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Njega travnjaka
može biti
jednostavna
ƒ

I uvijek na visini zadatka

1

Njegovan travnjak
je vaša oaza mira
i opuštanja
ƒ
Travnjak je zeleni životni prostor ispred svake kuće. Milijuni vlati trave
čine jedan zeleni organizam koji pozitivno utječe na okoliš. On čisti zrak,
proizvodi kisik, regulira temperaturu, sprječava eroziju tla i prigušuje
buku. Travnjak je čista oaza mira i opuštanja, igralište za djecu i utočište
bezbroj životinjica i sićušnih živih bića.
Travnjak je srce svakog vrta i uvijek iznova nam otkriva svoje čari. Miris
svježe pokošene trave, smirujuća optika, ugodna hladnoća bosonog hoda
– travnjaci su uistinu prirodni fenomen.
Zdrava zelena površina raste tijekom cijele sezone. A kako bio vam rad
u vrtu bio jednostavan i lagan, mi vam pružamo potpunu podršku pri radu
i obavljanju raznolikih zadataka u vrtu. Želite se posvetiti vašem zelenom
projektu, imate za cilj zelen, zdrav i gust travnjak ispred kuće? Želite na
vrijeme prepoznati i otkloniti oštećenja na travnjaku ili preferirate održivu
njegu travnjaka? U ovoj brošuri naći ćete korisne informacije i praktične
savjete kako napraviti pravu zelenu oazu.
STIHL vam želi puno uspjeha u vašem
sljedećem vrtnom projektu.
Započnite s radovima!
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Postavite cilj i
organizirajte zadatke
ƒ
Napraviti novu zelenu površinu i obnavljati ju
Živa zelena površina unijet će radost u vašu svakodnevnicu, i to iz godine
u godinu. S pravilnom pripremom tla imat ćete zdrav temelj za budući
rast travnjaka. Osmislite izgled svog travnjaka u skladu s vašim planovima,
prilagođen točno prema veličini zemljišta, vrsti tla i vašim ciljevima.
Stvorite od jednog dijela zemlje idealnu okućnicu.
Odabir vrste travnjaka
Priprema tla
Sijanje smjese trave 
Pravilno zalijevanje travnjaka
Gnojidba i njega travnjaka

8
10
11
20
24

NJEGA TRAVNJAKA
Novi izazovi pod otvorenim nebom su svakodnevni - jaka kiša, vrućine,
snijeg, igra djece i teški vrtni namještaj. Samo snažni i stabilni travnjaci
mogu se nositi sa svakodnevnim izazovima i stresom. Samo redovita njega
i profesionalni vrtni uređaji jamče zdrave i zelene travnjake.
Košnja travnjaka
Kompostiranje otkosa 
Malčiranje
Pravilno zalijevanje travnjaka
Vertikutiranje, četkanje i prozračivanje tla
Gnojidba i njega travnjaka
Spriječite oštećenja travnjaka 
Rukovanje, čišćenje i skladištenje uređaja 
Servis i popravka uređaja
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Postavite cilj i organizirajte zadatke

12
17
18
20
22
24
32
34
35

Prepoznavanje i otklanjanje oštećenja
i nedostataka na travnjacima
Održavanje i njega travnjaka zahtijeva izvjesno iskustvo. Rutinska
košnja, gnojidba i zalijevanje su redovite i učinkovite preventivne mjere.
Mahovina, pretjeran vlažnost i gljivice često imaju sasvim drugačije
uzroke. Pronađite odgovarajuću strategiju za rješavanje oštećenja na
travnjacima.
Uklonite korov, mahovinu i štetočine
Otklonite uzročnike pretjeranoj vlažnosti tla, ogoljenju
i promjeni boje trave 
Spriječite oštećenja travnjaka 
Rješavajte ozbiljna oštećenja travnjaka 

28
30
32
33

Održiva njega travnjaka
Travnjak je samostalni ekološki sistem. Tijekom ciklusa rasta, vlati trave
izbijaju iz tla i postaju dragocjena biomasa. Učinite i vi njegu travnjak
održivom. Na taj način vaš rad u vrtu postaje učinkovitiji, i biološki i
resursno štedljiv.
Košnja travnjaka
Kompostiranje otkosa 
Malčiranje
Pravilno zalijevanje travnjaka
Gnojidba i njega travnjaka
Spriječite oštećenja travnjaka 
Rukovanje, čišćenje i skladištenje uređaja 
Servis i popravka uređaja

12
17
18
20
24
32
34
35

Postavite cilj i organizirajte zadatke
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Popis
zadataka
ƒ
Odabir vrste travnjaka
Priprema tla

8
10

Sijanje smjese trave 

11

Košnja travnjaka 

12

Kompostiranje otkosa 

17

Malčiranje

18

Pravilno zalijevanje travnjaka

20

Vertikutiranje, četkanje i prozračivanje tla

22

Gnojidba i njega travnjaka

24

Uklonite korov, mahovinu i štetočine

28

Otklonite uzročnike pretjeranoj vlažnosti tla, ogoljenju i promjeni boje trave

30

Spriječite oštećenja travnjaka 

32

Rješavajte ozbiljna oštećenja travnjaka 

33

Rukovanje, čišćenje i skladištenje uređaja 

34

Servis i popravka uređaja

35

Pratiti zadane ciljeve
   Napraviti novu zelenu površinu i obnavljati ju
   NJEGA TRAVNJAKA
   Prepoznati i otkloniti uzročnike koji štete travnjaku
   Održiva njega travnjaka
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Popis zadataka
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ODABIR VRSTE
TRAVNJAKA
ƒ
Travnjak je mješavina različitih vrsta trave, čije se karakteristike mogu kombinirati ovisno
o vašoj želji. Koji tip travnjaka odabrati ovisi o vašim zahtjevima i prostornom okruženju.
Razmislite o tome u koju svrhu će se koristiti travnjak, koliko često će se koristiti, koliko
treba biti otporan na utjecaje iz okoline i kakvu njegu takva vrsta travnjaka zahtijeva.
Osnovna klasifikacija ima 4 vrste travnjaka. Prvi naredni korak je odabir idealne smjese
sjemena trave za odabrani tip travnjaka.

Na ovaj način travnata biljka raste
Ona se razvija iznad i ispod površine tla. Površinski izdanak ili vegetacijski konus je središte
iz kojeg se razvija biljka s više listova. Bočno se oblikuju sporedne mladice koje su zadužene
za rast po širini i gustoći travnatog tepiha. Neke vrste travnjaka imaju također i nadzemne
ogranke. Kroz korijenje biljka apsorbira sve važne hranjive tvari. Ukoliko se duboko kosi,
može doći do oštećenja površinskih izdanaka i biljka može uvenuti. Pažljiva košnja i
prozračivanje uz pomoć kvalitetnih uređaja njeguju površinske izdanke i potiču rast biljke.

Ukrasni travnjaci
Oni su zahvaljujući gustom rastu i bogatom zelenom
tonu posebno dekorativni i jako malo opteretivi. Stoga
nisu prikladni za često hodanje. Moraju se dva puta
tjedno kositi, intenzivno gnojiti i blago zalijevati. Ovi
ukrasni travnjaci pogodni su za sve vrste tla i sve
površine.

Uporabni travnjaci
Robustan, univerzalni travnjak pogodan za skoro
sve otvorene površine oko kuća. Srednje opteretiv
i idealan za privatnu namjenu. Polaganog je rasta i
stoga je potrebna rjeđa košnja. Ova vrsta travnjaka
uspijeva svugdje osim na sjenovitim mjestima, voli
sunce i dobro podnosi sušu.

Sportski travnjaci
Ovaj tip travnjaka je vrlo robustan i otporan na velika
opterećenja i vremenske uvjete. Njegova trava je
postojana i ima sposobnost regeneriranja. Stoga
je idealan za sportske aktivnosti, dječiju igru i kao
mjesto za sunčanje i izležavanje. Sukladno tome,
troškovi održavanje i njege ove vrste travnjaka su
prilično visoki.

Krajobrazni travnjaci
Krajobrazni travnjaci su prepoznatljivi po svojoj
neujednačenoj zelenoj boji. Srednje opteretivi i
namijenjeni za ekstenzivno korištene javne i privatne
površine. Potreba za njegom i održavanjem je mala
i otporni su na sušu. Posebne sorte uspijevaju i na
ekstremnim kao i na sjenovitim mjestima.

List 

Nadzemni 
ogranak

Korijen 
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ODABIR VRSTE TRAVNJAKA



Osnova lista



Površinski izdanak

ODABIR VRSTE TRAVNJAKA
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Priprema
tla
ƒ

Sijanje
smjese trave
ƒ

Nova trava najbolje raste u proljeće i u kasno ljeto/ranu jesen. Idealna je
kombinacija temperature tla oko 10 °C, dovoljno vlage i sunca.

Osim vremenskih uvjeta, mlada trava u prvim tjednima traži pažljivu i redovnu njegu. Taj trud se isplati kada je
u pitanju ujednačeno klijanje sjemena i kasnije će se vidjeti i u kvaliteti posijane trave. Ako vam se žuri, onda je
travnjak u rolni dobra alternativa.

1) Rahljenje tla
Tlo je nabolje razrahliti motornom
kopačicom ili frezom. Uklonite
korov, korijenje, kamenje i ostale
strane predmete s površine.

2) Dodaci
Prema potrebi dodati pijesak i
treset ili kompost. Dodajte vapno
kod izmjerene pH vrijednosti ispod
5,5 i ravnomjerno poravnajte tlo
grabljama.

1) Sijanje
Sjeme trave i osnovno gnojivo
ravnomjerno nanijeti pomoću
kolica za sijanje ili vještom rukom.
Preporučuje se količina sjemena
od oko 15 do 20 g/m². Pregusto
zasađena trava ometat će „samu
sebe“ u rastu.

2) „Ujednačenje“ –
Ravnomjerno rasijavanje
sjemena trave
Ravnomjerno razasuto sjeme se
lagano umiješa uz pomoć igličastog
ili rešetkastog valjka, maksimalno
1 cm duboko u tlo. Na taj naćin će
se sjeme bolje povezati s tlom.

3) Zalijevanje
Održavajte gornji sloj zemlje stalno
vlažnim, prva tri do četiri tjedna.
Isušivanje onemogućuje klijanje
sjemena. Zalijevajte malenim
kapljicama vode tek zasijene
površine.Izbjegavajte hodanje
preko tek zasijanih površina.

3) Naknadno sabijanje
Tlu je potrebno par dana kako bi
se sleglo. Kod suhih vremenskih
prilika ovaj proces možete
ubrzati korištenjem laganog
valjka. To sprječava kasnija
ulegnuća i neravnine.

4) Poravnjanje
Poravnajte neravnine grabljama.
Tlo mora biti finog zrna kako bi
sjeme trave moglo optimalno rasti.

4) Košnja travnjaka
Ne kosite travu prvih tjedana. Prvu
košnju uradite kada trava dosegne
nekih 10 cm. Skraćujte travu prvih
nekoliko tjedana češće.

5) Trava u rolni
Trava u rolni je dobra alternativa
ukoliko vam se žuri. Uštedjet
ćete godinu dana posla. Gotovi
kvalitetni travnjaci mogu
uštedjeti otprilike godinu dana
rada, potrebnog za rast i njegu
te jamče travnjak bez korova.

6) Postavljanje
travnjaka u rolni
Idealno je ako kupujete kod
lokalnog proizvođača, vrijeme
između proizvodnje i kupnje je kratko
i time ste sigurni da je travnjak
svjež i zdrav. Moguće je polagati
travnjak na prethodno pripremljeno
tlo u gotovo svako doba godine.
Pripremite tllo za polaganje, izvaljajte
tlo valjkom i izdašno zalijevajte
travanjak prvih nekoliko tjedana.

Priprema tla

Sijanje smjese trave
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Košnja
travnjaka
ƒ

Zdrav rast travnjaka.
Sve informacije o našim snažnim modelima STIHL benzinskih kosilica
možete pronaći u našoj besplatnoj STIHL brošuri koju možete preuzeti
kod STIHL ovlaštenog trgovca u vašoj blizini.

Redovita košnja je osnova zdravog rasta travnjaka. Između proljeća i kraja
jeseni preporučuje se skraćivanje trave koje pomaže travi da formira
nove izdanke, listove i ogranke. Košnja travnjaka potiče gustoću travnjaka
i onemogućuje prodiranje korova. Optimalna visina košnje ostavlja
dovoljno hranjivih tvari u biljci i sprječava njeno isušivanje.

Odgovarajući pogon
za svaku primjenu.

Kosite na svoj način.

Košnja travnjaka
s košarom za otkos
Ovo je najrašireniji način košnje
travnjaka. Kod ovog načina sva
pokošena trava tijekom košnje ide
direktno u košara za otkos. Nož za
košnju ubrzava zrak što uzrokuje
da se vlati trave uzdignu i posebno
precizno režu. Osim toga, protok
zraka u kombinaciji s kanaliziranim
pokrovom osigurava optimalno
punjenje košare za otkos. Ovakav
način košnje pogodan je za vlažnu
i visoku travu. Potrebno je redovito
pražnjenje košare.
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Košnja travnjaka

Malčiranje
Kod malčiranja tj. košnje s
malčiranjem, nož za malčiranje
reže i usitnjava travu u sitne fine
čestice. I one se tako usitnjene
vraćaju ponovno direktno na
tlo i postaju ekološki prihvatljivo
gnojivo. Otklanjanje otkosa
tijekom i nakon košnje nije
potrebno. Budući da se trava
kod ovog načina košnje reže
postepeno, treba ju češće kositi.

Redovno malčiranje
Robotske koslice omogućuju
samostalan način košnje. Nakon
postavke sistema, ova robotska
kosilica kosi i malčira potpuno
automatski. Za što jednostavniju
organizaciju rada nekim modelima
moguće je upravljati online ili
preko aplikacije. Održavanje i
njega travnjaka neovisna je
o vremenskom razdoblju① i
vremenskim uvjetima i trošak
rada sveden je na minimum.

① Ovisno o vremenskom ograničenju rada sukladno lokalnim propisima o zaštiti od buke.

Benzinske kosilice
Benzinski motori su posebno
snažni i robustni. One su namijenjene za košnju većih površina, za
intenzivno korištenje i zahtjevne
radove. Idealne su za košnju vlažne
i visoke trave.

Električne kosilice
Električne koslice su posebno tihe
i ne ometaju susjede. Zahvaljujući
strujnom napajanju, moguć je rad
bez emisije ispušnih plinova②.
Ovi uređaji su laki za upravljanje i
transport zbog njihove male težine.
Troškovi održavanje su neznatni.

② Kod isključivog korištenja obnovljivih energetskih izvora.

Akumulatorske kosilice
Akumulatorski uređaji omogućuju
rad bez dodatnih kablova, fleksibilni
su i ne štete okolišu. Njihova
mobilnost i praktičnost je od
velik prednosti za rad na teško
pristupačnim dijelovima, koji nisu
jednostavni za manevriranje.
Ove kosilice su iznimno tihe i
jednostavne za upravljanje.
Omogućen je rad bez emisije
ispušnih plinova②.

Košnja travnjaka
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Kosite travnjake u pravo vrijeme
i na pravoj visini KOŠNJE.
Optimalna visina košnje je između 3,5 i 5 cm. Na ovoj razini stimulira se rast novih izdanaka,
a travnjak dobiva punu gustoću i stabilnost. U sjeni, na vrućinama i otežanim uvjetima ne
preporučuje se košnja ispod 5 cm visine košnje. Obavezno kositi u više razina, kod svake
košnje režite samo jednu trećinu dužine vlati trave. Preduboka košnja može oštetiti travnjak
i oslabiti rast. Nakon ljetne pauze skraćujte travu stupnjevito. Kod prve košnje odaberite
najveću moguću visinu reza.
Optimalno učinkovita košnja je kombinacija redovne košnje i malčiranja. Ovisno o klimi i
kvaliteti travnjaka možemo računati s oko 20 do 25 košnji tjedno, u razdoblju od proljeća do
kasne jeseni. U fazi snažnog rasta preporučuju se dvije košnje tjedno. Za ravnomjeran izgled
travnjaka potrebno je kod svake košnje mijenjati pravac. S redovito naoštrenim noževima
imat ćete precizan rez i lakši rad.
Nakon nekoliko prvih košnji u novoj sezoni, pravo je vrijeme za vertikutiranje tj. prozračivanje
travnjaka. Tlo treba biti suho i temperature zraka moraju biti iznad 10 °C. Vertikalnim
rezanjem odstranit ćete odumrli materijal s travnjaka, a ujedno se tlo prozračuje i vitalizira.

Košnja travnjaka kroz sva godišnja doba.
Proljeće
Prije prve sezonske košnje očistite površine od lišća i opalih grana. Možete koristiti grablje
ili puhač lišća. Kako biste ojačali strukturu travnjaka, kosite jednom tjedno. Nakon nekoliko
sesija košnje i kada se tlo dovoljno zagrije u kasno proljeće, možete po potrebi i prozračivati
travnjak.
Ljeto
Za vrijeme ljetnih vrućina travu ostavite na otprilke 5 cm dužine. Na taj način izdanci imaju
dovoljno sjene koja je idealna za zdrav rast. Dugu ljetnu travu kosite stupnjevito. I košnju
možete po potrebi raditi dva puta tjedno.
Jesen
Tijekom jeseni dovoljno je kositi jednom tjedno. Redovno čistite travnjake od lišća kako bi
trava imala dovoljno kisika i svjetlosti. U tu svrhu idealna je kosilica s košarom za otkos.
Zima
Prije zime uradite zadnju sezonsku košnju. S minimalnom visinom košnje od 3,5 do 5 cm
osigurajte potrebnu robusnost travnjaka na niskim zimskim temperaturama. Ne preporučuje se
hodanje preko travnjaka u zimskim mjesecima, vlati trave se sada mogu lako oštetiti i početi
trunuti ispod snježnog prekrivača.
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Košnja travnjaka
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Kompostiranje
otkosa
ƒ

Korak po korak:
Savjeti za pravilnu košnju.
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤

Kosite isključivo suhu travu i nikada ne kosite na velikim vrućinama.
Očistite travnjake od stranih predmeta.
Nemojte stajati i hodati preko nepokošenih površina kako biste izbjegli savijanje trave.
Redovito provjeravajte naoštrenost noževa za košnju.
Travu skratite za najviše jednu trećinu. Idealna visina je 3,5 do 5 cm.
Lagano vozite kosilicu prilikom košnje.
Mijenjajte pravac košnje kako biste postigli ujednačen izgled travnjaka.
Travu na padinama kosite uvijek okomito prema kosini.
Rubove travnjaka skraćujte vrtnim škarama ili motornim čistačem.
Redovito čistite kosilicu vodom i četkom.

Nakon košnje s košarom za otkos možete iskoristiti zeleni otkos za kompostiranje. Za
optimalan proces kompostiranja - od razgradnje do visokokvalitetnog humusa - miješajte
travu s drugim organskim materijalima. Ovdje je presudan omjer ugljik : dušik. U idealnom
slučaju, on leži između 20 i 30:1. Budući da je trava bogata dušikom (12:1), možete koristiti
lišće koje ne sadrži puno nutrijenata (60:1), slamu (100:1) ili sjeckani drveni otpad (200:1).
Dobro promiješajte, osigurajte konstantnu ventilaciju i izravan kontakt s tlom. Prilikom
kompostiranja zatvarate ekološki prirodni ciklus usporediv s malčiranjem. I na taj način se
vrijedna organska tvar ponovno vraća u tlo.

Savjet
Kako biste odredili točnu visinu košnje, stavite komad kartona i pomoću lenijara i izmjerite
visinu trave.
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Košnja travnjaka

Kompostiranje otkosa

17

Malčiranje
ƒ
Korak po korak:
Savjeti za pravilno malčiranje.
Prilikom malčiranja kosilica ujedno kosi travu i usitnjava ju u fine čestice. Tako usitnjena
trava se ravnomjerno raspoređuje na tlo i služi kasnije kao prirodno gnojivo. Košnja s
funkcijom malčiranja osigurava, na ekološki prihvatljiv način, visoku kvalitetu travnjaka.
To ju čini resursno učinkovitom alternativom već uobičajenom načinu košnje s košarom
za travu.

⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤

Malčiranje pretvara zeleni otkos
u prirodno gnojivo.
Nož koslice za malčiranje stvara strujni zrak. Otkos se
pomoću strujnog zraka diže i biva usitnjen nekoliko
puta u fine čestice, koje se onda ravnomjerno talože
na tlo i razgrađuju. I na taj način nastaje prirodno
gnojivo koje tlu vraća dušik, fosfor i kalij. Kroz ovaj
prirodni proces zelene gnojidbe, tlo dobiva natrag
dušik, fosfor i kalij u idealnoj koncentraciji. Ove
organske hranjive tvari oslobađaju se na održiv način
i omogućuju brz rastu mladih izdanaka trave. S ovim
jednostavnim postupkom košnje vaš travnjak će biti
još održiviji.

18

Malčiranje

Kosite pri suhom vremenu kako biste spriječili zgrudnjavanje tla.
U fazi rasta malčirajte svakih četiri do pet dana.
Uvijek kosite uz optimalnu brzinu (optimalan broj okretaja) s dobro naoštrenim noževima.
Kosite stupnjevito, maksimalno jednu trećinu visine trave sa svakim rezom, a pri vrućim temperaturama
puno manje.
Prvo pokosite dugu travu uobičajenom košnjom s košarom za otkos.
Kosite po stazama, red po red, s tim da se linije košnje preklapaju.
Redovito mijenjajte pravac košnje za ravnomjeran i harmoničan izgled travnjaka.
Redovito čistite kosilicu vodom i četkom.

MALČIRANJE čuva resurse, štedi
novac i pospješuje karakteristike
tla.
Malčiranje nudi prednosti u odnosu na uobičajenu
košnju travnjaka s košarom za otkos. Dodatna
gnojidba u proljeće i jesen nije potrebna. Ne trošite
novce za gnojivo i istodobno čuvate tlo. Osim toga,
nije potrebno pražnjenje košare za otkos i njegovo
zbrinjavanje. Travnjak površine od 1.000 m² godišnje
proizvodi 1,5 do 2 tone zelenog otkosa. Osim
toga, stalna dostupnost hranjivih tvari prilikom
malčiranja poboljšava kvalitetu tla. Travnjak postaje
gušći i zeleniji, razvoj korijenja se smanjuje, te time
i korov i mahovina nalaze teško mjesto za širenje.

Malčiranje
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Pravilno zalijevanje
travnjaka
ƒ
Trava se sastoji od gotovo 80 posto vode. Ovisno o
tipu tla, vlažnosti i temperaturi, jedan kvadratni metar
zelene površine izgubi nekoliko litara vode tijekom
toplih dana. Pravilno zalijevanje površina dopunjuje
nedostatak prirodnih padalina između proljeća i kasne
jeseni kako bi se zadovoljile potrebe travnjaka. Na taj
se način tlo štiti od isušivanja, poboljšava rast trave
te sprječava nastanak bolesti.

Osim količine vode, ključni su i vrijeme, učestalost
i kvaliteta tla kako bi vlaga optimalno dosegla do
korijena. Ljeti kod dužih sušnih perioda, travnjak se
treba zalijevati samo jednom ili dvaput tjedno, ali
vrlo izdašno. Često prskanje u malim količinama šteti
travnjaku. Voda ostaje samo površinski na travnjaku i
ispari prije nego što dođe do korijena. Kao posljedica
toga, dolazi do pojačanog stvaranja filca i travnjak je
podložniji dehidraciji i stvaranju gljivičnih oboljenja.
Stoga je preporuka: zalijevajte jednom do dva puta
tjedno, ali izdašnije.

Korak po korak:
Savjeti za pravilno zalijevanje travnjaka.
⬤⬤ Ljeti lagano zalijevajte, maksimalno do dva puta tjedno.
⬤⬤ Zalijevajte od 20 do 25 litara po m². Kod gustog, ilovastog tla podijelite ovu količinu vode
u dvije faze u što kraćem vremenu.
⬤⬤ Za vrijeme vrućina zalijevajte ujutro ili navečer. U protivnom će voda prerano ispariti na
vrućini ili dovesti do oštećenja.
⬤⬤ Vodite računa da površine zalijevate ravnomjerno. Alternative uključuju prskalice za vodu,
sisteme za navodnjavanje, crijeva s kuglicama ili podzemne sisteme za navodnjavanje.
⬤⬤ Po mogućnosti koristite kišnicu.
⬤⬤ Pješčana tla i travnjaci pod drvećem i u sjeni imaju veću potrebu za vodom.
⬤⬤ U proljeće i jesen zalijevajte izdašnije, a rijeđe kako bi voda doprla duboko do korijena
biljke.
⬤⬤ U jesen izdašno zalijevajte oštećena ili izgorjela područja kako biste isprali soli.
⬤⬤ Prvih nekoliko tjedana nakon postavljanja travnjaka, zalijevajte i održavajte površine
vlažnim, npr. pomoću prskalica, kako bi iskorijenili klice.

Inteligentno navodnajvanje
je po mjeri svakog travnjaka.

Savjet

Nedostatak vode
Nedostatak vode vidljiv je u obliku
promjene boje i spaljenih površina
na travnjaku. Redovito provjeravajte
stanje i ton zelene boje vašeg
travnjaka kako bi na vrijeme
reagirali na promjene. Hodanje
po travnjaku je brz i praktični test.
Ako vam otisci stopala ostanu
neko vrijeme vidljivi na površini,
postoji akutna potreba za vodom.
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Zbijenost tla
Prekomjerno navodnjavanje
travnjaka obično je moguće
samo ako je tlo previše zbijeno.
Ukoliko voda slabo prolazi kroz tlo,
nastaju vlažna mjesta na kojim se
taloži voda. To može dovesti do
mrlja, truleži, stvaranja gljivica i
plavozelenih algi. Vertikutiranjem,
četkanjem i prozračivanjem
tla osiguravate prozračnost
vegetacijskog sloja.

Pravilno zalijevanje travnjaka

Doziranje
Odabirom optimalnog vremenskog
razdoblja i pametnim doziranjem
količine vode za zalijevanje,
uštedjet ćete resurse i nepotrebne
troškove.

⬤⬤ S jednom staklenom posudom možete odrediti idealnu količinu vode za zalijevanje.
Na travnjak postavite nekoliko staklenih posuda/tegla. Nakon zalijevanja, voda bi u
posudama/teglama trebala dosegnuti do 2 cm visine, i to je ta idealna mjera vode.
⬤⬤ Odredite odgovarajuću vlažnost nakon zalijevanja na ovaj način: ubodite lopaticu ili
sličan predmet oko 15ak cm duboko u travnjak. Ako je površina cijelom dužinom
navlažena, vaš travnjak je dobro pripremljen.
⬤⬤ Ako ste dosada previše često zalijevali travnjak s manjom količinom vode, postupno
smanjujte učestalost zalijevanja tijekom razdoblja od nekoliko tjedana.

Pravilno zalijevanje travnjaka
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Vertikutiranje,
ČETKANJE i
prozračivanje tla
ƒ
Kako bi trava postala otporna, treba svjež zrak i hranjive tvari. Prozračivanjem travnjaka
mekšate tlo i omogućujete bolji protok minerala u tlo. Pri tome olakšavate i protok vode i
pospješujete rast travnjaka. Postoje tri tehnike kod procesa prozračivanja: vertikutiranje,
četkanje i prozračivanje.

Vertikutiranjem odstranjujete korov,
mahovinu i filc.
Vertikutiranjem se naziva okomito rezanje ili zarezivanje tla i korijena trave kako bi se
otklonio korov, mahovina i filc. Rotacijski nož ulazi nekoliko milimetara duboku u tlo i
odstranjuje odumrle dijelove.

ČETKANJEM uklanjamo filc i divlje
raslinje

Korak po korak:
Savjeti za pravilno prozračivanje tla.

Četkanjem tla odstranjujemo odumrli materijal i korov i time potičemo rast travnjaka. Za ovaj
postupak koristite valjke za prozračivanje s opružnim zupcima koji odstranjuju mahovinu i filc
s površine travnjaka. Četkanje stimulira rast i pospješuje stvaranje sporednih mladica. Ovaj
postupak ne oštećuje tlo. Stoga ovaj postupak možete ponavljati tijekom vegetacije i po
potrebi. Za ovaj postupak možete koristiti određene modele prozračivača s preduvjetom da
se valjci za prozračivanje mogu naknadno dograditi.

⬤⬤ Prozračivanje travnjaka radite jedanput do dvaputa godišnje.
Idealno vremensko razdoblje ja kasno proljeće i kasno ljeto.
⬤⬤ Najprije uradite prvu sezonsku košnju i zatim uradite prozračivanje.
⬤⬤ Raditi u suhim vremenskim uvjetima i temperaturama iznad 10 °C.
⬤⬤ Kosite neposredno prije prozračivanja.
⬤⬤ Postupak prozračivanja uradite na istim stazama i istim redoslijedom kao i košnju.
⬤⬤ Kosite naizmjenično u uzdužnom i poprečnom smjeru. Kod prvog postupka prozračivanja
postavite najmanju dubinu reza kako ne biste ugrozili ili oštetili vegetacijski sloj.
⬤⬤ Uklonite prozračeni materijal s površine tla.
⬤⬤ Ponovite postupak nakon nekoliko tjedana.

Prozračivanje sprječava prekomjernu
vlažnost i zbijenost tla.
Prozračivanjem u proljeće i ranu jesen, prozračujete i drenirate travnjak u dubinu pravljenjem
brojnih rupa u tlu. Uređaji za prozračivanje uglavnom se koriste za profesionalne radove. Za
privatnu upotrebu, koristite tzv. cipele za prozračivanje s iglicama za tlo koje se nalaze na
đonovim. Hodajući po tlu mekšate tlo i time sprječavate stvaranje mahovine i nakupljanja
vode. Igle prodiru do cca 10 cm u tlo i na taj način osiguravaju učinkovitu drenažu tla.

Svježa vitalna kura za vaš travnjak
Za više informacija o modelima STIHL prozračivača travnjaka posjetite STIHL ovlaštenog
trgovac u vašoj blizini ili pregledajte STIHL online katalog na www.unikomerc.ba
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Vertikutiranje, ČETKANJE i prozračivanje tla

Vertikutiranje, ČETKANJE i prozračivanje tla
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Gnojidba i
njega travnjaka
ƒ
Gnojivo, vapno i pijesak mogu značajno poboljšati kvalitetu tla, a time i rast travnjaka.
Koristite aditive kako biste regulirali opskrbu mineralima, pH vrijednost ili vlažnost tla na
ciljani način. Izgled travnjaka često ukazuje na nedostatak određenih sastojaka. Ukoliko
sumnjate na neki nedostatak, uzorak tla koji možete uraditi u laboratoriju dat će vam jasne
odgovore. Kvalitetno gnojivo sadrži specifične smjese dušika, fosfora, kalija i magnezija.
Oni koji žele njegovati svoje zelene površine bez kemijskih gnojiva, mogu postići istovjetan
učinak koristeći biognojiva ili redovito kositi s funkcijom malčiranja.

Najvažniji sastojci i njihove koristi
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤

Dušik potiče rast i sposobnost regeneracije travnjaka.
Fosfor potiče metabolizam i rast biljaka.
Kalij povećava otpornost biljke na vrućinu, hladnoću i bolesti.
Magnezij jača zdravlje trave i jamči bogatu i zdravu zelenu boju vlati trave.
Bakar, sumpor, željezo, kalcij i cink koriste se u manjim količinama i nalaze se uglavnom
u gnojivima koja se koriste za posebne namjene.

Odaberite odgovarajuće gnojivo
za svaku namjenu
U pravilu, gnojidbu trebate uraditi dva puta godišnje. Na početku vegetacijskog razdoblja
koristite hranjive tvari s dušikom. U kasno ljeto, postupno pripremajte travnjak za zimu s
hranjivim tvarima koja sadrže kalij. U periodima kada je travnjak pod najvećim opterećenjem
(kraj proljeća), koristite hranjive tvari koje su bogate kalijem i sredinom ljeta gnojivom na bazi
dušika. Kod novih travnjaka osnovno gnojivo potiče rast mladih izdanaka. Inače gnojite kod
pojave specifičnih oštećenja i nedostataka. Promjena u boji trave ili nepravilan rast upućuju
na nedostatak hranjivih tvari.
Ako redovito malčirate travnjak, dodatna gnojidba nije potrebna. Otkos koji ostaje na tlu
osigurava vrijedne i ekološki prihvatljive organske hranjive tvari koje se mogu vrlo brzo
mineralizirati.

Savjet
⬤⬤ Za odabir odgovarajućih gnojiva, vapna ili pijeska posavjetujte
se u specijaliziranim trgovinama.
⬤⬤ Informirajte se o tome koje biljke ne podnose vapno.
⬤⬤ U jesen ne koristite gnojiva koja sadrže dušik.
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Gnojidba i njega travnjaka

Korak po korak:
Savjeti za pravilnu gnojidbu.
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤

Izbjegavajte mraz ili prekomjernu vrućinu prilikom gnojidbe.
Kositi travnjak na visini košnje od cca 5 cm.
Ako gnojite nakon prozračivanja travnjaka, pričekajte par dana da se travnjak „odmori“.
Najbolje je gnojiti navečer kako bi spriječili oštećenja djelovanjem sunca i vrućina.
Kiša pospješuje gnojidbu na način da hranjive tvari bolje prodiru u tlo.
Tekuće gnojivo razrijedite prema preporukama u uputstvu i ravnomjerno ga raspodijelite
s posudom za zalijevanje, prskalicom ili raspršivačem na površinu travnjaka.
⬤⬤ Čvrsta gnojidba najbolje se provodi raspršivačem. Za jednoličnu zelenu boju, rasporedite
prvu polovicu smjese po dužini, a drugu polovicu okomito.
⬤⬤ Neposredno nakon gnojidbe lagano zalijevajte travnjak.
⬤⬤ Pričekajte pet do sedam dana do sljedeće košnje travnjaka.

Gnojidba i njega travnjaka
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Vapno vraća kiselost tla u ravnotežu.
Korištenjem vapna ponovno ćete proizvesti ujednačeno okruženje za novi rast travnjaka. Kao
prirodni proizvod, vapno doprinosi održivoj njezi travnjaka. Idealno razdoblje za
korištenje vapna je u proljeće ili jesen. Nakon prozračivanja tlo vrlo dobro apsorbira vapno.
Ako kombinirate vapno s nekim drugim gnojivom, najprije uradite obradu tla vapnom.

Korak po korak:
Savjeti za pravilnu obradu tla vapnom.
⬤⬤ Odredite točnu pH vrijednost travnjaka uz pomoć uzorka tla. Kod pH vrijednosti koja je
znatno ispod 5,5 postoji potreba za dodavanjem vapna. Kod pH vrijednost većoj od 6 ne
koristite vapno. Snažan rast mahovine također ukazuje na kiselost tla, dok postojanost djeteline ukazuje na alkalno tlo.
⬤⬤ Dodajte vapno navečer i to pri suhom vremenu. Kasniji početak jesenjih kiša, poboljšava
prodiranje vapna u tlo.
⬤⬤ Obrađujte površine vapnom s kolicima za rasipanje ili ručno u istim stazama i pravcima
košnje. Nosite zaštitne rukavice. Dozirajte u skladu s uvjetima tla i preporukama.
⬤⬤ Obilno zalijevajte travnjak.
⬤⬤ Ostavite travnjak da se odmori nekoliko tjedana nakon obrade tla s vapnom.
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Obrada tla pijeskom jamči dobru
propusnost i prozračenost tla.
Obrada tla pijeskom osigurava dobru propusnost i rahlost tla. Voda se brže apsorbira i
zrak prolazi lakše do travnate biljke. Osim toga, pijesak poravnava manje neravnine na tlu
i povećava otpornost tla. Prirodna sirovina poboljšava kvalitetu tla na ekološki prihvatljiv
način. Idealno vrijeme za ovaj postupak je proljeće ili jesen. U tu svrhu preporučuje se
kvarcni ili sitno zrnasti pijesak.

Korak po korak:
Savjeti za pravilnu obradu tla pijeskom.
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤

Kosite travnjak na visini od 3,5 do 5 cm.
Ukoliko vertikutirate ili četkate tlo, pokupite ostatke filca s tla.
Prozračite tlo ukoliko je potrebno.
Pijesak rasporedite u slojevima pomoću raspršivača, prvo uzdužno, a zatim okomito.
Prilikom ručnog apliciranja pazite da je smjesa ravnomjerno raspodijeljena na tlo.
Po pravilu, dozirajte oko 5 litara smjese po m².
⬤⬤ Koristite grablje ili četku za temeljitu i ravnomjernu raspodjelu smjese na tlu.
⬤⬤ Ukoliko nakon ovog želite uraditi gnojidbu, učinite to tek nakon dva tjedna.
⬤⬤ Sljedeću obradu tla pijeskom uradite nakon tri godine.

Gnojidba i njega travnjaka
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UKLONITE korov,
mahovinu i štetočine
ƒ
Trava svakodnevno dijeli tlo, hranjive tvari i sunčeve zrake s mnogim drugim biljakama.
Međutim, osim stranih raslinja i korova, odumrle travnate strukture i štetočine smatraju se
najčešćim problemima koji mogu naškoditi zdrav rast travnjaka. U nastavku teksta naći ćete
prava rješenja za nastale probleme.
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Korov

Mahovina

Filc

Štetočine

UZROK:
Neadekvatna opskrba hranjivim tvarima, nedostatak
vode, previše duboka košnja, zbijeno tlo, slabije ili
kontaminirano sjeme.

UZROK:
Zakiseljeno, kondenzirano tlo (preplavljeno), često u
sjenovitim područjima, previše duboka košnja, slabe
travnate biljke s nedostatkom hranjivih tvari.

UZROK:
Pojava štetočina nije pokazatelj nedovoljne njege
travnjaka.

Rješenje:
Uklonite pojedinačne biljke (maslačke i striček
s cijelim korijenom), češće kosite, vertikutirajte ili
prozračujte tlo, izbalansirana gnojidba i rahlenje
tla poboljšat će strukturu travnjaka (npr. kod pojave
djeteline), u slučaju jake zaraze provjerite pH
vrijednost tla pomoću uzorka tla, kemijsko tretiranje
tla radite isključivo u iznimnim situacijama.

Rješenje:
Visinu košnje podesite na cca 5 cm, neutralizirajte
pH vrijednost dodavanjem vapna (idealno je 5,5 do
6,5 pH), vertikutirajte u proljeće, prozračujte tlo,
uradite obradu tla pijeskom, dodajte humus, u slučaju teške zaraze naknadno posijte površine smjesom
sjemena visokokvalitetne trave i gnojite. U slučaju
preplavljena tla uradite drenažu.

UZROK:
Odumrla trava, korijenje i biljni ostaci prave gusti
prekirivač na površini tla. Zrak, voda i hranjive tvari
više ne dopiru do zdravih korijena, trava se guši i
istanjuje se. Filc na površini travnjaka je plodno tlo
za razvoj štetočina i gljivičnih bolesti.

UKLONITE korov, mahovinu i štetočine

Rješenje:
Redovito vertikutiranje (proljeće i kasno ljeto)
i četkanje travnjaka.

Rješenje:
Ličinke livadskih puževa: Obrada tla vapnom s
dušikom, valjkom za travu i prisustvo ježeva ili rovki
kao korisnih prirodnih neprijatelja puževa štetočina.
Bijela kukavica i žižak (postojanost smeđih mrlja na
travnjaku): Korisni su crvi i mnoge ptice kao prirodni
neprijatelji ovih štetočina. Mravi: Prenijeti gnijezdo
Krtice: Otjerati ih pomoću zvukova ili parfema.
Voluharice: U slučaju sumnje, potražite savjet
stručnjaka.

UKLONITE korov, mahovinu i štetočine
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OTKLONITE UZROČNIKE
PRETJERANOJ VLAŽNOSTI TLA,
OGOLJENJU I PROMJENI BOJE
TRAVE
ƒ
Stalna vrućina, kao i trajna vlažnost, mogu uzrokovati oštećenja travnjaka. Čak i pogrešno
dozirano navodnjavanje, tj. zalijevanje, kod nepovoljne strukture tla može značiti rizik za
zdravu zelenu boju travnjaka. Slijedite ove preporuke kako biste spriječili trulež, rupe ili
promjenu boje travnjaka.

Stalna vlažnost

UZROK:
Zbijena, ilovasta ili glinena zemlja, filc.
Rješenje:
Vertikutiranje, prozračivanje tla, obrada tla pijeskom
i kompostiranje.
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Ogoljenja područja
travnjaka

UZROK:
Suha oštećenja, preplavljivanja tla, pojava gljivica,
nedostatak vode ili hranjivih tvari, širenje korova,
oštećenja pojavom krtica, previše duboka košnja.
Rješenje:
Rahlenje tla, sijanje visokokvalitetne smjese trave,
izbalansirana gnojidba, pravilno zalijevanje bez
izravnog sunčevog svjetla, obratite pozornost na
minimalnu visinu košnje od 4 do 5 cm.

OTKLONITE UZROČNIKE PRETJERANOJ VLAŽNOSTI TLA, OGOLJENJU I PROMJENI BOJE TRAVE

Promjena boje trave

Isušenost travnjaka

UZROK:
Žuta i smeđa trava: čest nedostatak vode ili
prekomjerna kiselost tla (površinska promjena boje),
nepravilna upotreba gnojiva (stvaranje mrlja na
površini trave). Bijela, žuta, svijetlozelena, smećkasta
ili crvenkasta boja, uglavnom nepravilne mrlje ili
krugovi na travnjaku: čest uzrok tim pojavama su
gljivična oboljenja travnjaka.

UZROK:
Nedostatak vode, navodnjavanje pri jakoj sunčevoj
svjetlosti.
Rješenje:
Prilagodite navodnjavanje lokaciji i uvjetima (veća
količina vode u blizini stabla), po mogućnosti
navodnjavajte u večernjim satima.

Rješenje:
Optimizacija navodnjavanja, izbalansirana gnojidba.
U slučaju gljivičnih oboljenja potrebna je detaljnija
identifikacija bolesti, kao i opća prevencija (rahljenje
tla, uklanjanje filca, pravilna gnojidba, ne kositi
preduboko, zalijevati površine u sjeni, itd.).

OTKLONITE UZROČNIKE PRETJERANOJ VLAŽNOSTI TLA, OGOLJENJU I PROMJENI BOJE TRAVE
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Spriječite oštećenja
travnjaka
ƒ

Rješavajte ozbiljna
oštećenja travnjaka
ƒ

Zdrava, gusta trava je najbolja zaštita od oštećenja i bolesti travnjaka. Ako od samog početka
obratite pažnju na potrebe vašeg zelenog prostora, možete izbjeći mnoga oštećenja. Za jake,
zdrave i izdržljive travnjake pratite sljedeće savjete:
⬤⬤ Odaberite smjesu sjemena trave za sijanje koja odgovara tlu, klimi i zahtjevima tla.
⬤⬤ Nikada ne kosite travu previše duboko. Idealna je visina košnje od 3,5 do 5 cm. Kosite
duge travnjake za maksimalno jednu trećinu dužine po jednom postupku.
⬤⬤ Travnjake zalijevajte radije rjeđe, ali izdašnije. Zalijevajte u večernjim ili jutarnjim satima
kada su manje vrućine.
⬤⬤ Uskladite gnojidbu sa stvarnim potrebama tla za hranjivim tvarima. Gnojiti s dušikom u
proljeće, a u jesen s gnojivom koji je bogat kalijem. Održiva alternativa s prirodnim
gnojivima je redovito mlačiranje.
⬤⬤ Vertikutirajte travnjak jednom ili dvaput godišnje. Četkajte travnjake o potrebi.
⬤⬤ Redovito čistite travnjak od stranih predmeta (kamenja) i korova. Uklanjajte lišće
s površina u jesen, koristite puhače za lišće ili kosite s košarom za travu.
⬤⬤ Tijekom zime izbjegavajte hodanje po travnjacima prekrivenim snijegom.
⬤⬤ Rano prepoznavanje simptoma bolesti i brzo djelovanje.
Neki problemi s travnjacima su toliko nejasni u svojoj dijagnozi ili tako napredni u svom
tijeku da su za njihovo rješavanje potrebne posebne mjere. U tim slučajevima prije nego
što djelujete konzultirajte se sa stručnjakom.
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
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Za određivanje kakvoće i pH vrijednosti tla, laboratoriji nude analizu uzorka tla.
Stručnjaci će vam pomoći u procjeni prepoznavanja vrsta štetočina ili bolesti.
Za bolji protok vode u tlo preporučuje se drenaža tla.
Koristite kemijska sredstva samo u iznimnim slučajevima i ispravno ih dozirajte.
Ponekad je obnova ili izrada novog travnjaka krajnji ispravan korak.

Budite uvijek na visini zadatka

Savjet

Odgovarajuće uređaje za sveobuhvatno održavanje i njegu travnjaka i vrta, naći ćete u
našem STIHL katalogu. Dostupan je besplatno kod vašeg STIHL ovlaštenog trgovca ili za
preuzimanje i pregled na www.unikomerc.ba

Gljivične bolesti na travnjaku šire se i korištenjem kosilica i hodanjem preko travnjaka.
Stoga temeljito očistite uređaje u slučaju pojave gljivica.

Spriječite oštećenja travnjaka

Rješavajte ozbiljna oštećenja travnjaka
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Rukovanje, čišćenje
i skladištenje uređaja
ƒ

Servis i popravka
uređaja
ƒ

Kosilice i prozračivaći izloženi su promjenama godišnjih doba
i VREMENU korištenja.
Redovito čišćenje i provjera ispravnosti uređaja kao i ispravno skladištenje jamče konstantan
učinak i snagu uređaja. Za sve što je izvan uobičajenog načina održavanja i njege uređaja,
kontaktirajte ili posjetite svog STIHL ovlaštene trgovce i servise.

Za profesionalno održavanje ili popravke uređaja obratite se STIHL ovlaštenom trgovcu ili
serviseru u vašoj blizini, i to svake godine na početku sezone. On je obučen i ovlašten za
servis, provjeru ispravnosti i zamjenu originalnih rezervnih dijelova na vašoj STIHL kosilici.

Vizualni pregled uređaja
Uz brzu vizualnu provjeru ispravnosti uređaja prije svake upotrebe, možete na vrijeme otkriti
curenje goriva, oštećenje noža, otpuštene vijke ili neispravne dijelova uređaja. Također,
provjerite površine koje želite kositi (odstranite kamenja i ostale strane predmete s površina)
i oslobodite područje košnje od prisustav drugih osoba u neposrednoj blizini košnje.
Provjerite razinu ulja
Prije svake uporabe STIHL vrtnih uređaja provjerite razinu ulja i po potrebi napunite spremnik.
Čišćenje uređaja
Očistite vrtni uređaj nakon svake upotrebe, ali obavezno to uradite na kraju sezone
korištenja uređaja. Da biste uklonili ostatke trave i prljavštinu s kosilice, motora i kućišta,
najbolje je koristiti vodu, lopaticu i četku. Pažljivo očistite uređaj kako ne biste oštetili
ležajeve, brtve i dijelove motora.
Pravilno SKLADIŠTENJE uređaja
Skladištite uređaj za vrijeme aktivnog korištenja i na kraju sezone na suho i čisto mjesto.
Navlake za zaštitu uređaja pružaju dodatnu zaštitu od prljavštine. Iskopčajte uređaje iz
struje. Obratite pozornost na to da skladištite uređaj na prikladno mjesto koje nije previše
hladno. Akumulatorske baterije mogu se oštetiti tijekom hladnog vremena i mraza.
Pražnjenje spremnika
Preostalo gorivo u spremniku kao i ono koje se ne ne koristi jedan duži period, gubi svoju
sposobnost paljenja. Stoga je preporuka da se preostala količina benzina isprazni iz
spremnika prije skladištenja uređaja na duži period.

Rad u vrtu može biti još jednostavniji
Bez obzira da li kosite travnjake, rubove travnjaka ili režete živu ogradu, rad je još
jednostavniji sa snažnim STIHL COMPACT akumulatorskim uređajima. Više možete
saznati u besplatnoj STIHL brošuri dostupnoj u svim STIHL ovlaštenim trgovinama
ili se informirajte kod vašeg STIHL ovlaštenog trgovca.
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Rukovanje, čišćenje i skladištenje uređaja

Nož za košnju
Nož za košnju potrebno je servisirati svakog proljeća na početku nove sezone, kako bi košnja
bila sigurna i učinkovita. Vaš STIHL ovlašteni trgovac ili serviser uradit će oštrenje, balans
i provjeru ispravnosti noža, kao i potrebnu zamjenu noža za košnju. Također će zamijeniti
sigurnosne podloške i vijke ukoliko je potrebno. Za najbolju moguću košnju, preporučuje se
naknadno oštrenje noža svakih 25 radnih sati tijekom sezone.
Zamjena ulja
Zamjena ulja se preporučuje u proljeće, uvijek na početku nove sezone. Tijekom zime ulje
gubi snagu podmazivanja. Preporuka je da zamjenu ulja uradite kod STIHL ovlaštenog
trgovca ili servisera koji vam također može uraditi zamjenu svjećica i zračnih filtera, te vam
preporučiti odgovarajuću vrstu ulja za vaš uređaj. Na kraju sezone košnje, u jesen, najbolje
je vrijeme da svoju kosilicu opskrbite dovoljnom količinom ulja ili odložite iskorišteno staro
ulje na način koji ne šteti okolišu i zamijenite ga svježim.
Održavanje i servisiranje
Redovito održavanje vašeg uređaja od strane STIHL ovlaštenog trgovca i servisera jamči
najbolje moguće performanse, visoku sigurnost pri radu i dugi vijek trajanja uređaja.

Servis i popravka uređaja
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