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Oferta na rok 2014 
włóki siatkowej 

 
   Zły stan boisk spowodowany jest głównie stosowaniem różnego rodzaju 
ciężkich walców. Jednak wałowanie znajduje uzasadnienie jedynie w 
wyjątkowych przypadkach. Często wałowanie przynosi bowiem większe 
straty aniżeli korzyści. Szczególnie w przypadku gleb ciężkich, mokrych 
dochodzi do dodatkowego obciążania i zagęszczania. Walce są sprzętem 
przeznaczonym do utwardzania i zagęszczania podłoża i stosowanie ich na 
boiskach sportowych wywołuje przeciwne do zamierzonego celu skutki 
tzn.: 

-zamiast wyrównania boiska pogłębiają się nierówności   (ze 
względu na niejednorodną budowę podłoża); 
-zamiast poprawy elastyczności następuje utwardzenie podłoża, 
a to powoduje słabnięcie trawnika i podatność jego na 
zachwaszczanie. 
-po wałowaniu jest za mało miejsca dla trawy, korzeni, wody i 
powietrza następuje zagęszczenie gruntu do głębokich warstw 
gleby (szczególnie przy glebach ciężkich i mokrych): 
- po zagęszczeniu podłoża z niektórych miejsc może nie 
odpływać woda i w ten sposób powstają zastoiny wody w 
których gnije trawa; 

 
Przy stosowaniu walców trzeba pamiętać, że można: 

- używać jedynie walców gładkich,  
- stosować maksymalne obciążenie 120 kg/m szerokości 
walca,  
- walcować przy słabo wilgotnej glebie 

 
nie można nigdy stosować walców podczas mrozu, dużej wilgotności, 
dużej suszy.  
 
 Dlatego wałowanie jest zabiegiem wskazanym jedynie w następujących 
przypadkach:  

- przed nowym zasiewem dla przygotowania podłoża; 
- po nowym zasiewie dla dociśnięcia materiału siewnego i jego 
przykrycia:  
- dociśnięcia przemarzniętej darni.  
 



 

 

  Firma Sport-Traw poleca więc wprowadzenie do bieżącej pielęgnacji 
zamiast walców, sprowadzoną w praktyce przez wielu Klientów, WŁÓKĘ 
SIATKOWĄ, której systematyczne stosowanie pozwala na utrzymanie 
równego boiska z jednoczesnym usunięciem zniszczeń po treningach i 
meczach oraz przeczesywanie trawnika poprawiające warunki jego 
wegetacji. Włókowanie bezpośrednio po koszeniu wyczesuje z darni nie 
zebrany przez kosiarkę pokos, co zapobiega powstawaniu filcu. 
Dodatkowo przed meczem na wilgotnej trawie możliwe jest wykonanie 
poprzecznych pasów ułatwiających pracę sędziów liniowych, 
zwiększających wrażenie estetycznego wyglądu boiska u widzów. 

 
Włoka siatkowa może być użytkowana: 
-w połączeniu z samobieżną kosiarką; 
-w połączeniu z małym ciągnikiem; 
- może być ciągnięta przez dwie osoby 
 
Dane techniczne włóki siatkowej metalowej ocynkowanej:  
-powierzchnia 180cm x 240cm; 
-waga 35 kg.; 
-w stanie złożonym walec o średnicy 25cm i szerokości 180cm. 
Każde zastosowanie walca powoduje zniszczenie trawnika, natomiast 
systematyczne stosowanie włóki siatkowej wpływa korzystnie na stan 
trawnika. Włóka siatkowa jest sprzętem trwałym, do wykorzystania 
przez wiele lat. 

Koszt włóki siatkowej wynosi 3250,- zł brutto (w tym 23% VAT). 
 


