cuculi)
(Malva moschata)
(Onobrychis viciifolia)
(Potentilla argentea)
(Salvia pratensis)
(Sanquisorba minor)
(Securigera varia)
(Silene dioica)
(Silene inﬂata)
(Trifolium pretense)
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Travní hnojiva AROS-PRIM
AROS STARTER®
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Tr
Trávníkové
hnojivo určené pro
zakládání nových a regeneraci
za
starých trávníků. Je obohacené o
st
hhořčík a řadu stopových prvků,
vvhodné pro výživu všech typů
trávníků.
tr
11,5 kg • Obj. č. C002
88,5 kg • Obj. č. C702

A REG
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AROS POWER®

VITÁLNÍ

NĚ
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T
Trávníkové
hnojivo s dlouhoddobým účinkem. Hnojivo
oobsahuje pozvolně uvolňující
cí
sse dusík podporující růst a
iintenzitu odnožování trav.
v.
ZZlepšuje zdravotní stav a
oodolnost vůči letním stresům.
11,5 kg • Obj. č. C003
88,5 kg • Obj. č. C703

JŠÍ TRÁ

VN

O

M

Po
Podzimní
trávníkové hnojivo určeené pro dokonalé přezimování.í.
HHnojivo obsahuje vyšší podílíl
draslíku, který zvyšuje odolnost
dr
st
trav proti chorobám, poškození
ttr
ní
zimními mrazy a nedostatku vody.
zzi
y.
1,5 kg • Obj. č. C004
1,
88,5 kg • Obj. č. C704
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Společnost AROS-osiva vám nabízí »KOMPLEXNÍ SYSTÉM HNOJENÍ
TRÁVNÍKU« v průběhu celého vegetačního roku. Trávníkové hnojivo
AROS STARTER® je určeno především pro zakládání a obnovu
travních ploch v průběhu celého vegetačního období. Trávníkové
hnojivo AROS POWER® slouží pro dokonalou výživu od jara až do
příchodu podzimu. Podzimní výživu pro zdárné přezimování vám
zajistí trávníkové hnojivo
j AROS WINTER®.

AROS WINTER®

HRANA
OC

TI

Pro vyváženou výživu v průběhu celého vegetačního
období a dobrý zdravotní stav trávníku nesmíme zapomínat
na pravidelný přísun živin.
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Specifikace

STARTER

POWER

WINTER

výsev a regenerace

březen–srpen

podzim

20–30 g/m2
★★★★

20–45 g/m2
★★★★★

20–40 g/m2
★★★

★★★

★★★★★

★★★

Posílení kořenového systému

★★★★

★★★★★

★★★★

Podpora zdravotního stavu

★★★★

★★★★★

★★★★★

1,5–2 měsíce

2–3 měsíce

3–4 měsíce

Použití
Dávkování
Podpora růstu trav
Podpora odnožování trav

WER

WIN

T

Kvalitní trávník = pravidelná péče

RTER
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Doba účinnosti hnojiva

P

Hnojíme při výšce cca 40–60 mm

V dávce 20–45 g hnojiva na m2

Hnojivo aplikujeme rovnoměrně

Po aplikaci vydatně zavlažíme

Extra
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QUALITY

NPK + MgO

AROS
A
ROS STARTER®
NPK 12-11-18 + 3 M
MgO
O

A
AROS
AR
POWER®
NPK 20-8-8 + 3 MgO
NP

AR
AROS
A
ROS WINTER®
NPK 88-10-20 + 2 MgO

8,5 kg • Obj. č. C702

8,5 kg • Obj. č. C703

8,5 kg • Obj. č. C704

Kalendář celoroční péče o trávník
HARMONOGRAM PRACÍ A HNOJENÍ

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

VYHRABÁVÁNÍ
VERTIKUTACE
ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA TRÁVNÍKU
AERIFIKACE A PÍSKOVÁNÍ
ODSTRAŇOVÁNÍ MECHU
ZAVLAŽOVÁNÍ
ODPLEVELENÍ
ÚPRAVA pH VÁPNĚNÍM
PROTIPLÍSŇOVÉ OŠETŘENÍ
HNOJENÍ ZÁKLADNÍ – AROS STARTER®
HNOJENÍ VEGETAČNÍ – AROS POWER®
HNOJENÍ PODZIMNÍ – AROS WINTER®

Všechny agrotechnické zásahy provádíme vždy s přihlédnutím k půdním a klimatickým podmínkám.

XI

8

h
c
e
M
Anti&
h
c
e
M
AntiPODZIM

1
2
3
4

POTLAČUJE VÝSKYT MECHU V TRÁVNÍKU

VYLEPŠUJE ZDRAVOTNÍ STAV A HUSTOTU TRÁVNÍKU
PODPORUJE RŮST A VÝŽIVU TRÁVNÍKU

ZAJIŠŤUJE SYTĚ TMAVOZELENÉ ZABARVENÍ TRÁVNÍKU

www.aros.cz
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ANTI-MECH
ANTI-MECH
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Speciální hnojivo s účinkem proti mechu
v trávnících s celoročním použitím.
ANTI-MECH je speciální hnojivo proti mechu určené pro všechny typy
trávníků s použitím v průběhu celého vegetačního období (jaro, léto,
podzim). Obsah dusíku (N) příznivě podporuje růst a odnožování trav,
současně hnojivo potlačuje růst a výskyt mechu v trávníku.
ANTI-MECH podzim je speciální hnojivo proti mechu s použitím ke konci
vegetačního období. Vysoký obsah draslíku (K) podporuje odolnost trav
proti chorobám, poškození zimními mrazy a nedostatku vody, současně
hnojivo potlačuje růst a výskyt mechu v trávníku. Pravidelné dávkování
zajistí dokonalý travní porost bez mechu.

ANTI-MECH podzim

EX TR A

I

CH

ÚČ

U

PODZIM
NN

Speciální hnojivo proti mechu
určené pro všechny t ypy
trávníků s použitím v průběhu
celého vegetačního období.
Obsah dusíku př íznivě
podporuje růst a odnožování
t r a v, s o u č a s n ě h n o j i v o
potlačuje růst a výskyt mechu
v trávníku.
2 kg • Obj. č. C201
5 kg • Obj. č. C502
10 kg • Obj. č. C901

Ý PR TI ME
O

Speciální hnojivo určené
pro všechny t ypy trávníků
s použitím ke konci
vegetačního období. Obsah
draslíku podporuje odolnost
trav proti chorobám,
poškození zimními mrazy
a nedostatku vody, současně
hnojivo potlačuje růst a výskyt
mechu v trávníku.
5 kg • Obj. č. C503

Specifikace

ANTI-MECH

ANTI-MECH podzim

jaro/léto/podzim

podzim

30–60 g/m2
★★★★★

30–60 g/m2
★★★★

★★★★★

★★★★

Posílení kořenového systému

★★★★

★★★★★

Podpora zdravotního stavu

★★★★

★★★★★

4–6 měsíců

4–6 měsíců

Použití
Dávkování
Podpora růstu trav
Podpora odnožování trav

Doba účinnosti hnojiva

Aplikace hnojiva
Anti-Mech aplikujeme vždy rovnoměrně rozhozem nebo speciálním zahradním vozíkem na suchý a posečený
trávník nejlépe 1–2 dny po seči (jinak hrozí nebezpečí poškození travních rostlin) v dávce 30–60 g/m2. Aplikaci
provádíme nejlépe na jaře v období intenzivního růstu trav. Anti-Mech lze aplikovat i zálivkou z konve formou
hnojivého 0,5% roztoku (50 g/10 l vody). Aplikaci zálivkou neprovádějte za velmi teplého a slunného počasí, kdy
hrozí popálení travních rostlin. Po odumření mechu provedeme důkladné vyhrabání trávníku (vhodná je
vertikutace), úpravu půdní reakce vápněním (pH 5,5–6,5) a následné dosetí prázdných míst vhodnou travní
směsí (např. travní směsí OBNOVA®). Hnojivo působí 4–6 měsíců po aplikaci, v závislosti na závlaze trávníku
a dešťových srážkách, tj. vyplavování účinné látky z půdy.
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AROS-FAMILY
Travní směsi s trávníkovým hnojivem

> v rodinném balení <
Produkty AROS-FAMILY jsou vyrobeny
s nejvyšší pečlivostí na základě nejmodernějších
trendů. Výběr jednotlivých travních osiv splňuje
požadavky na moderní, jemnolistý, sytě zelený
trávník, odolný vůči chorobám.
RA
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Family
DIN NÉ M BAL

Řada AROS-FAMILY
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O P N O STÍ R

BABY GRASS = Ekologický trávník
BABY GRASS® je unikátní travní směs obsahující
speciálně vyšlechtěný drobnolistý jetel bílý, která je
určená pro zakládání okrasných trávníků.
Tato speciálně vyšlechtěná odrůda drobnolistého mikrojetele
bílého společně s ostatními odrůdami trav ve směsi vytváří
stálezelený,
ý, zátěži odolný,
ý, hustýý trávník, který významně omezuje
rozvoj plevelů a současně odolává houbovým chorobám. Výhodou
je i to, že jetel bílý na sebe dokáže vázat vzdušný dusík, kkterý je
nezbytný pro výživu a dobrou kondici trávníku. Trávník založený
z této unikátní travní směsi
šetří náklady na závlahu
a minerální hnojiva. Proto lze
tento trávník označit za
ekologický, tedy šetrný
k životnímu prostředí.
ŠETŘÍ VO

D

UA

ŽIV OT NÍ

P

EG

PČÁI

NI

ŮČ

STŘE DÍ

E X T RVÉŮMČ

ZĚÁ O
Ů
T ĚDŽOI L NSÝE ŠVL A
A

T avní směs určená pro
Tr
zzakládání zátěžových trávnníků. Vytváří extrémně odolný
ttrávník vůči zátěži s velmi
rychlou schopností regenerace
ry
ppo poškození.
4 kg • Obj. č. C403

E N E R AC E

SUPER SPORT

OLNÝ
NZÍÁ T Ě Ž I

OD

MT RO

E ČS
ÝH
EYNT Ě
É TZREALVENNÍ

RO

NÍ
L U X UPSO S

TÁYV N Í K

ROYAL PARK
T avní směs určená pro
Tr
zzakládání okrasných trávníků.
V ytv ář í vysoce es tetický,
ssytě zelený, luxusní trávník,
oodolný vůči suchu a částečnnému zastínění.
4 kg • Obj. č. C402

Travní směsi řady produktů AROS-FAMILY s trávníkovým hnojivem
jsou určeny pro zakládání kvalitních reprezentativních trávníků.
Výhodou tohoto rodinného balení je přiložený sáček s trávníkovým
hnojivem uvnitř obalu. Produkty řady AROS-FAMILY jsou na trh
dodávány v praktických, dobře skladovatelných plastových vědrech
o hmotnosti 4 kg, ve kterých lze osivo bezpečně skladovat i několik
měsíců.

STÍN Ě NÍ

M

ONL

Unikátní travní směs s
ddrobnolistým jetelem bílým.
VVytváří stálezelený, odolný,
eekologický trávník s nízkými
nnároky na závlahu, hnojení a
úúdržbu.
4 kg • Obj. č. C401

Řada kvalitních travních směsí v rodinném balení, které
jsou určeny pro zakládání reprezentativních okrasných
trávníků.
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BABY GRASS®
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AROS-osiva s.r.o.
Trousilova 1
182 00 Praha 8
Tel./fax: +420 284 681 652
E-mail: info@aros.cz
www.aros.cz
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