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Zasady odtworzenia i renowacji trawników 

1. ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW 

1. Przygotowanie terenu 

a. zdjęcie ziemi z darnią i wszystkimi zanieczyszczeniami (typu: gruz, szkło, kamienie, metale) 

na głębokość 7 cm poniżej poziomu krawężnika lub/i 5 cm poniżej poziomu otaczającego 

gruntu; jeżeli poziom gruntu jest właściwy należy jedynie usunąć darń; 

b. wywóz ziemi wraz z darnią i zanieczyszczeniami; 

c. ręczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na głębokość 15 – 25 cm; 

Uwaga: powyższy punkt dotyczy wykonywania prac poza rzutem koron drzew. Podczas 

wykonywania prac w zbliżeniu do drzew lub krzewów, po natrafieniu na korzenie w płytkich 

warstwach gleby należy zrezygnować z przekopywania gruntu. 

d. usunięcie z przekopanej gleby i wywiezienie zanieczyszczeń (typu: gruz, szkło, kamienie, 

metale), kłączy i korzeni chwastów; 

e. dowóz i równomierne rozłożenie ziemi urodzajnej – warstwa grubości 5 cm na całej 

powierzchni, 

f. wyrównanie i zwałowanie powierzchni z zastrzeżeniem, że docelowy poziom gruntu 

powinien być obniżony o ok. 2 cm poniżej krawężników i obrzeży, równy z poziomem 

przylegającego gruntu. 

2. Wysiew 

Siew traw w ilości 25 g/m² powinien odbywać się w dni bezwietrzne, przy umiarkowanej 

temperaturze i stosunkowo wysokiej wilgotności powietrza. Po wysiewie nasiona należy przykryć 

0,5 – 1 cm warstwą ziemi, a następnie zwałować. W okresie kiełkowania, tj. 10–14 dni od wysiewu, 

trawnik należy systematycznie podlewać. Strumień wody nie powinien być zbyt intensywny, aby 

nie doszło do wymycia nasion. W pasach zieleni przyulicznej należy zastosować mieszanki 

trawnikowe przeznaczone na stanowiska o dużej toksykacji gleby, małej żyzności i wilgotności, np.: 

Zestaw nr 1 (miejsca słoneczne): 

− Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) 80%, 

− Życica trwała (Lolium perenne) 10%, 

− Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) 10%. 

Zestaw nr 2 (miejsca zacienione): 

− Życica trwała (Lolium perenne) 15%, 

− Kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra ssp. rubra) 30%, 

− Kostrzewa czerwona kępkowa (Festuca rubra ssp. commutata) 25%, 

− Kostrzewa różnolistna (Festuca heterophylla Lam.) 10%, 

− Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) 10%, 

− Kostrzewa owcza (Festuca ovina) 10%. 
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Nasiona nie mogą mieć objawów zagrzybienia. 

2. PIELĘGNACJA 

Trawniki powinny być pielęgnowane co najmniej do czasu równomiernego wzejścia trawy 

na wysokość 10 cm i jednokrotnego jej skoszenia na 1/3 wysokości. 

3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA TRAWNIKÓW DO ODBIORU 

Po zakończonych pracach i pierwszym koszeniu teren powinien zostać zgłoszony do protokolarnego 

odbioru. 


