
C
ílem pečování o trávníky je
především jejich trvale estetic-
ký vzhled, nízké náklady a sou-

lad s ekologickými požadavky. Kvalitní
péče je finančně i časově náročná –
proto se ve světě stále více využívá
progresivní technologie sečení tráv-
níků – intenzivní mulčování. Stále se
můžeme setkat s názorem, že mulčo-
vání způsobuje plstnatění trávníku.
Dodrží-li se však zásady
INTENZIVNÍHO mulčování, kvalita ze-
leně se naopak častějším kosením zle-
pšuje.

Šetří čas i peníze
Mnohé odborné studie dokazují, že
mulč působí příznivě na zachycení
vláhy, omezuje výpar a vrací do půdy
živiny. Náklady na hnojení se snižují
zhruba o 25 %. Mulč z vodnatých listů
s vysokým obsahem vody se rychle
rozkládá a nepřispívá ke tvorbě plsti. 
Při intenzivním mulčování sekáme
trávu zhruba v jedné třetině délky. Je-
li vysoká, doporučují se dvě seče po
sobě. Pro kvalitu mulčování je důleži-
té sekat za sucha. Hmota se nelepí
a rovnoměrně se rozprostře po ploše.
Doporučuje se alespoň dvanáct sečí
ročně. Mulčování přináší úsporu
zhruba jedné třetiny času tím, že ne-
vyprazdňujeme sběrací koš a neře-

šíme svoz a skládkování odpadu, což
přináší také významný ekonomický
efekt.

Specialista 
na mulčování
Do popředí vystupují především seka-
čky s nulovým poloměrem otáčení
(zero-turn). Podívejme se na americké
stroje s nulovým poloměrem otáčení
Scag. Vyznačují se extrémní rychlostí,
obratností, jednoduchou, bezpečnou
a přesnou manévrovatelností. Proti
klasickým travním traktorům jsou
zmíněné sekačky až třikrát rychlejší,
a to při stejné šířce záběru žacího
ústrojí. Provoz šetří až 50 % nákladů.

Šestice modelů

Zákazníci si mohou vybrat z šesti mo-
delů se záběrem od 81 až do 183 cm
a výkonem motorů (benzínových i die-
selových) v rozmezí od 15 do 29
k. Žací ústrojí jsou vhodná pro exten-
zivní i intenzivní údržbu. Nejjednodu-
šší tři typy jsou ručně vedené – Scag
SW, SWZV PRO-V a nový model Scag
V-Ride. Určeny jsou zejména pro do-
končovací práce a rozsáhlé a členité
plochy.
Střední řadu zastupuje model Scag
Tiger Cat. Hodí se především pro in-

tenzivní údržbu zeleně s maximální
produktivitou ve své třídě. Jedná se
o cenově nejdostupnější profesionál-
ní zero-turn. Shodný konstrukcí, ale
s vyšším výkonem je Scag Wildcat.
Nekorunovaným králem je nej-
výkonnější Scag Turf Tiger s dieselo-
vým motorem Caterpillar (28 k) urče-
ný pro extenzivní i intenzivní údržbu
při každodenním nasazení s patento-
vanou bezpečnostní technologií mu-
lčování Humus Safety. 

Unikátní žací ústrojí

U značky Scag je především třeba
zmínit skutečnost, že všechny ty-
py třínožového žacího ústrojí jsou
vyrobeny ze silnostěnného mate-
riálu. Nože z marbanové oceli ma-
jí proti běžným nožům až o polovi-
nu vyšší životnost a jejich hřídele
jsou v trojitém patentovaném ulo-
žení, které funguje i jako pojistka.
Při nárazu na překážku se nůž
pouze protočí na dlouhém šroubu
v dutém hřídeli, kterým je při-
pevněn, a ostatní nože pracují
dále. Pro extenzivní údržbu je
určeno žací ústrojí s bezpečnostní
technologií mulčování Humus Sa-
fety se šířkou záběru 147 cm
vhodné i pro plochy s několikale-
tými „nálety“.

Prodej, poradenství,
servis

Produktivita v městských podmín-
kách při intenzivním mulčování se
pohybuje okolo půl hektaru za jednu
hodinu, u bočního a zadního výhozu
kolem jednoho a více hektarů.
V České republice je značný prostor
pro rozvoj intenzivního mulčování. 
Výhradním dovozcem sekaček Scag
do České republiky je firma Agrocar,
s. r. o. Kromě samotného prodeje se
zabývá i poradenstvím a samozřej-
mostí je profesionální servis, který je
prostřednictvím autorizovaných zá-
stupců zajištěn do 24 hodin.
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Novinkou na českém trhu je ve stoje
ovládaný stroj Scag V-RIDE (obr.
DSCF0900.JPG). Premiéru odehraje
na Dnech komunální a zahradní tech-
niky (1. – 2. června) v Humpolci
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