
WYBÓR

PRZYGOTOWANIE

ROZKŁADANIE

PIELĘGNACJA

1. Oszczędzasz pieniądze

2. Oszczędzasz czas

Dostarczymy Ci gotową darń do założenia wymarzonego trawnika, a Ty możesz 

zająć się tym co najbardziej lubisz. Nie czekasz na efekt po wysianiu trawy, który może 

się pojawić dopiero po kilkunastu miesiącach.

3. Natychmiastowy efekt zazielenienia

Efekt gotowego trawnika nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem. Kupując widzisz jak wygląda trawnik, 

siejąc samodzielnie, czeka Cię ogrom pracy i niepewny efekt końcowy.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala dostarczyć Ci darń 

najwyższej jakości. Dzięki temu unikniesz kosztownych pomyłek 

i nieudanych ogrodniczych eksperymentów.

Co zyskujesz 

zakładając trawnik z rolki?

Odpowiednie przygotowanie podłoża pod trawnik to połowa sukcesu.

Jak przygotować podłoże pod trawnik rolowany?

Należy także usunąć bryły korzeniowe, kamienie, starą darń, chwasty, przekopać i lekko 

przywałować ziemię. Idealna gleba pod trawnik posiada pH 5,5-6,5.

Identycznie jak pod trawnik z siewu.

Kluczowe jest odpowiednie podłoże, które powinno być lekkie i przepuszczalne. 

Nieodpowiednia będzie ciężka ziemia, glina, którą należy rozrzedzić piaskiem. Zbyt 

piaszczystą ziemię należy wzbogacić ziemią próchniczą. Nie należy przygotowywać 

podłoża „warstwowo”, konieczne jest wymieszanie ze sobą poszczególnych warstw gleby.

by być bliżej naturyby być bliżej naturyby być bliżej natury

2. Możliwie jak najszybciej rozwiń rolkę obok rolki (bez widocznych przerw), najlepiej 

z przesunięciem w tzw. cegiełkę, docinając ją zgodnie z potrzebami.

8. Rozpocznij pielęgnacje. Pierwsze nawożenie wykonaj po około miesiącu od 

rozłożenia trawnika.

5. Upewnij się, że trawnik w całości przylega do podłoża. Szczególną uwagę zwróć na 

koniec i początek rolki.

Kupiłem trawnik. Co dalej?

1. Po dostawie trawnika na miejsce budowy odwiń niezwłocznie folię z palety.

3. Obficie podlej, pamiętając że podłoże pod trawnikiem też musi być wilgotne.

4. Przywałuj.

6. Utrzymuj trawnik i podłoże pod nim cały czas wilgotne. Przez okres przyrostu trawnika 

do podłoża podlewaj go bez względu na porę dnia.

7. Jeśli trawnik przyrósł się do podłoża (uniesiona w górę mocno trzyma się podłoża) 

możesz wykonać pierwsze (wyższe) koszenie na ok. 6 cm i zacząć go użytkować.

w Układanie trawnika na styku z betonem.

w Podlewanie trawy w stanie zwiniętym.

w Nawożenie trawy tuż po rozłożeniu i w trakcie suszy.

w Koszenie trawy przed przyrostem do podłoża.

w Użytkowanie trawnika przed przyrostem.

w Wysuszenie świeżo założonego trawnika.
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UWAGA Czego robić nie wolno?



Od momentu wysiewu do sprzedaży naszego gotowego trawnika 

Nasz trawnik rolowany jest wycinany bezpośrednio z gruntu. Ma silnie 

wykształcony system korzeniowy i nie potrzebuje wzmacniaczy w postaci siatek.

mija minimum 12 miesięcy.

Jeden litr wody opadowej jest cenniejszy dla trawnika niż dziesięć litrów wody 

z podlewania.

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne

KOSZENIE

W zależności od oczekiwanych efektów. Zwykle 1-2 razy w tygodniu na wysokość 4-5cm, w porze upalnej 5-6cm.

PODLEWANIE

Po przyrośnięciu trawnika staraj się podlewać go obficie, ale za to rzadziej. Spowoduje to głębokie 
2ukorzenienie darni, która będzie lepiej radziła sobie w okresach suszy. Jedno zraszanie to ok. 10-15l/m . 

Częstotliwość i ilość zroszeń powinna być dostosowana do pogody i lokalnego klimatu. Najbardziej 

odpowiednią porą podlewania jest wczesny ranek.

W zależności od pory roku stosuj odpowiedni nawóz. Regularność to słowo klucz. Podstawowe składniki 

odżywcze potrzebne do prawidłowego wzrostu trawy to NPK- azot, fosfor, potas.

Nawozić należy trawnik skoszony, suchy, który następnie należy obficie podlać, aby rozpuścić podany nawóz.

NAWOŻENIE

GRABIENIE

Usuwając obumarłe części trawy wspomagamy równomierny rozwój trawnika.

AERACJA

Nakłuwanie darni zapewni lepszy dopływ powietrza do korzeni umożliwiając tym samym trawie lepszy 

wzrost.

WERTYKULACJA

Pionowe nacięcie darni i usunięcie filcu umożliwi lepsze docieranie wody i substancji odżywczych do korzeni.

PIASKOWANIE
Wykonane po napowietrzeniu wspomaga rozwój systemu korzeniowego.

WAŁOWANIE

Wykonywane wiosną na glebach lekkich zapobiega ich zbytniemu rozluźnieniu i wyrównuje powierzchnie 

trawnika.
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250 x 40 cm  ok. 3 cm  ok. 20 kg 2paleta - 40 m  / ok. 800 kg

wymiar rolki grubość rolki waga 1 rolki pakowanie

DANE TECHNICZNE

PRODUCENT 

TRAWNIKÓW ROLOWANYCH 

CIEKAWOSTKI
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