Pielęgnacja trawnika po zimie

Nadeszła wiosna! Zimę mamy już
za sobą. Gdy na zewnątrz robi się
coraz cieplej, wiele osób chętnie
wychodzi do ogrodu po zimowej
przerwie i sprawdza jak mają się
rośliny po zimowym śnie. Często
okazuje się, że trawnik po zimie nie
wygląda dobrze na skutek różnych
uszkodzeń.
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pielęgnacyjne wykonać, aby cieszyć
się piękną zielenią trawnika w
ogrodzie?
Uszkodzenia po zimie
Trawnik często ulega uszkodzeniom mrozowym. Dzieje się tak na skutek wody, która gromadzi
się pod darnią i w zależności od występującej temperatury, na przemian zamarza i odmarza
podnosząc i odrywając darń od podłoża. Wiosną trawa, która została oderwana od korzeni
niestety
usycha.
Kolejny problem pojawiający się na trawniku po zimie to biało-różowy nalot, czyli pleśń
śniegowa. To groźna choroba grzybowa, która niszczy trawnik jeżeli w porę się jej nie usunie.
Powstawaniu choroby sprzyja długo utrzymująca się gruba, zaskorupiona pokrywa śnieżna.
Grzyb rozwija się w niskich temperaturach i wysokiej wilgotności powietrza. Takie warunki
panują właśnie pod śniegiem.
Wiosenna pielęgnacja
Zanim zabierzemy się za grabienie czy napowietrzanie trawnika, warto zwrócić uwagę, czy nie
należy wykonać wałowania. Ma to znaczenie, ponieważ wierzchnia warstwa gleby może lekko
odstawać, a korzenie traw w niektórych miejscach będą pozbawione styczności z podłożem,
tym samym będą mieć ograniczony dostęp do wody. Przed przystąpieniem do pracy, należy
usunąć kretowiska i nierówności. Wałowanie wykonuje się przy pomocy wału o wadze do 90
kg.
Podstawowym zabiegiem, który należy wykonać w naszych ogrodach wiosną to dokładne
wygrabienie trawnika po zimie. Na powierzchni murawy znajdują się często niezgrabione liście
jesienne, pozostałości roślin czy obumarłe źdźbła traw, które powodują powstawanie tzw. filcu.
Jest to warstwa ograniczająca dostęp tlenu oraz nawozów mineralnych do korzeni.
Do grabienia należy użyć grabi delikatnych tzw. wachlarzowych, które zapobiegną
uszkodzeniu wschodzących źdźbeł trawy. Trawnik grabimy na krzyż, aby dokładnie wygrabić
wszystkie obumarłe resztki roślin, a następnie usuwamy z powierzchni trawnika.

Wertykulacja i aeracja
Kolejnymi ważnymi zabiegami, o których nie zawsze się pamięta, są wertykulacja i aeracja
trawnika.
Wertykulacja to pionowe nacinanie darni przy pomocy wertykulatora. Zabieg ten rozluźnia,
odmładza trawnik oraz pozwala usunąć powłokę filcu. Wertykulacja również w dużej mierze
ogranicza ilość mchu. Aeracja to nakłuwanie darni kolcami, w celu napowietrzenia korzeni
traw. Czynność tę wykonuje się aeratorem, na małych trawnikach wystarczą specjalne nakładki
z
kolcami
zakładane
na
buty.
Po zabiegu aeracji i wertykulacji warto wykonać piaskowanie. Zabieg ten w dużej mierze
przyczynia się do powstawania nowych korzeni i pędów traw, dodatkowo poprawia
przepuszczalność gleby i jej strukturę. Piasek również uzupełnia nierówności w murawie.
Piaskowanie polega na rozrzuceniu piasku średnioziarnistego na murawę trawnika, a następnie
przy pomocy grabi czy miotły można go równomiernie rozprowadzić po trawniku.
Nawożenie trawnika wiosną

Kolejnym etapem w procesie
poprawiającym kondycje naszego
trawnika jest nawożenie. Dzięki temu
trawnik szybciej się zregeneruje i
nabierze soczystego koloru. Bardzo
ważne, aby dostarczyć murawie
wszystkich składników potrzebnych
do optymalnego rozwoju, a także
nabrania większej odporności na
zachwaszczanie czy trudne warunki
środowiskowe. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie wieloskładnikowego nawozu do
trawnika, który zawiera odpowiednią ilość azotu, fosforu, potasu oraz pozostałych mikro i
makroelementów.
Renowacja trawnika po zimie
Jeżeli na trawniku w naszym ogrodzie pojawiły się fragmenty mocno uszkodzone, łyse place
uschniętej trawy czy dziury pozbawione darni, konieczne będzie dosiewanie trawy w
istniejącym trawniku lub ewentualnie uzupełnienie ubytków wycinkami darni z innych miejsc
trawnika.
Wykonując dosiew trawnika po zimie, należy pamiętać aby na początku spulchnić lekko glebę
w wyznaczonym miejscu, a następnie wysiać taką samą lub podobną mieszankę trawy jak ta w
trawniku. Wysiane nasiona można przykryć cienką warstwą gleby lub piasku i dobrze podlać.
Bardzo ważne, by pamiętać o podlewaniu świeżo zasianego trawnika, by nasiona mogły
kiełkować. Pierwsze koszenie fragmentów po przeprowadzonej renowacji wykonuje się
później niż pozostałej części murawy, czyli w momencie gdy trawa osiągnie około 10 cm
wysokości.
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