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Jak si

(nie) robi trawnik

Uzgodnienia wst pne
Szukamy wykonawców w Internecie. Padaj  ceny ok. 5 z /m2 i do  odleg e terminy reali-

zacji. Umawiamy si  na rozmow  z wykonawc , który wst pnie wycenia na 3 z /m2 i mo e

zabra  si  do roboty w najbli szym czasie. Po obejrzeniu dzia ki uzgadniamy z wykonawc

plan robót, harmonogram i wycen  poszczególnych etapów. Ca o  b dzie jednak kosztowa

25 000 z  brutto.

Koszenie
Teren dzia ki jest miejscami nierówny (wykopy po szklarniach), zatem b dzie troch  robo-

ty dla koparki. Zreszt  ca  dzia k  trzeba b dzie równa  spychaczem. Mimo to wykonaw-

ca uwa a , e prace trzeba rozpocz  od koszenia zesz orocznych chwastów, bo koparka-spy-

chacz nie da aby sobie z nimi rady. W po owie marca, gdy zawita a spó niona zima, na pole 

wkroczy o dwóch panów z kosami spalinowymi. Pracowali 3 godziny (zdj cia obok), skosi-

li troch  chwastów, ci li cz  krzewów, a reszt  zostawili dla koparki. Ten etap kosztowa

2440 z  brutto. To sporo jak za 6 roboczogodzin pracy kosiarzy.

Odchwaszczanie
Teraz trzeba spryska  ca e pole rodkiem, który niszczy wszelkie ro liny (chwasty i traw ), 

eby nie odrasta y po przekopaniu gruntu. Zaskoczy o nas, e oprysk ma by  wykonany bez 

W lutym zapad a decyzja – robimy wreszcie porz dek na naszej 

dzikiej, zaro ni tej chwastami i krzewami dzia ce o powierzchni 

5000 m2. Zak adamy trawnik, zwyk y trawnik, bez jakiego  specjalnego 

przeznaczenia. Po zebranych pó niej do wiadczeniach nigdy ju  nie 

powiem, e za o enie zwyk ego trawnika to atwa i prosta sprawa.

OGRODY
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Reporta

sprz tni cia miejscami grubej warstwy ci tych wcze niej chwastów. Przecie  specyfik o bojo-

wej nazwie Arsenal ma przenikn  do gruntu i niszczy  korzenie. Dzielimy si  naszymi w t-

pliwo ciami z wykonawc , przy okazji pytaj c, co ma si  dalej sta  ze ci tymi chwastami, 

krzewami, kamieniami i innym mieciem. Na te pytania i w tpliwo ci wykonawca ma proste 

odpowiedzi. Po pierwsze, oprysk wykonuje si  pod wysokim ci nieniem (ile  tam barów), za-

tem tak silny strumie  rozrzuci i wymiecie warstw  pokosu, a rodek ro linobójczy bez trudu 

osi gnie powierzchni  gruntu, by dalej we  wnikn . A ci te krzewy, chwasty i inne mieci... 

zostan  pogrzebane w do ach, o g boko ci 4 m, które wykopie koparka.

Co do odchwaszczania, to nasze obserwacje nie potwierdzi y „rozpierzchania si ” poko-

su pod wp ywem silnego strumienia oprysku. Zreszt  po dwóch tygodniach od oprysku pole 

pi knie si  zazieleni o i ro liny jakby nie dozna y adnego szwanku.

G ównie liczyli my na likwidacj  mo liwo ci odrastania perzu. Ju  po zako czeniu i rozli-

czeniu prac wykonawca rozwia  wszelkie nasze z udzenia „w tym temacie”, przyznaj c szcze-

rze, e na perz nie ma sposobu i b dzie on sobie nadal rós . Niejako przy okazji wykonawca 

odchwa ci  nam równie  s siedni stary trawnik. rodek o nazwie Chwastox mia  zniszczy

chwasty (g ównie chodzi o nam o mlecze), nie uszkadzaj c trawy. Takie selektywne niszcze-

nie obja niono nam zreszt  bardzo ciekaw  teori  opart  na ró nych preferencjach trawy 

i chwastów co do liczby pH gruntu. Jednak w naszym przypadku ro liny chyba nie zna y tej 

teorii (a mo e zrobiono co  nie tak), bo po kilku tygodniach trawnik wygl da  jak co roku na 

wiosn  (zdj cie obok), pi knie ukwiecony mleczami. Operacj  odchwaszczania wykonywa y

dwie osoby przez 4 godziny, a jej koszt w kalkulacji opiewa  na 1220 z  brutto.

Od redakcji:

Przygotowuj c pod o e pod trawnik, nale y pozby  si  oczywi cie chwastów oraz wszelkich zanieczyszcze  w postaci resztek ro linnych czy 

kamieni. Wyeliminowanie ro lin, szczególnie na du ym i silnie zachwaszczonym terenie, mo na wykona  z zastosowaniem specjalnych, silnie 

dzia aj cych preparatów chemicznych (wykorzystanie herbicydów niesie pewne zagro enie, gdy  mog  uszkodzi  akurat te okazy ro lin, które 

maj  pozosta ; trzeba tak e pami ta , e zabiegi chemiczne wykonuje si  w bezwietrzne, s oneczne dni).

Wybieraj c odpowiedni rodek, trzeba uwzgl dni , e efekty dzia ania niektórych preparatów widoczne s  po d u szym czasie (Arsenal jest 

herbicydem dzia aj cym nieselektywnie, a wyra ne efekty jego dzia ania widoczne s  dopiero po 1-2 miesi cach). Niekiedy warto wybra  preparat 

dzia aj cy szybciej. Powszechnie stosowanym herbicydem nieselektywnym, który przemieszcza si  wewn trz ro liny w krótkim czasie, jest 

Roundup, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów. Resztki ro lin usuwa si  nast pnie w sposób mechaniczny, po przekopaniu 

ziemi szpadlem lub glebogryzark . W przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metod  na krzy  i wybieranie roz ogów.

Zerwanie darni to do  drastyczna metoda usuwania ro lin z terenu przysz ego trawnika, a zado owanie w ziemi gruzu i resztek ro linnych jest 

ryzykowne. Takie post powanie mo e przyczyni  si  bowiem do osiadania gruntu, a co za tym idzie – powstawania nierówno ci. Ponadto, w tych 

miejscach gleba mo e by  bardziej sucha. mieci z terenu najlepiej zatem wywie  poza jego obszar.

Preparat Chwastox jest rodkiem stosowanym nalistnie, zwalczaj cym tasznik pospolity, mak polny, komos  bia  i wiele innych chwastów. 

Mniszek lekarski (Taraxacum officinale), wyst puj cy na nieu ytkach, kach i polach, pospolicie nazywany mleczem, jest rednio wra liwy na 

dzia anie Chwastoxu.

Koparki
Dwa tygodnie po odchwaszczaniu, dok adnie pierw-

szego kwietnia, wjecha y dwie maszyny, które pracowa y

przez 4 dni po 9 godzin, a  serce ros o.

Kopa y do y, w których grzeba y mieci, zdziera y sta-

r  darnin , zasypywa y do y i jamy, równa y teren. To 

by  okres przyp ywu naszego optymizmu i nowej nadziei, 

e mimo ró nych wcze niejszych w tpliwo ci, mo e jed-

nak wykonawca potrafi zrobi  trawnik. Jak si  pó niej 

okaza o, ten zasadniczy etap prac wykonawca zleci  in-

nej firmie, zak adaj cej trawniki. Na pi ty dzie  ten sam 

podwykonawca, posiadaj cy ci ki sprz t, wjecha  z gle-

bogryzark , która pracowa a 4 godziny. Na z grubsza 

wyrównanym gruncie zacz to rozk ada , w odst pach 

kilkumetrowych, worki z torfem. Aha, podwykonawca 

z ci kim sprz tem wzi  od naszego wykonawcy kwo-

t  7000 z  + VAT (oczywi cie rodki te pochodzi y z na-

szej zaliczki).
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Torf
Na pocz tku uzgodnili my przywiezienie ziemi. Mia o by  10 ci arówek, razem oko-

o 100 m3 ziemi, aby osi gn  dwucentymetrow  warstw . Zamiast tego na plac wjecha-

o 500 worków torfu po 80 litrów. Ale  to jeszcze lepiej – odpowiedzia  wykonawca na nasze 

zastrze enia. Zamiast 10 ci arówek z ziemi , której by oby 50 m3 (tym razem wykonaw-

ca przyj , e na ci arówk -wywrotk  mie ci si  5 m3), dostajecie pa stwo 40 m3 wysokoga-

tunkowego, odkwaszonego torfu, a torf daje efekt obj to ciowo dwa razy wi kszy ni  ziemia. 

Spasowali my, cho  by o oczywiste, e b dzie to ledwie symboliczna warstwa torfu.

Ostatecznie, po nierównym, byle jakim rozsypaniu torfu z worków, mamy tylko placki przy-

kryte torfem (jak na zdj ciu).

Wa owanie, nawo enie, sianie
Wykonawca zg asza, e nast pnego dnia sieje traw  i na tym ko czy zak adanie trawnika. Wieczorem po pracy, w przeddzie  zapowiada-

nego fina u, ogl damy osi gni ty stan i nie wierzymy w asnym oczom. Kartoflisko zanieczyszczone korzeniami, kamieniami, szk em – oto co 

widzimy. Nazajutrz, przed rozpocz ciem prac, odbywa si  burzliwa rozmowa z wykonawc . Pytamy: Dlaczego niewyczyszczone? Dlaczego 

niewyrównane? Dlaczego niezwa owane? Jak zwykle, na wszystko ma odpowied . Bo glina, której si  rozkruszy , bo wa owanie stukilogramo-

Trawnik wymaga yznego, przepuszczalnego 

pod o a, ziemia nie musi by  najlepsza, 

jednak trawy lepiej rosn  na pod o u

bogatym w próchnic . Gleba o w a ciwej 

strukturze zatrzymuje odpowiedni  ilo  wody 

i przyczynia si  do lepszego przyswajania 

zwi zków mineralnych przez ro liny. 

S ab , ma o urodzajn  gleb  (piaszczyst ,

gliniast ) mo na uzdatni , aby poprawi

jej w a ciwo ci. Mo na przekopa  ziemi

z kompostem, który dostarczy sk adników 

pokarmowych, zatrzyma wod  w glebie 

piaszczystej, a rozlu ni gleb  gliniast . Zbyt 

ci k  ziemi  miesza si  z piaskiem i torfem, 

lekk , piaszczyst  tak e wzbogaca si  przez 

dodanie torfu. Na pod o e mo na wysypa

torf odkwaszony, o pH: 5,5–6,5, b d redni. 

Na jeden m2 powierzchni powinno si  go 

przeznaczy  oko o 20 litrów (sprzedawany jest 

zwykle w workach o pojemno ci 80 litrów). 

Wykorzystanie 500 worków torfu na teren 

o powierzchni 5000 m2 oznacza, e na jeden 

metr kwadratowy przypada jedynie 8 litrów 

torfu, a to stanowczo za ma o!

20
litrów torfu powinno si  przeznaczy  na 1 m2

powierzchni trawnika

Przy zak adaniu trawnika bardzo wa ne 

jest odpowiednie przygotowanie pod o a

(prawid owe nachylenie terenu, wyrównanie 

nierówno ci, zadbanie o jako  wierzchniej 

warstwy ziemi). W ko cu od tego, jak 

b dzie przygotowany teren, zale y wygl d

trawnika. Nierówno ci terenu mog  utrudnia

piel gnacj  murawy, na przyk ad koszenie, a w 

zag bieniach zbiera si  woda, szczególnie je li 

pod o e jest s abo przepuszczalne. Ponadto 

prawid owe przygotowanie pod o a pod 

siew trawy powinno obejmowa  wyrównanie 

powierzchni terenu, z pozostawieniem 

wierzchniej, urodzajnej warstwy gleby,

o grubo ci oko o 15 cm. Wyrównany teren trzeba 

nast pnie przekopa  na g boko  szpadla

(w powsta e przestrzenie dostanie si  powietrze 

i woda). Na du ym terenie warto przeprowadzi

ten etap za pomoc  glebogryzarki lub p uga 

(przekopuj c na g boko  oko o 30 cm). 

Mo na jeszcze przeprowadzi  bronowanie 

w celu rozgniecenia grud i dok adnego 

wyrównania powierzchni. Ostatecznie teren 

powinno si  wyrówna  r cznie, przy u yciu 

grabi, potem zwa owa , gdy  trawa potrzebuje 

zwartego pod o a. Grudy zbitej ziemi powinny 

by  rozdrobnione, a pozosta o ci ro lin,

w tym k cza i korzenie – usuni te. Wygrabienie 

ich z lu nej, przekopanej ziemi nie powinno 

sprawi  trudno ci. Na tym etapie gleba jest 

prawie gotowa do siewu.

30 cm
to g boko , na jak  nale y przekopa

wyrównany teren
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wym wa em nie daje widocznych efektów, bo w ogóle to trzeba by by o nawie  100 ci arówek ziemi, to by by adny trawnik, ale ile by to kosz-

towa o? A mieci? – Sk d e, zbierano, a je li co  jeszcze zosta o, to dzisiaj sprz tniemy. A dlaczego nie zwa owano ci szym wa em? – Bo tu 

jest glina i by si  kr ci  w miejscu, zapad by si  i ju  by nie wyjecha . Tak naprawd  to glina jest tylko na 1/5 powierzchni pola, reszta – piasek. 

A nawo enie b dzie? – B dzie. A wa owanie po siewie? – B dzie.

Po po udniu odbieramy trawnik. Stan powierzchni gruntu jest bez zmian (zdj cia), tyle e wida  rozsypane nierówno ziarna trawy (sianie 

wykonano r cznie). Sytuacja jest oczywi cie skandaliczna i normaln  reakcj  inwestora powinno by  wstrzymanie p atno ci ostatniej transzy 

i za danie poprawek. Jednak znaj c ju  mo liwo ci wykonawcy, decydujemy si  na rozliczenie.

Epilog
Korzystaj c z d ugiego weekendu majowe-

go, w kilka osób grabimy i sprz tamy nasz 

trawnik. Po czterech pracowitych dniach, po 

zebraniu kilkunastu taczek mieci (zdj cia), 

zrobi o si  troch  przyjemniej dla oka.

A po dwóch tygodniach, gdy si  pi knie za-

zieleni o (wida  na zdj ciu otwieraj cym ten 

artyku ), os ab a nasza z o  i al do wyko-

nawcy. Mo e na takim w a nie dzia aniu po-

lega profesjonalizm w tej bran y? Przecie

mówi , e ju  20 lat zak ada trawniki.

Zanim przyst pi si  do siewu trawy, nale y odczeka  1–3 tygodnie od przygotowania gruntu, aby gleba zd y a si  ustabilizowa  i osi . W tym 

czasie prawdopodobnie b d  rozwija  si  jeszcze chwasty, które oczywi cie nale y likwidowa  (mo na zastosowa  Roundup).

Ponadto gleba powinna by  nawieziona 7–10 dni przed siewem. Mo na zastosowa  nawozy wielosk adnikowe (Nawomix, Sierrablen, Florovit, 

Azofoska, w niewielkiej dawce – oko o 30% dawki zalecanej), które trzeba wymiesza  z ziemi  na g boko  oko o 15 cm. Kie kuj ce nasiona 

potrzebuj  sk adników od ywczych, a dobrze od ywiona trawa jest mniej wra liwa na niesprzyjaj ce warunki. Przy wyborze odpowiedniego 

nawozu wa ne jest uwzgl dnienie zasobno ci gleby w azot, fosfor i potas. Do nawo enia mo na te  u y  specjalnej mieszanki do trawników 

i stosowa  si  do zalece  konkretnego produktu. (Kolejne zasilanie, w przypadku stosowania nawo enia przedsiewnego, powinno mie  miejsce 

dopiero wczesn  jesieni , a je li u yto nawozu o spowolnionym dzia aniu – wiosn ). Równomierne rozprowadzenie nawozu umo liwi zastosowanie 

r cznego siewnika, który szczególnie polecany jest na du e powierzchnie. Nawóz nale y przemiesza  delikatnie, za pomoc  grabi, z wierzchni

warstw  ziemi, a nast pnie podla  pod o e.

Najlepszym terminem siewu traw jest kwiecie  i maj lub prze om sierpnia i wrze nia, wtedy istnieje najmniejsze ryzyko przesuszenia materia u

oraz nadmiernego podlania, które mo e doprowadzi  do przemieszczenia si  nasion w glebie. Na 100 m2 powierzchni przeznacza si  oko o

2,5–3 kg nasion. Najkorzystniejszymi mieszankami nasion traw, nadaj cymi si  na trawniki rekreacyjne oraz u ytkowe s  takie, które zawieraj

w sobie oprócz oko o 25–30% rajgrasu angielskiego (Lolium perenne), tak e kilka innych, odmiennych gatunków, na przyk ad wiechlin kow

(Poa pratensis), kostrzew  czerwon  (Festuca rubra rubra), mietlic  (Agrostis). Na rynku dost pne s  gotowe mieszanki, nale y tylko wybra

odpowiedni  do rodzaju zak adanego trawnika. Nasiona wysiewa si  na krzy  (w dwóch prostopad ych kierunkach) – zapewni to równomierne 

pokrycie powierzchni. Siew r czny mo na zastosowa , je li zak ada si  ma y, przydomowy trawnik. Trzeba wykona  go starannie i równomiernie, 

w dzie  bezwietrzny. Na wi kszym terenie lepiej u y  siewnika do nasion i nawozów, który zapewni jednolite rozmieszczenie nasion.

Wa owanie powierzchni przysz ego trawnika warto wykona  w celu doci ni cia nasion traw do ziemi, aby mia y wi ksz  szans  na pozyskiwanie 

wody z pod o a. Zabieg ten zapobiega tak e wywiewaniu i wymywaniu materia u przez krople deszczu. Ponadto, wa ne jest obfite i równomierne 

podlanie terenu. Wysiane nasiona warto przykry  cieniutk  warstw  ziemi (grubo ci do 1 cm), co te  zapobiega ich nadmiernemu wysuszeniu, 

a tak e chroni przed wyjadaniem przez ptaki.
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Trzy tygodnie po sianiu wykonali my pierwsze koszenie w miej-

scu, gdzie rozrzucono dar  – tu najszybciej trawnik zrobi  si  zie-

lony, bo odros a stara trawa z perzem.

No có , wygl da to jak wygl da. Pocieszam si , e s ynne an-

gielskie murawy maj  jedn  pono  tylko tajemnic  – trzeba za-

sia  traw  i cierpliwie kosi  j  przez 300 lat. OK po yjemy, zoba-

czymy!
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