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ertikutace (vertikální řez) trávníku
patří mezi základní regenerační
opatření. Cílem je odstranění

travní plsti a mechu z trávníku a pro-
vzdušnění svrchní části travního drnu.
Provádí se zpravidla jednou až dvakrát
ročně (jaro a podzim), na intenzivně za-
těžovaných plochách i častěji. Hloubka
zásahu by běžně neměla přesáhnout
3 mm. V případě, že to umožňuje kon-
strukce stroje, je možno provést hlubší
prořezání (označované jako skarifikace). 

Hlavní zásady
vertikutace 
● trávník v prvním roce po založení ver-

tikutaci zpravidla nevyžaduje,

● před provedením vertikutace trávník
nízko posečeme,

● za normálních okolností nepřekraču-
jeme hloubku 3 mm,

● není-li vertikutátor vybaven sběracím
zařízením, odstraníme bezprostředně
po zásahu vynesenou travní plsť
z plochy, 

● po vertikutaci je vhodné trávník
přihnojit, nejlépe dlouhodobě půso-
bícím hnojivem s vyváženým pomě-
rem živin pro trávníky a lehce zapís-
kovat ostrým křemičitým pískem
v dávce 3–5 l/m2,

● na silně prořídlých plochách můžeme
vertikutační nože nastavit hlouběji
a do narušeného povrchu půdy
provést dosev trávníku, opět spojený
s přihnojením a zapískováním, 

● na plochách s vysokou zátěží chápe-
me vertikutaci vždy jako součást
komplexu dalších regeneračních
opatření (aerifikace, pískování, dosev,
hloubkové kypření aj),

● je nutné si uvědomit, že příliš častá
vertikutace může způsobit více škody
než užitku.

Vertikutace je účinným opatřením
i v boji proti mechu v trávníku. Dochází
při ní k účinnému odstranění odumře-
lých rostlin mechů po aplikaci che-
mického přípravku. Opět je vhodné
současně provést přihnojení, lehké za-
pískování a dosev.

Základem je
kvalitní stroj

Pro odvedení kvalitní práce
je zapotřebí především ost-
rých nožů, jelikož práce
s tupými noži může mít
i nepříznivé následky. Bez
obav můžeme zvolit značku
Eliet, jejíž nože díky samo-
ostřicím vlastnostem ne-
ztrácejí nikdy svou sílu
záběru. Sice se opotřebo-
vávají, ale po celou dobu ži-
votnosti si uchovávají velmi
ostrý hrot. Díky technologii PSM™ do-
sahují při vyhrabávání od prvního met-
ru až k poslednímu stále dobrý výsle-
dek. Trvale ostré nože™ ELIET
poskytují záruku špičkových výkonů
po mnoho let.
Svou pracovní šířkou jsou tyto ro-
bustní a nezničitelné stroje velmi
vhodné pro malé a středně velké za-
hrady. Ačkoliv jsou koncipovány
pro soukromou potřebu, převzaly
stroje EE440011 a EE550011 své vlastnosti
od vertikutátorů ELIET z profesionál-
ní praxe. Vyznačují se extrémně
dlouhou životností a nepřekonatel-
nými výsledky při vyčesávání. Stro-
je jsou lehké a obratné, takže jediný
čtvereční metr trávníku nezůstane
neobdělaný. 

Pro snadnou práci
Profesionální vertikutátory z nabídky
společnosti ELIET se často označují za
nejlepší produkty na trhu. To, protože
dokáží vyhrabat většinu mechu a trav-
ní plsť při minimálním poškození trávy.
Při práci oceníme přesný systém na-
stavení výšky pojezdu předních i zad-
ních kol. Jedinečnou technologii po-
užívá společnost ELIET pro uvolnění
nožů ze záběru. Klínový řemen se na-
píná ve svislém směru, takže při za-
tížení zachovává svůj výchozí tvar. Vý-
sledkem je ochrana před opotřebením
a vyloučení údržby profesionálního
vertikutátoru.
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Vertikutátory ELIET dokáží vyhrabat
většinu mechu a travní plsť při mini-
málním poškození trávy
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Vertikutace je nezbytná 
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