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ź Cięty bezpośrednio z gruntu.

ź Skład mieszanki siewnej: wiechlina łąkowa, kostrzewa czerwona, życica trwała.

ź Uprawa na przepuszczalnym podłożu.

WARUNKI PRODUKCJI / SKŁAD

ź Trawnik rolowany służy jako innowacyjna metoda zadarniania różnego typu terenów zielonych takich jak: boiska, pola 

golfowe, place zabaw, miejsca użytku publicznego, ogrody, rekultywacja wysypisk, czy też jako ochrona przed erozją skarp 

i nasypów.

ź Po upływie tego okresu rekomenduje się przeprowadzanie ogólnie przyjętych czynności pielęgnacyjnych przypisanych do 

trawników.

ź Rozwijanie trawnika rolowanego następuje na odpowiednio przygotowanym podłożu. Darń należy rozwijać rolka obok 

rolki bez naciągania. Aby wyrównać brzegi, końcówki rolek przycina się ostrym narzędziem.

ź Okres przyrostu trawnika do gruntu wynosi ok. 2-3 tygodni w zależności od warunków klimatycznych. Przez ten czas darń 

należy regularnie nawadniać.

ź Po rozłożeniu trawnik powinien zostać obficie podlany, a następnie przywałowany.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

ź Z opakowania zbiorczego-palety, po dotarciu na miejsce dostawy powinno się natychmiast usunąć folię zabezpieczającą.

ź Darń w postaci zwiniętej nie może być podlewana, gdyż może to spowodować zaparzenie towaru.

ź Trawnik rolowany w stanie zwiniętym w rolkę nie może być składowany dłużej niż 48 godz. od momentu wycięcia.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

KARTA PRODUKTU

ź Trawnik rolowany jest nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt oraz bezpieczny dla środowiska.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

SPORT
Darń najwyższej jakości do intensywnego użytkowania na obiektach sportowych

długość szerokość grubość ciężar

2,5 m 40 cm ok. 3 cm ok. 20 kg

UNIVERSAL
Uniwersalna darń o wszechstronnym zastosowaniu, prosta i łatwa w utrzymaniu

2,5 m 40 cm ok. 3 cm ok. 20 kg

SAHARA
Trawnik do zadarniania i umacniania nasypów, rowów, skarp itp.

2 - 2,5 m 30 - 40 cm ok. 3 cm ok. 20 kg

ź Zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881), w zw. z art. 2 

pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. produkt nie jest 

klasyfikowany jako materiał budowlany i nie podlega certyfikacji.

DODATKOWE INFORMACJE



TRAWA
Gotowy trawnik rolowany
Trawnik rolowany

Green Flor, Moskwin 1, 17-132 Wyszki, NIP: 924 189 13 82, tel. 509 339 066, biuro@greenflor.plGreen Flor, Moskwin 1, 17-132 Wyszki, NIP: 924 189 13 82, tel. 509 339 066, biuro@greenflor.plGreen Flor, Moskwin 1, 17-132 Wyszki, NIP: 924 189 13 82, tel. 509 339 066, biuro@greenflor.pl www.greenflor.pl

ź W przypadku terenów zdegradowanych, skarp, nasypów, gdzie konieczne jest ułożenie trawnika w szybkim czasie na 

dużym obszarze można uwolnić teren jedynie od kamieni i liści. Następnie bardzo nisko skosić poprzednią „darń”, 

przyprószyć ziemią oraz wyrównać teren. Na tak przygotowane podłoże może zostać rozłożony trawnik.

ź Przygotowanie podłoża pod darń rolowaną jest podobne jak przygotowanie terenu pod zasiew trawy. Grunt o charakterze 

lekkim, przepuszczalnym należy zniwelować, przekopać oraz oczyścić z kamieni/chwastów/starej darni. Jeśli gleba nie 

spełnia warunków nalezy ją rozrzedzić piaskiem.  

PRZYGOTOWANIE TERENU

ź Zanim nastąpi rozłożenie darni zaleca się wysianie nawozu wieloskładnikowego na przygotowane podłoże. Nawóz ten 

ma za zadanie przyśpieszyć proces ukorzenienia się darni. Następnie należy rozwijać zrolowany trawnik rolka obok rolki. 

Darni nie wolno rzucać. 

ź Trawnik ma swoją wilgotność, która po rozłożeniu go spada, wówczas kiedy jeszcze nie jest przyrośniety do podłoża 

zaczyna się kurczyć i powstają szpary. Dlatego też przy rozkładaniu trawy nie wolno jej naciągać.

ź Wystające brzegi należy przyciąć ostrym narzędziem.

ź Po ułożeniu darni całość należy nawodnić i przywałować.

ź Metoda układania darni na wałach oraz skarpach jest identyczna jak na terenie płaskim. Jedynym elementem różniącym 

jest mocowanie trawnika dodatkowymi drewnianymi kołeczkami na rogach (4- 10szt.) w celu zapobiegania zsuwania się 

darni. Taki sposób dotyczy jedynie terenów o znacznym poziomie pochylenia.

ROZKŁADANIE DARNI

ź Przez pierwsze 2-3 tygodnie do momentu ukorzenienia się darni, trawnik należy regularnie podlewać, tak aby ciągle 

był wilgotny.

ź Zaraz po rozłożeniu trawnika rolowanego należy go obficie zlać wodą.

ź Na terenach trudnych, gdzie podlewanie jest problematyczne powinno się brać pod uwagę warunki pogodowe, 

w związku z tym zaleca się rozkładanie trawnika w dni chłodniejsze i pochmurne.

NAWADNIANIE

KARTA PRODUKTU

ź Trawnik rolowany po przyrośnięciu należy pielęgnować w taki sam sposób jak każdy inny trawnik. Wygląd trawnika 

w dużej mierze będzie uzależniony od metody pielęgnacji, częstotliwości oraz poświęconego czasu. Ważne jest regularne 

koszenie oraz nawożenie.

ź Pierwszy raz trawnik rolowany należy kosić gdy przyrośnie się on do podłoża. Następne koszenia powinny następować 

w zależności od potrzeb, tempa wzrostu i oczekiwanego efektu.

PIELĘGNACJA I KOSZENIE
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