INSTRUKCJA PIELĘGNACJI NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH
Dla robót budowlanych obejmujących
przebudowę boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą w Lubniewicach
na działkach nr 630, 631, 632, 633, 642, 643/10

1. DANE OGÓLNE
Niniejsza instrukcja obejmuje typowe zabiegi i czynności jakie należy przeprowadzać
celem zachowania właściwego stanu nawierzchni trawiastej płyty boiska.

Przestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji zapewnia uzyskanie właściwych parametrów
w warunkach normalnej eksploatacji i przeciętnych warunków pogodowych. W przypadku
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organizowanie imprez plenerowych itp.) należy każdorazowo modyfikować zalecenia i
dostosowywać zabiegi pielęgnacyjne i ochronne do sytuacji. Należy zawsze mieć na
uwadze, że trawnik naturalny jest żywym elementem, w którym zachodzą zjawiska i
procesy wywoływane i kształtowane przez szereg różnorodnych czynników biotycznych i
abiotycznych.

2. INTENSYWNOŚĆ UŻYTKOWANIA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
 Płyta boiska dostosowana jest do eksploatacji o intensywności 8 godzin tygodniowo
 W przypadku konieczności zwiększenia intensywności użytkowania należy w
porozumieniu z wykonawcą, określić zakres dodatkowych zabiegów regenerujących
i zakres użytkowania płyty
 Zwiększenie intensywności eksploatacji płyty boiska bez porozumienia z wykonawcą
powoduje utratę gwarancji
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użytkowania boiska z określeniem terminów i godzin użytkowania

3. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
Zabiegi pielęgnacyjne prowadzone na płycie boiska mają za zadanie wyeliminowanie
niekorzystnych zjawisk związanych z silnym obciążeniem płyty polegającym m.in. na:
 ograniczeniu wymiany gazowej
 zagęszczeniu warstwy nośnej podłoża
 pogorszeniu cyrkulacji wody
 zmniejszeniu możliwości sorpcyjnych gleby

Powyższe zjawiska pogarszają stan trawy wpływając na:
 ograniczeniu zdolności regeneracyjnej traw
 zmniejszeniu penetracji korzeni w podłożu
 pogorszenie wyglądu i jakości trawy
 zwiększenie podatności na czynniki chorobowe i zmniejszenie odporności na
niekorzystne zjawiska abiotyczne

Zabiegi pielęgnacyjne pogrupowane zostały na trzy stopnie:
Pielęgnacja podstawowa:
 nawodnienie
 koszenie
 nawożenie
Pielęgnacja podtrzymująca:
 wertykulacja
 aeracja
 piaskowanie
Pielęgnacja regeneracyjna:
 głębokie spulchnianie
 dosiew
 wymiana darni w polach karnych

4. PIELĘGNACJA PODSTAWOWA
Obejmuje zabiegi wykonywane w okresie użytkowania bardzo często nawet codziennie,
lub co kilka dni.
4.1.Nawadnianie
Należy stosować nawadnianie w taki sposób, aby warstwa wegetacyjna była wilgotna,
należy empirycznie dobrać dawkę polewową indywidualnie do każdego boiska.
4.2.Dobór ilości wody
Dobór ilości wody odbywa się poprzez ilość czasu podlewania, gdyż zraszacze dostarczają
stałych ilości wody i po empirycznym określeniu długości czasu, należy dobrać czas
podlewania do potrzeb. Koszenie – należy kosić tak by wysokość trawy w okresie jej
użytkowania wynosiła 3-4cm, niższe koszenie może spowodować uszkodzenie trawnika i
osłabienie jego właściwości mechanicznych, przed okresem zimy zwiększamy wysokość
trawy do 5-6cm.

4.3.Kosiarki
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wrzecionowe – intensywność koszenia tym sprzętem musi uwzględniać to iż wysokość
pokosu nie może przekroczyć 1 cm, należy zatem prowadzić koszenie tak by kosić trawę
o wys. max. 5cm. Kosiarki rotacyjne użytkowane na boisku muszą charakteryzować się
dużą prędkością obrotową noży tnących i takim ich ustawieniem i naostrzeniem że cięcie
jest równe i nie strzępi trawy. Kosiarki te mogą bardzo skutecznie zbierać pokos, należy
je stosować w sytuacji koszenia wiosennego czy po sezonie użytkowania. Warunkiem
dopuszczenia kosiarek do pracy na płycie boiska jest wyposażenie ich w odpowiednie
ogumienie typu trawnikowego – wykluczony jest bieżnik tzw. rolniczy. Ciężar sprzętu
musi uwzględniać specyficzne właściwości nawierzchni.
Powyższe uwagi dotyczą wszystkich urządzeń stosowanych na boisku.

4.4.Nawożenie
Trawy wykorzystują składniki pokarmowe znajdujące się płytko w glebie, w związku z
tym bardzo szybko następuje wyjałowienie tej warstwy i należy regularnie uzupełniać je
stosując nawożenie mineralne. Żeby określić właściwe zapotrzebowanie na nawozy
należy przeprowadzić wstępne badania w Stacji chemicznej celem określenia dawek
nawożenia dla trawników. Podstawowe nawożenie trawników wykonuje się składnikami:
Azot: Fosfor: Potas w proporcjach 4: 1: 2 przy czym nawożenie jesienne musi
uwzględniać zwiększenie dawek potasu kosztem azotu. Przyjmuje się że roczne
zapotrzebowanie

na
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15-20g/m2.
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specjalistycznych do trawników sportowych w ilościach i częstotliwościach zalecanych
przez producenta, chyba że zalecenia nawozowe poprzedzone badaniem określają
konkretne dawki. Stosowanie nawozów o przedłużonym działaniu umożliwia rzadsze jego
aplikowanie i zmniejsza ryzyko osłabienia stanu nawierzchni. Rozsiewając nawóz należy
stosować profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i równomiernym posypie.
Napełnianie zbiornika należy przeprowadzać po za terenem trawnika. Rozsiewanie
nawozu należy prowadzić na suchą trawę.

Tabela: Przykład planu nawożenia dla sportowych nawierzchni trawiastych na bazie N,
ok. 25g czystego roztworu – N/m².
Termin

Rodzaj nawozu

Ilość nawozu w g/m²

Ilość N - azotu w g/m²

Nawożenie startowe
marzec / kwiecień

NPK 28+5+15

35

8,4

Nawożenie utrwalające
czerwiec

NPK 20+5+10

30

6

Nawożenie utrwalające
sierpień

NPK 20+5+10

30

7

NK 14+0+19

25

3,5

Nawożenie jesienne
październik / listopad

5. PIELĘGNACJA PODTRZYMUJĄCA
5.1.Wertykulacja
Wertykulacja darni pozwala usuwać obumarłe części traw, które zbierają się na
powierzchni darni tworząc filcowatą zbitą pokrywę. Filc składa się głównie z części łodyg
oraz obumarłych resztek liści. Najczęściej zbierają się one w postaci zbitej warstwy
tworząc izolację między górną częścią trawnika a dolną gdzie kiełkują nowe liście.
5.2.Przyczyny powstawania filcowości darni
 Wytwarzanie nowego materiału traw jest większe niż ilość substancji ulegającej
rozpadowi,
 Rodzaje traw z dużą zawartością lignin ulegają wolniejszemu rozpadowi,
 Brak kontroli czynnika pH darni i ziemi – reakcją na zbyt dużą kwasowość darni jest
zmniejszenie aktywności mikroorganizmów,
 Niedostateczna pielęgnacja mechaniczna – złe wietrzenie, zbyt mało dostarczanego
powietrza,
 Nadmierne nawożenie azotem – strzeliste kiełkowanie traw,
 Zimne i wilgotne warunki pogodowe – mniejszy stopień rozkładu resztek.
5.3.Skutki sfilcowacenia połaci darni
 Zmniejszanie się przepustowości wody – wyschnięta pokrywa filcowata, zmniejsza
zwilżalność powierzchni a przez to ogranicza penetrację wody z substancjami w niej
rozpuszczonymi. Ponadto hydrofobowość powierzchni powłoki hamuje również rozwój
mikroorganizmów,
 Ograniczona wymiana gazów – zmniejszenie zawartość tlenu w ziemi,
 Zmniejszona wytrzymałość na ścinanie darni, rwanie się traw – zbyt płaski system
korzenny,
 Zwiększone ryzyko infekcji – zarodniki i bakterie chorobowe,

wywołujące infekcje

mają zwiększoną odporność, potrafią długo przetrwać w środowisku – problemem
staje się zmniejszona wytrzymałość traw na szkodniki (substancja czynna w postaci
biokatalizatora jest częściowo pochłaniana i utracona),
 Powstaje miękka, lepka, śliska i płynna powierzchnia darni. Prowadzi to do
pogorszenia właściwości technicznych darni,
 Pojawienie się dysproporcji gatunkowych w składzie trawnika.
5.4.Zapobieganie filcowatości darni
 Zapewnienie optymalnego odczynu gleby (wartość pH 5.5 – 6),
 Właściwe nawożenie - adekwatne do potrzeb, zapobiegające „wybieganiu” traw oraz
eliminacja składników zakwaszających,
 Ustalenie właściwych dawek polewowych w nawadnianiu.

5.5.Urządzenia stosowane do wertykulacji
Wertykulatory działają powierzchownie nie mogą ingerować w glebę. Mogą to być
urządzenia samojezdne lub zawieszane na ciągnikach z zachowaniem warunków
określonych dla kosiarek i innego sprzętu stosowanego na boiskach.
5.6.Aeracja
Napowietrzanie - wzmaga wymianę gazów w glebie. Urządzenia do napowietrzania –
areatory, mają za zadanie spulchnienie powierzchni wraz z górną warstwą nawierzchni
darni na głębokość około 5-8cm. Ażeby efekt tego działania był równy i nie prowadził do
nierówności terenu, powinno się stosować urządzenia o szerokości min. 1m z kolcami
otworowymi, pełnymi lub przecinającymi „na krzyż” wykonujące około 100 do 400
otworów/m² w zależności od ich średnicy i rodzaju.
5.7.Piaskowanie
Piaskowanie poprawia min. schnięcie górnej warstwy darni po intensywnych opadach,
polepsza wymianę gazową, zwiększa elastyczność płyty boiska, umożliwia uzyskanie
równej

nawierzchni.

Po
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warstwy
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(piaskarka) przeprowadza się rozprowadzenie piasku za pomocą włóki (np. Dragmata)
następnie należy wyczesać małe nierówności szczotką trawnikową.

Tabela: Ustalenie wielkości pojedynczej dawki piasku pod kątem różnych funkcji
Ilość

Ilość piachu

Funkcje

l/m²

m³ / powierzchnia boiska 7000m²

3-4

21 - 28

- polepszenie niwelacji boiska do gry, zlikwidowanie
nierówności,
- uszczuplenie warstwy filcowatej darni,

4-6

28 - 42

- dodatkowe napełnienie otworów napowietrzających,

5-8

35 -56

- poprawa właściwości fizycznych gleby
- dodatkowa nadbudowa warstwy nośnej,

> 10

> 70

- gruntowne ulepszenie składu warstwy nośnej trawy,
- odnowa,

Kryteria jakości piasku:


ziarnistości od 0,5 do 2,0 mm,



płukany piasek kwarcowy,



neutralne pH (niska zawartość wapnia < 5 % CaCO3).

6. PIELĘGNACJA REGENERACYJNA
6.1.Głębokie spulchnianie
Głębokie spulchnianie – ma za zadanie rozluźnić wierzchnią warstwę podłoża pod trawą,
umożliwia

ponowne

głębokie

korzenienie

traw

a

także

znacząco

polepsza

przepuszczalność gruntu. Zabieg ten przeprowadza się na głębokość 20 – 40 cm (lub do
drenażu). Częstotliwość zabiegów zależy od stanu nawierzchni – najczęściej zabieg ten
wykonuje się co 2 do 3 lat. Stosuje się do tego maszyny specjalistyczne np. Verti Drain.
6.2.Dosiew traw
Dosiew traw stosuje się w przypadku stwierdzenia zmian jakościowych w składzie darni,
lub spadkiem gęstości murawy. Należy stosować specjalistyczne mieszanki regeneracyjne
lub

siew

jednoskładnikowy

–

zabieg

powinien

być

połączony

np.

z

głębokim

spulchnieniem lub wykonywany maszynami do podsiewu. Zaleca się stosowanie
mieszanek regeneracyjnych do nawierzchni sportowych. Wymiana darni na polach
bramkowych – wykonuje się ją sporadycznie w przypadku dużego zużycia darni i braku
możliwości odbudowy siewem. Darń użyta do jej wykonania musi bezwzględnie cechować
się bardzo dobrymi cechami technicznymi. Układanie darni należy poprzedzić wycięciem
płatów zniszczonej darni specjalistyczną wycinarką gwarantującą odpowiednią grubość a
przed

położeniem

darni

zaprawić

glebę

preparatem

TerraCotem.

Przy

właściwej

pielęgnacji użytkowanie może być wznowione już po 2-3 tygodniach.

Powyższe zalecenia związane z pielęgnacją nawierzchni trawiastej należy przestrzegać
celem zachowania gwarancji na nawierzchnię trawiastą.
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