
ZAŁĄCZNIK NR 11 
WYTYCZNE ZAKŁADANIA TRAWNIKÓW 

 
1 . Zakładanie trawników z siewu 
Trawniki należy zakładać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Grunt pod odtwarzanym trawnikiem lub jego 
fragmentem należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń. Teren musi być wyrównany i splantowany. 
Grubość nawiezionej warstwy ziemi urodzajnej musi wynosić 15cm. Ziemia urodzajna powinna być 
rozścielona równa warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka 5 kg/100m2). Przed 
wysiewem glebę  należy  uwałować gładkim wałem, a następnie delikatnie spulchnić grabiami. 
Nasiona traw wysiewać w ilości 4 kg na 100 m2. 
Wysiew nasion krzyżowy. Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne. Nasiona najlepiej jest 
wysiać, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C. Trawniki należy zakładać w terminach: 
15.04-15.06 oraz 15.08-15.10. Po wysiewie przykryć nasiona poprzez przemieszanie z ziemią 
grabiami lub wałem kolczatką, lub przykryć ziemią ogrodową z dodatkiem torfu na głębokość 0,5-
1cm. Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło 
przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 
Trawnik mocno podlać zraszaczem lub wężem z dyszą rozpylającą strumień wody. Pierwsze koszenie 
należy wykonać gdy trawa osiągnie 8-10 cm. Ścinamy źdźbła do wysokości około 5,5 – 6 cm, 
następne koszenie przeprowadzamy na wysokość 3,5 – 4 cm. 
  

Prowadzone prace nie mogą wpłynąć na pogorszenie stanu technicznego trawników 
istniejących. W sytuacji, gdy kondycja lub estetyka trawników pogorszy się wykonawca 
zobowiązany jest do ich odtworzenia  (przywrócenia do stanu pierwotnego) zgodnie z 
powyższymi zaleceniami. 
 
 
2. Zakładanie trawnika darniowaniem na skarpach.  
Darń można układać przez cały sezon z wyjątkiem okresów długotrwałej suszy. Nie 
dopuszczalne jest układanie darni w okresie późno jesiennym, kiedy to występuje 
niebezpieczeństwo pojawienie się pierwszych przygruntowych przymrozków. 
Zastosowana darń powinna odznaczać się następującymi cechami: 

- pozostawać w stanie zwilgocenia, 
- posiadać odpowiedni skład gatunkowy roślin i dobrą ich Żywotnością, 
- silnym przerośnięciem korzeniami możliwie cienkiej warstwy podłoża, 
- dużą wytrzymałością na zrywanie.  

Darń należy układać niezwłocznie na przygotowanym gruncie. Należy wytyczyć 
powierzchnię trawnika, następnie przy jego brzegu lub na środku powierzchni należy 
rozłożyć na całej długości, naprężony na palikach sznurek. Wzdłuż sznurka należy rozpocząć 
układanie pierwszych pasów trawnika. Każdą rozwiniętą rolkę należy dokładnie przycisnąć 
do podłoża - za pomocą drewnianego młotka. Kolejne kawałki należy układać ściśle obok 
wcześniejszych, naprzemianlegle - jak cegły w murze, tak by połączenia pasów w sąsiednich 
rzędach nie tworzyły jednej linii. Należy kontrolować poziom płatów trawnika i w razie 
konieczności wyrównywa ć poprzez podsypanie bądź ujęcie podłoża pod rozkładaną darnią. 
W przypadku stwierdzenia w darni obecności chwastów - niezwłocznie należy przystąpić do 
ich usunięcia. Przy wykończeniu krawędzi należy usuwać całych kawałków darni. Należy je 
przyciąć ostrym nożem aby odpowiadały rzeczywistej linii krawędzi trawnika. Darń docisnąć 
do podłoża wałem (po przekątnej) celem dociśnięcia korzeni do powierzchni gleby. Przykryć 
darń drobno przesianym piaskiem/glebą/torfem i dokładnie rozgarnąć wypełniając wszelkie 
szczeliny.  
Po ułożeniu darń podlać taką ilością wody aby spowodować jej przesiąknięcie do podłoża. W 
przypadku układania darni na skarpach o pochyłościach większych niż 30% konieczne jest 
zabezpieczenie jej przed osuwaniem kołeczkami w odstępach 1x1 m. 
Trawnik dopuszcza się do użytkowania po ok. 3 mies. od założenia. 


