NajwaŜniejsze gatunki traw:
Lolium perenne – Deutsches Weidelgras – śycica trwała
Poa pratensis – Wiesenrispe – Wiechlina łąkowa
Festuca rubra commutata – Horstrotschwingel – Kostrzewa kępowa
Festuca rubra rubra – Ausläuferrotschwingel – Kostrzewa rozłogowa
Festuca rubra trichophylla – Kurzausläuferrotschwingel – Kostrzewa
krótkorozłogowa
Agrostis – Straußgräser – Mietlica
Festuca rubra arundinacea – Rohrschwingel – Kostrzewa trzcinowa

Lolium perenne - śycica trwała
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luźno kępowa
Liście z rowkami
Lśniący spód
Fioletowo czerwone pędy
Szybki wzrost
Wytrzymała i odporna na
deptanie
Odporna na konkurencje
Gatunek który się rozkrzewia
Odpowiedni gatunek na renowacje
WyŜsze zapotrzebowanie na azot 25-35 g N/m² na rok
Kiełkowanie 7 -15 dni
500 – 600 nasion na gram

Poa pratensis - Wiechlina łąkowa
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Trawy z rozłogami podziemnymi
Rowki wzdłuŜ nerwu środkowego
Liczne rozłogi
Mniejsze zapotrzebowanie na światło
Powolne kiełkowanie
Gęsta równa darń
Odporna i wytrzymała
WaŜna dla produkcji traw w rolce
Względnie odporna na suszę
Bardzo dobre właściwości regeneracyjne
Szybko zarasta puste miejsca
Odmiana odpowiednia do regeneracji
WyŜsze zapotrzebowanie na azot 25-35 g N/m² na rok
Kiełkowanie 15 -25 dni
Około 4000 nasion w gramie

Festuca rubra - Kostrzewa czerwona
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kępowa (F.commutata) albo rozłogowa
Blaszki liściowe nitkowate lub wąskie;
Głębokie znamię
Krótkie rozłogi (Festuca .trichophylla - półkępowa)
Wysoka gęstość
Odporna na krótkie koszenie – Golf ( Green)
Odporna na sól
Małe wymagania azotu
Odporna na suszę i cień
Kiełkowanie 10 -18 dni
Około 1000 nasion w gramie

Właściwości odmian traw Profi- Line
-

Szybkie kiełkowanie
Budują trwałą i mocną darń
Trawy drobnoziarniste w soczystym kolorze zielonym
Mniejsze zapotrzebowanie koszenia
Najlepsze właściwości koszenia
Wysoka odporność na choroby traw
Odpowiednie na kaŜdą ziemię ogrodową

Zestawienie gatunków traw.
Zastosowanie dobrej jakości i koszty.
Gatunek
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Przy wymaganiu 30000 nasion/ m² trzeba
zwiększyć dawkę >35g/m²!

Wysiew nasion
Wysiew:
•
•
•
•
•
•

Wysiew ręczny lub za pomocą siewnika na krzyŜ
Wysiew nasion drobnych wymaga doświadczenia
W zaleŜności od mieszanki i terminu wysiewu wysiewamy
25 – 50 g / m2
Przy renowacji trawnika 5 – 15 g / m2
Nasiona naleŜy przegrabić (nie głębiej niŜ 0,5-1cm) i
zwałować powierzchnię
Trawniki z rolki, szybkie ułoŜenie; moŜliwość późnego
zakładania. Po ułoŜeniu naleŜy zwałować cały trawnik!!!

Podlewanie
•
•
•
•
•
•
•

Nasiona traw muszą być nawadniane
Przez pierwsze 2-3 tygodnie podłoŜe musi być stale
wilgotne aby nasiona mogły bez problemu wykiełkować
Podlewanie późnym wieczorem lub nocą około 5-10
minut
75 – 90 % rośliny trawy to woda juŜ 5 – 10% utrata
wilgoci prowadzi do wymarcia
Przy normalnej letnie pogodzie trawnik wymaga od 10
do 15 litrów wody na metr kwadratowy
Przy duŜej ilości innych roślin przy trawniku naleŜy
zwiększyć zapotrzebowanie wody
Trawnik powinien być nawadniany równomiernie

Pielęgnacja
Koszenie
•
•
•
•

•
•
•

Pierwsze koszenie przy wysokości 8- 10 cm; bardzo
waŜne przy pierwszym koszeniu są ostre noŜe
Usunąć skoszoną trawę
Przy regularnym koszeniu wyginą chwasty
Najlepiej jest kosić regularnie raz na tydzień na
wys. 4-5 cm przy słonecznych stanowiskach i na
wys. 5- 6 cm w cieniu.
Przy pierwszym koszeniu po długim okresie nie naleŜy
skracać trawy więcej niŜ o połowę
NaleŜy zacząć nawozić trawnik
Nie naleŜy kosić trawnika bardzo krótko na zimę.

Koszenie
• Częstotliwość i termin koszenia zaleŜą od wysokości trawnika i
jego wzrostu
• Wymieranie: obetniemy na krócej niŜ 1/3 normy; obcięcie 3 cm
trawnika gdy ma wysokość 4,3 cm.
Typ trawnika

Ilość koszeń/
Okresy wegetacji

Wysokość
w mm

Wzrost wys./ mm

Ozdobny

20 – 40

15 - 25

30 - 50

UŜytkowy

10 – 20

35 – 45

70 – 90

Sportowy

20 – 45

25 – 40

50 – 70

1–2

70 – 80

-

120 – 150

3–5

7 - 12

Zieleń miejska
Golfowy

Wertykulacja:
•
•
•
•
•

•

Wertykulacja usuwa filc i obumarłe rośliny z trawnika
Najlepszy termin to od połowy marca do połowy
września
Trawnik powinien być suchy i skoszony na wys. 3 cm
Werykulacja powinna być dokonana jednorazowo w
roku i nie za głęboko (od ok. 5 mm grubości filcu)
Najlepiej po wertykulacji uzupełnić luki mieszanką do
regeneracji tak, aby w miejscu skąd usunęliśmy
obumarłą trawę nie wyrosły chwasty
Wertykulować naleŜy przy bardzo zbitej powierzchni na
nieduŜej głębokości (ok. 3 mm)

Areacja
• Areacja moŜe być wykonywana raz na dwa trzy
lata, w miejscach często ugniatanych raz do
roku. Bardzo dobrze wpływa na wzrost trawnika
• Tworzymy otwory o głębokości od 7 do 16 cm
• Proces ten pomaga w napowietrzeniu trawnika i
nawodnieniu przy zbitej glebie
• Otwory są zapełniane piaskiem, który
zapobiegnie kolejnemu zbiciu gleby i bardzo
dobrze przenika składniki odŜywcze i wodę

NawoŜenie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azot do tworzenia nowych liści traw
Fosfor rozrost korzeni
Potas budowa komórek i gospodarka wodna
Magnez budowa chlorofilu
śelazo wyrazisty i mocny kolor
Wapń budowa komórek i rozwój korzeni
Głównym składnikiem jest azot
Optymalne proporcje: N - P – K 1 : 0,3 : 0,8
NawoŜenie zaleŜy od mieszanki trawy, jakości gleby
Norma to 20g N na metr kwadratowy/rok; w trzech dawkach
nawoŜenie na zimę potasem: październik
Powinno się nawozić 2-3 razy w roku od marca do października
odpowiednim nawozem do trawników

NawoŜenie
•
•
•
•
•

Najlepiej nawozić na krzyŜ
Przestrzegać dawki nawozu tak, aby nie przenawozić
Najlepiej nawozi się urządzeniami rotacyjnymi
Nawozić powinno się tylko suchy trawnik
NawoŜenie powinno odbywać się w odpowiednim czasie
tak, aby wspomóc rozwój trawnika

Wybór traw Profi- Line:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koszt nasion przy zakładaniu lub renowacji zniszczonego
trawnika to niewielka składowa całej inwestycji. Dlatego teŜ lepiej
wybrać nasiona wysokiej jakości Profi- Line.
Najlepsze gatunki traw i ich zestawienie do wszelkich
zapotrzebowań
Dobranie najlepszej jakości nasion
Drobnoziarniste nasiona o duŜej sile kiełkowania
WyróŜniające się opakowanie
Wyczerpująca informacja o produkcie
Częsta wymiana na nowe lepsze odmiany
ZróŜnicowane opakowania
Wszechstronna informacja o produkcie

