10 TAJEMNIC TRAWNIKA
1. ZIEMIA POD TRAWNIK
Fundamentem naszego trawnika jest podłoże. Powinno ono być próchniczne, o odczynie lekko
kwaśnym (pH 5,5-6,5). Jeśli nasza rodzima gleba jest gliniasta, w celu jej rozluźnienia warto dodać
piasek. W przypadku gleb piaszczystych, dobry efekt daje kompost. Jeśli mamy takie możliwości
korzystne jest nawiezienie 10 cm warstwy lekkiego, próchnicznego podłoża.

2. SIATKA NA KRETY
Niestety, nie tylko krety są utrapieniem naszego
trawnika. Często nasi zwierzęcy pupile rozkopują
trawnik. Montując siatkę, rozwiązujemy problem
zarówno z kretem jak i nornicą, a dodatkowo
zniechęcamy naszych pupili do kopania w trawniku.

3. ODPOWIEDNIA MIESZANKA
Istniejące na rynku firmy oferują nam szereg mieszanek trawnikowych, których wybór powinien
zależeć od naszych możliwości i potrzeb. Warto przyjrzeć się istniejącym wariantom i dobrze zrozumieć
ich przeznaczenie. Trawy gazonowe i sportowe, tworzące zwarty i piękny dywan, wymagają więcej
pielęgnacji, częstszego koszenia, dobrego nasłonecznienia i optymalnej ilości wody. Jeśli nie możemy
zapewnić tych wszystkich elementów należy rozważyć mieszankę parkową lub uniwersalną, albo
dedykowaną terenom suchym i nasłonecznionym oraz mieszanki na stanowiska zacienione.
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Wspaniałym rozwiązaniem jest trawa z rolki. W przypadku trawy z siewu
pierwsze trzy tygodnie są krytyczne. Bardzo ważne jest pilnowanie
regularnego podlewania, nasiona trawy mogą być zmyte
przez ulewne deszcze, rozgrzebane przez zwierzęta lub
zjedzone przez ptaki. Dopiero po 3 tygodniach możemy
zacząć delikatnie użytkować trawnik. Decydując się na
trawę z rolki, zapewniamy sobie gotowy do użytkowania
trawnik z dnia na dzień. Należy jednak pamiętać, że
pierwsze parę dni jest kluczowych dla przyjęcia się darni
na nowym stanowisku.
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TRAWA Z ROLKI?

4. WERTYKULACJA
Wertykulację należy przeprowadzić wczesną wiosną, gdy trawnik zacznie rosnąć po zimie. Jeśli
zdążył wybujać, przed przystąpieniem do zabiegu należy go skosić. Istnieje kilka sposobów
i narzędzi do wertykulacji. Jeśli mamy mały trawnik i dużo siły możemy skorzystać
z wertykulatora ręcznego. Dużo wygodniejsze są wertykulatory elektryczne lub spalinowe,
które dodatkowo posiadają kosz. Głębokość zabiegu ustalamy na podstawie gęstości trawnika
i ilości filcu. Jeśli wertykulator wyrywa zdrową, zieloną trawę z korzeniami, musimy podwyższyć
wysokość ostrzy. Po pierwszym zabiegu zgrabiamy uzyskany filc. Wertykulację należy
powtórzyć prostopadle do pierwszego zabiegu, a następnie zgrabić pozostały filc.

5. UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW
Po wykonanej wertykulacji warto dokonać uzupełnienia ubytków w trawniku. Do tego celu
najlepiej wykorzystać mieszankę traw, która była użyta na całości trawnika. W innym
przypadku można skorzystać z oferowanej przez producentów, mieszanki dedykowanej
renowacji trawnika.
Miejsce ubytku powinno być dokładnie wygrabione z filcu i liści, a następnie zasiane mieszanką
trawnikową. Nasiona pokrywamy cienką, do 1 cm grubości, warstwą torfu odkwaszonego
i podlewamy.

6. PODLEWANIE
Potrzeby wodne trawnika zależą od temperatury,
nasłonecznienia i rodzaju gleby na jakiej rośnie. W czasie
upalnych, słonecznych dni trawnik powinien być podlewany
nawet dwa razy dziennie. Idealnym rozwiązaniem jest
automatyczny system nawadniający. Dobrze wykonany układ
zapewnia wydajność i dostosowanie do potrzeb trawnika
w różnych jego częściach. Dzięki sterownikowi i czujnikowi
deszczu możemy ustawić częstość i długość podlewania
zależnie od pory roku i opadów atmosferycznych, tak aby
trawnik zawsze otrzymywał potrzebną dawkę wody.
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Przy tak intensywnym wzroście, trawnik ma duże zapotrzebowanie na składniki pokarmowe.
Głównym składnikiem, odpowiedzialnym za przyrost trawy jest azot. Jeśli zapewnimy mu
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7. NAWOŻENIE

nawóz, który stopniowo uwalnia ten składnik, uzyskamy trawnik
o wyrównanym wzroście. Stosując BioGardena ekologiczny nawóz do
trawników możemy osiągnąć ten efekt, a także dodatkowe benefity,
takie jak użyźniona gleba, lepsze rozkrzewienie trawy i mniejsza ilość
koszenia. Pamiętajmy, że trawnik jest miejscem zabaw naszych dzieci
i zwierząt. Zadbajmy, aby był dla nich bezpieczny.
Sztuczne nawozy, choć niewidoczne, utrzymują się w
glebie oraz na liściach trawy. W ten sposób mogą być zjadane i wdychane przez
naszych podopiecznych i powodować zatrucia oraz nadwrażliwości. Nawóz do
trawników BiOgardena jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska
naturalnego.

8. KOSZENIE
Regularne
koszenie
jest
jednym
z ważniejszych zabiegów pielęgnujących
trawnik. Jeśli zaniedbamy tę czynność,
źdźbła u podnóża trawy zaczną się
przebarwiać i po skoszeniu trawnik będzie
wyglądała
nieatrakcyjnie.
Wysokość
koszenie zależy od mieszanki traw
(gazonowe możemy ciąć nawet do 3 cm
wys.), a także od naszego upodobania. Jeśli trawnik nieco
zarósł, powinniśmy kosić go na dwa razy, zaczynając od
wysokości 8 cm. Jeśli nasza kosiarka nie posiada kosza, po
zabiegu należy wygrabić ścięte źdźbła.

9. ODCHWASZCZANIE
Na rynku istnieje szereg chemicznych preparatów do usuwania chwastów z trawnika. Są to
jednak produkty szkodzące środowisku, niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Choć praca jest
bardzo czaso- i energochłonna, gorąco polecane jest mechaniczne odchwaszczanie trawnika
oraz częste koszenie w celu ograniczenia zawiązywania nasion przez chwasty.

10. GRABIENIE
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W okresie jesiennym trzeba zwrócić szczególną uwagę na spadające liście. Pozostawione
niezgrabione nie przepuszczają promieni słonecznych, przez co niszczą trawę, na której
zalegają.

