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Specjalne mieszanki gazonowe DSV

20%	 Życica	trwała	

30% Kostrzewa	czerwona	kępkowa

20% Kostrzewa	czerwona	krótkorozłogowa	

30% Kostrzewa	czerwona	rozłogowa

DSV 110 Trawnik ozdobny  
- „Szlachetny”

Wrażliwy, drobnolistny, do intensywnej pielęgnacji
Mieszanka ozdobna odpowiednia na wszystkie stanowiska 
bez wyjątku. Tworzy, gęsty, wolno odrastający, z wąskimi 
delikatnymi liśćmi reprezentacyjny trawnik, który dobrze 
znosi niskie przykaszanie i nie wymaga intensywnej 
pielęgnacji. 

Ilość wysiewu:	25	g/m2

Opakowanie:	worek	10	kg

Skład:110

25% Kostrzewa	czerwona	kępkowa

10%	 Kostrzewa	czerwona	krótkorozłogowa

10%	 Kostrzewa	czerwona	rozłogowa

15%	 Kostrzewa	owcza	(szczeciniasta)

25% Wiechlina	łąkowa	1.	odmiana

15%	 Wiechlina	łąkowa	2.	odmiana

Ilość wysiewu:	25	g/m2

Opakowanie:	worek	10	kg

Skład:220 DSV 220 Trawnik użytkowy  
- Stanowiska suche

Dobrze znoszący suszę, gęsty, wytrzymały
Mieszanka gazonowa na lekkie i  suche stanowiska 
o średniej wytrzymałości na obciążenie. Pierwszoplanowymi 
cechami tej mieszanki są mała intensywność pielęgnacji oraz 
zredukowany wzrost roślin. Dlatego mieszanka DSV 220 
nadaje się bardzo dobrze na tzw. otwarte tereny zieleni 
jak np. parki.

20% Kostrzewa	czerwona	kępkowa

10%	 Kostrzewa	czerwona	krótkorozłogowa

10%	 Kostrzewa	czerwona	rozłogowa

20% Życica	trwała	1.	odmiana

10%	 Życica	trwała	2.	odmiana

20% Wiechlina	łąkowa	1.	odmiana

10%	 Wiechlina	łąkowa	2.	odmiana

Ilość wysiewu:	25	-	30	g/m2

Opakowanie:	worek	10	kg

Skład:230 DSV 230 Trawnik użytkowy  
- Gra i zabawa

Silnie regenerujący się, nie do zdarcia, mocny
Różnorodnie zestawiony, odporny na udeptywanie, 
wszechstronny trawnik z  dużymi możliwościami 
dostosowania do warunków środowiska o przeciętnych 
wymaganiach pielęgnacji. Wytrzymała i znosząca susze 
ruń z dużymi możliwościami regeneracyjnymi pozwala na 
uzyskanie odpornego trawnika użytkowanego średnio-
intensywnie na prywatnych lub miejskich terenach zieleni.

DSV 310 Mieszanka sportowa  
- „Profi”

Regenerujący się, nie do zdarcia, mocny
Mieszanka szczególnie odpowiednia do zakładania nowego 
trawnika na obiektach sportowych typu boiska, które 
przez cały rok są intensywnie eksploatowane. Mocna, 
gęsta i wytrzymała na zdeptanie darń zapewnia przy 
odpowiedniej pielęgnacji funkcjonowanie takich obiektów 
bez przeszkód.

Ilość wysiewu:	25	-30	g/m2

Opakowanie:	worek	10	kg

Skład:310

25% Życica	trwała	1.	odmiana

15%	 Życica	trwała	2.	odmiana

25% Wiechlina	łąkowa	1.	odmiana

20% Wiechlina	łąkowa	2.	odmiana

15%	 Wiechlina	łąkowa	3.	odmiana



DSV 721 Trawnik krajobrazowy  
na stanowiska suche

Łatwy do pielęgnacji, odporny na suszę, pewny
Do zazieleniania szczególnie suchych i ekstensywnych stanowisk 
służy mieszanka DSV 721. Głównymi jej składnikami są różne 
gatunki kostrzew wytrzymałe na warunki suszy. Pomimo 
powolnego wzrostu w początkowym okresie rozwoju, po 
kilku miesiącach rozwija się gęsta zielona darń. Nakład 
pielęgnacyjny jest niski, jedno do dwóch cięć mulczowych 
w ciągu roku wystarczą do utrzymania darni w dobrym stanie.

Ilość wysiewu:	20	g/m2

Opakowanie:	worek	10	kg

Mietlica	pospolita	 5%

Kostrzewa	czerwona	kępkowa	 10%

Kostrzewa	czerwona	krótkorozłogowa	 15%

Kostrzewa	czerwona	rozłogowa	 10%

Kostrzewa	owcza	 25%

Życica	trwała	 15%

Wiechlina	łąkowa	 15%

Wiechlina	gajowa	 5%

DSV 740 Trawnik krajobrazowy  
- „Półcień”

Gęsty, wartościowy, wytrzymały
Przeznaczony do zazielenienia powierzchni ekstensywnie 
eksploatowanych, które są zacieniane np. przez rozłożyste 
drzewa. Susza pod drzewami jest w takich przypadkach 
często dużym problemem. W tego typu miejscach DSV 740 
sprawdza się szczególnie dobrze. 

Ilość wysiewu:	20	g/m2

Opakowanie:	worek	10	kg

Skład: 740

Mietlica	pospolita	 5%

Kostrzewa	czerwona	krótkorozłogowa	 20%

Kostrzewa	czerwona	rozłogowa	 25%

Kostrzewa	owcza	 20%

Życica	trwała	 10%

Wiechlina	łąkowa	 20%

Ilość wysiewu:	20	g/m2

Opakowanie:	worek	10	kg

Skład: 820
DSV 820 Trawnik na pobocza dróg

Nisko rosnący, rzadko koszony, tolerancyjny na suszę i sól
Bezsprzeczna wytrzymałość na wysypywaną sól i wysoka 
tolerancja na suszę to wybitne cechy tej mieszanki. Niskie 
wymagania stanowiskowe sprawiają, że można ją stosować 
w różnorodnych miejscach. Poprzez zastosowanie niskich 
gatunków traw wykluczone jest, aby odrost mógł ograniczać 
widoczność. Pielęgnacja ogranicza się do jedno- lub 
dwukrotnego koszenia w roku.

Mietlica	pospolita	 10%

Kostrzewa	czerwona	kępkowa	 20%

Kostrzewa	czerwona	rozłogowa	 20%

Kostrzewa	owcza	 10%

Życica	trwała	 20%

Wiechlina	łąkowa	 20%

Ilość wysiewu:	25	g/m2

Opakowanie:	worek	10	kg

Skład: 840DSV 840 Trawnik na lotniska

Krótki, łatwy do pielęgnacji, tolerancyjny na suszę
Mieszanka z wysokim udziałem delikatnych traw tworzy 
nisko rosnącą, gęstą i podatną na niskie koszenie darń. 
Tworzy zatem idealne warunki dla lotnisk w kontekście ich 
funkcjonowania. Zastosowanie dużego wyboru traw dobrze 
znoszących warunki suszy umożliwia także stworzenie 
trwałego zadarnienia na glebach lekkich.

Kostrzewa	czerwona	kępkowa	 10%

Kostrzewa	czerwona	krótkorozłogowa	 10%

Kostrzewa	czerwona	rozłogowa	 10%

Kostrzewa	owcza	 60%

Życica	trwała	 10%

Skład: 721

DSV	Polska	zastrzega	sobie	możliwość	zmian	w procentowej	zawartości	poszczególnych	
składników	zgodnie	z regułami	zawartymi	w niemieckim	systemie	RSM.



Gatunek trawy
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Suche, 
ciepłe Typowe Wilgotne, 

zimne
w 1 g  
nasion w dniach

Życica trwała
Lolium perenne

8 6 5 7 7 9 6 (+) ++ (+) 500 7-15

Wiechlina łąkowa
Poa pratensis

6 x 5 x 6 7 7 + + 4 000 14-24

Kostrzewa czerwona kępkowa
Festuca rubra comutata

7 x x 3 2 5 7 ++ + + 1 000 10-18

Kostrzewa czerwona krótkorozłog.
Festuca rubra trychophylla

8 7 7 7 2 5 7 ++ + + 1 000 10-18

Kostrzewa czerwona rozłogowa
Festuca rubra rubra

x x 6 6 x 5 6 + ++ + 1 000 10-18

Kostrzewa owcza
Festuca ovina vulgaris

7 x x 3 1 4 3 ++ (+) 2 000 11-19

Mietlica pospolita
Agrostis capilaris

7 x x 4 4 6 8 + ++ + 15 000 15-20

Mietlica psia
Agrostis canina

9 5 9 3 2 6 8 + ++ ++ 18 000 12-20

Śmiałek darniowy
Deschampsia caespitosa

6 x 7 x 3 5 7 + ++ ++ 4 000 -

Kostrzewa trzcinowa
Festuca arundinacea

8 5 7 7 5 6 6 ++ + - 500 -

Wiechlina roczna
Poa annua

7 x 6 x 8 8 8 + ++ + 3 000 14-24

według Ellenberga, uzupełnione przez Schulza

Światłolubność
1 - cieniolubna
9 - światłolubna

Azotolubność
1 - nie azotolubne
9 - azotolubne

Ciepłolubność
1 - lubiące chłód
9 - lubiące ciepło

Odporność na 
udeptywanie
1 - nie odporne
9 - odporne 

Wilgociolubność
1 - lubiące wilgoć
9 - znoszące suszę

Reakcja na koszenie
1 -  nie lubiąca koszenia
9 -  lubiąca częste koszenie

Kwasolubność
1 - kwasolubne
9 - zasadolubne

Stanowisko

++ -  bardzo przydatna

+ - przydatna

(+) -  warunkowo 
przydatna

x - niewrażliwa

Cechy traw gazonowych

Niniejsza broszura zawiera część oferty firmy DSV Polska, dotyczącą 
nasion mieszanek traw gazonowych. Poza tym firma posiada 
w ofercie wiele mieszanek traw pastewnych, objętych programem 
COUNTRY, przeznaczononych dla krów i koni oraz polecane odmiany 
hodowlane lucern Planet i Fraver, a także Futtertrio - jedyną 
w swoim rodzaju mieszankę traw jednorocznych do skutecznej 
produkcji paszy zielonej w poplonie i  inne produkty nasienne. 

DSV Polska Sp. z o.o.
ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 750
fax 67 26 80 755

dsv@dsv-polska.pl
www.dsv-polska.pl

W przypadku zainteresowania przedstawioną tutaj ofertą 
zapraszamy do skontaktowania się z centralą firmy, która 
poinformuje Państawa kto z naszych przedstawicieli regionalnych 
pomoże Państwu w wyborze odpowiednich produktów lub 
odpowie na szczegółowe pytania.


