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Wybór mi dzy trawnikiem z siewu i z rolki 

bywa trudny. Drugi sposób, cho  coraz po-

pularniejszy, wcale nie wyeliminowa  trady-

cyjnego sposobu zak adania murawy, bo go-

towa dar  jest po prostu droga. Je li jednak 

zdecydujemy si  na taki ekspresowy traw-

nik, pami tajmy, e mo na wybiera  mi -

dzy darni  produkowan  na folii i wycina-

n  z gruntu.

 Aby u atwi  sobie wybór mi dzy mura-

w  z siewu i z rolki, warto przeanalizowa

warunki na terenie, na którym ma powsta

trawnik, a tak e przewidywany sposób jego 

u ytkowania.

Warunki na dzia ce
Wielko  terenu

Trawnik z rolki warto bra  pod uwag , je li 

ma on niewielk  powierzchni . Na du ych 

dzia kach taniej b dzie za o y  trawnik z sie-

wu.

Nachylenie

Na terenie nachylonym za o enie trawnika 

z rolki jest atwiejsze ni  z nasion, które mog

by atwo wyp ukane przez deszcz lub pod-

czas podlewania, je li nie przemiesza si  ich 

starannie z gleb  i nie zwa uje (wyp ukiwa-

nie nasion zale y te  cz ciowo od spoisto ci 

wierzchniej warstwy gleby, mniejsza szansa 

na ich wyp ukanie jest na glebie gliniastej).

Nas onecznienie i wilgotno

Trawnik z siewu. Trawa najlepiej ro nie 

w pe nym s o cu i wtedy, gdy w pod o u ma 

pod dostatkiem wilgoci. Na obszary zacie-

nione trzeba wybiera  mieszanki traw odpor-

nych na zacienienie. S  te  mieszanki na gle-

by ubogie i suche czy skarpy.

Dar  z rolki. Najcz ciej jest produko-

wana z mieszanek przystosowanych do 

Nareszcie
zielonozielono

Trawnik z siewu czy z rolki?

Ma gorzata Cuch

OGRODY

Rodzaje darni z rolki

Z folii. Jest to trawa wysiewana na 2–3-centymetrowej warstwie torfowego pod o a u o-

onego na folii. Po 2–3 miesi cach od wysiewu m od , delikatn  dar  tnie si  na pasy o wy-

miarach 50 × 200 cm (taki pas wa y ok. 15 kg) i w tej postaci sprzedaje. 

Z gruntu. Traw  wysiewa si  na kilkuhektarowych farmach na piaszczysto-gliniastym 

pod o u. Po minimum osiemnastu miesi cach piel gnacji dar  zdejmuje si  z gruntu ma-

szynami ci gnikowymi, które tn  j  na prostok tne kawa ki o wymiarach 40 × 200 × 2 cm 

lub 45,5 × 220 × 2 cm. Rolka zwini ta z takiego kawa ka wa y 12–20 kg. Dar  jest mocna i sil-

nie rozkrzewiona, ale podczas wycinania darni jej system korzeniowy zostaje uszkodzony.

Alternatyw  dla 

trawnika z siewu jest 

gotowa trawa z rolki. 

Cho  daje niemal 

natychmiastowy 

efekt, nie zawsze 

mo e zast pi

dar  zak adan

w tradycyjny sposób. 

Nie wystarczy te

jedynie rozwin  j

niczym dywan, aby 

si  przyj a i ros a

zdrowo.

fot. Archiwum BD
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warunków optymalnych (pe ne nas onecz-

nienie i dostatek wilgoci), a wi c nienada-

j cych si  na stanowiska zacienione czy 

suche. Mo na co prawda zamówi  dar

odporn  na takie warunki, ale na realiza-

cj  takiego zamówienia b dziemy czeka

oko o dwóch miesi cy.

U ytkowanie
Najcz ciej przy domach jednorodzinnych 

zak ada si  trawniki ozdobne (dywanowe)

lub rekreacyjne (u ytkowe), po których 

si  cz sto chodzi i gdzie zwykle bawi  si

dzieci. Rzadziej zak ada si  trawniki spor-

towe, które wymagaj  intensywnej piel -

gnacji, lub ki kwietne. Trawnik powinien 

by  przystosowany do przewidywanego

sposobu jego u ytkowania przez odpo-

wiedni dobór mieszanek traw (ich gatunki 

ró ni  si  na przyk ad odporno ci  na dep-

tanie czy bardzo krótkie koszenie).

Najbardziej uniwersalne s trawniki 

z siewu. atwiej je przystosowa  do przewi-

dywanego sposobu u ytkowanego. Oprócz 

mieszanek nasion przeznaczonych na traw-

niki rekreacyjne i ozdobne mo na te  kupi

mieszanki specjalne – na przyk ad na inten-

sywnie u ytkowane trawniki sportowe, czy 

mieszanki do tworzenia ki kwietnej. Dar

z rolki przeznaczona jest zwykle na trawni-

ki rekreacyjne i ozdobne.

Okres zak adania
Trawnik z siewu. Najlepsze terminy siewu

to prze om kwietnia i maja oraz prze om

sierpnia i wrze nia. Najodpowiedniejsza jest 

wtedy wilgotno  i temperatura, a ryzyko 

wyst pienia suszy czy przymrozków, bar-

dzo gro nych dla kie kuj cych nasion, jest 

niewielkie. Trawnik z siewu mo na zak a-

da  równie  w innych miesi cach, np. let-

nich, jednak trzeba go wtedy bardzo inten-

sywnie podlewa .

Trawnik z rolki. Najlepiej zak ada  go we 

wrze niu lub pa dzierniku, bo niska tempe-

ratura i cz ste deszcze sprzyjaj  ukorzenia-

niu si  traw. Jednak e nie ma te  przeszkód, 

by zak ada  taki trawnik w innym okresie 

sezonu wegetacyjnego: nawet pó n  jesieni

(dar  jest do  odporna na przymrozki) czy 

latem (bo ma silny system korzeniowy). 

Uwaga! Latem nie poleca si  uk ada  darni 

z gruntu, bo jest podatna na przesuszenie.

Kiedy mo na wej
na trawnik?
Trawnik z siewu. Nasiona kie kuj  mniej 

wi cej po 2 tygodniach, pod warunkiem e

trawnik jest w tym czasie podlewany (bez 

podlewania kie kowanie mo e si  znacznie 

opó ni , a cz  nasion – obumrze ). Po wy-

kie kowaniu trawy nie powinno si  na ni

wchodzi  a  do pierwszego koszenia. Na g -

st  muraw  odporn  na deptanie trzeba cze-

ka  kilka miesi cy i w tym czasie kosi  j

dwa razy w tygodniu.

Trawnik z rolki. Jest efektowny wkrótce 

po roz o eniu, ale potem jego wygl d zale y

od tego, jak szybko ukorzeni si  w nowym 

miejscu: 

dar  z folii ukorzenia si  w kilka dni po 

roz o eniu (mo na to sprawdzi , próbuj c

j  lekko unie  nad pod o e). Ryzyko wy-

schni cia w okresie ukorzeniania jest nie-

wielkie, cho  oczywi cie trawa wymaga 

odpowiedniego nawadniania w razie su-

szy. Po u o onej darni mo na chodzi  od 

razu, ale intensywne korzystanie nie jest 

wskazane (nale y odczeka  jeszcze kilka 

dni);

suche. Mo na co prawda zamówi dar

odporn  na takie warunki, ale na realiza-

cj  takiego zamówienia b dziemy czeka

oko o dwóch miesi cy.

U ytkowanie
Najcz ciej przy domach jednorodzinnych

zak ada si  trawniki ozdobne (dywanowe)

lub rekreacyjne (u ytkowe), po których

si  cz sto chodzi i gdzie zwykle bawi  si

dzieci. Rzadziej zak ada si  trawniki spor-

t któ j i t j i l

dzo gro nych dla kie kuj cych nasion, j

niewielkie. Trawnik z siewu mo na zak

da  równie  w innych miesi cach, np. l

nich, jednak trzeba go wtedy bardzo int

sywnie podlewa .

Trawnik z rolki. Najlepiej zak ada g

wrze niu lub pa dzierniku, bo niska te

ratura i cz ste deszcze sprzyjaj  ukorze

niu si  traw. Jednak e nie ma te  przesz

by zak ada  taki trawnik w innym okre

t j t ó j

no

 Mieszanka nasion przeznaczona na trawniki in-

tensywnie u ytkowane powinna zawiera  nasiona 

nast puj cych traw: ycica trwa a, kostrzewa czer-

wona, kostrzewa trzcinowa, kostrzewa owcza i wie-

chlina kowa

fo
t.
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Koszt trawnika z siewu to 5–20 z /m2,

natomiast z rolki – 20–40 z /m2

 Dar  z siewu i uk adana z rolek wymagaj  podobnej piel gnacji (koszenia, nawadniania, nawo enia, 

wygrabiania martwych cz ci ro lin, wertykulacji, aeracji i piaskowania), zapewniaj cej trawie zdrowy 

i pi kny wygl d

fo
t.
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Przygotowanie pod o a pod trawnik
Jest zawsze takie samo, niezale nie od rodzaju trawnika. Zaczynamy od oczyszczenia 

pod o a z kamieni, korzeni i pozosta o ci po budowie, usuwamy te  chwasty wieloletnie. 

Trawy najlepiej rosn  w glebie lekko kwa nej (pH 5,5–6,5), lekkiej i próchnicznej. Je li pod-

o e jest zbyt kwa ne, posypujemy je wapnem lub kred , je li gliniaste – dodajemy do nie-

go piasku, a je li piaszczyste – kompostu. Gdy w ogrodzie ziemia jest nieurodzajna, najle-

piej roz o y  na niej oko o 10 cm warstw yznej gleby. Oko o trzech tygodni przed siewem 

rozk adamy nawóz wielosk adnikowy lub nawóz do trawników. Na koniec teren nale y wy-

równa  (np. at  drewnian ) i zwa owa .
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Ogrody

dar  z gruntu  ma skracane (nawet o po o-

w ) korzenie, kiedy jest oddzielana od pod o a. 

Opó nia to jej ukorzenienie na nowym miej-

scu, a wi c atwiej mo e doj  do jej przesusze-

nia. Po trawniku z darni mo na chodzi  dopie-

ro po dwóch tygodniach od jego u o enia.

Koszty
Zale  od wielko ci trawnika (im wi kszy, 

tym taniej wypada ka dy metr kwadrato-

wy), od ukszta towania terenu (dro sze jest 

zak adanie trawnika na pochy o ciach), a je-

li to trawnik z rolki – tak e od rodzaju dar-

ni. Oczywi cie wydatki mo na ograniczy ,

je li prace wykonuje si  samodzielnie, wte-

dy podstawowym wydatkiem s  nasiona: 

1 kg nasion mieszanki trawnikowej (wystar-

czy na obsianie ok. 40 m2 gruntu) – 15–25 z .

Etapy zak adania trawnika z siewu
Zakup nasion. Do obsiania powierzchni 100 m2 potrzeba 2–3 kg nasion, ale e cz

z nich zwykle wyjadaj  ptaki, warto kupi  oko o 10% wi cej nasion, aby by  zapas na dosie-

wanie trawy w pustych miejscach. Je li trawnik zak adamy na ma ej powierzchni, obsiany 

teren mo na zabezpieczy  siatk , któr  rozwiesza si  ok. 10 cm nad ziemi , je li jednak po-

wierzchnia jest du a – lepiej g ciej posia  traw  (4–5 kg nasion na 100 m2). 

Siew. Przeprowadzamy go w dzie  bezwietrzny i pochmurny, wysiewaj c nasiona krzy-

owo: po ow  id c wzd u  terenu, po ow  – w poprzek. Przed siewem (a tak e co jaki  czas 

w trakcie pracy) nasiona nale y dok adnie wymiesza . Ma y teren mo na obsia  r cznie, do 

wi kszego lepiej u y  siewnika do nasion i nawozów, który zapewnia równomierny siew. 

Po wysianiu nasiona przysypujemy maksimum 2-centymetrow  warstw  przesianej ziemi 

kompostowej lub mieszamy je grabiami z wierzchni  warstw  gleby. 

Wa owanie. Zabieg ten ma na celu doci ni cie nasion do ziemi, dzi ki czemu atwiej 

b d  pobiera  wod  z pod o a. Wa owanie zapobiegnie tak e wywiewaniu nasion przez 

wiatr i wymywaniu ich przez deszcz. 

Podlewanie. Trawnik podlewamy rozproszonym strumieniem wody, tak by nie wyp uka

nasion.

Dar  w rolkach mo na przechowywa  najwy ej

jedn  dob : rolki nale y umie ci  w cieniu na pryzmie 

z o onej nie wi cej ni  z pi ciu warstw. D u sze 

przechowywanie mo e prowadzi  do przesuszenia 

korzeni traw lub zaparzenia d be

fo
t.
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Jak si  zak ada 
trawnik z rolki?
Uk adanie p atów darni nie jest skompliko-

wan  czynno ci , ale to bardzo ci ka praca. 

Jeden pracownik mo e w ci gu dnia u o y

100 m2 trawnika. Prac  t  najlepiej zaplano-

wa  na jeden dzie , bo przetrzymywanie dar-

ni w rolkach mo e doprowadzi  do jej znisz-

czenia. 

Zakup darni. Dobrej jako ci dar  jest in-

tensywnie zielona, bez chwastów i ma g ste, 

bia e korzenie. Jej p aty powinny mie  jedna-

kowe wymiary (co u atwia ich uk adanie) i nie 

powinna si  z nich osypywa  ziemia. Nie po-

winny te  rozpada  si  po uniesieniu za jeden 

koniec: je li tak si  dzieje, dar  jest przesuszo-

na i b dzie si  trudniej przyjmowa . Warto ku-

pi  ok. 5% wi cej darni, ni  wynika z oblicze

– na ewentualne dosztukowywanie. 

Uk adanie. Dar  najlepiej uk ada  od razu 

po przywiezieniu. Przed u o eniem ka dego 

kolejnego pasa darni fragment terenu, jaki ma 

by  ni  przykryty, nale y dobrze podla  rozpro-

szonym strumieniem wody, co zag ci pod o e

i przyspieszy ukorzenianie si  trawy.

Uk adanie dobrze jest rozpocz  wzd u

ciany budynku lub wzd u  ogrodzenia. Rolki 

rozwija si  tak, by w ka dej z nich d b a trawy 

skierowane by y w t  sam  stron  (wszystkie 

„z w osem” lub wszystkie „pod w os”), dzi -

ki czemu trawnik b dzie wygl da  jednolicie. 

Po u o eniu kilku pasów darni delikatnie do-

ciska si  je do pod o a grabiami lub ubija-

kiem drewnianym, by nie pozosta y pod nimi 

p cherze z powietrzem. 

Prace ko cowe. Brzegi trawnika przycina 

si  (np. ostrym no em), aby nada  mu odpo-

wiedni kszta t. Miejsca odci tych fragmentów 

uzupe nia si  ziemi , by uchroni  kraw dzie 

darni przed wysychaniem. U o ony trawnik 

wyrównuje si  przez wa owanie, po czym ca-

o  obficie podlewa (aby sprawi , czy jest 

dostatecznie podlany, mo na unie  brzeg 

p ata: powinien by  na wskro  przesi kni ty 

wod ).

 Po podlaniu w niektórych miejscach mog

ukaza  si  przerwy mi dzy p atami: nale y je 

wype ni  torfem i obsia  mieszank  traw lub 

uzupe ni  klinami z darni.

P aty darni nale y u o y ci le jeden przy drugim, 

a po czenia p atów w s siaduj cych rz dach

powinny si  mija  jak spoiny cegie  w murze

fo
t.
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Zarówno trawnik z rolki – po u o eniu, jak i z siewu 

– po wysianiu nasion, wa ujemy za pomoc  walca 

o wadze nieprzekraczaj cej 90 kg, pracuj c w dwóch 

prostopad ych kierunkach, a nast pnie obficie 

podlewamy
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Trawnik z siewu czy z rolki?

 Koszt trawnika z siewu (materia  i robo-

cizna – wraz z przygotowaniem pod o a): 

5–20 z /m2.

 Koszt trawnika z rolki (materia  i roboci-

zna – wraz z przygotowaniem pod o a): 

20–40 z /m2, w tym dar :. 

 z folii: 8–15 z /m2;

 z gruntu: 5–8 z /m2.

Do ceny darni trzeba te  doliczy  koszt 

transportu i robocizny (chyba e chcemy 

u o y  j  sami). 

Podlewanie

Systematycznego podlewania wymaga zarów-

no trawnik z siewu, jak i uk adany z gotowej 

darni. Kie kuj ce nasiona nie znosz  suszy, 

dlatego pod o e powinno by  stale wilgotne, 

dopóki wszystkie gatunki traw nie wykie kuj .

Nie nale y te  dopuszcza  do przesuszania 

wie o u o onej darni: zaniedbanie podle-

wania w czasie upa ów mo e spowodowa  jej 

zniszczenie. W pierwszym tygodniu po roz o-

eniu p atów podlewa si  je codziennie, w na-

st pnym – co 2–3 dni. 

Uwaga! Z podlewaniem nie nale y przesa-

dza : zbyt du a wilgotno  hamuje rozwój ko-

rzeni, bo utrudnia dost p powietrza. 

Ka dy dojrza y trawnik nale y podlewa

systematycznie rozproszonym strumieniem 

– tak d ugo, a  ziemia b dzie wilgotna do g -

boko ci oko o 15 cm, a nast pnie powtarza

podlewanie, gdy wierzchnia warstwa wy-

schnie na g boko  kilku centymetrów. 

Koszenie

Pierwsze koszenie trawnika z siewu przepro-

wadza si , gdy d b a osi gn  ok. 8 cm d u-

go ci: skraca si  je wtedy o 1–1,5 cm. Kolejne 

dwa, trzy razy kosi si  podobnie, a potem co-

raz ni ej a  do wysoko ci 3–6 cm.

Pierwsze koszenie trawnika z rolki prze-

prowadza si , gdy trawa dobrze si  ukorzeni, 

a wi c co najmniej trzy tygodnie od u o enia.

Koszenie dojrza ego trawnika rozpoczyna 

si  w kwietniu, gdy d b a osi gn  wysoko

8–10 cm (przycinamy je do wysoko ci 2–3 cm). 

Od po owy maja do ko ca czerwca (okres in-

tensywnego wzrostu trawy) powinno si  kosi

trawnik co 3–4 dni lub raz w tygodniu (cho-

cia  dopuszczalna jest nawet 2–3-tygodniowa 

przerwa) i zaprzesta  koszenia w okresie su-

szy. Wysoko d be  regularnie koszonego 

trawnika powinna wynosi  3–6 cm. Od wrze-

nia koszenie powinno by  rzadsze, a w dru-

giej po owie pa dziernika, po wygrabieniu 

z trawnika ostatnich opad ych z drzew li ci,

kosi si  go ostatni raz w sezonie (traw  tnie 

si  wy ej – na wysoko  5–7 cm). 

Nawo enie

Niepotrzebne jest nawo enie trawnika z rol-

ki w pierwszym sezonie, bo w trakcie uprawy 

darni na sprzeda  jest ona bardzo intensyw-

nie zasilana. Nowy trawnik z siewu nale-

y zasili  po raz pierwszy wczesn  jesieni .

W kolejnych sezonach, zarówno trawnik z rol-

ki jak i z siewu, nawozi si  wiosn  i w drugiej 

po owie lata – uniwersalnym nawozem wie-

losk adnikowym lub nawozem do trawników. 

Jesieni  mo na zastosowa  nawóz zimowy 

(z ma  ilo ci  azotu). Nawo enie wykonuje 

si  po deszczu lub podlewaniu, gdy d b a

trawy s  ju  suche.

Ile z tym roboty?

REKLAMA

BD4_trawnik.indd 149BD4_trawnik.indd   149 2010-03-21 18:16:312010-03-21   18:16:31


