
8-10 cm
6 cm

Regularne koszenie 1-2 razy w tygodniu lub codziennie (robot koszący lub kosiarka wrzecionowa)
Regularne nawożenie - wg. planu nawozowego
Wertykulacja minimum raz w sezonie - najlepiej jesienią (wrzesień/październik)
Aeracja w razie potrzeby
Piaskowanie w zależności od zapotrzebowania trawnika
Odchwaszczanie - regularnie po przez mechaniczne usunięcie chwastów z trawy oraz środkami
chemicznymy stosując preparaty środków ochrony roślin
Krawędziowanie
Wapnowanie
Wałowanie
Dosiewka
Rozbijanie krup lodowych (zimą zwłaszcza styczeń-marzec)

Kolejne dwa koszenia również gdy trawa osiągnie około 8 cm i skracamy do 5-6 cm. Przy kolejnych
koszeniach schodzimy do pożądanej wysokości ale nie niżej niż 4,5 cm.

Po pierwszym sezonie NIE PRZEPROWADZAMY WERTKULACJI

Zalecane zabiegi trawnikowe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

Firma GRABLI stosuje wyłącznie mieszanki traw producenta BARENBURG lub Keepenkerl.

Jak dbać o trawnik?
Pierwsze koszenie murawy z siewu przeprowadzamy po kilku tygodniach – 8–10 cm źdźbła skracamy co najwyżej
o 1/3 długości.

Trawnik

Jak podlewać?
Latem, podlewanie trawnika powinno odbywać się wczesnym rankiem lub po zmierzchu, kiedy słońce
nie odparowuje błyskawicznie wody. Podlewanie w czasie dużego nasłonecznienia może doprowadzić
do wypalania liści, kiedy to krople wody skupiają promienie słoneczne. Ilość wody wykorzystanej do
optymalnego podlania trawnika zależy od gruntu. Przyjmuje się, że optymalna dawka wody wynosi 5
litrów na 1m kwadratowy dla gruntu przepuszczalnego i 3 litry dla gruntu nieprzepuszczalny jak np.
gliny. Warto też pamiętać, że lepiej podlewać obficie i rzadziej, niż mało i często.

Jak dbać o system automatycznego nawadniania? 
Wiosną zanim go uruchomimy należy przeczyścić dysze i wyregulować zasięg zraszaczy oraz wykonać
przegląd elektrozaworów. Zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie mają bowiem negatywny wpływ na
poszczególne części instalacji.
Jesienią wyłączamy system i zabezpieczamy go przed mrozem, należy wydmuchać wodę z systemu
podłączając kompresor do zaworu zamontowane w skrzynce z elektrozaworami.
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