
VADEMECUM  
WIEDZY O TRAWACH
Dla profesjonalistów zakładających i pielęgnujących tereny zieleni  

oraz ogrodników-hobbystów
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Być właścicielem trawników to prawdziwa przyjemność. 
Jednak przed podjęciem decyzji o zakładaniu trawnika na-
leży zastanowić się, jaką funkcję ma on spełnić i czy będzie 
możliwe dotrzymanie wszystkich warunków związanych 
z jego założeniem i odpowiednią pielęgnacją. 

Zależnie od sposobu użytkowania i lokalizacji można zaprojektować i założyć 

trawnik:

• dekoracyjny (dywanowy) –utrzymujący żywo-zieloną kolorystykę przez 

cały rok, zwartą i gęstą ruń, a także wolne tempo odrastania. Taki trawnik 

jest odpowiednim tłem dla rabat kwiatowych i podkreśla walory architek-

toniczne najbliższego otoczenia. Do założenia takiego trawnika niezbędne 

są najlepsze odmiany o dużych wymaganiach pielęgnacyjnych.

• sportowy – zadarniający boiska do piłki nożnej, hokeja, tenisa i pola golfo-

we. O przydatności gatunków, odmian i mieszanek traw do wysiewu decy-

dują określone wymagania techniczne związane z charakterem gier, loka-

lizacją obiektów i zespołem skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych.

• ogólnoużytkowy, tj. ozdobno-relaksowy –zlokalizowany najczęściej wokół 

domów mieszkalnych, na terenach przeznaczonych pod wypoczynek, za-

bawy i imprezy kulturalno-sportowe. Trawniki tego typu wymagają pro-

stych i nielicznych zabiegów pielęgnacyjnych.

• parkowy – tworzący murawy w parkach, sadach i na cmentarzach. W tych 

mało wyeksponowanych miejscach, najczęściej zacienionych przez drzewa 

i krzewy, nasłonecznienie nie przekracza 30%.

Dla profesjonalistów wybór i zakup bardzo dobrych, a jednocześnie droższych 

składników lub mieszanek nasiennych nie powinien stanowić większego pro-

blemu. Trawnik pozyskany z wysiewu mieszanek o lepszym składzie botanicz-

nym będzie wymagał pieczołowitej opieki, ale dzięki temu będzie też piękniejszy. 

Amatorzy prawdopodobnie zdecydują się na nieco tańsze mieszanki, mniej wy-

magające. Założone z nich trawniki są z reguły mniej wrażliwe na popełniane 

błędy w eksploatacji, na które nie reagują aż tak silnym pogorszeniem estetyki.
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A. Trawniki dla  
profesjonalistów 

Przygotowanie terenu

Podstawowym warunkiem uzyskania równego, zielonego i gęstego trawnika 

jest oczyszczenie terenu, usunięcie wszystkiego, co może przeszkadzać w zało-

żeniu i późniejszej pielęgnacji murawy (gruz, kamienie, zakrzaczenie i chwasty). 

Przystępując do równania powierzchni, należy zwrócić uwagę na wypiętrzenia 

oraz zaklęśnięcia terenu. Przy wyznaczaniu poziomu dobrze jest posłużyć się 

deską (łatą), na której kładzie się poziomicę i sprawdza, czy teren jest równy. 

Kształtując skarpy trzeba pamiętać, że kosiarki mogą pracować prawidłowo 

przy nachyleniu nieprzekraczającym 30°.

Przygotowanie gleby (podłoża)

Od dobrego przygotowania i żyzności gleby zależy wigor siewek i zdolność krze-

wienia się traw. Odczyn gleby według najnowszych zaleceń powinien być słabo 

kwaśny, o pH = 5,6 do 6,5. Przy pH < 5 wskazane jest wapnowanie, które zmienia 

odczyn i właściwości fizyczne gleby (głównie poprawia strukturę podłoża). Zale-

cana jest dawka 10-15 kg/100 m2 wapna palonego lub węglanu wapnia, najle-

piej jesienią albo wczesną wiosną. Wapno trzeba starannie wymieszać z glebą. 

Jeśli teren pod trawnik jest całkowicie piaszczysty, konieczne jest utworzenie 

sztucznego profilu glebowego (tzw. warstwy nośnej). Najpierw należy przygo-

tować podłoże, na które nakłada się warstwę urodzajnej gleby. Najlepsze jest 

podłoże gliniaste, które dłużej zatrzymuje wodę i składniki pokarmowe. Powinno 
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ono mieć jednak taką strukturę, aby mimo ugniatania przepuszczało nadmiar 

wody i zachowywało elastyczność.

Jeżeli gleba pod przyszły trawnik jest zbyt ciężka i mazista, wówczas konieczne 

jest „rozluźnienie” jej struktury. W tym celu dodaje się piasku grubego, o średnicy 

ziaren 0,5-0,7 mm i torfu. Najbardziej nadaje się do tego celu torf niski, zasobny 

w składniki pokarmowe. Jeżeli zastosuje się torf wysoki, silnie zakwaszony, wtedy 

do 1 m3 przygotowywanej warstwy nośnej należy dodać 1,5-2 kg wapna nawo-

zowego. Najczęściej stosuje się proporcję 3:1, tzn. na trzy wiadra suchego piasku 

przypada jedno wiadro torfu. Tak przygotowany substrat miesza się z warstwą 

gleby o grubości 15 cm. Jeśli na takiej glebie dodatkowo zalega i wolno przesią-

ka woda opadowa, konieczne może okazać się drenowanie. Najczęściej jednak 

wystarcza zbudowanie studzienek drenażowych. Są to dołki, wykopane w róż-

nych miejscach, sięgające poziomu lustra wody gruntowej, do których wsypuje 

się materiał odsączający (żwir kamienny, żużel). Po wsypaniu zawartość drenu 

ubija się, a następnie na wierzch nasypuje się warstwę ziemi próchnicznej o gru-

bości 15-20 cm. Na glebach zbyt przepuszczalnych, o małej zawartości próchnicy, 

ubogich w składniki pokarmowe, należy dodać substraty zagęszczające i popra-

wiające glebowy kompleks sorpcyjny. Najlepszymi dodatkami są ziemia gliniasta, 

torf, podłoże po pieczarkach lub kompostowana kora i liście. Ulepszając podłoże 

bardzo lekkie, należy trzy części ziemi piaszczystej wymieszać z jedną częścią gle-

by gliniastej oraz jedną częścią torfu lub kompostowanej kory i liści. Ulepszona 

warstwa powinna mieć grubość przynajmniej 15 cm.

Trawniki wybitnie sportowe bezwzględnie zakłada się na wcześniej przygotowa-

nej warstwie nośnej. Do budowy tej warstwy używa się następujących kompo-

nentów:

• 65% piasku o średnicy ziaren 0,5-0,6 mm lub granulowanych agregatów  

ceramicznych,

• 15% torfu ogrodniczego,

• 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej.
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Grubość sportowej warstwy nośnej powinna wynosić 8-12 cm, a znajdującej się 

pod nią warstwy drenażowej z piasku minimum 15 cm.

 Spulchniona (przeorana lub przekopana) gleba na głębokość 15-20 cm, a tak-

że warstwa nośna powinny być wynawożone przedsiewnie. Ilości składników 

na 100 m2 są następujące: 0,25-0,3 kg azotu (N) i 0,5-0,6 kg fosforu (P205) 

oraz 1,0-1,2 kg potasu (K20). Nawiezioną powierzchnię należy zagrabić ostry-

mi grabiami i wyrównać. Po 10-14 dniach spoczynku wierzchnią warstwę gleby 

powtórnie trzeba przegrabić, głównie w celu zniszczenia chwastów wyrosłych 

z nasion.

Czasami zamiast kopania (przeorania) gleby stosuje się tzw. odchwaszczanie 

chemiczne. Jest to jednak sposób najmniej polecany, najczęściej stanowi roz-

wiązanie dla spóźnialskich. W celu zniszczenia chwastów, jako pierwotnej szaty 

roślinnej, opryskuje się herbicydy o działaniu totalnym, np. Roundup, Avans, Ro-

fosad. Po 3-4 tygodniach od zastosowania oprysku, po zgrabieniu wyschnię-

tych chwastów, można pomyśleć o wysianiu mieszanki.  

Siew nasion

Nasiona można wysiewać po kilkunastu dniach od zakończenia prac w zakre-

sie przygotowania gleby. Ponieważ nasiona traw są drobne, powinny być siane 

płytko: od 0,5 do 1 cm. Na glebach lżejszych, łatwo przesychających, wskazane 

jest zwiększenie głębokości siewu do 1,5 cm. Optymalny okres wysiewu nasion 

przypada wówczas, kiedy temperatura powietrza wynosi 5-6 °C i jest już ustabi-

lizowana. W warunkach ostrzejszego klimatu, zwłaszcza zimnego przedwiośnia, 

odpowiednim terminem siewu jest koniec kwietnia. Innym możliwym terminem 

siewu jest trzecia dekada sierpnia. Wtedy gleba jest dobrze ogrzana i nie ma 

ryzyka, że wschody roślin opóźnią się wskutek niskiej temperatury powietrza lub 

zdarzających się wiosną przymrozków. Większa ilość opadów późnym latem 
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i mniejsze parowanie podłoża również sprzyja kiełkowaniu nasion. Dzięki temu 

można zaoszczędzić wodę do częstego zraszania zasiewów. Należy pamiętać, 

iż zbyt późny wysiew nasion (w drugiej połowie września) może okazać się ry-

zykowny, gdyż słabo rozkrzewione trawy nie zdążą uodpornić się na niskie tem-

peratury zimą. Ponadto, jeśli szybko nadejdą chłody (przymrozki), część nasion 

nie skiełkuje przed zimą i zgnije. Wtedy wiosną na młodym trawniku pojawią się 

puste miejsca (łysiny). Niepotrzebnym zabiegiem okaże się dosiewanie nasion. 

Bezpośrednio przed siewem gleba powinna być wilgotna, jednak nie nadmier-

nie mokra. Nie wolno siać w suchą glebę. Trzeba poczekać na opady deszczu, 

albo sztucznie zrosić powierzchnię gleby. Przeznaczoną ilość mieszanki warto 

podzielić na dwie równe części, jedną część wysiać wzdłuż, a drugą w poprzek 

terenu przeznaczonego na trawnik. Aby siew był równomierny, wskazane jest 

wybranie pogody bezwietrznej. Po siewie ręcznym nasiona należy przykryć przy 

zastosowaniu specjalnej kolczatki lub lekko przegrabić żelaznymi grabiami. Na 

koniec wskazane jest lekkie przywałowanie zasiewów. Stosując siewnik mecha-

niczny, zaopatrzony w wałek siatkowo-prętowy, końcowe wałowanie jest zbędne. 

Pielęgnacja trawników
 

Pełny zakres prac pielęgnacyjnych na trawnikach obejmuje:

• nawadnianie, 

• nawożenie, 

• koszenie, 

• wałowanie,

• napowietrzanie (aerację),

• pionowe cięcie darni (wertykulację), 

• piaskowanie,

• zwalczanie chwastów, chorób i szkodników.
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Od zaangażowania użytkownika w pielęgnowanie murawy zależy trwałość i es-

tetyka trawnika. W początkowym okresie wzrostu i rozwoju traw prace pielę-

gnacyjne mają szczególne znaczenie, a ich zaniedbanie może utrudnić lub prze-

kreślić zamierzony cel.

Nawadnianie

Jednym z najważniejszych warunków założenia udanego trawnika jest zapew-

nienie warstwie nośnej gleby odpowiedniej wilgotności w okresie od zasiewu do 

momentu rozkrzewienia się traw. Rzadko zdarza się rok o wyrównanym rozkła-

dzie opadów w sezonie wegetacji, kiedy to siewki traw mają zawsze wystarcza-

jącą ilość wody potrzebnej do wzrostu i rozwoju. Wodę można dostarczyć do 

gleby sztucznie za pomocą różnych systemów – polewowych i podsiąkowych. 

Nawadnianie podsiąkowe (stałe) ma bardzo wiele zalet, ale jest kosztowniejszą 

inwestycją niż urządzenia polewowe (zraszacze, węże doprowadzające wodę).

vademecum_trawy_2015_1.4.indd   8 2015-05-03   23:32:58



9

Ilość zatrzymanej wody zależy od rodzaju gleby (warstwy nośnej). Do gleby 

przesuszonej i zwięzłej woda słabo wsiąka i szybko po niej spływa. Na glebie zbyt 

lekkiej woda przesiąka zbyt głęboko, toteż rośliny płytko korzeniące się nie mogą 

z niej korzystać. Aby wierzchnia warstwa nowo założonego trawnika była odpo-

wiednio wilgotna konieczne jest częste nawadnianie drobnokropliste, małymi 

dawkami. Sygnałem do rozpoczęcia nawadniania jest więdnięcie i szaro-zielone 

przebarwienie roślin. Nie należy podlewać trawnika podczas upalnych dni w go-

dzinach od 10°° do 17°°. Odpowiednią porą są godziny poranne lub popołudnio-

we. W kolejnych latach użytkowania momentem rozpoczęcia nawadniania jest 

wyschnięcie podłoża do głębokości 2-3 cm. Można to stwierdzić, gdy liście trawy 

dociśnięte palcem do podłoża nie podnoszą się. Głębokość zwilżania zależy od 

zasięgu głównej masy korzeniowej traw. Nawadnianie powinno być obfite, po 

którym woda przenika do głębokości 7-8 cm. Jeśli brakuje opadów deszczu, to 

powinno się dostarczyć 2-5 litrów na 1 m2, zależnie od struktury gleby.
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Zarówno na dużych, jak i na małych powierzchniach trawników bardzo prak-

tyczne są „pocące się” węże, płytko zakopane w ziemi - na głębokość 10-15 cm, 

z których woda wypływa mini-otworkami. Zaletą tego sposobu nawadniania 

jest eliminacja strat parowania wody, doprowadzenie jej bezpośrednio do ko-

rzeni oraz to, że woda może wyciekać przy małym ciśnieniu. Groźne w skutkach 

może być nadmierne podlewanie. Na glebach zwięzłych (ilastych i gliniastych), 

gromadzących duże ilości wody, następuje zachwianie warunków powietrzno-

-wodnych, co prowadzi do gnicia i wypadania roślin.

Nawożenie

Składniki mineralne, ze względu na intensywne ich pobieranie przez system ko-

rzeniowy traw i wielokrotne koszenie w sezonie wegetacyjnym, muszą być syste-

matycznie uzupełniane. Optymalna proporcja makroskładników N:P:K w glebie 

wynosi 6:2:4. Trawniki intensywnie użytkowane mają system korzeniowy roz-

mieszczony w wierzchniej (8-10 cm) warstwie gleby. W związku z tym, nawozy 

powinny być dostarczone w dostępnej dla roślin postaci, a składniki powinny 

być uwalniane powoli. Nawożenie dzieli się na podstawowe (przedsiewne) oraz 

pogłówne (pielęgnacyjne). W nawożeniu pogłównym trawników podstawową 

rolę odgrywa azot (N). Decyduje on o odroście i rozwoju roślin oraz o ich barwie. 

Zastosowany wczesną wiosną przyspiesza wegetację (nawet do dwóch tygo-

dni), a także przedłuża wegetację roślin i wpływa na estetykę trawnika do późnej 

jesieni. Pod wpływem nawożenia zwiększa się zwartość darni, a przez to zmniej-

sza się też parowanie gleby. Na trawnikach sportowych roczną dawkę azotu 

w ilości 2-3 kg/100 m2 wysiewa się w kilku terminach. W przypadku trawników 

ozdobnych rocznie stosuje się mniej azotu (0,6-1,0 kg/100 m2) i przeważnie wy-

siewa się po trzech lub czterech koszeniach. Wiosną pierwszy raz nawozi się 

trawniki, gdy temperatura wierzchniej warstwy gleby wynosi 5 °C. Jesienią nie 

powinno się nawozić zbyt późno, aby trawy nie wybujały przed zimą.
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Nawożenie fosforowo-potasowe w połączeniu z azotowym wywiera dodatni 

wpływ na tworzenie masy korzeniowej oraz zwartość murawy. Fosfor (P) wol-

no przenika do gleby i jego działanie następcze trwa nawet kilka lat. Niestety 

w glebie o odczynie kwaśnym tworzy związki chemiczne trudno przyswajalne 

przez rośliny. Dawki nawozów fosforowych zależą od rodzaju gleby. Na gle-

bach zwięzłych wynoszą 0,6-0,8 kg P205/100 m2, a na glebach piaszczystych 

0,8-1,2 kg P205/100 m2. Przy niedoborze fosforu w glebie lub braku nawoże-

nia tym składnikiem przez kilka lat dawkę należy zwiększyć do 1,5 kg P205/100 

m2. Zapotrzebowanie na potas (K) i reakcja traw na nawożenie tym składnikiem 

zależą głównie od rodzaju warstwy nośnej. Gleby zwięzłe (gliniaste, ilaste) są 

na ogół zasobne w przyswajalne związki potasu, natomiast gleby lekkie (piasz-

czyste i torfowe) są pod tym względem ubogie. Potas jest łatwo wymywany 

do głębszych warstw glebowych, zwłaszcza pod wpływem opadów i sztuczne-

go zraszania. Jest pobierany przez rośliny bez ograniczeń. Toteż roczną daw-

kę wskazane jest stosować w dwóch, a nawet trzech terminach, na przykład 

wczesną wiosną oraz na przełomie lipca i sierpnia. Na trawnikach zakładanych 

na glebach lekkich i średnio zwięzłych stosuje się rocznie 1,2-1,6 kg K2O/100 m2, 

natomiast na gleby zwięzłe wystarczy dawka 0,8-1,0 kg K20/100 m2. Należy pa-

miętać, że nawożenie mineralne w ciągu całego okresu wegetacji stosuje się 

zawsze po koszeniu i usunięciu skoszonej masy roślinnej z trawnika.

Koszenie

Celem koszenia jest nie tylko utrzymywanie odpowiedniej wysokości roślin i rów-

nej murawy. Dzięki systematycznemu przycinaniu uzyskuje się gęsty i delikat-

ny trawnik. Wzorowa pielęgnacja trawników to umiejętność utrzymania odpo-

wiedniej wysokości trawy, co można streścić w słowach: „zapewnić dostateczną 

wysokość roślin, by chronić ich system korzeniowy przed zamieraniem, a jedno-

cześnie na tyle nisko kosić, by murawa czyniła duże wrażenie na obserwatorze”.
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Fachowe wykonanie koszenia zajmuje więcej czasu niż jakikolwiek inny zabieg 

pielęgnacyjny. Bardzo ważne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu do kosze-

nia murawy. W sprzedaży dostępne są kosiarki nożowe i wrzecionowe (bęb-

nowe). Kosiarki wrzecionowe są przystosowane do precyzyjnego i niskiego ści-

nania blaszek liściowych. Kosiarki nożowe są stosowane do koszenia wyższego 

odrostu murawy, jednak wymagają dobrego wyostrzenia noży, ponieważ tępe 

noże szarpią liście traw, a wtedy estetyka skoszonego trawnika jest kiepska. Je-

żeli każde kolejne koszenie będzie zbyt wysokie lub za niskie, wtedy na trawni-

kach następuje zasadnicza zmiana składu botanicznego, dlatego lepiej trawnik 

kosić częściej i usuwać mniej masy liściowej. W ten sposób ochrania się pączki 

pachwinowe, z których wyrastają nowe pędy, a ponadto ogranicza się rozwój 

niepożądanych gatunków traw oraz eliminuje się w dużym stopniu wtórne za-

chwaszczenie i porastanie podłoża mchami. W roku zasiewu trawnik sportowy 

pierwszy raz kosi się, gdy najszybciej rosnący składnik mieszanki uzyska wyso-

kość 12 cm (jest to zazwyczaj rajgras angielski). Murawę kosi się do wysokości 

6 cm. Trawnik ozdobny (z przewagą kostrzew) należy skosić po raz pierwszy, 

gdy rośliny uzyskają wysokość 8-10 cm (skraca się do wysokości 5 cm). Pierw-

sze i drugie koszenie najlepiej wykonać lekką kosiarką. Trawniki użytkowe (spor-

towe), dobrze zadarnione, w pierwszym roku po zasiewie i w dalszych latach 

użytkowania powinny być koszone do wysokości 3 cm, a podczas suszy nie niżej 

niż 3,5 cm. Trawniki rekreacyjne i dywanowe przycina się do wysokości 3,5-4 

cm. Poleca się używanie kosiarek wyposażonych w kosz lub worek do zbierania 

skoszonej trawy. Pozostawienie ściętej masy na trawniku przyspiesza filcowa-

nie darni i osłabia odrastanie młodych pędów. Jeśli w ciągu roku dwukrotnie 

wykonuje się wertykulację, wówczas można pozostawić na trawnikach do 50% 

drobno ściętych roślin. W okresie suszy, przy braku możliwości nawadniania, 

wskazane jest zmniejszenie częstotliwości koszenia. Wykonując spóźnione ko-

szenie nadmiernie przerośniętej murawy, należy nieznacznie przyciąć rośliny, 

czyli tylko wyrównać poprzez ścięcie wyłącznie wierzchołków liści. Dopiero kilka 

dni później, podczas powtórnego koszenia, redukuje się wysokość roślin zgodnie 

z przyjętymi zasadami. Jeżeli trawnik jest bardzo gęsty, nie wolno w żadnym 

wypadku pozostawić go bez skoszenia na okres zimy, ze względu na ryzyko po-

rażenia traw pleśnią śniegową. Po ostatnim skoszeniu, przed nadejściem zimy, 
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trzeba bezwzględnie usunąć skoszoną trawę wraz z opadłymi z drzew liśćmi. 

Ważna jest okresowa zmiana kierunków koszenia trawnika. Miejsca na trawniku, 

których nie można skosić za pomocą kosiarki, na przykład otoczenie ogrodzenia 

i pni drzew oraz wzdłuż ścian, należy przyciąć nożycami ręcznymi lub akumula-

torowymi albo też podkaszarkami żyłkowymi. W celu utrzymania estetycznego 

wyglądu trawnika trzeba także regularnie odcinać jego krawędzie i przycinać 

wyrastającą poza krawężnik trawę. Koszenie trawników wykonuje się najlepiej 

„po rosie”, przed południem lub po południu.

Wałowanie

Celem tego zabiegu jest dociśnięcie darni do podłoża oraz zwiększenie podsiąku 

wody. Wałować należy wtedy, gdy gleba nie jest zbyt mokra ani zbyt sucha. Na 

glebach zlewnych można zwałować trawnik tylko jeden raz i to bardzo ostroż-
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nie, aby nie zmniejszyć plastyczności i przepuszczalności podłoża. Natomiast na 

glebach piaszczystych zabieg ten można w ciągu sezonu przeprowadzić wie-

lokrotnie, bez ryzyka pogorszenia właściwości fizycznych gleby. Na trawnikach 

sportowych, głównie piłkarskich, na których darń jest często podrywana przez 

graczy, powtarzanie wałowania dociskającego trawę jest konieczne. Po wyko-

nanym prawidłowo wałowaniu, trawnik powinien osiąść o 1-1,5 cm. Masa wału 

powinna być dostosowana do plastyczności podłoża i nie powinna przekraczać 

100 kg/m szerokości walca. Na trawnikach intensywnie użytkowanych, gdzie ko-

nieczne jest wielokrotne wałowanie, wskazane jest stosowanie wału kołkowego 

zamiast wału gładkiego. Zmniejsza on zdecydowanie nacisk na podłoże i zna-

komicie dociska do niego darń. Wałować należy „na krzyż” pamiętając, by nie 

zatrzymywać wału zbyt długo w jednym miejscu.

Wałowanie może nadać trawnikowi atrakcyjny wygląd. Przez przygniatanie liści 

traw w różnych kierunkach można tworzyć pasy lub szachownice.

Napowietrzanie (aeracja)

Zabieg napowietrzania polega na wykonaniu otworów lub szczelin w darni, 

przez które do gleby może przenikać woda i powietrze. Na dużej powierzchni 

trawnika nie jest łatwo wykonać aerację ręcznie, a dodatkowo trudno zdecy-

dować w niektórych przypadkach, czy zabieg ten jest niezbędny. Z pewnością 

dotyczy to trawników intensywnie użytkowanych (deptanych). Rozróżnia się dwa 

rodzaje napowietrzania poprzez nakłuwanie – głębokie (przynajmniej na głę-

bokość 8 cm) oraz płytkie (minimum 2,5 cm), nazywane też powierzchniowym.

Nakłuwanie głębokie polega na wbijaniu w darń litych lub rurkowatych ostrzy 

(wideł). Jeśli zabieg ten jest konieczny, to wykonuje się go jesienią i nie częściej 

niż raz na 3-4 lata.
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Nakłuwanie płytkie przerywa warstwę nagromadzonej materii organicznej (ob-

umarłe liście traw, szczątki organiczne) na powierzchni trawnika. Napowietrza-

nie najlepiej wykonać latem (po skoszeniu murawy) na podstawie obserwacji 

szybkości wsiąkania wody. Jeśli podczas podlewania woda bardzo trudno wsią-

ka w glebę, wskazuje to na obecność warstwy filcowej, tzw. „maty”. Najlepiej po-

sługiwać się ręcznymi, pchanymi lub mechanicznymi aeratorami. Pełen efekt 

uzyska się, jeśli gleba będzie lekko wilgotna.

Pionowe cięcie darni (wertykulacja)
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Zabieg ten ma na celu przeciwdziałanie filcowaniu darni, a jednocześnie usuwa 

płaty obumarłego mchu. Dzięki wertykulacji uzyskuje się przewietrzenie war-

stwy korzeniowej i strefy krzewienia się traw. Grubą warstwę filcu likwiduje się 

najczęściej późnym latem (na początku września). Wtedy drapanie także pobu-

dza rozwój pędów bocznych i rozłogów traw. Można zastosować ręczne drapa-

cze lub wertykulatory mechaniczne posiadające liczne noże (o długości 3-7 cm) 

osadzone na obracających się bębnach.

Przed wykonaniem cięcia darni, dolną warstwę podłoża trzeba doprowadzić do 

odpowiedniej plastyczności (wilgotności). Wertykulację wykonuje się zawsze na 

suchym i nisko przykoszonym trawniku. Po zakończeniu nacinania darni należy 

usunąć resztki wydrapanej, obumarłej warstwy filcu. Dobrze wykonane cięcie 

darni zawsze przedłuża życie trawnika.

 Na trawnikach intensywnie użytkowanych po wykonanej wertykulacji warto za-

stosować piaskowanie. W ten sposób zdecydowanie poprawia się strukturę 

warstwy nośnej, zwiększa się przepuszczalność i elastyczność trawnika. Poleca 

się stosowanie piasku o jednolitej granulacji 0,75-1 mm.
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Zwalczanie chwastów, chorób i szkodników 

Trawnik nowo założony, częściowo porastający różnymi gatunkami pospolitych 

roślin jest raczej zjawiskiem normalnym. Dopiero przez systematyczne koszenie 

murawy większość gatunków chwastów jest eliminowana, gdyż nie wytrzymu-

ją one częstego i niskiego przycinania. Istnieje jednak niewielka grupa chwa-

stów, którym płożący lub rozetkowy pokrój umożliwia uniknięcie noży kosiarki. 

Takie chwasty stanowią stałe zagrożenie dla trawnika. Ich nasiona roznoszone 

są głównie przez ptaki, zwierzęta domowe i wiatr. Jeśli natrafią na sprzyjające 

warunki do rozwoju, wtedy kiełkują i rozwijają się.

Zakładając trawnik warto wybrać spośród wielu ofert rynkowych takie mie-

szanki, które gwarantują nasiona dobrej jakości, czyli takie, które są sprawdzo-

ne pod względem czystości, zdolności kiełkowania i zdrowotności. Niedokładnie 

wyczyszczona partia nasion nawet jednego składnika mieszanki, może stać się 

przyczyną bardzo silnego zachwaszczenia trawnika. W dalszym okresie użytko-

wania odporność trawnika na chwasty można zwiększyć, stosując odpowiednie 

zabiegi pielęgnacyjne:

• koszenie – Należy zachować odpowiednią wysokość i częstotliwość, zgodnie 

z zaleceniami. Cenne jest przyjęcie zasady aby ścinać mało, lecz częściej.

• nawadnianie – Zaniechanie podlewania w czasie przedłużającej się su-

szy daje niewielkie oszczędności na koszeniu, natomiast dużo traci się na 

mozolnym i kosztownym odchwaszczaniu trawnika w późniejszym okre-

sie użytkowania. Po deszczu nasiona chwastów bardzo szybko skiełkują 

w osłabionej suszą murawie. 

• wertykulacja – Pomaga przede wszystkim w zwalczaniu chwastów płożą-

cych, a także polepszy żywotność traw poprzez rozerwanie filcowatej maty.
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• nawożenie – Właściwe dawki nawozów i terminy ich stosowania zagęsz-

czają murawę i w ten sposób ograniczają wolną powierzchnię do skiełko-

wania nasion chwastów.

• zwalczanie chorób – Porażone trawy są osłabione, a przy silnej inwazji 

chorób powstają puste place po obumarłych roślinach, które łatwo są za-

siedlane przez chwasty i mchy. Takie miejsca trzeba szybko podsiać lub 

nałożyć gotową darń.

W przypadku wystąpienia pojedynczych chwastów wieloletnich, wycina się je 

głęboko (do 25 cm) za pomocą wąskich łopatek. Miejsca po usuniętych chwa-

stach trzeba starannie ugnieść. Jeśli trawnik opanują chwasty, należy zastoso-

wać opryskiwanie herbicydami. Środki chwastobójcze stosowane najpowszech-

niej powinny zawierać w składzie dwie grupy związków chemicznych – MCPA 

i 2,4-D (są to wczesne regulatory wzrostu, które skutecznie zwalczają m.in. pro-

siecznik, jastrzębiec, babkę, mniszka, jaskry i szczawie). Grupę nowych regula-

torów wzrostu (dikamba, dichloroprop, fenoksyprop, mekoprop) stosuje się na 

chwasty oporne na działanie MCPA i 2,4-D, a więc krwawniki, rdest ptasi, kar-

mnik i koniczyny. Nowe regulatory trzeba stosować ostrożnie, przede wszystkim 

nie można ich przedawkować, gdyż nie są one całkowicie obojętne dla szlachet-

nych gatunków traw. Odchwaszczanie chemiczne należy wykonywać w ciągu 

ciepłego i bezwietrznego dnia. Zabieg stosuje się najczęściej w okresie od maja 

do końca czerwca, 1-3 dni po koszeniu. Nie zaleca się chemicznego odchwasz-

czania podczas suszy. Po jednokrotnym zastosowaniu herbicydu większość 

chwastów ginie, natomiast, jeśli konieczne okaże się powtórne odchwaszczanie, 

to przystąpić do niego należy nie wcześniej niż po upływie 6 tygodni. Najsku-

teczniejszym sposobem stosowania środków chwastobójczych jest opryskiwa-

nie murawy roztworem środków przy pomocy opryskiwaczy plecakowych, a na 

dużych powierzchniach trawników opryskiwaczy przewoźnych. Przed przygoto-

waniem roztworu należy zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące zastosowania 
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dawki preparatu. Najczęściej podawana ilość herbicydu jest rozpuszczana w 10 

litrach wody, która wystarcza do opryskania około 100 m2 trawnika. Dobre efek-

ty w pielęgnacji trawników dają herbicydy łączone z nawozami w postaci gra-

nulatów. Wtedy skuteczniej eliminuje się chwasty i jednocześnie wprowadza się 

do gleby makro- i mikroskładniki. Do ich rozsiewania najlepiej używać siewników 

nawozowych.

Sprawcami większości chorób trawników są grzyby. Odporność odmian traw na 

choroby może być właściwością genetyczną, dość mocno zróżnicowaną w ob-

rębie danego gatunku. Pierwsze objawy porażenia roślin przez choroby obser-

wuje się już w okresie kiełkowania i wschodów. Nasiona traw mogą być zakażone 

przez Microdochium nivale lub przez patogeny w glebie, np. Helminthosporium 

sp., które powodują osłabienie kiełków lub ich zamieranie. Infekcjom grzybowym 

ulegają przede wszystkim nasiona, które podczas czyszczenia pozbawiono ple-

wek lub zostały uszkodzone. Przyczyną porażenia może być również nierówno-

mierny i zbyt głęboki zasiew. Wygląd trawników psują szczególnie choroby kom-

pleksowo określane jako Corticium. Łącznie ze Sclerotinia homeocarpa mogą 

porażać trawniki przez cały okres wegetacji (od marca do października). Warun-

kami sprzyjającymi rozwojowi tych chorób są głównie: podwyższona wilgotność 

powietrza, zbyt ubogie nawożenie azotowe, powolny wzrost roślin. W sprze-

daży jest dostępnych wiele środków chemicznych do zwalczania chorób. Na-

leży jednak podkreślić, iż w przypadku niektórych jednostek chorobowych (np. 

Fusarium sp., Marasmius oreades) chemiczna ochrona jest trudna i może być  

nieefektywna.

Duże zniszczenia powodują też szkodniki, żerujące w glebie i uszkadzające sys-

tem korzeniowy larwy owadów oraz owady niszczące masę nadziemną. Naj-

większe przerzedzenie trawników powodują larwy chrabąszcza majowego 

i larwy sprężykowatych (drutowce), jeśli pojawią się masowo. Można temu prze-

ciwdziałać w okresie składania jaj w darni przez owady, stosując wertykulację.
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Renowacja

Wskutek nadmiernej eksploatacji lub wadliwego wykonania warstwy nośnej za-

chodzi potrzeba przywracania trawnikom dobrego, pierwotnego wyglądu. Zda-

rza się, że już po 2-3 latach od siewu, a czasami nawet po upływie zaledwie kilku 

miesięcy trawnik marnieje. Prace renowacyjne mają na celu głównie:

• poprawienie i nadanie warstwie nośnej odpowiedniej struktury fizyczno-

-biologicznej,

• usprawnienie funkcji systemu odwodnienia przy zachowaniu zdolności re-

tencji wody w warstwie korzeniowej,

• eliminację próchnicy powierzchniowej (filcu),

• wyrównanie powierzchni trawnika,

• odtworzenie pierwotnego składu botanicznego murawy.

Zabieg renowacji jest wykonywany częściej na trawnikach sportowych oraz na 

niektórych fragmentach pól golfowych. Ze względu na nieustanne ich udep-

tywanie, warstwa nośna traci elastyczność i przepuszczalność, co ma istot-

ny wpływ na zmniejszenie zdolności regeneracyjnych traw. W miejscach silnie 

ugniecionych zamiera życie biologiczne i ustępują mikroorganizmy. Trawni-

ki ozdobne, dywanowe i golfowe pola dołkowe, wymagają renowacji wskutek 

silnego sfilcowania darni. Nadmierna ilość „próchnicy powierzchniowej” stwa-

rza siedlisko groźnych chorób grzybowych. Przeprowadzenie renowacji zaleca 

się też przy silnym opanowaniu murawy przez chwasty i zmniejszonym udziale 

wartościowych traw, poniżej 70 % pierwotnego składu botanicznego.

Renowację można wykonać bezpośrednio na zdegradowanej warstwie nośnej, 

stosując podsiew lub za pomocą nakładania na zniszczoną murawę nowo wy-

produkowanej wykładziny trawiastej, względnie wykorzystując biowłókninę.
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Podsiew trawnika

W tym celu należy odpowiednio przygotować podłoże poprzez doprowadze-

nie do odpowiedniej wilgotności (woda powinna przeniknąć na głębokość 5-8 

cm). Następnym zabiegiem jest niskie skoszenie murawy i zlikwidowanie wgłę-

bień w trawniku poprzez podkopanie i uniesienie darni oraz podsypanie piasku 

pod uszkodzony fragment darni. Konieczne jest przeprowadzenie wertykulacji 

trawnika na głębokość 2-5 cm, zależnie od rodzaju podłoża – im bardziej zwię-

złe i nieprzepuszczalne, tym głębsze cięcie. W pustych miejscach murawy wy-

siewa się nasiona przygotowanej mieszanki w ilości 2,5-3,0 kg/100 m2, a we 

fragmentach częściowo zadarnionych tylko połowę podanej normy. Po wysianiu 

nasion zaleca się przysypać całą powierzchnię piaskiem o średnicy 0,5-0,7 mm, 

na grubość 1 mm, po czym można zawłókować trawnik siatką metalową. Koń-

cowym zabiegiem jest zwałowanie darni wałem gładkim lub kołkowym. Aż do 

wschodów roślin należy zraszać podsiew drobnokropliście.
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Renowacja za pomocą wykładziny trawiastej

Jeśli warstwa nośna zdegradowanego trawnika częściowo zachowała właści-

wości strukturalne i przepuszczalność, najlepszą metodą jego renowacji będzie 

położenie nowej darni na starej. Należy więc trawnik skosić do wysokości 1,5 

cm, wykonać aerację (380 otworów/m2) i na tak przygotowaną powierzchnię 

wysypać warstwę drobnoziarnistego piasku w ilości 300 litrów/100 m2. Następ-

nie zastosować deszczowanie, aby obiekt doprowadzić do dużej plastyczności 

(wilgotności), po czym nakładać przygotowaną wykładzinę trawiastą. Pierwsze 

koszenie transplantowanego trawnika należy przeprowadzić przy wysokości ro-

ślin 5-6 cm (kosić do wysokości 2,5 cm). Pierwsze nawożenie mineralne należy 

wykonać po pierwszym koszeniu, stosując na 100 m2 trawnika 0,5 kg azotu oraz 

0,3-0,35 kg fosforu i 0,4-0,6 kg potasu.

Nawozy azotowe najlepiej stosować rozpuszczone w wodzie, dzięki czemu 

uzyskuje się ich szybsze działanie. Następne koszenia wykonuje się co 4-5 dni 

w przypadku boisk sportowych oraz co 7-8 dni na innych obiektach trawiastych. 

Nawożenie azotowe w ilości 0,5-0,7 kg/100 m2 czystego składnika stosuje się 

jednorazowo co trzy lub cztery koszenia. Drugie nawożenie fosforem (0,2-0,3 

kg/100 m2) i potasem (0,3-0,5 kg/100 m2) wykonuje się jesienią po przedostat-

nim koszeniu. Należy zmieniać kierunki koszeń i kosić tylko suchy trawnik. Sko-

szona zielona masa musi być usuwana z trawnika. Deszczowanie (zraszanie) 

stosuje się tak, aby warstwa nośna o grubości 8 cm była stale umiarkowanie 

wilgotna. Po upływie 6-7 tygodni od momentu transplantacji uzyskuje się trwałe 

połączenie wykładziny trawiastej ze stałą warstwą nośną.
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Zastosowanie biowłókniny

Biowłóknina jest połączeniem technicznych odpadów włókien bawełnianych 

z nasionami odpowiednich mieszanek traw. Oferowana w sprzedaży jako sucha 

mata, zainstalowana na powierzchni gruntu pozwala na bardzo równomier-

ne zadarnienie. Jest nietoksyczna i ulega stosunkowo szybkiej biodegradacji. 

Przeprowadzając pełną renowację, przed położeniem biowłókniny, przekopa-

ny trawnik powinien być przegrabiony, a jego powerzchnia wyrównana. Na tak 

przygotowane podłoże należy wysypać cienką warstwę torfu o miąższości 1-2 

cm. Po nałożeniu maty konieczne jest obfite zmoczenie wodą i przysypanie war-

stwą ziemi ogrodowej o grubości 0,5 cm, najlepiej przeparowanej, wolnej od 

chwastów. Do czasu dobrego rozkrzewienia się traw należy szczególnie dbać 

o wilgotność maty, gdyż niebezpieczne może okazać się przesuszenie cienkiej 

warstwy ziemi i maty. Zaleca się umocowanie długich odcinków maty na brze-

gach, drewnianymi kołeczkami wbijanymi w podłoże.

Za pomocą biowłókniny można wykonać renowację starej murawy, postępując 

podobnie jak przy nakładaniu wykładziny trawiastej. Należy jedynie zmienić ilość 

i skład warstwy łączącej podłoże z matą. W tym celu stosuje się substrat złożony 

z piasku drobnoziarnistego i torfu, połączonych w proporcji objętościowej l:l. Na 

powierzchnię 100 m2 skoszonego do wysokości 1,5 cm trawnika wysypuje się 

1000-1200 1itrów wilgotnego substratu, który należy równomiernie rozprowa-

dzić, a przed położeniem maty lekko przywałować. Wyłożoną biowłókninę przy-

sypuje się warstwą parowanej ziemi o grubości 0,5 cm.

Murawę kosi się po raz pierwszy, gdy najszybciej rosnące trawy osiągną wysokość  

6-8 cm (skosić do wysokości 3-4 cm). Dalsza pielęgnacja trawnika nie różni się 

od tej, która dotyczy trawników zakładanych tradycyjnie, z wysiewu nasion.
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Zaletami stosowania biowłókniny są: 

• niewielkie koszty,

• tłumienie wzrostu i rozwoju chwastów,

• pozbycie się problemu przemieszczania nasion traw na skutek wiatru, deszczu  

i nieumiejętnego zraszania,

• stworzenie możliwości komponowania trawników o różnych wzorach gra-

ficznych (matę można ciąć), 

• możliwości założenia trawnika równomiernie zadarniającego powierzchnie 

nachylone, nawet do 60°.

B. Trawniki dla amatorów
Podstawowe prace w zakresie przygotowania terenu i podłoża oraz zasiewu 

są ogólnie takie same jak w przypadku zakładania trawników profesjonalnych. 

Mieszanki zawierające kostrzewę trzcinową lub kostrzewę owczą mają mniejsze 

wymagania siedliskowe i mogą być wysiewane przede wszystkim na glebach 

lżejszych. Na większych powierzchniach, nierównych i zarosłych chwastami wie-

loletnimi należy przed wysiewem mieszanek wykonać następujące prace:

• nisko przykosić rosnące rośliny,

• przyorać starą darń na głębokość 18-30 cm pługiem o konstrukcji umożli-

wiającej całkowite odwrócenie skiby,

• na glebach mało i średnio zachwaszczonych, ale wyrównanych i już wcze-

śniej uprawianych zamiast orki można zastosować glebogryzarkę sprzę-

żoną z wałem strunowym lub spulchnić broną talerzową na głębokość 10-

20 cm,

• zwałować powierzchnię gruntu, aby docisnąć wyorane skiby do podłoża, 

• wysiać nawozy i wymieszać je z glebą za pomocą brony,

• przed siewem zwałować powierzchnię wałem pierścieniowym w celu rów-

nomiernego rozsiewu nasion,

• na glebach lekkich, o luźnej strukturze wskazane jest wałowanie posiewne, 

celem zwiększenia podsiąkania wody do warstwy powierzchniowej.
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Na dużych powierzchniach trawników parkowych (krajobrazowych) wskaza-

ne jest utrzymanie nachylenia (3-5%) w jednym kierunku. Spadek ten ułatwia 

spływ wód opadowych, a także daje dobry efekt wizualny.
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Na trawnikach założonych w oparciu o mieszanki popularne zabiegi pielęgna-

cyjne można zredukować, zwłaszcza w zakresie nawadniania i napowietrzania 

darni. Dzięki zastosowaniu w tych mieszankach większej ilości składników od-

porniejszych na przesychanie wystarczy zapewnić po wysiewie odpowiednią 

wilgotność podłoża do czasu skiełkowania i rozkrzewienia się traw. W latach 

pełnego użytkowania tylko podczas długotrwałej suszy trzeba te trawniki okre-

sowo nawodnić. Zabieg głębokiego napowietrzania (nakłuwania) wykonuje się 

w wyjątkowych sytuacjach, gdy na przykład trawnik został założony na bardzo 

zwięzłej glebie i jest dodatkowo silnie udeptywany.

Wskazane jest też ograniczenie nawożenie mineralnego, głównie azotowego, 

bowiem wtedy murawę rzadziej się kosi. Chociaż od maja do połowy czerwca 

trawy stosunkowo najszybciej przyrastają, zasiewy z mieszankami parkowymi 

zaleca się w tym czasie kosić nie częściej niż raz na dwa tygodnie. Jeżeli w mie-

szance znajdują się odmiany tymotki łąkowej, wtedy kosi się trawnik powyżej 6 

cm. Przy koszeniu ostatni raz przed zimą ważne jest przestrzeganie wysokości 

skoszenia murawy. Aby zapewnić właściwe przezimowanie i dobre odrastanie 

roślin na wiosnę, z ustaniem wegetacji trawy powinny uzyskać wysokość 8-10 cm. 

Ochrona trawników polega głównie na eliminacji uporczywych, pojedynczych 

chwastów wieloletnich (jastrzębiec kosmaczek, pięciornik gęsi, powój polny, bab-

ka lancetowata, szczaw polny). Wycina się je głęboko (do 25 cm) za pomocą noża 

lub wąskich, metalowych łopatek. Kosząc murawę stosunkowo nisko niszczy się 

większość krótkotrwałych chwastów dwuliściennych. Środki chwastobójcze są 

stosunkowo drogie, a więc stosuje się je tylko w przypadku bardzo silnego i długo 

utrzymującego się zachwaszczenia.
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C. Trawnik kwiatowy – 
„kwitnąca łączka”

W tego typu trawniku pośród traw rosną różne rośliny zielne, kolorowo kwit-

nące w okresie wiosny, latem i wczesną jesienią. W handlu dostępne są mie-

szanki nasion traw przystosowane do różnych stanowisk i typów gleb. „Kwitnąca 

łączka” nie wymaga intensywnej pielęgnacji, kosi się ją rzadko, najczęściej po 

zakwitnięciu kolorowych kwiatów. Nawożenie mineralne ogranicza się jedynie 

do jednorazowego zastosowania wiosną (zaraz po ruszeniu wegetacji) wielo-

składnikowego nawozu (NPKMg). W pierwszym roku wzrostu i rozwoju „kwit-

nącej łączki” należy zadbać o to, aby krzewiące się trawy nie zadusiły barwnie 

kwitnących roślin. Można je zaliczyć do czterech charakterystycznych kategorii: 

• polne – utrzymujące się na stanowiskach odkrytych i nasłonecznionych, 

np. kąkol polny, złocień polny i właściwy, rumian polny, mak polny, chaber 

bławatek;

• łąkowe – zasiedlające wilgotne gleby, np. jaskier ostry, pierwiosnek lekarski, 

dzwonek okrągłolistny, krwawnik pospolity; 

• wcześnie zakwitające – zdobiące trawnik wiosną, np. pietruszka zwyczaj-

na, rzeżucha łąkowa, narcyz trąbkowy, gwiazdnica pospolita;

• tolerujące zacienienie drzew – pierwiosnki, szachownice, storczyki, szafra-

ny, narcyzy.

Przed założeniem „kwitnącej łączki” nie stosuje się żadnego nawożenia mine-

ralnego. Wysiewa się 20 g nasion mieszanki na 1 m2 (19 g stanowią trawy, 1 g 

rośliny zielne barwnie kwitnące). Po zasiewie należy zmieszać nasiona z glebą 

poprzez zagrabienie lub zabronowanie lekką broną. Pierwszy raz kosi się mura-
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wę, gdy trawy osiągną wysokość 12-15 cm. Powtórne koszenie należy przepro-

wadzić w sierpniu, a skoszoną zielonkę pozostawić na trawniku przez kilka dni, 

a następnie wygrabić i usunąć z trawnika. Jeżeli nasiona wysieje się późnym 

latem, murawę przycina się tylko raz przed zimą, gdy trawy urosną do 12 cm. 

W kolejnych latach „zieloną łączkę” można utrzymywać naprzemiennie w typie: 

• wiosennym,

• letnim.

Dzięki temu w różnych terminach będzie następować barwne kwitnienie roślin 

zielnych. Zależy to w dużej mierze od sposobu i terminów koszenia trawnika.

Typ wiosenny – prowadzi się niskie koszenie roślin, do wysokości 5-6 cm do koń-

ca kwietnia, po czym zaprzestaje się koszenia aż do końca lipca (rośliny barwnie 

kwitną w czerwcu i w lipcu). Na początku sierpnia ponownie kosi się raz (do wy-

sokości 6-8 cm) i pozostawia się trawnik aż do ponownego zakwitnięcia roślin 

we wrześniu. Przed zimą (w połowie października) warto trawnik przykosić do 

wysokości 6-7 cm.

Typ letni – polega na utrzymywaniu murawy wiosną na wysokości 10-12 cm 

(w okresie do końca czerwca są to dwa lub trzy koszenia). Od początku lipca 

wstrzymuje się koszenie i wtedy następuje wzrost roślinności „kwiatowej”, która 

zakwita barwnie na początku sierpnia i kwitnie do połowy września. Po prze-

kwitnięciu roślin wykonuje się przykoszenie do wysokości 6-7 cm i ewentualnie 

jeszcze jedno koszenie może mieć miejsce przed zimą.
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D. Pojedyncze gatunki 
czy mieszanki traw?

Decydując się na siew jednego gatunku trawy należy stosować tylko dobrze 

przebadane odmiany. Celem wysiewu pojedynczych odmian jest znormalizo-

wanie trawnika lub boiska. W takim przypadku chodzi głównie o wyeliminowa-

nie towarzystwa gatunków agresywnych i konkurencyjnych. Wówczas korzystne 

cechy wyhodowanej odmiany wyraźniej się manifestują. Wadą takiego postę-

powania jest to, że przygotowane podłoże jest szybciej  zasiedlane przez obce, 

niepożądane gatunki traw i chwastów, a także fakt, że wysiana odmiana jest 

bardziej narażona na porażenie chorobami. Dogodniej jest zastosować mie-

szankę – zwłaszcza wtedy, gdy użytkownikowi brakuje dostatecznego rozpo-

znania warunków glebowo-klimatycznych danego obiektu. Murawa mieszana 

lepiej też znosi uszkodzenia wywołane przez choroby. Jednak trawniki powstałe 

z zasiewu mieszanek, których skład botaniczny jest zbyt rozbudowany narażone 

są na niebezpieczeństwo dominacji niektórych gatunków, np. mietlicy pospolitej 

lub kostrzewy czerwonej. Skutki takiej dominacji zazwyczaj nie uwidaczniają się 

na boiskach sportowych, ponieważ gatunki te nie tolerują silnego udeptywania. 

Na trawniki ozdobne najchętniej stosowane są ciągle klasyczne mieszanki an-

gielskie z dodatkiem mietlic i kostrzew. W wilgotnych warunkach mietlica pospo-

lita jest często zastępowana przez mietlicę psią. W obrębie kostrzewy czerwonej 

najlepsze efekty dają odmiany z krótkimi rozłogami. Dla specjalnych celów, jak 

choćby na trawniki intensywnie użytkowane (sportowe), narażone na zdziera-

nie darni, pożądane są mieszanki z wąskolistnymi odmianami wiechliny łąkowej, 

najczęściej w kombinacji z późnymi odmianami życicy trwałej o wąskiej blasz-

ce liściowej. Dla suchych warunków glebowych poleca się dodatek nasion ko-

strzewy czerwonej kępowej lub kostrzewy trzcinowej. Mieszanki rekomendowa-

ne na boiska piłkarskie, w kontrolowanych warunkach podłoża i nawilgotnienia, 
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mogą zawierać dwie lub trzy wartościowe odmiany życicy trwałej. Do obsiewu 

powierzchni green na polu golfowym stosuje się wyłącznie najlepsze odmiany 

mietlic i kostrzewy czerwonej, które dają silne zadarnienie, tolerują bardzo niskie 

i częste koszenie oraz cechują się dużą sprężystością liści. 

 Wykorzystując coraz pełniejsze informacje o możliwościach konkurencyjnych 

traw i odmian, ich reakcji na różne warunki siedliskowe, dobiera się do miesza-

nek nasiennych jak najlepsze składniki. Dla boisk sportowych najważniejszymi są 

wiechlina łąkowa i życica trwała (rajgras angielski), a w niekorzystnych warun-

kach klimatycznych kostrzewa trzcinowa. Do zakładania trawników ozdobnych 

najpowszechniej używa się mietlicy pospolitej i kostrzewy czerwonej. Odmiany 

mietlicy są agresywne na piaszczystych glebach kwaśnych, ale nie wytrzymu-

ją silnego udeptywania. Kostrzewa czerwona dominuje na gliniastych glebach. 

Udeptywanie stymuluje rozwój głównie życicy trwałej i wiechliny łąkowej. Zasto-

sowanie tylko jednego gatunku na trawniki i boiska sportowe jest możliwe jedynie 

przy wyborze bardzo dobrej odmiany, o dużych możliwościach przystosowaw-

czych. Ostatnio wprowadza się wiele interesujących zmian w mieszankach traw 

w porównaniu z tymi, które oferowano 40 lat temu. Wtedy powszechną zasadą 

było sporządzanie mieszanki uniwersalnej. Wynikało to z braku doświadczeń 

i wyników badań nad najważniejszymi właściwościami i zachowaniem się ga-

tunków traw w różnych środowiskach oraz niepełnego rozpoznania ich możliwo-

ści konkurencyjnych. Nie dysponowano również tak wszechstronnie rozwiniętą 

hodowlą twórczą. Nic więc dziwnego, że mieszanki dla terenów sportowych były 

podobnie układane jak mieszanki na trawniki ozdobne. Trawy dla takiego celu 

cechowały się delikatnymi liśćmi i musiały tworzyć gęstą darń. Różnice między 

odmianami pod względem odporności na udeptywanie i rozrywanie darni były 

wtedy niedostatecznie poznane. 

 Gdyby porównać współczesne mieszanki o różnym przeznaczeniu ze starymi, 

nastąpiło znaczne zredukowanie liczby gatunków. Widoczne są wyraźne różnice 

w składzie botanicznym mieszanek, zależnie od sposobu użytkowania. Nowin-
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ki odmianowe są natychmiast wykorzystywane przez producentów mieszanek. 

Do sprzedaży wprowadza się mieszanki o określonych nazwach rodzajowych, 

ułatwiających klientom wybór i dopasowanie ich do odpowiedniego typu traw-

nika. Informacja o wyglądzie i wymaganiach trawnika umożliwia kupującemu 

mieszankę wstępną orientację w zakresie ponoszonych kosztów pielęgnacji 

przyszłego trawnika (tabela 1).

Tabela 1. Powiązanie umownego rodzaju mieszanek nasion z typem i funkcją trawnika

Rodzaj 
mieszanki Zastosowanie mieszanki Trawniki Wygląd trawników  

i wymagania

Super 
gazon

trawnik wokół firm i innych 
obiektów reprezentacy-
jnychw  nie udeptywanych 
miejscach, tworzenie ziel-
onych plam w kompozycji 
ogrodowej

widokowe

wybitnie dekoracyjne, 
wolno odrastające, dające 
dywan, wymagające 
dobrego przygotowania 
gleby, częstego podlewania 
i ograniczonego nawożenia

Gazon
tworzenie plam kolory-
stycznych w ogrodzie, mie-
jsca lekkiego użytkowania 
sportowego, np. siatkówka

rekreacyjne 
ozdobne 

dywanowe

efektowne kolorystycznie, 
trwale zadarniające, 
zimotrwałe, osiągalne na 
wszystkich typach gleb

Hollywood trawniki o dużej wartości 
estetycznej

nadające prestiżowy wygląd 
obiektom

Sport boiska sportowe, stadiony, 
place zabaw

sportowe

odporne na deptanie, silnie 
zadarniające, odporne na 
rozrywanie, szybko odrasta-
jące po skoszeniu

Wembley
obiekty rekreacyjno-dekora-
cyjne, pola golfowe, obsiew 
terenu wokół obiektów mniej 
reprezentacyjnych

bardzo odporne na depta-
nie, szybko odrastające

Półcień sady, parki, cmentarze parkowe
w miejsca mało nasłone-
cznione, zacienione, gdy 
nasłonecznienie nie prze-
kracza 30%
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W ofertach sklepowych dostępne są też mieszanki renowacyjne (regeneracyj-

ne), które służą do szybkiego uzupełniania brakujących fragmentów muraw, naj-

częściej sportowych i ozdobno-rekreacyjnych. W zależności od funkcji jaką ma 

pełnić trawnik, wybieramy odpowiedni rodzaj mieszanki nasiennej. W jej składzie 

powinny się znaleźć zarówno gatunki traw rozłogowych, silnie krzewiących się 

(zapewniają gęstość murawy), jak i te, które mają wzrost kępkowy lub luźno-

kępkowy. Ważne jest, aby mieszanka była sporządzona z gatunków i odmian 

zimotrwałych, dlatego należy unikać kupowania mieszanek wyprodukowanych 

w krajach, w których praktycznie nie ma zim, (Portugalia, Włochy, Hiszpania, po-

łudniowe stany USA itp.). Z wieloletnich doświadczeń wynika, że w Polsce najle-

piej zimują trawniki założone z mieszanek krajowych oraz duńskich i niemieckich. 

Mieszanki firmy Vilmorin są dobrze dostosowane do klimatu Polski.

Komponenty mieszanek

Aby zorientować się, jaką wartość mogą prezentować nabywane mieszanki, 

wskazane jest zapoznanie się z krótkim opisem najbardziej interesujących wła-

ściwości gatunków traw, będących ich składnikami.

1. Kostrzewa czerwona (Festuca rubra L. sensu lato)

W obrębie gatunku wyodrębnia się zasadniczo trzy podgatunki:

• subsp. genuina Hack. – z długimi rozłogami, 

• subsp. trichophylla Ducros ex Gaudin – z krótkimi rozłogami, 

• subsp. commutata Gaudin – kępowa, bez rozłogów. 

Płożące się podziemne rozłogi kostrzewy z długimi rozłogami silnie wiążą war-

stwę darniową i dobrze wypełniają puste miejsca w murawach. Odmiany tego 

podgatunku zazwyczaj intensywniej odrastają i mają większe znaczenie na pa-

stwiskach. Kostrzewa z krótkimi rozłogami równie mocno wiąże darń – jest ona 

mniej wyrównana, ale odmiany są przyjaznym składnikiem muraw użytkowa-
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nych sportowo, nie tylko ozdobnych. Kostrzewa kępowa tworzy gęste i mocne 

kępy słabiej wiążące darń. Jej dodatek jest szczególnie cenny w przypadku mie-

szanek na trawniki ozdobne. Odmiany hodowlane kostrzew z rozłogami wolniej 

rosną i mają bardzo wąskie liście, o soczysto zielonej barwie. Są wytrzymałe na 

niekorzystne warunki siedliskowe oraz okresowe susze i tolerują umiarkowane 

zacienienie. Przy częstym koszeniu wykształcają zwartą darń i wyrównaną mu-

rawę. Odmiany, których rośliny szczególnie wolno odrastają, nadają się na ob-

szar green pola golfowego, który jest koszony często i bardzo nisko, na wysokość 

zaledwie kilku milimetrów. Są odporne na suszę i mają tendencję do dominacji 

na glebach gliniastych, mniej kwaśnych. Wytrzymują zmieniające się warunki 

siedliskowe, a głównie naświetlenie. Kostrzewa czerwona rozłogowa w porów-

naniu z kostrzewą czerwoną kępową jest bardziej konkurencyjna na glebach 

gliniastych niż na glebach piaszczystych.
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2. Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

 Wiechlina łąkowa występuje na stanowiskach o dobrze uregulowanych warun-

kach hydrotermicznych. Istnieją odmiany w obrębie tego gatunku bardzo wy-

trzymałe na ugniatanie i suszę. Zimotrwałość wiechliny jest niekwestionowalna. 

Tolerancja gatunku na częste koszenie jest średnia. Odporność odmian hodow-

lanych na plamistości liści jest głównym czynnikiem decydującym o trwałości 

muraw. Chociaż wiechlina cechuje się dużą wartością użytkową, trzeba wie-

dzieć, że początkowy wzrost i rozwój (po wysiewie) jest powolny, szczególnie gdy 

siew następuje późnym latem lub w czasie suszy. W siewach mieszanych z re-

guły udział wiechliny na starcie jest często mały w porównaniu z innymi składni-

kami muraw. Z biegiem lat użytkowania, jej znaczenie wyraźnie wzrasta. Dla jej 

rozwoju w mieszankach konieczne jest właściwe nawożenie NPK. Wiechlina do-

minuje nad kostrzewą czerwoną przy dawce azotu powyżej 240 kg/ha rocznie. 

3. Życica trwała (Lolium perenne L.)

Życica trwała w klimacie morskim jest wszędobylskim gatunkiem, dobrze przy-

stosowanym do różnych środowisk. Wykazuje jednak dużą wrażliwość na przy-

mrozki wczesną wiosną oraz na pleśń śniegową. Na boiska stosuje się odmiany 

o dużej wytrzymałości na deptanie i rozrywanie darni. Ruch pieszy lub nacisk kół 

pojazdów, narzędzi mechanicznych i wysokie nawożenie stymulują rozwój życi-

cy w mieszankach. Na boiskach wskutek intensywnego tratowania darni przez 

piłkarzy, udział tego gatunku na trawniku zwiększa się w latach użytkowania. 

Dobrze znosi częste koszenie. 

4. Mietlica pospolita (Agrostis tenuis Sibth.)

 W naturalnych warunkach gatunek ten występuje na glebach kwaśnych i ubo-

gich. Wykazuje tendencje do dominacji nad innymi gatunkami. Na terenach 

sportowych świeżo założonych, które się tylko kosi i jeszcze nie eksploatuje, mie-

tlica jest agresywna nawet w stosunku do życicy trwałej. Gdy wprowadzi się 

elementy gier i rozpocznie eksploatację trawnika, bardzo szybko uwidaczniają 

się wady mietlicy, głównie brak wytrzymałości na powtarzające się udeptywa-
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nie i rozrywanie darni. W plenerze tworzy ładne, bardzo gęste trawniki, w dużym 

stopniu odporne na suszę. Na glebach gliniastych mietlica ustępuje, a przeważa 

kostrzewa czerwona. Jeżeli na trawnikach dominuje mietlica, wówczas wystę-

puje bardzo małe zachwaszczenie.

5. Mietlica psia (Agrostis canina L.)

Mietlica psia jest bardzo delikatną trawą, wskazaną na wilgotne i mokre gleby. 

Większość odmian hodowlanych ma jasną barwę. Przy użyciu jej na trawnikach 

ozdobnych niezbędne okazuje się nawożenie i nawadnianie. Skłonność do do-

minacji nad innymi gatunkami jest podobna jak u mietlicy pospolitej. Cechuje się 

jednak nieco większą wytrzymałością na udeptywanie. Mocno eksploatowana 

w bardzo dobrze utrzymanych murawach, tworzy gęstą, zwartą darń. Po okre-

sie suszy, przy dobrym uwilgotnieniu, szybko zadarnia powstałe ubytki.

6. Mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera L.)

 Wymaga innych warunków siedliskowych niż mietlica pospolita, jest bardziej 

agresywna i silniej konkuruje z kostrzewą czerwoną na glebach gliniastych. Jed-

nak jest bardziej wrażliwa na porażenie Fusarium sp. Dobre odmiany mietlicy 

rozłogowej wykazują odporność na częste i niskie koszenie. Wadą jest zbyt duża 

agresywność.

7. Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea Schreb.)

 Gatunek o szerokim spektrum zajmowanych siedlisk. Dobrze rośnie zarówno na 

glebach mokrych mineralnych i organicznych, jak i suchych, silnie odwodnionych. 

Wyróżnia się dwa typy pochodzenia kostrzewy: z umiarkowanego klimatu Euro-

pyoraz ze śródziemnomorskich obszarów południowej Europy i północnej Afryki. 

Rośliny mają wyjątkowo silny, głęboki system korzeniowy. Odmiany wyhodowa-

ne w klimacie umiarkowanym bardzo dobrze zimują, są mało podatne na pleśń 

śniegową. W mieszankach na murawy intensywnie użytkowane (częste depta-

nie, rozrywanie darni) stanowią alternatywę dla odmian życicy trwałej w rejo-

nach ostrych i długo trwających zim.
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8. Inne gatunki

• Tymotka łąkowa (Phleum pratense L.) jest wysoce zimotrwała i wymaga 

dobrze przygotowanego podłoża. Do mieszanek jest dodawana rzadko ze 

względu na słabą tolerancję niskiego koszenia i udeptywania. 

• Tymotka kolankowata (Phleum bertolonii DC.) choć posiada delikatniejsze 

liście niż tymotka łąkowa, jest niestety wrażliwsza na suszę. 

• Kostrzewa owcza (Festuca ovina L.) nie toleruje częstego i silnego ugnia-

tania. Dobre odmiany hodowlane stosuje się na trawniki ozdobne, na któ-

rych są one mało agresywne i dlatego trudno jest dobrać do nich odpo-

wiednie komponenty mieszanki. 

• Wiechlina zwyczajna (Poa trivialis L.) dobrze przyjmuje się w warunkach 

wilgotnych, zacienionych siedlisk. Jest agresywna, ale też wrażliwa na su-

szę i nie toleruje ugniatania.

• Na trawniki parkowe coraz częściej poszukuje się gatunków i odmian do-

brze znoszących słabe nasłonecznienie. Pojawiły się hodowlane odmiany 

wiechliny gajowej (Poa nemoralis L.) i śmiałka darniowego (Deschampsia 

caespitosa L.) trwale utrzymujące się w warunkach zacienienia.

Nowinki odmianowe – warto znać!

1. Kostrzewa czerwona rozłogowa – nowe odmiany charakteryzują się więk-

szym zagęszczeniem pędów z drobniejszym ulistnieniem oraz płycej roz-

wijającymi się w darni rozłogami (mają tworzyć gęstszą matę). Najnowsze 

odmiany wykazują większą odporność na Fusarium nivale i czerwoną nitko-

watość: Mystic. 

2. Kostrzewa czerwona krótkorozłogowa – wyhodowane odmiany cechują się 

z reguły dużym zagęszczeniem pędów i drobnymi liśćmi. Tworzą znakomi-

tą murawę nawet podczas suszy w miesiącach letnich. Mają jednak mniej-

szą odporność na czerwoną nitkowatość: Greenlight, Helena. Najnowsze 

odmiany tolerują bardzo dobrze niskie koszenie (przy 5-7 mm). Są zdrow-
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sze na obszarach greenów niż odmiany mietlicy pospolitej oraz łatwiejsze 

i oszczędniejsze w utrzymaniu ze względu na rzadziej niż kiedyś wykonywany 

zabieg wertykulacji i piaskowania.

3. Kostrzewa czerwona kępowa – jest mniej podatna na choroby i mniej wy-

magająca w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych. Wyhodowane odmiany: 

Belleaire i Calliope cechują się bardzo dużą liczbą pędów, co daje silnie 

zagęszczoną murawę, zwłaszcza wiosną i jesienią. Odmiany tolerują niskie 

koszenie, są dobrym komponentem mieszanek z kostrzewą czerwoną rozło-

gową na obszary: greens, fairways.

4. Kostrzewa trzcinowa – nowe odmiany cechują się wolniejszym odrastaniem 

po koszeniach, wiekszą liczbą pędów oraz – co najważniejsze – smukłą i de-

likatną blaszką liściową, np. odmiany: Olympic Gold, Finelawn.

5. Wiechlina łąkowa – nowe odmiany mają przyspieszone tempo wzrostu po 

siewie;.Cechują się dużą tolerancją na zdzieranie i deptanie darni, gdyż 

tworzą silne podziemne rozłogi. Odmiany Balin czy Yvette bardzo dobrze 

nadają się na tees. Nowe odmiany tolerują koszenie do wysokości 13 mm. 

Mankamentem może być nadal silne porażenie roślin przez plamistości 

(Drechslera sp.) oraz rdzę żółtą i mączniaka.

6. Życica trwała – nowa generacja odmian cechujących się dużym zagęszcze-

niem pędów z bardzo drobnymi liśćmi: Esquire, Greenway, Greenview – 

szerokość liścia powinna być porównywalna z szerokością liścia kostrzewy 

czerwonej rozłogowej.

Co jeszcze warto wiedzieć? 

 Wszystkie mieszanki sprzedawane na polskim rynku muszą posiadać świa-

dectwo kwalifikacji stwierdzające skład gatunkowy i odmianowy, zdolność kieł-

kowania poszczególnych odmian i datę ważności (zwykle na okres do 3 lat). 
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Nie powinno się siać mieszanki traw zakupionej w poprzednim sezonie (a tym 

bardziej jeszcze wcześniej), bo nasiona mają względnie krótki okres zdolności 

kiełkowania. Długie przechowywanie, szczególnie w warunkach podwyższonej 

wilgotności, obniża kiełkowanie składników mieszanki. Takie nasiona możemy 

w ostateczności wykorzystać stosując zwiększoną normę wysiewu, jednak wią-

że się to z problemem zmiany składu mieszanki – niektóre składniki mogą nie 

skiełkować!

Na opakowaniach handlowych są podawane normy wysiewu na 1 m2 lub na 

100 m2, z reguły uwzględniające wartość użytkową nasion poszczególnych 

składników mieszanki. Często oferenci mieszanek zalecają zwiększenie normy 

wysiewu w celu uzyskania zwartej murawy. Kierując się normami wysiewu po-

szczególnych gatunków traw zależnie od rodzaju trawnika (patrz: tabela 2) oraz 

uwzględniając procentowy udział składników w mieszance, można skorygować 

ilość wysiewu mieszanki podawaną przez producenta na opakowaniu. Przy 

mocno zwiększonych ilościach wysiewu należy jednak liczyć się z koniecznością 

stosowania większych dawek nawozów i silniejszego wygrabiania (wertykula-

cji) trawnika. Zbyt gęste trawniki są dodatkowo narażone na silniejsze pora-

żenie chorobami. Z kolei obniżone ilości wysiewu nasion mogą być przyczyną 

wolniejszego zwierania darni, wypierania z runi szlachetnych traw i silnego za-

chwaszczenia pustych miejsc. 

Bezpośrednio przed siewem należy przemieszać nasiona mieszanki w opako-

waniu, ponieważ podczas transportu następuje samosortowanie – najdrob-

niejsze nasiona przemieszczają się na dno opakowania (np. mietlice, wiechlina 

łąkowa, kostrzewa różnolistna), a grubsze pozostają na wierzchu (np. rajgras 

angielski).
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Tabela 2. Normy wysiewu nasion różnych gatunków na trawniki 

Składniki 
mieszanek

Masa  
1000  

nasion
(g)

Norma g/m2 
w siewie czystym 

(10.000 szt. 
pełnowar-tościo-
wych nasion/m2)

Ilość wysiewu (g/m2) w mieszankach na trawniki

parkowe
(15.000 szt./

m2)

rekrea-cyjne 
(18.000 szt./

m2)

sportowe
(boiska) 

(20.000 szt./
m2)

Uwagi

kostrzewa  
czerwona 

f. rozłogowa 1-1,25 11 20 24 27

f. kępowa i z krót-
kimi rozłogami 0,9-1,1 10 18 22 24

kostrzewa owcza 

f. nitkowata 0,4-0,7 6 12 14 -
na trawniki  
rekreacyjne  

tylko  
jako  

dodatek

f. szczeciniasta 0,8-1,1 9 17 21 -

kostrzewa 
różnolistna 0,8-1,0 9 18 21 -

kostrzewa 
trzcinowa 2-2,5 22 34 41 45

mietlica pos-
polita 0,05-0,08 0,6 1,1 1,3 1,5 sport – golf  

(green, tee)

śmiałek darniowy 0,25-0,35 3 4 - - park – zacienienie

tymotka łąkowa  
i tymotka 

kolankowata
0,3-0,7 5 - 10 11

wiechlina gajowa 0,22-0,25 2,5 4,5 - - park – zacienienie

wiechlina łąkowa 0,25-0,35 3 4,5 5,5 6

wiechlina 
spłaszczona 0,20-0,25 3 4,5 - -

murawy ogro-
dowe, zadar-

nianie suchych 
stoków

życica trwała 1,5-1,8 16,5 21 26 30
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TRAWA CIENIOLUBNA
50% kostrzewa czerwona 

20% kostrzewa czerwona

30% życica trwała

Dzięki dobrze dobranym proporcjom kostrzewy czerwonej i życicy trwałej toleruje cień 

rozproszony przez konary drzew wysokich oraz warunki półcienia. Tworzy murawę 

o ładnej, intensywnej zieleni. Murawa nie wymaga częstego podlewania. Im głębszy 

jest cień, tym wyżej trzeba kosić trawnik.

Norma wysiewu:  
2,0-2,5 kg/100 m2

Wysokość koszenia:  
5-6,5 cm

Nawożenie roczne N-P-K:  
1,5-0,8-1,8 kg/100 m2
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TRAWA I-SEED®

Mieszanka, w której każde nasionko trawy jest otoczone mineralizowaną powłoką 

nawozu (w roku zakładania trawnika nie wymaga nawożenia). Szczególnie nadaje 

się na intensywnie użytkowane trawniki sportowe, np. na boiska piłkarskie. Zawiera 

znakomite odmiany życicy trwałej.

Norma wysiewu:  
2,5 kg/100 m2

Wysokość koszenia:  
2,5-3,5 cm

Nawożenie roczne N-P-K:  
2,4-0,6-2,0 kg/100 m2
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TRAWA SPORTOWA
Posiada tolerancję na deptanie oraz rozrywanie darni. Odpowiedni udział życicy 

trwałej w mieszance zapewnia szybkie kiełkowanie i stanowi dużą konkurencję dla 

chwastów. Dobrze odrasta po skoszeniu. Najtrwalszym składnikiem murawy jest 

wiechlina łąkowa –  odporna na wydeptywanie, zimotrwała, tolerująca trudne wa-

runki glebowe (zwłaszcza duże wahania uwilgotnienia). Boiskom służy dodatek ko-

strzewy czerwonej kępowej (np. Belleaire), odpornej na niskie koszenie.

Norma wysiewu:  
2,5 kg/100 m2

Wysokość koszenia:  
2,5-4 cm

Nawożenie roczne N-P-K:  
2,4-0,6-2,0 kg/100 m2
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TRAWA ODNOWA
Niezastąpiona do renowacji muraw, zwłaszcza sportowych. Charakteryzuje się bar-

dzo szybką instalacją po wysiewie oraz wczesnym rozpoczynaniem wegetacji mu-

rawy wiosną. Zwartość darni trawnika, poprzez mocne krzewienie się roślin (głównie 

odmiany Esquire) zostaje bardzo dobrze odtworzona. 

Norma wysiewu:  
2,5-3,5 kg/100 m2 (zależnie  

od braków w nawierzchni 

trawiastej)

Wysokość koszenia:  
2,5-4 cm

Nawożenie roczne N-P-K:  
2,4-0,6-2,0 kg/100 m2

vademecum_trawy_2015_1.4.indd   44 2015-05-03   23:33:20



45

TRAWA UNIWERSALNA
Połączenie walorów odmian kostrzewy czerwonej rozłogowej i kępowej oraz życicy 

trwałej zapewnia uniwersalność zastosowania mieszanki na różnego rodzaju trawni-

ki (w ogrodach, na obiektach przydomowych, placach gier i zabaw). Mieszanka szyb-

ko instaluje się po wysiewie. Tworzy zimozieloną murawę o ładnym odcieniu zieleni.

Wykazuje dużą zdolność adaptacyjną do zmieniających się warunków glebowych 

i wilgotnościowych. Może być wysiewana na różnych typach i rodzajach gleb.

Norma wysiewu:  
2,5 kg/100 m2

Wysokość koszenia: 
4-5 cm

Nawożenie roczne N-P-K: 
2,0-1,0-2,0 kg/100 m2
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TRAWNIK KWIATOWY
Mieszanka dekoracyjna o interesującej kompozycji drobnolistnych odmian kostrze-

wy czerwonej z domieszką nasion roślin zielnych barwnie kwitnących w ciągu sezonu 

wegetacji. Daje efekt ciągle kwitnącego trawnika łąkowego. Nadaje się do obsiewa-

nia naturalistycznych stanowisk oraz ogrodów prowadzonych w stylu angielskim.

Norma wysiewu:  
2,0-2,5 kg/100 m2 (zależnie od 

stanowiska)

Wysokość koszenia:  
późną wiosną  4-5 cm, latem 

8-10 cm

Nawożenie roczne:  
jednorazowo wiosną, tylko 

wieloskładnikowym i wolno 

działającym nawozem trawni-

kowym: 3,0 kg/100 m2

vademecum_trawy_2015_1.4.indd   46 2015-05-03   23:33:23



47

vademecum_trawy_2015_1.4.indd   47 2015-05-03   23:33:23



VILMORIN GARDEN SP. Z O.O. 
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2,  

62-052 Komorniki k/Poznania, Polska   
vilmorin-garden.pl
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