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GARDENA piel�gnacja trawnika
Wi�cej rado�ci z trawnika

Pielegnacja trawnika.indd   1 2012-04-11   19:37:28



PRO_Rasenpflege 47200c.indd   2 01.02.12   14:27

2  | GARDENA

GARDENA piel�gnacja ogrodu
Produkty wysokiej jako�ci. Pi�kne ogrody.

GARDENA – kompletny asortyment
GARDENA oferuje wszystko, co potrzebne jest do 
optymalnej piel�gnacji ogrodu. Czy to produkty do 
piel�gnacji trawnika, drzew i krzewów, narz�dzia do 
uprawy gleby, urz�dzenia nawadniaj�ce czy te� pompy 
– GARDENA ma to wszystko w swoim asortymencie. 
Wszystko, co jest potrzebne dla perfekcyjnego ogrodu. 

GARDENA – system
Rozwi�zania systemowe wyró�niaj� produkty 
marki GARDENA i s� one obecne w wielu grupach 
produktów. Je�li kto� raz zdecyduje si� na produkty 
GARDENA, b�dzie zawsze do nich wraca�.

GARDENA – o ka�dej porze roku
Produkty GARDENA przez ca�y rok gwarantuj� 
optymaln� piel�gnacj� Pa	stwa ogrodu i bez 
wzgl�du na por� roku utrzymuj� go w dobrej 
kondycji.

GARDENA – zalety
1. Jako��
Produkty GARDENA znane s� ze swojej wyj�tkowo 
wysokiej jako�ci i niezawodno�ci. Ca�y proces pro-
dukcji podlega �cis�ej, cyklicznej kontroli.

2. Innowacyjno�� / technologia
GARDENA tworzy produkty, które u�atwiaj� prac�       
w ogrodzie, jak tylko jest to mo�liwe  i sprawiaj�,       
�e jest ona bardziej wydajna. Dlatego wi�c, portfolio 
produktów jest ci�gle rozwijane i ulepszane przy 
zastosowaniu najnowszych technologii.

3. Ergonomia / komfort
GARDENA przywi�zuje du�� wag� do ergonomii 
swoich produktów. Musz� one by�  dobrze dopa-
sowane do d�oni i u�atwia� prac� w ogrodzie. 

4. Serwis
Kompetentne punkty serwisowe GARDENA �wiadcz� 
us�ugi w zakresie naprawy b�d� konserwacji produk-
tów. Wi�cej na stronie www.gardena.pl 
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GARDENA piel�gnacja trawnika
Aby Pa	stwa trawnik by� jeszcze pi�kniejszy

Koszenie trawnika
Pierwszym krokiem i zarazem 
najwa�niejszym zadaniem jest 
regularne koszenie. GARDENA 
zaprasza do wyboru kosiarki, która 
odpowiada Pa	stwa potrzebom.  

Wi�cej od strony ....................  4

Wertykulacja i napowietrzanie
Zdrowy trawnik musi oddycha�. 
Wertykulator i aerator skutecznie 
usuwaj� z trawnika chwasty, mech  
i s
 lcowan� traw� oraz u�atwiaj� 
tym samym g��bokie przenikanie 
tlenu do gleby. 

Wi�cej od strony ....................  9

Przycinanie brzegów trawnika
Trawnik wygl�da estetycznie, je�li
jego powierzchnia i brzegi s� tej
samej wysoko�ci. GARDENA oferuje 
no�yce do trawy mechaniczne, 
zasilane akumulatorem lub modele 
elektryczne.

Wi�cej od strony ....................  7

Wysiew nasion i nawo�enie
Bywa, �e trawnik potrzebuje wspar-
cia np. po zimie albo na skutek 
intensywnej eksploatacji. Siewnik 
GARDENA przyda si� do wysiewu 
nasion i nawo�enia trawnika.

Wi�cej od strony ..................  10

Podkaszanie
W miejscach, do których nie doje�d�a  
kosiarka, pozostaj� po koszeniu wystaj�ce 
brzegi trawnika. Podkaszarki sprawi�, 
�e trawnik b�dzie wygl�da� doskonale 
nawet w trudno dost�pnych miejscach 
i zak�tkach ogrodu. Modele elektryczne 
b�d� zasilane akumulatorem szybko        
i wygodnie wyrównaj� brzegi trawnika.
Wi�cej od strony ....................  7

Piel�gnacja
Pielenie, usuwanie li�ci czy 
skoszonej trawy jest �atwe, je�li 
ma si� pod r�k� odpowiednie 
narz�dzia. GARDENA oferuje 
rozwi�zania i produkty odpo-
wiednie do wykonania ka�dego 
zadania w ogrodzie.
Wi�cej od strony ..................  11
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Koszenie trawnika
Wszystkie produkty i wi�cej informacji

na stronie: www.gardena.pl

Ka�dy trawnik jest inny. Niezale�nie od oczekiwa	, 

jakie maj� Pa	stwo wobec trawnika, jego w�a�ciwa 

piel�gnacja jest nieodzowna. Wykonane we w�a�-

ciwym czasie odpowiednie zabiegi piel�gnacyjne 

sprawi�, �e trawnik na d�ugo stanie si� ozdob� 

ogrodu.

Dlaczego? 
Regularne koszenie pobudza trawnik do wzrostu, zag�szcza go
i sprawia, �e wygl�da on pi�knie.

Jak? 
Cz�ste koszenie jest lepsze ni� rzadsze. �elazna regu�a mówi, �e podczas 
ka�dego koszenia �d�b�a powinny by� skracane o po�ow� do 2/3 d�ugo�ci 
do ok. 5 cm. W �rodku lata powinno si� zostawi� �d�b�a troch� d�u�sze, 
�eby trawnik lepiej przetrwa� okresy suszy i upa�u. A je�li nie maj� Pa	stwo 
ani czasu ani ochoty, to idealnym rozwi�zaniem móg�by by� robot do 
koszenia trawy.

Kiedy?
Okres koszenia zaczyna si� w �agodnym klimacie na prze�omie marca          
i kwietnia przy d�ugo�ci �d�b�a 8 cm. Idealne warunki do koszenia panuj�   
w bezdeszczowe, zachmurzone dni, kiedy trawnik jest suchy. Najlepsza pora 
dnia to przedpo�udnie. Ale mo�na zabra� si� do pracy równie� we wczesnych 
godzinach wieczornych. Pod koniec pa�dziernika, przed pierwszymi przym-
rozkami, wykonuje si� ostatnie koszenie trawnika przed zimow� przerw�.

Jak cz�sto?
Podczas okresu najwi�kszego wzrostu zalecane jest koszenie
raz w tygodniu. 

GARDENA PORADY

Podczas ka�dego koszenia nale�y zmienia�  kierunek i wzór koszenia.
W ten sposób  trawnik jest starannie skoszony i wygl�da doskonale.
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Koszenie trawnika – mistrzowskie ci�cie

Soczy�cie zielony, zdrowy trawnik to nieod��czny element pi�knego ogrodu. A koszenie trawnika to jedno z najwa�niejszych zada	, poniewa� dopiero 
cz�ste koszenie gwarantuje g�st� i soczy�cie zielon� muraw�. Wielko�� trawnika nie ma znaczenia – GARDENA oferuje Pa	stwu ca�y szereg kosiarek. 
Z pewno�ci� znajd� Pa	stwo model kosiarki odpowiedniej do Pa	stwa ogrodu.
 

GARDENA kosiarki b�bnowe 

 Spe�niaj� najwy�sze oczekiwania.
 Nó� b�bnowy i nó� dolny �cinaj� traw� na zasadzie

 bezkontaktowej.
 Perfekcyjne ci�cie jak za pomoc� no�yc – trawnik jak

 na polu golfowym.

GARDENA kosiarki rotacyjne

 Dobra jako�� ci�cia trawy w ogrodach przydomowych
 i dzia�kowych.

 Ostrze no�a poruszaj�cego si� poziomo podnosi i �cina
 �d�b�a trawy.

 Umo�liwia koszenie du�ych powierzchni w krótkim czasie.

Kosiarka elektryczna
PowerMaxTM

Komfortowa i wydajna kosiarka 
z wysoko wydajnym silnikiem           
i mechanizmem nap�dowym        
o wysokim momencie obrotowym.
Do trawników o powierzchni do  800 m², 

do wysokiej i wilgotnej trawy.

Benzin-Rasenmäher 

Robust mit besonders kraftvollem
Qualitätsmotor von Briggs & 
Stratton. Komfortabel für größere 
Rasen� ächen. 
Für große und wilde Gärten bis ca. 1000 m² 
und mehr

Ab UVP* € 299,99

Kosiarka akumulatorowa
PowerMaxTM 

Bezprzewodowe koszenie dzi�ki 
wydajnemu akumulatorowi litowo- 
jonowemu. Por�czna, lekka i cicha.

Bezprzewodowe koszenie trawnika

o powierzchni do 400 m².

Kosiarka b�bnowa 

Dok�adne i czyste ci�cie jak przy 
pomocy no�yczek. Por�czna, cicha 
i �atwa do prowadzenia.
 
Do trawników o powierzchni do 500 m²,

dost�pna w wersji: r�cznej,

akumulatorowej i elektrycznej.

Kosiarki b�bnowe Kosiarki rotacyjne
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GARDENA elektryczna kosiarka PowerMaxTM 36 E
Komfortowa i wygodna

GARDENA kosiarka akumulatorowa PowerMaxTM

Bezprzewodowa – zasilana akumulatorem
Kosiarki akumulatorowe marki GARDENA zagwarantuj� Pa	stwu swobod� ruchu podczas pracy w ogrodzie. Mog� Pa	stwo skoncentrowa� si� 
tylko na koszeniu bez konieczno�ci zwracania uwagi na przewód elektryczny. Wydajne akumulatory pozwalaj� na koszenie powierzchni do 400 m², 
lekko i wygodnie. Kosiarki akumulatorowe nie emituj� szkodliwych substancji do �rodowiska, s� �atwe i wygodne w obs�udze. 

Koszenie bez kabla 
Lekkie i wydajne akumulatory litowo-jonowe  
zawsze gwarantuj� prac� bez przerw, s� 
przyjazne dla �rodowiska i charakteryzuj� 
si� d�ugim okresem eksploatacji. Mo�na je 
zawsze do�adowa� bez „efektu pami�ci”.

Szerokie zastosowanie
Mo�liwo�� wyboru pomi�dzy opcj� koszenia       
i zbierania �ci�tej trawy lub koszenia z jedno-
czesnym mulczowaniem. ci�ta trawa
pozostanie na trawniku.

Regulacja wysoko�ci ci�cia 
�atwa, centralna regulacja wysoko�ci koszenia 
trawy.

Art. nr 4037

 Kompaktowa budowa
 i oszcz�dny sposób przechowywania
 Z uchwytem sk�adanym za pomoc�   
 zatrzaskowej d�wigni

 Komfortowe koszenie
 trawnika
 Wydajny silnik o mocy 1500 W          
 i wysokim momencie obrotowym

 Zwrotna i �atwa do prowadzenia
 Ko�a z mi�kkiego tworzywa,
 wyposa�one w specjalny bie�nik.

 Wska�nik nape�niania
 Kosz na �ci�t� traw� z okienkiem  
 wskazuj�cym poziom nape�nienia

 Prosta regulacja wysoko�ci koszenia
 5-stopniowa, centralna regulacja wysoko- 
 �ci koszenia, w odst�pach 20 – 60 mm

 Szerokie zastosowanie          
 Mo�liwo�� wyboru pomi�dzy opcj�
 koszenia i zbierania �ci�tej trawy b�d�  
 koszenia i mulczowania 
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Przycinanie brzegów trawnika
Wszystkie produkty i wi�cej informacji

na stronie: www.gardena.pl

Przycinanie brzegów trawnika – pe�en komfort

GARDENA podkaszarki �y�kowe

Podkaszarki znajduj� zastosowanie tam, 
gdzie nie dociera kosiarka np. pomi�dzy 
krzewami, na stromych zboczach, na d�ugich 
brzegach trawnika, w g�stej trawie czy 
chwastach. Gwarantuj� wygodne przyci-
nanie trawy i brzegów trawnika za pomoc� 
�y�ki z tworzywa sztucznego oraz prac� bez 
konieczno�ci schylania si� i z niewielkim 
nak�adem si�y.

GARDENA aku. no�yce do trawy

Akumulatorowe no�yce do trawy zapewni� 
Pa	stwu wygodne i dok�adne przycina-
nie obrze�y trawnika. S�u�� zarówno do 
bezwysi�kowej pracy na wi�kszych
powierzchniach, jak i do precyzyjnego
przycinania obrze�y wokó� oczka wodnego, 
rabatek czy tarasów.

GARDENA no�yce do trawy

Mechaniczne no�yce nadaj� si� idealnie do 
obrze�y trawnika w mniejszych ogrodach i na 
mniejszych dzia�kach. Równie� w miejscach 
w�skich i trudno dost�pnych zapewni� 
doskona�y wygl�d trawnika.

Dok�adne i czyste przycinanie obrze�y trawnika jest  

konieczne, �eby trawnik prezentowa� si� dobrze. 

Perfekcyjny kontur trawnika mo�na osi�gn�� 

u�ywaj�c no�yc mechanicznych, akumulatorowych 

albo podkaszarki, w zale�no�ci od potrzeby 

i d�ugo�ci brzegów trawnika.

Dlaczego?
Kosiarki cz�sto nie docieraj� do brzegów trawnika, wi�c �d�b�a trawy 
s� d�u�sze i brakuje im precyzyjnego ci�cia. Brakuje wtedy wyra�nie 
widocznych granic pomi�dzy ró�nymi obszarami ogrodu i trawnik
wrasta w rabatki.

Kiedy?
Je�li to mo�liwe, przed albo po ka�dym skoszeniu trawy. 

Gdzie?
W trudno dost�pnych miejscach, wokó� rabat, tarasu, drzew i stawu, 
wzd�u� ogrodzenia, �wirowych �cie�ek i kamiennych murków. 

GARDENA PORADY 

Najlepiej przycina� obrze�a trawnika przed koszeniem trawy. ci�ta 

trawa zostanie zebrana przez kosiark�. Nie trzeba ju� grabi� skoszonej 

trawy i jest to oszcz�dno�� czasu..
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Przycinanie brzegów trawnika

Classic obrot. no�yce do trawy  

Do precyzyjnego przycinania
brzegów trawnika – tak�e
w trudno dost�pnych miejscach.

Art. nr 8731

Comfort obrot. no�yce do trawy 

Wygodne trzymanie i lekkie ci�cie 
dzi�ki ergonomicznemu kszta�towi 
uchwytu.

Art. nr 8735

 Wydajne
 Dzi�ki wygodnemu w obs�udze akumulato- 
 rowi jonowo-litowemu zapewniaj� do 45 min.  
 pracy

 Por�czne i lekkie  
 Bez kabla.
 Wa�� tylko 650 g 
 

 Ergonomiczne 
 Dzi�ki wygodnemu uchwytowi  
 doskonale le�� w r�ku Wygodne 

 Szybka wymiana no�y do trawy  
 na no�e do krzewów, bez
 u�ycia narz�dzi

GARDENA ClassicCut akum. no�yce do przycinania brzegów trawnika
Por�czne, lekkie i zwrotne

Podkaszanie

Podk. �y�kowa SmallCut 300 

Lekka, por�czna podkaszarka do 
drobnych prac porz�dkowych.
 
Do ma�ych ogrodów

Art. nr 8845

Podk. �y�kowa EasyCut 400 

Do przycinania d�ugich brzegów 
trawnika w trudno dost�pnych 
miejscach. 
Do ogrodów rodzinnych

Art. nr 8846  

Podk. AccuCut 450 Li 

Bezprzewodowe podkaszanie 
dzi�ki zasilaniu wydajnym aku-
mulatorem litowo-jonowym. 
Do du�ych ogrodów

Art. nr 8841

Podk. �y�kowa ProCut 1000 

Do du�ych powierzchni z g�st� 
traw�, chwastami i dziko 
rosn�cymi ro�linami. 
Do zaro�ni�tych ogrodów

Art. nr 8852

Art. nr 8885

ComfortCut no�yce akumulatorowe 
do ci�cia brzegów trawnika 

Bezprzewodowe i komfortowe.
Wygodny uchwyt z regulacj� 
k�tow�. Prosta wymiana no�y. 

Art. nr 8893

Comfort obrotowe no�yce
do przycinania trawy z trzonkiem 

Do �atwego i precyzyjnego
przycinania brzegów trawnika
w wyprostowanej pozycji,
bez przeci��ania kr�gos�upa.

Art. nr 8740
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Wszystkie produkty i wi�cej informacji

na stronie: www.gardena.pl

Dlaczego nale�y przeprowadza� napowietrzanie? 
�eby móc skutecznie zapobiega� tworzeniu si� 
 lcu i rozprzestrzenianiu 
mchu na trawniku w ci�gu ca�ego roku, nale�y go dora�nie napowietrza�. 
Podczas napowietrzania walec ze spr��yn� stalow� usuwa z trawnika 
g�sty 
 lc i tworz�cy si� w�a�nie mech. W ten sposób przeprowadza si� 
szybko i wygodnie delikatn� piel�gnacj� trawnika. 

Kiedy i jak cz�sto?
Po co drugim albo co trzecim koszeniu trawnika – przez ca�y rok. 

Dlaczego nale�y przeprowadza� zabiegi piel�gnacyjne i usuwa� chwasty?
Chwasty nale�y usuwa� z trawnika aby nie zag�usza�y rosn�cej trawy. Pozos-
tawione na trawniku li�cie lub trawa hamuj� wzrost darni i mog� powodowa� 
choroby grzybowe trawy oraz utrudniaj� dost�p �wiat�a.

Kiedy i jak cz�sto? 
Piel�gnacja trawnika trwa ca�y rok – jak tylko znajduj� si� na nim resztki 
�ci�tej trawy, li�cie czy chwasty. 

Wszystko, co s�u�y trawnikowi, sprawia, �e jest on �adniejszy. Na pocz�tku chodzi o dobry wysiew nasion, 

pó�niej o usuwanie s
 lcowanej trawy i mchu, o wystarczaj�cy dost�p powietrza do jego korzeni i zaopatrzenie 

w sk�adniki od�ywcze. A je�li w ramach piel�gnacji od czasu do czasu usuni�te zostan� z niego chwasty,

to mo�na si� wtedy cieszy� soczy�cie zielon�, g�st� muraw�.

Dlaczego nale�y przeprowadza� wertykulacj�?
Na powierzchni trawnika zbieraj� si� przez ca�y rok obumar�e �d�b�a 
trawy, mech i grzyby, które utrudniaj� utrzymanie go w dobrej kondycji.
Podczas wertykulacji specjalnie wyszlifowane no�e wertykulatora 
nacinaj� dar	 na g��boko�� kilku milimetrów. Jednocze�nie skutecznie 
usuni�te zostaj� 
 lc, mech i chwasty, przez co korzenie zyskuj� wi�cej 
miejsca. To z kolei u�atwia dost�p powietrza i wody do korzeni, które 
teraz mog� si� rozrasta� i wch�ania� niezb�dne do prawid�owego 
rozwoju substancje od�ywcze.

Kiedy i jak cz�sto?
Po koszeniu, raz do dwóch razy w sezonie, na wiosn� i jesieni�.

Dlaczego nale�y nawozi� trawnik?
Podczas ka�dego koszenia trawnik pozbawiany jest substancji 
od�ywczych. By tego unikn��, nale�y go w ramach optymalnej
piel�gnacji regularnie nawozi�. 

Kiedy i jak cz�sto?
Zazwyczaj trawnik nawozi si� na prze�omie marca i kwietnia w 4 – 5 tygod-
niowych odst�pach a� do ostatniego nawo�enia jesiennego we wrze�niu, 
które przeprowadza si� w ramach przygotowania trawnika do zimy.

GARDENA PORADY 

Po wertykulacji nale�y dodatkowo przeprowadzi� piaskowanie w celu 

zwi�kszenia przepuszczalno�ci pod�o�a.

Wertykulacja, napowietrzanie, wysiew, nawo�enie
i piel�gnacja
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Wertykulacja i napowietrzanie

Elektryczny wertykulator EVC 1000

Intensywna kuracja trawnika 
zalecana wiosn� i/lub jesieni�.

Elektryczny aerator ES 500

Do ca�orocznej piel�gnacji traw-
nika, do stosowania po co drugim 
lub co trzecim koszeniu trawy.

Ostre z�by ze specjalnie harto-
wanej ocynkowanej stali wnikaj� 
w trawnik na g��boko�� kilku 
milimetrów i usuwaj� 
 lc
oraz obumar�e �d�b�a trawy
z pod�o�a.

Odporne na zu�ycie i hartowane 
spr��yny ze stali nierdzewnej 
przeczesuj� trawnik i delikatnie 
usuwaj� mech i 
 lc. Spr��yny 
mo�na �atwo wymienia� poje-
dynczo.

Do powierzchni: do ok. 600 m²

Ci��ar: 10,6 kg

Moc silnika: 1000 W

Power Plus

Szeroko�� pracy: 30 cm

Kosz na �ci�t� traw�: opcjonalnie

Art. nr 4068

Do powierzchni: do ok. 600 m²

Ci��ar: 9,6 kg

Moc silnika: 500 W

PowerPlus

Szeroko�� pracy: 30 cm

Kosz na �ci�t� traw�: opcjonalnie

Art. nr 4066

Wysiew nasion i nawo�enie

Classic siewnik uniwersalny 300

Klasyczny siewnik

Szeroko�� pracy: 45 cm

Pojemno��: 10 l

Do powierzchni: do ok. 300 m²

–

–

Z tabel� dozowania dost�pnych na rynku nawozów

Art. nr 430

Comfort siewnik uniw. 500

Du�a szeroko�� wysiewu 
umo�liwia oszcz�dno�� czasu
Szeroko�� pracy: 53 cm

Pojemno��: 14 l

Do powierzchni: do ok. 500 m²

D�wignia funkcji w��czania i wy��czania 

w uchwycie

Z wygodnym uchwytem 

Z tab. dozowania dost. na rynku nawozów

Art. nr 433

Comfort siewnik uniw. 800 

Du�a szeroko�� wysiewu i pojem-
no�� umo�liwiaj� oszcz�dno�� czasu
Szeroko�� pracy: 53 cm

Pojemno��: 20 l

Do powierzchni: do ok. 800 m²

D�wignia funkcji w��czania i wy��czania 

w uchwycie

Z wygodnym uchwytem 

Z tab. dozowania dost. na rynku nawozów

Art. nr 435 
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Trawnik |  11

Piel�gnacja

combisystem grabie wachlarzowe 
z tworzywa sztucznego XXL Vario

 Do szybkiego grabienia du�ych  
 ilo�ci �ci�tej trawy, li�ci i innych  
 odpadków z du�ych powierzchni. 

 Narz�dzie mo�na podzieli� na  
 dwie cz��ci w celu wygodnego  
 zebrania zgrabionego materia�u.

 Szeroko�� pracy: 77 cm.

Zalecana d�ugo�� trzonka: 130 lub 150 cm

Art. nr 3107 

combisystem regulowane 
grabie wachlarzowe

 Do grabienia drobnych i du�ych  
 odpadków ogrodowych jak  
 li�cie, skoszona trawa itd.

 Z elastycznymi z�bami z ocyn- 
 kowanej stali. Odst�py pomi�dzy  
 z�bami mo�na regulowa�.  

 Regulowana szeroko�� pracy:  
 od 30 do 50 cm.
Zalecana d�ugo�� trzonka: 130 cm

Art. nr 3103

combisystem
szpadel pó�okr�g�y 

 Do czystego odcinania brzegów  
 trawnika.

 Z naostrzonym i hartowanym  
 kantem.

 U�atwia kopanie i popychanie.

Zalecana d�ugo�� trzonka: 130 cm

Art. nr 3149

combisystem grabie do trawy 

 Do sprz�tania z trawników  
 skoszonej trawy i opad�ych  
 li�ci.

 Ze specjalnymi drutami  
 podtrzymuj�cymi skoszon�  
 traw�.

Zalecana d�ugo�� trzonka: 180 cm

Art. nr 3881 

Wycinak do chwastów  

Do �atwego i wydajnego usuwa-
nia chwastów bez konieczno�ci 
schylania si�.
Art. nr 3517
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Prosta zasada dzia�ania: 
1. Wbi� w ziemi�
2. Obróci� w prawo o 180°
3. Wyci�gn�� z ziemi
4. �atwo usun�� chwast
    przez naci�ni�cie guzika
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian zwi�zanych z post�pem 

technicznym.

Art. nr 47200-00

Husqvarna Poland Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 15 B
03-371 Warszawa
Tel. 22/ 330 96 00
E-mail: gardena@husqvarna.pl
www.gardena.pl
  

Wi�cej informacji o marce GARDENA
Ten prospekt przedstawia jedynie cz��� produktów marki GARDENA. Ca�y asortyment
znajduje si� na stronie internetowej www.gardena.pl. Pod tym adresem mo�na znale�� 
równie� wiele cennych wskazówek dotycz�cych pracy w ogrodzie i jego kszta�towaniu.

Kalendarz piel�gnacji trawnika

Sty Maj Wrz.Marz. Lip. Lis.Luty Czer. Pa�.Kw. Sier. Gru.

Koszenie trawnika

Wertykulacja

Napowietrzanie

Nawo�enie

Piel�gnacja / usuw.  chwastów
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