
  
Załącznik nr 7 zabiegi pielęgnacyjne 
Pielęgnacja trawników 

 
a) Koszenie  

-  regularne koszenie trawników w okresie od wiosny do jesieni, raz na 1 - 2 tygodnie, w zależności 
od pory roku. 

-  wykonanie pierwszego koszenia gdy trawa osiągnie wysokość 8-10cm. Skrócenie jej do wysokości 
ok. 50mm.  

-  następne koszenia na mniejszą wysokość - ok. 35mm (tak by nie przekraczał 50mm i nie był krótszy 
niż 25mm). Zalecane jest wyższe, ale częstsze koszenie). 

-   ostatnie koszenie nie później niż do połowy października. Wykonane na wysokość ok. 40mm, ale  
nie mniej niż 25mm.  
 

b) Nawożenie 
-   trzykrotne nawożenie trawników w okresie od wiosny do jesieni. 
-   stosowanie nawozu wieloskładnikowego. 
-  pierwsze nawożenie wiosną długo rozkładającym się nawozem w ilości 2,5 kg/100m2 lub innym 

nawozem o stosunku N azot:P fosfor:K potas= 15:15:15 w ilości 3,5kg/100m2. 
-  ostatnie nawożenie najpóźniej pod koniec sierpnia nawozem o stosunku N:P:K = 3:12:12 w ilości 

7,0 kg/100m2. 
-  nawożenie wykonywane po skoszeniu i zgrabieniu trawy. 
-  po aplikacji nawozu obfite podlanie trawnika. 
 

c) Podlewanie 
-  częstotliwość podlewania zależy od warunków pogodowych. Największe zapotrzebowanie 

na wodę występuje w okresie intensywnego wzrostu traw to znaczy w maju i sierpniu.  
-  podlewanie trawnika rano (nie później niż do godz. 9) lub wieczorem (nie wcześniej 

niż po godz. 19) w celu uniknięcia strat powodowanych odparowaniem wody.  
 

d) Dosiewanie trawy 
-  bieżące dosiewanie trawy w miejscach braków i wypadów. 
 

e) Zwalczanie chwastów 
-  częste koszenie i właściwa pielęgnacja trawnika skutecznie ograniczają występowanie chwastów 

wieloletnich. 
-  ręczne usuwanie chwastów.  
-  w przypadku dużego stopnia zachwaszczenia może okazać się niezbędne zastosowanie 

chemicznych środków chwastobójczych (MNISZEK 540 SL lub STARANE 250 EC – stosowane 
zgodnie z zaleceniami producenta). 

-  jeżeli niezbędne, wykonać opryski selektywnym herbicydem.  
-  opryski wykonywać przy bezwietrznej pogodzie, nie po deszczu i nie kiedy deszcz jest 

spodziewany. 
 

f) Wyrównywanie brzegów trawnika 
-  niedopuszczanie do przerastania trawy poza krawężnik chodnika 
- niedopuszczenie do wrastania trawy na teren rabaty  
-  czynność wykonywana na bieżąco. 
 

g) Wygrabianie liści drzew i krzewów z powierzchni trawnika 
- za pomocą grabi lub miotło-grabi wachlarzowych 
- czynność wykonywana na bieżąco 
 
W przypadku konieczności sypania chodników solą należy zwrócić uwagę, by sól nie dostawała się 
na tereny zielone, zarówno na trawniki jak i na rabaty 


