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Przedmiot : Kształcenie zawodowe teoretyczne 

Temat: Jak pielęgnować trawnik wiosną?  

              Wertykulacja, aeracja trawnika. 

               Nawożenie trawnika . 

 

Dzień dobry Panowie       

Dzisiaj poruszę kolejny ważny temat  – pielęgnacja trawnika. Zagadnienie to 

podzielę na części. 

 Dzisiaj omówię zabieg aeracji, wertykulacji i nawożenia trawnika.   

Większość ludzi uważa, że ładny trawnik to prosta sprawa. Posiać trawę, 

podlać, raz w tygodniu skosić . Oj , niestety , tak nie jest. Być właścicielem 

ładnego trawnika  - to prawdziwe wyzwanie.  

Więc podejmijmy to wyzwanie.  

Początek wiosny. Należy przyjrzeć się trawie w ogrodzie.  

1. Należy wykonać zabieg wertykulacji. 

Co to jest wertykulacja? 

Wertykulacja to zabieg, polegający na pionowym cięciu darni (trawy) 
oraz usuwaniu mchu, zbitych i suchych źdźbeł, które utrudniają przenikanie 
powietrza, wody i nawozów do korzeni, powodując osłabienie i zamieranie 
murawy. Dzięki usunięciu martwych resztek pojawi się wolne miejsce do rozwoju 
nowych źdźbeł. Przeprowadzamy go po zimie, gdy trawa jest sucha. Najlepiej 
pod koniec marca. Możemy do tego użyć zwykłych grabi druciaków, albo grabi 
z nożykami do darni. 



                     

 Czeszemy naszą trawę. Można też użyć specjalnej maszyny, ale to w przypadku 

większych trawników. Wertykulatora. 

     

                           Wertykulator  

2.Wykonanie zabiegu aeracji. 

Co to jest aeracja? 

 Aeracja  to zabieg napowietrzania ziemi. Rozluźnienie struktury 

ziemi poprzez nakłuwanie jej.  

Ziemia na trawnikach, w małych ogrodach, ma tendencję do zbijania się, a gdy 
jest zbyt twarda, trawa słabo rośnie, bo do korzeni nie dociera woda i powietrze. 
Trawa by zdrowo rosła, musi oddychać! Musisz więc rozluźnić strukturę gleby – 
to jest wykonać aerację – czyli napowietrzanie. Wbij widły w trawnik na 
głębokość 10 cm i delikatnie go rozluźnij, odchylając kolce na boki. 

     



Możesz także wykorzystać nakładki na buty (sandały aeracyjne), 

    

 wał z bolcami (kolcami)                                

 lub mechaniczny aerator.                         

Zabieg aeracji możesz przeprowadzić o każdej porze roku, ale najlepiej wykonaj 
go wiosną (tuż po wertykulacji), bo trawa będzie lepiej rosnąć, a woda (wraz z 
rozpuszczonymi w niej nawozami) wnikać do głębszych warstw podłoża i korzeni. 

 

 



3. Nie zapominajmy o nawożeniu trawników i odpowiednim 
nawodnieniu darni.  

                          

Idealne są nawozy organiczne, mineralne stanowią doskonałe 
uzupełnienie. Po zimie, na początku marca, stosujemy nawóz 
w granulkach. Obsypujemy nim trawnik i czekamy aż granulki same 
się rozpuszczą i z czasem nawóz dotrze do systemu korzeniowego. Po 
zastosowaniu nawozu , trawnik należy podlać.  

Sposoby nawożenia: 

- nawożenie ręczne. 

 

 

- stosując siewniki 

    



 

Po nawożeniu zawsze należy podlać trawnik! 

 

Zapraszam do obejrzenia filmu:  

https://www.youtube.com/watch?v=LUff1cGW3MI - Jak pielęgnować trawnik 

wiosną?  

 Miłego dnia Wam życzę. Pozdrawiam . Alicja Borowiecka 

https://www.youtube.com/watch?v=LUff1cGW3MI



