Trawnik z Plantą

Dobry wybór!
Bez źdźbła wątpliwości!

Założyć trawnik jesienią?
Warto!

Utarło się twierdzenie, iż optymalny okres do założenia trawnika
to wiosna, a zwłaszcza kwiecień i maj. Jest to oczywiście prawda.
Jednak okazuje się, że jak dowodzi doświadczenie profesjonalistów oraz badania firm nasiennych, trawnik może być z doskonałym skutkiem zakładany późnym latem i wczesną jesienią.

Powody, dla których warto zakładać trawnik późnym latem
i wczesną jesienią:
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Właściwy czas - Koniec lata i wczesna jesień to czas, gdy maleje natężenie prac
ogrodniczych: jesteśmy po wakacyjnym wypoczynku, a ciągle przed jesiennymi porządkami w ogrodach. Jest to zatem doskonała okazja by wykorzystać wolny czas na
przygotowanie terenu i założenie trawnika.

5

Warto zmobilizować się i założyć trawnik
późnym latem lub wczesną jesienią,
gdyż jest on użyteczny już od
wiosny kolejnego roku!

optimum

Ciepło zmagazynowane w glebie Końcem lata wierzchnie warstwy gleby są mocno nagrzane. Ciepło w nich
zmagazynowane jest stopniowo
uwalniane przez okres jesieni zapewniając stabilną i odpowiednio
wysoką temperaturę podłoża. Proces ten stwarza bardzo korzystne
warunki do kiełkowania traw, oraz
ich wzrostu, rozkrzewiania się i rozwoju systemu korzeniowego.

temperatura
lato
jesień
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Okres jesienny daje możliwość
rozkrzewienia się zasianych traw.
Gęsty trawnik to zabezpieczenie przez
rozwojem chwastów, które szczególnie
intensywnie rozwijają się od wczesnej
wiosny.
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Umiarkowane temperatury
powietrza – Druga połowa
sierpnia i wrzesień to miesiące, gdy nie występują już wysuszające glebę upały, a temperatury są ciągle
relatywnie wysokie. Niewielkie wahania
temperatury w cyklu dobowym dodatkowo korzystnie wpływają na rozwój traw
w pierwszych stadiach wegetacji.

Ukorzenienie się trawy jesienią to gwarancja szybszego startu wegetacji wiosennej! W sprzyjających warunkach rozwoju
trawy mają możliwość rozbudowania systemu
korzeniowego przez okres jesieni. Dzięki temu
stają się bardziej odporne na deficyt wody.
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Opady i poranne rosy – Wczesną jesienią obserwuje się wyższy poziom opadów oraz wyższą wilgotność
powietrza w porównaniu z okresem letnim. Minimalizuje to
konieczność dodatkowego nawadniania zakładanego trawnika.
Występujące w tym okresie poranne i wieczorne rosy dodatkowo dostarczają wody kiełkującym trawom. Pamiętać należy, że w czasie kiełkowania
i wczesnych fazach wzrostu zapotrzebowanie traw na wodę jest szczególnie duże,
a przesuszenie wysianych traw w tym okresie skutkuje zazwyczaj obumarciem młodych roślinek.

Zakorzeniony i rozkrzewiony w okresie
jesieni trawnik ma lepsze własności już
od wczesnej wiosny kolejnego roku: wyższą odporność na upały i suszę, choroby oraz
inne niekorzystne czynniki w tym także uszkodzenia
mechaniczne.
Trawnik zakładaj wg wskazówek poradnika „Trawnik krok po kroku”,
o który pytaj w Twoim centrum ogrodniczym.
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Dobierz właściwą mieszankę traw
EKSPERT zaleca:
Warto dobrze przemyśleć dobór mieszanki
i zainwestować w wysokiej jakości nasiona, gdyż
w przeciwnym wypadku znaczne wydatki
poniesiona na przygotowanie podłoża do
zasiewu okażą się zmarnowane.

PARK
Na trawniki o ograniczonym dostępie światła słonecznego.
Gęsta darń nawet w trudnych warunkach.
Opakowania: 0,5kg; 0,9kg; 2,7kg; 5,0kg
Norma wysiewu: 2,5-3,5 kg / 100m2

GRACJA
Na trawniki dekoracyjne i uniwersalne. Efekt dywanu.
Opakowania: 0,5kg; 0,9kg; 2,7kg; 5,0kg
Norma wysiewu: 2,5-3,5 kg / 100m2

TRAWNIK REGENERACYJNY
Regeneracja zniszczonego trawnika. Unikalna mieszanka
nasion traw i specjalnego nawozu na trawniki polecana do
odnowy zniszczonego trawnika.
Opakowania: 1,0kg Norma wysiewu: 2,5kg / 100m2

GOLFOWA
Doskonała mieszanka sportowo-dekoracyjna.
Zawiera mietlicę! Jakość prosto z pól golfowych.
Opakowania: 0,5kg; 0,9kg; 2,7kg; 5,0kg
Norma wysiewu: 2,5-3,5 kg / 100m2

MIESZANKA TRAWNIKOWA
Ekonomiczna mieszanka traw ogólnego przeznaczenia.
Opakowania: 0,9kg; 2,0kg
Norma wysiewu: 2,5-3,5kg / 100m2

TRAWNIK KWIATOWY
Dekoracyjna mieszanka nasion traw i kwiatów polnych.
Na tereny o małej częstotliwości koszenia.
Opakowania: 0,5kg; 0,9kg; 2,7kg
Norma wysiewu: 2,5-3,5 kg / 100m2

SUPER TRAWNIK
Mieszanka uniwersalna ogólnego przeznaczenia.
Nisko rośnie – mniej koszenia!
Opakowania: 0,2kg; 0,5kg; 0,9kg; 2,0kg; 2,7kg; 5,0kg
Norma wysiewu: 2,5-3,5 kg / 100m2

SUPER WEMBLEYKA
Do zastosowań sportowych i na tereny intensywnie
użytkowane. Szybka regeneracja ubytków.
Opakowania: 0,2kg; 0,5kg; 0,9kg; 2,0kg; 2,7kg; 5,0kg
Norma wysiewu: 2,5-3,5 kg / 100m2
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GREEN SPRINTER
Szybki efekt zielonego trawnika! Mieszanka szybko kiełkująca.
Na miejsca gdzie trawnik jest potrzebny od zaraz.
Polecana także do nadsiewania istniejących trawników o charakterze sportowym.
Opakowania: 0,5kg; 0,9kg; 2,7kg Norma wysiewu: 2,5-3,5 kg / 100m2

OAZA
Na tereny suche i silnie nasłonecznione. Posiada
głęboko sięgający, rozbudowany system korzeniowy.
Opakowania: 0,5kg; 0,9kg; 2,7kg; 5,0kg
Norma wysiewu: 2,5-3,5 kg / 100m2

Mieszanki traw Planta Elite!
MISTRZOWSKA
Champion wśród traw sportowych.
Najwyższej jakości mieszanka do intensywnego
użytkowania i zastosowań sportowych.
Dostępne opakowania: 1,0kg; 5,0kg
Norma wysiewu: 2,5-3,5 kg / 100m2
CALIFORNIA SUN
Amerykański sen o trawie!
Najwyższej jakości mieszanka na tereny suche i nasłonecznione.
Dostępne opakowania: 1,0kg; 5,0kg
Norma wysiewu: 2,5-3,5 kg / 100m2

DECORIA
Najwyższej jakości mieszanka dekoracyjna w najlepszym
angielskim stylu.
Dostępne opakowania: 1,0kg; 5,0kg
Norma wysiewu: 2,5-3,5 kg / 100m2
PARCOVIA
Najwyższej jakości mieszanka na tereny parkowe.
Klasa Premium wśród mieszanek tolerujących zacienienie.
Dostępne opakowania: 1,0kg; 5,0kg
Norma wysiewu: 2,5-3,5 kg / 100m2
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Zakładając trawnik pragniemy aby był on:

Gęsty
W trakcie suszy nie żółkł
Nie wymagał częstego koszenia

EKSPERT zaleca:

Szybko regenerujący się po uszkodzeniach

Wybierając mieszankę traw należy
wziąć pod uwagę takie czynniki jak stanowisko wysiewu, klasę gleby, przeznaczenie trawnika. Na tereny silnie nasłoniecznione polecamy mieszankę Oaza.

Tabela
Trawniki
Trawnik
zastosowań
rezydencyjne uniwersalny
mieszanek traw:

Odporny na choroby i ekspansję chwastów
Po mroźniej zimie nie wykazywał wielu uszkodzeń i pustych placów

Place
zabaw

Boiska
sportowe

Tereny
parkowe

Trawnik
kwiatowy

Tereny silnie
nasłonecznione,
trawniki miejskie

Tereny przydrożne,
pasy zieleni,
pobocza

Nadsiewanie
trawników
intensywnie
uzytkowanych

Regeneracja
i odbudowa
trawnika

Tory do
jazdy
konnej

Gracja
Super Trawnik
Super Wembleyka
Oaza
Park
Golfowa
Trawnik Kwiatowy
Green Sprinter
Mieszanka
trawnikowa
uniwersalna
Mistrzowska
Decoria
California SUN
Parcovia Premium
Trawnik
Regeneracyjny
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Załóż trawnik jesienią - poradnik. Wydanie 1-2012 Prawa autorskie Planta Sp. z o.o.
Planta Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian produktów (pod względem składu, kompozycji, konstrukcji itd. ), wprowadzania/wycofywania
produktów do/z oferty, wprowadzania zmian w opakowaniach jednostkowych oraz zmian w sposobie pakowania zbiorczego. Przedstawione zdjęcia mogą
różnić się od rzeczywistych produktów. W uwagi na sezonowość sprzedaży dostępność produktów może zmieniać się w ciągu roku. Niniejsza publikacja nie
jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego.
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Producent: Planta Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów, Poland,
tel: +48 14 63 95 500, fax: +48 14 63 95 501
biuro@planta.pl, www.planta.pl

