trawniki rolowane

Trawa
Gotowe trawniki rolowane
sk³ad
- trawnik rolowany ciêty bezpoœrednio z gruntu,
- uprawiany na gruncie dobrze
przepuszczalnym,
- nasiona - mieszanka o sk³adzie: wiechlina
³¹kowa, kostrzewa czerwona, ¿ycica trwa³a.

instrukcja stosowania
Darñ rolowana jest nowoczesnym sposobem na
zadarnianie wszelkich terenów zielonych
(obiekty sportowe, boiska, pola golfowe, miejsca
u¿ytecznoœci publicznej, ogrody przydomowe,
ochrona przed erozja nasypów i skarp,
rekultywacja ha³d i wysypisk).
Na przygotowane pod³o¿e rozwija siê trawnik;
rolka obok rolki nie naci¹gaj¹c go. W celu
wyrównania brzegów koñcówki przycina siê pi³k¹
do metalu. Po u³o¿eniu trawnik wa³ujemy i
podlewamy. Do momentu przyroœniêcia trawnika
do pod³o¿a istnieje koniecznoœæ nawadniania. Po
tym okresie zaleca siê wykonywanie wszelkich
ogólnie przyjêtych czynnoœci pielêgnacyjnych
dotycz¹cych trawników.

Nowatorska i pierwsza w
Polsce technologia uprawy
trawnika rolowanego na
gruncie przepuszczalnym w
roku 1996 by³a du¿ym
zaskoczeniem w
œrodowisku ogrodniczym.
Dziœ ju¿ prawie ka¿dy zna
wyrób pod nazw¹ trawnika
rolowanego i nie budzi
¿adnego zdziwienia fakt, ¿e
piêkny trawnik mo¿na mieæ
w jeden dzieñ.

warunki przechowywania
Darñ rolowana w postaci zwiniêtej rolki nie mo¿e
byæ przechowywane d³u¿ej ni¿ 48 godz.
(czterdzieœci osiem godzin) od momentu
wyciêcia. Zabezpieczenie foli¹ opakowania
zbiorczego (palety) nale¿y niezw³ocznie usun¹æ
po dotarciu darni na miejsce dostawy. Nale¿y do
minimum unikaæ podlewania darni w stanie
zwiniêtym, unikaj¹c tym samym zaparzenia
towaru.

œrodki ostro¿noœci
Darñ rolowana jest bezpieczna dla œrodowiska.
Nieszkodliwa dla zdrowia ludzi i zwierz¹t

www.xeroflor.pl

trawnik w jeden dzieñ

trawniki rolowane

trawnik rolowany z gruntu

Wszystkim tym, którzy nie planuj¹ d³ugiego
czasu oczekiwania i znacznego nak³adu pracy,

- uprawiany na gruncie
przepuszczalnym

nasza firma poleca gotowy trawnik rolowany.
Poœród wielkiego bogactwa traw oferowanych
na rynku, nie wszystkie odmiany i gatunki

po roz³o¿eniu piêkny zielony trawnik,
po roz³o¿eniu okazuje siê ¿e wygl¹da on
mniej efektownie ni¿ to przypuszczaliœmy,
przyczyn¹ jest d³ugi czas pozostawania
zwiniêtym w rolce, trzeba daæ mu kilka dni
na podniesienie liœci w stronê s³oñca,
bardzo szybki czas przyrostu korzenia do
pod³o¿a, dziêki metodzie uprawy jest on
wycinany z gruntu przez co korzeñ
szybciej siê regeneruje, efekt podobny do
wertykulacji i areacji
mo¿liwoœæ przesychania jeœli zaraz po
u³o¿eniu nie zlejemy go mocno wod¹,
po ukorzenieniu siê na nowym pod³o¿u
niekoniecznie najlepszym, pielêgnacja
znikoma, podlaæ, skosiæ, co pewien czas
wysiaæ nawóz, trawnik oswojony z
ró¿nicami temperatur poniewa¿ dostajemy
trawnik uprawiany co najmniej 1,5 roku!!!
mo¿liwoœæ transportu na du¿e odleg³oœci,
niewielka waga rolki, trawnik dobrze
ukorzeniony z 1,5 rocznym liœciem,
atrakcyjna cena!!!
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dobrze przystosowuj¹ siê do naszego klimatu.
My dobieramy starannie ró¿ne gatunki traw,
wysiewamy je, pielêgnujemy, podlewamy,
nawozimy ponad pó³tora roku do moment a¿
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powstanie piêkny, gêsty, zielony, wolny od
chwastów trawnik. Dziêki ró¿nym odmianom i
gatunkom traw zastosowanym na naszym
trawniku wyhodowana darñ jest odporna na
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choroby, wytrzyma³a na ró¿ne warunki
0

klimatyczne. Gotowy trawnik rolowany mo¿na
rozwijaæ w ró¿nych rejonach Polski bez
wzglêdu czy jest to klimat pó³nocny czy
po³udniowy i nie wymaga ¿adnych specjalnych
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warunków glebowych, uprawy i pielêgnacji. I
chyba najwa¿niejsz¹ zalet¹ jest to, ¿e mo¿na
go zak³adaæ przez ca³y rok!!!
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rozk³adanie trawników
Przygotowanie terenu:
Co do trawnika z rolki temat przygotowania
pod³o¿a jest podobny jak pod zasiew trawy. Aby
mieæ piêkny trawnik najpierw trzeba bardzo
dobrze przygotowaæ pod³o¿e, czyli: zniwelowaæ
teren, glebê nale¿y przekopaæ i uwolniæ od
kamieni, starej darni i chwastów. Gleba powinna
byæ raczej lekka i przepuszczalna, niekiedy
trzeba j¹ rozrzedziæ pisakiem. To jest najlepsza i
najbardziej poprawna metoda przygotowania
terenu pod trawnik.
Przy trawniku z rolki w pewnych wypadkach
mo¿emy sobie podarowaæ ogrom pracy, dotyczy
to terenów zdegradowynych i przemys³owych,
skarp i nasypów gdy trzeba zadarniæ du¿y
obszar w miarê krótkim czasie. Jeœli chcemy
mieæ naprawdê szybko przygotowany teren
nale¿y tylko uwolniæ go od kamieni i liœci, bardzo
nisko skosiæ poprzedni trawnik jeœli go mo¿na
by³o tak nazwaæ, przyprószyæ ziemi¹ i wyrównaæ
teren.

Rozk³adanie trawnika:
Przed roz³o¿eniem trawnika zaleca siê wysianie
nawozu wielosk³adnikowego w celu szybszego
ukorzenienia siê trawnika. Na przygotowany
teren rozwija siê trawnik rolka obok rolki, wa¿ne
jest aby trawnika nie rzucaæ i nie naci¹gaæ.
Trawnik ma swoj¹ wilgotnoœæ po roz³o¿eniu
kiedy siê jeszcze nie przyroœnie i jego
wilgotnoœæ spadnie zacznie siê kurczyæ i
powstan¹ szpary miêdzy rolkami. Dlatego jest
wa¿ne aby trawniki rozk³adaæ œciœle jeden obok
drugiego i raczej pasy roz³o¿onego trawnika
dopychaæ do siebie a nie rozci¹gaæ. Wystaj¹ce
brzegi przycina siê pi³k¹ do metalu. Po u³o¿eniu
trawnik wa³ujemy.
Na skarpach i wa³ach metoda uk³adania jest
taka sama jak na terenie p³askim. Jeœli
pochy³oœæ jest znaczna trawnik rolowany
mocuje siê dodatkowo drewnianymi ko³eczkami
po rogach w iloœci od 4 do 10 szt.,co
zapobiegnie jego zsuwaniu na czas

Nawadnianie
Zaleca siê aby zaraz po roz³o¿eniu trawnik
mocno zlaæ wod¹. Przez pierwsze dwa tygodnie
dopóki trawnik siê nie przyroœnie do pod³o¿a
nale¿y podlewaæ, tak aby by³ ca³y czas wilgotny.
W terenach trudnych, których siê nie da
podlewaæ zaleca siê rozk³adanie trawnika w dni
ch³odniejsze i pochmurne. W takich warunkach
przy rozk³adaniu trawnika z rolki warunki
pogodowe nale¿y braæ od uwagê.
Koszenie
Pierwsze koszenie wykonuje siê gdy trawnik
przyroœnie siê do pod³o¿a. Nastêpne koszenia
wykonuje siê w zale¿noœci od potrzeby i efektu
jaki chce siê uzyskaæ.
Pielêgnacja:
Trawnik rolowany po przyroœniêciu siê do
pod³o¿a pielêgnujemy tak samo jak ka¿dy inny
trawnik. Wiadomo jest, ¿e wygl¹d trawnika
bêdzie uzale¿niony od poœwiêconego mu czasu
i metod pielêgnacji.

dane techniczne
XF 401 sportowy trawnik rolowany
Darñ najwy¿szej jakoœci typu sportowego, do intensywnego u¿ytkowania na boiskach.
Dziêki uprawie na odpowiednim pod³o¿u i odpowiedniemu wyselekcjonowaniu odmian
traw mo¿na stosowaæ na stadionach z podgrzewan¹ p³yt¹.
D³ugoœæ
Szerokoœæ
Ciê¿ar
Dostawa
2,5 m
40 cm
15 - 20 kg
40 m2 na palecie
10 m
60 cm
90 - 120 kg
XF 402 uniwersalny trawnik rolowany
Uniwersalna darñ o szerokim zastosowaniu,na boiska, do ogrodów....
D³ugoœæ
Szerokoœæ
Ciê¿ar
Dostawa
250 cm
40 cm
15 - 20 kg
40 m2 na palecie
XF 403 trawnik na tereny trudne i zdegradowane
O szerokim zastosowaniu, do zadarniania i umacniania oraz ochrony przed erozj¹
nasypów przydro¿nych, skarp, rekultywacji ha³d po kopalnianych, wysypisk.
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