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Przygotowanie podłoża

Pierwszym etapem prac przy zakładaniu każdego trawnika jest 

niwelacja terenu. Obszar objęty założeniem trawnika powinien być 

oczyszczony z resztek budowlanych, większych kamieni oraz 

korzeni. Dobrą praktyką jest usunięcie wszystkich chwastów (w 

szczególności jednoliściennych), można tego dokonać przez oprysk 

herbicydem lub usunięcie wierzchniej warstwy ziemi. Wstępnie 

wyrównana powierzchnia powinna być przeorana, przekopana lub 

przygotowana glebogryzarką.

Jeśli teren wymaga wyrównania, jest to odpowiedni moment na 

uzupełnienie braków lub usunięcie nadmiarów ziemi. W przypadku 

ciężkich gleb niezbędne jest rozluźnienie piaskiem ostrym i 

wymieszanie całości glebogryzarką, zapewni to lepsze 

przewietrzenie gleby i odprowadzenie wody. Gleby lekkie, 

piaszczyste wzbogaca się warstwą ziemi próchniczej lub torfu, 

zwiększa to zatrzymanie wody i wprowadza substancje odżywcze dla 

mikroorganizmów glebowych.
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Podłoże pod założenie trawnika powinno być uzupełnione pod 

względem składników mineralnych. Nawożenie musi być 

poprzedzone analizą zasobności gleby. Przeprowadzenie analizy 

pozwala na racjonalne i optymalne zastosowanie nawozów. 

Glebę należy przygotować również pod względem kwasowości, 

pH powinno mieścić się w granicach pH5,6 do pH6,5. W zależności od 

analizy należy zastosować wapnowanie lub obniżenie pH torfem 

kwaśnym. 

Dokładne wyrównanie pod siew trawy lub założenie trawnika z 

rolki polega na kilkukrotnym grabieniu i wałowaniu. Jeśli teren jest 

mocno podniesiony lub była duża ingerencja w jego formę, gleba 

musi mieć czas na „uleżenie”.

Czy zakładać siatkę „na kreta”? 

Siatka zapobiega przedostaniu się kreta na powierzchnię 

trawnika. Jest to  na trwałe pozbycie się 

kretowisk. Siatka wykonana jest z tworzywa sztucznego i może mieć 

oczka od 10mm do 25mm, powinna być zakładana z 10-20cm 

zakładkami. 

Siatka bezwzględnie 

 - obrzeży granitowych, kostki, krawężnika, obrzeży 

plastikowych. 

jedyny skuteczny sposób

musi być doprowadzona do stałych granic 

trawnika
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Na trawniku z założoną siatką nie zaleca się sadzenia krzewów ani 

drzew bez obrzeży, ponieważ doprowadzenie siatki do pnia, nie daje 

pewności, że kret nie przedostanie się między siatkę a trawnik.

Siatkę zakładamy przynajmniej 

 Płytsze założenie może powodować 

uszkodzenie siatki podczas aereacji wgłębnej (zabieg 

napowietrzający trawnik).

Trawnik z siewu
Siew trawy jest wykonywany po dokładnym wyrównaniu terenu i w 

momencie gdy podłoże jest przygotowane pod względem 

chemicznym. Wyrównanie wschodów na całej powierzchni zapewnia 

zastosowanie profesjonalnego siewnika. Równomiernie wysiane 

nasiona należy przykryć ziemią, poprzez użycie grabi lub 

specjalistycznych maszyn, a następnie cały teren poddać wałowaniu. 

Wałowanie zmniejsza powierzchnię parowania i zapewnia 

podsiąkanie wody.

W zależności od typu nasion 

.

W początkowym etapie 

 w celu umożliwienia i przyspieszenia kiełkowania.

W okresie wschodów gleba powinna być wilgotna na głębokość około 

1cm przez okres 1 miesiąca.

na głębokości 10-15 cm pod 

powierzchnią trawnika.

pierwsze wschody pojawiają się od 7 

do 30 dni po wysiewie

niezbędne jest zraszanie zasianej 

powierzchni
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Trawnik z rolki
Założenie trawnika z rolki wymaga takiego samego 

przygotowania jak trawnika z siewu, z wyłączeniem nawożenia, 

ponieważ trawniki rolowane nawozi się po posadzeniu.

Trawnik z rolki zapewnia  i pozwala na 

użytkowanie prawie od razu po rozłożeniu.

Dostępne są dwa typy trawników z rolki:

Trawnik odcinany- ścinany z gruntu, produkowany jest na gruncie 

plantacji, przed przewiezieniem na miejsce inwestycji odcinany jest 

maszynowo. Rolki mają grubość około 2cm, są długości 200cm i 

szerokości 40cm. Waga rolki od 22-28kg. Ciężkie podłoże 

odpowiednie jest na zastosowanie przy trawnikach intensywniej 

użytkowanych (boiska sportowe).

Trawnik z folii- nasiona wysiewane są w substrat torfowy rozłożony 

na folii. Technologia ta zapewnia zachowanie 100% systemu 

korzeniowego, przez co trawnik lepiej i szybciej się przyjmuje. 

Zastosowanie substratu torfowego ogranicza jednak intensywne 

użytkowanie. Rolki mają grubość około 3cm, są długości 200cm i 

szerokości 50cm. Waga rolki od 15-25kg.

Trawnik z rolki po posadzeniu 

.

natychmiastowy efekt

wymaga intensywnego podlewania, 

przesuszenie darni może powodować nieodwracalne szkody
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Pierwsze koszenie

 Skoszenie niższe powoduje zaburzenia w procesach 

biochemiczno-fizjologicznych trawy, a w szczególności procesu 

fotosyntezy. Kolejne koszenia wykonujemy na wysokość 

odpowiednią dla danej mieszanki.

Koszenie trawnika
Należy pamiętać o kontrolowaniu ostrości noży kosiarki. 

Pierwszym objawem stępienia jest widoczne mocne postrzępienie 

źdźbła trawy. 

Poniższa tabela przedstawia wysokość i częstość koszenia 

poszczególnych mieszanek traw:

Warto zapamiętać zasadę, że 

. Jeśli trawa jest zbyt wysoka, to do docelowej 

wysokości powinno się dojść stopniowym koszeniem. Zbyt niskie 

koszenie zaburza procesy fizjologiczne. Powoduje to osłabienie 

kondycji rośliny i nieprawidłowy rozwój systemu korzeniowego. Takie 

długotrwałe działanie skutkuje dużą wrażliwością trawnika na suszę i 

mróz.

Pierwsze koszenie wykonujemy, gdy wysiana trawa osiągnie 

wysokość 8-10cm. Wysokość pierwszego koszenia powinna wynosić 

około 6cm!

nie kosimy jednorazowo więcej niż 

1/3 wysokości murawy

Typ trawnika wysokość koszenia [cm] częstość koszenia

ozdobno-rekreacyjny 4-6 co 7-12 dni

sportowy 2-4 co 3-6 dni
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Nawadnianie
Aby trawnik szybko i dobrze wykiełkował niezbędne jest 

zraszanie, które wykonujemy tak często, aby wierzchnia warstwa 

podłoża nie przesychała (na około 1cm głębokości). Częstość 

zraszania i ilość wody należy dopasować tak, aby 

.

Po uzyskaniu ostatecznego zadarnienia, trawnik podlewamy 

rzadziej (2-3 razy w tygodniu), lecz większymi dawkami, w zależności 

od warunków pogodowych. 

Dobrym rozwiązaniem przy zakładaniu trawnika jest 

. System taki zapewnia 

równomierne i dokładne podlewanie, w najkorzystniejszej porze 

(około 4 rano). Czujnik deszczu wyłącza system podczas opadów lub 

długo utrzymującej się wysokiej wilgotności, co oszczędza wodę i 

zapobiega rozwojowi chorób grzybowych. 

Kilka razy w roku (2-3) podczas suszy, warto zaprzestać 

podlewania i przesuszyć trawnik, aby korzenie „powędrowały” głębiej 

w celu poszukiwania wody i substancji mineralnych. Zabieg ten 

wzmocni system korzeniowy i uodporni roślinę. Przy pierwszych 

objawach przesuszenia, objawiających się żółknięciem, należy 

rozpocząć podlewanie, aby nie doprowadzić do mocnego 

uszkodzenia korzeni.

nie powodować 

wymywania nasion

Podlewanie najlepiej wykonywać 

wcześnie rano.

montaż 

automatycznego systemu nawadniania
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Nawożenie
Każdy trawnik, aby był zdrowy i miał piękny zielony kolor 

. Na rynku dostępnych jest wiele nawozów 

przeznaczonych do trawnika. Stosując je należy przestrzegać dawek 

zawartych na etykiecie nawozu, nie przekraczać ich ani nie stosować 

mniejszych. Istnieją nawozy szybkodziałające krótkotrwałe oraz 

nawozy otoczkowane - stopniowo uwalniające składniki mineralne. 

Do rozrzucania nawozów najlepiej stosować siewniki rzutowe, 

aby rozłożenie było równomierne na całej powierzchni. Nawozy 

stosujemy na suchą murawę, najlepiej przed zapowiadanym 

deszczem, lub pamiętamy o podlaniu trawnika.

 Po tym terminie można rozsiewać jedynie nawozy 

jesienne ze zwiększoną dawką fosforu (P)  i  potasu  (K).  

Zabiegi pielęgnacyjne - aeracja
Zabieg ten można wykonać przy dostatecznej wilgotności i 

plastyczności podłoża. Aeracja powoduje napowietrzenie warstwy 

korzeniowej i rozluźnienie podłoża, co skutkuje zwiększeniem masy 

korzeniowej. Napowietrzenie można przeprowadzać walcem z 

kolcami lub rurkowym aeratorem wgłębnym.  Aby zabieg był 

skuteczny          otwory

 muszą     mieć   około 

15  mm    średnicy     i

8-10  cm       długości.

 Po wykonaniu zabiegu

 zaleca   się  zasypanie

 otworów piaskiem.

wymaga 

nawożenia

Uwaga! nawozy ze zwiększoną ilością azotu (N) stosujemy do 

połowy sierpnia.
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Zabiegi pielęgnacyjne - wertykulacja
Wertukulacja to zabieg usuwający filc powstały z resztek po 

koszeniu, a także chwasty wieloletnie. Ułożone pionowo noże 

wertykulatora oprócz wyciągania resztek organicznych, nacinają 

korzenie traw,  co powoduje  rozbudowę systemu korzeniowego.

Wertukulację przeprowadzamy przynajmniej raz w roku wiosną 

po niskim koszeniu trawnika. Wyciągnięte obumarłe pędy należy 

dokładnie wygrabić. 

Zabiegi pielęgnacyjne - piaskowanie
Posypywanie piaskiem można zastosować bezpośrednio po 

zabiegu aeracji lub wertykulacji. Piaskowanie wpływa korzystnie na 

utwardzenie gruntu oraz powoduje pojawianie się nowych pędów 

rozłogowych i korzeni. Piaskowanie rozluźnia też strukturę gleby i 

polepsza przepuszczanie wody.

Walka z chwastami
W początkowej fazie rozwoju po siewie, trawa jest mało 

„konkurencyjna” w stosunku do innych roślin ponieważ ilość nasion 

„chwastów” w glebie waha się od 1600 do 86000 sztuk na metr 

kwadratowy (pole orne), dlatego też tak ważne jest wczesne 

rozpoczęcie usuwania niepożądanych roślin.

Częste koszenie i niedopuszczanie do zakwitania chwastów na 

trawniku jest podstawowym zabiegiem ograniczającym ich rozwój.
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W przypadku większego zachwaszczenia należy stosować 

herbicydy,likwidujące rośliny dwuliścienne.

Najbardziej problematycznym chwastem mogącym pojawić się 

po założeniu trawnika jest . Chwasty te 

można usuwać - 

 

Jest to bardzo agresywny chwast, dlatego 

, ponieważ w  krótkim czasie może zdominować trawnik!

 

chwastnica jednostronna

wycinając je nożem. 

musi być usuwany zaraz po 

zauważeniu

Niestety, stosowanie 

skutecznych środków chemicznych wiąże się z degradacją trawnika.
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 Cennik*
Poniższy cennik przedstawia szacunkowe wartości. Dokładna 

wycena przeprowadzana jest po wizycie na miejscu inwestycji.

1.Uzupełnianie braków ziemi (koszt humusu z transportem i 
3rozłożeniem wynosi  160zł za 1m   )

2.Formowanie terenu-koszt ustalany jest indywidualnie w 

zależności od stopnia skomplikowania prac i ilości ziemi do 
2przesunięcia. (około 6zł/m  lub liczony jest na  godziny w zależności 

od stawki ciężkiego sprzętu).
23.Trawnik siany- koszt założenia wynosi od 12zł-15zł/m  

W cenie zawarte są koszt nawozów, nasion i robocizny.
24.Trawnik z rolki odcinany - 25zł/m  + koszty transportu.

25.Trawnik z rolki folia- 30zł/m   + koszty transportu.
26.Założenie siatki przeciw kretom - 10zł/m

27.Wertykulacja - 1,2zł/m
2 8.Aeracja -2-2,5zł/m + wynajem maszyny 1400zł/dzień

*przedstawiony cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego zastrzegamy sobie prawo do 

zmiany cen w trakcie trwania sezonu.

*podane ceny netto VAT wynosi 8%
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grubość
warstwy

ilość ziemi w 

potrzebna na
100

cena ilość ziemi w 

potrzebna na
500

cena ilość ziemi w 

potrzebna na
1000

cena

5 cm 5 800zł 25 4000zł 50 8000zł

10 cm 10 1600zł 50 8000zł 100 16000zł

20 cm 20 3200zł 100 16000zł 200 32000zł
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