
 

 

 

S vertikutátorem Fieldmann FZV 2003-E  

bude váš trávník dýchat 
 

Vertikutace, čili vertikální řez je jednou ze základních regeneračních metod trávníku, kdy se 

rotující nože svisle zařezávají do půdy, čímž odstraňují plsť a provzdušňují vrchní vegetační 

vrstvu trávníku. Ke kořenovému systému trávníku se tak lépe dostanou živiny, vzduch a 

vláha, bez nichž by se trávník „dusil“. Vitalitu trávníku můžete udržovat například 

vertikutátorem tradiční české značky zahradní techniky Fieldmann FZV 2003-E. Více na 

www.fieldmann.cz. 

 

Během roku se v trávníku tvoří travní plsť, která vzniká z posekané trávy a trávník ucpává, 

takže vláha, živiny a kyslík se ke kořínkům nedostanou. Vrstva plsti způsobuje, že trávník 

zakoření ́ pouze mělce ve vrstvě̌ plsti a v susšǐḿ období ́ pak sp̌atně přijímá vláhu, protože 

kořeny nedosáhnou do hlubšího půdního profilu. To vše způsobuje vysychání ́trávníku, jeho 

žloutnutí́, oslabeni ́a ztrátu vitality. Oslabeny ́trávník pak mohou napadnout plísně̌ a vyschlá 

místa rychleji zarůstají́ plevelem a mechem.  

 

Jednou ze základních regeneračních metod je proto vertikutace čili vertikální prořezání 

trávníku (z anglického vertical cut = svislý řez). Trávník tím zbavíme starých zbytků posekané 

trávy a mechu, provedeme oddělení vodorovných odnoží a polehlých stébel, povrch zkypříme 

a v trávníku vytvoříme úzké drážky pro snazší pronikání vzduchu, živin a vláhy ke kořenům. 

Podpoříme tak růst kořenového systému, omlazení a zahuštění trávníku. Vertikutace se 

provádí pouze do hloubky max. 3 mm. Cílem je především prořezat travní drn v nadzemní 

části. Vertikutaci je dobré provádět alespoň dvakrát do roka: na 

jaře a na podzim. Zejména jarní obnova trávníku po zimě je 

důležitá, provádíme ji ve chvíli, kdy teplota půdy dosáhne alespoň 

10 °C. Před vertikutací nezapomeňte trávník posekat, po ní je pak 

vhodné trávník pohnojit a dosít holá místa, která mohou tímto 

procesem vzniknout.  

 

Elektrický vertikutátor Fieldmann FZV 2003-E prořezává i 

provzdušňuje 

Elektrické vertikutátory Fieldmann mají standardně dva válce: 

vertikutační s noži a druhý provzdušňovací s pružinami, který 

efektivně odstraní travní plsť, jež vzniká z posekané trávy a 

mulčováním. Výměna válců je velice snadná.  

http://www.fieldmann.cz/


 

Elektrický vertikutátor Fieldmann FZV 2003-E s příkonem 1500 W představuje výborný poměr 

výkonu a ceny. Pracovní záběr má 32 cm a je ideálně vhodný pro plochy do 800 m2. Standardní 

výbavou jsou dva válce – vertikutační s 16 noži a provzdušňovací s 16 pružinami. Nastavení 

hloubky práce lze provést v 4-ti krocích, a to v závislosti na opotřebení nožů či pružin. Součástí 

vertikutátoru je i látkový koš o objemu 40 l. Pro efektivní skladování je možné sklopit 

rukojeť. Doporučená MO cena 2.290 Kč, v prodeji v síti partnerů značky. Více na 

www.fieldmann.cz. 

 

 

O značce FIELDMANN 

Fieldmann je ryze českou značkou zahradní techniky a nářadí pro byt, dům i zahradu, která se 

na našem trhu úspěšně prodává již sedmým rokem. Výrobky Fieldmann jsou navrženy a 

zkonstruovány tak, aby odpovídaly požadavkům náročného spotřebitele: usnadňují práci a 

šetří čas, jsou kvalitní, ergonomické, bezpečné, snadno a intuitivně ovladatelné, přinášejí 

nejnovější trendy a poskytují maximální komfort při práci na zahradě, v domě i dílně.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

 

Ing. Marie Hodačová Šimonovská 

Privilege PR, Jagellonská 3, Praha 3 

Mobil: +420 777 840 414 

e-mail: simonovska@privilegepr.cz 

 

Vladislav Líkař 

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany 

Tel.: +420 323 201 110,  

Mobil: +420 734 236 387 

e-mail: vladislav.likar@fastcr.cz  

www.fastcr.cz, www.fieldmann.cz  
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