1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

Ниско косене
Първата важна стъпка е да окосите ниско тревната
площ. Изберете време когато тя е суха. Съберете
прецизно всички остатъци след косенето.

Обработка на терена с гребло
1 cut: 6-8 cm 2 cut: 3-4 cm
Обработете терена с гребло като премахнете
изсъхналата трева.
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Засяване на семената
Изберете подходяща тревна смеска от серията
Turfline®. Grass Fix е добър избор при подсяване.
Независимо дали засявате ръчно или машинно е
добре да кръстосате посева, защото така ще покриете
плътно и сигурно цялата площ.
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

Подхранване на тревата
Подхранете тревата с качествена комбинирана тор,
съдържаща N, P и K /азот, фосфор и калий/ с високо
съдържание на азот през пролетта и лятото и по-ниско
съдържание през есента.
Зариване на семената
1 cut: 6-8 cm 2 cut: 3-4 cm
Леко зарийте семената с гребло, за да могат да
влязат в контакт с почвата и торовете да проникнат
в дълбочина. Това ще подобри възобновителната
способност.
st

cut: 3-4 cm

Turfline®

... предпочитани
тревнисмески от
всички градинари
Ако се стремите към постигане на перфектна
тревна площ, чрез използване на видове треви,
устойчиви на суша, бавен растеж, гъстота и
перфектно качество, то серията на Turfline® ще
отговори на вашите нужди.
Високите стандарти за качество и вида на
тревата са резултат от иновации и внимателно
усъвършенстване на всяка смес.
Тревните смески са съобразени с нашите
климатични и почвени условия и са от найвисоко европейско качество.
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Поливане
Докато семената покълнат поддържайте почвата
непрекъснато влажна, най-вече през летния сезон. В
последствие може да разредите поливките. Напоявайте
обилно за по-дълбока коренова система.
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

Сканирайте, за да научите
как да създадете нова
тревна площ

Сканирайте, за да научите
как да поддържате вече
съществуваща морава

Разпространява се от:

ТОТЕХ ЕООД

1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

Косене
Първата коситба трябва да направите, когато тревата
достигне височина 6-8 см. По-късно, през периода
на усилена вегетация косете често, поне веднъж
седмично. Идеалната височина е 3-4 см.

гр.София 1618
кв.Манастирски ливади • ул.Казбек, №31
website: www.totex.net • e-mail: info@totex.net
Tel: +359 887 573 200 • +359 2 9 544 544

Всички снимки в тази брошура са собственост на DLF. Ако искате да ги използвате, моля да се свържете с DLF.

Подобряване на съществуваща морава
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Създаване на нова тревна площ
ИЗБОР НА ПРАВИЛНА ТРЕВНА СМЕСК А

Подготовка на почвата
Добре прекопайте терена или го обработете с мотофреза.
Изчистете всички камъни и отпадъци. Заравнете на нивото,
което желаете. Запомнете, че добрия дренаж и прецизната
обработка са много важни за успешното създаване на добра
трева.
Заравняване на терена
Заравнете терена с гребло и валирайте. Заравнете терена
в две перпендикулярни посоки, така че той да стане добре
нивелиран и без буци. Предварителното наторяване е много
важно за доброто вкореняване на тревата.
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

МОЯТА МОРАВА ЩЕ…

Е ПАРКОВ ТИП
ТРЕВНА ПЛОЩ

СЕ ИЗПОЛЗВА
ЗА ИГРА

Е НА СЯНКА

Е УСТОЧИВА НА
СЕ
СУША
ВЪЗСТАНОВЯВА

Е С НИСКИ
РАЗХОДИ НА
ТОРЕНЕ

Е С НАМАЛЕНА
ПОДДРЪЖКА

ИЗРАСТВА
БЪРЗО

SPORT
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TO A GREEN

LAWN

ORNAMENTAL

SUNSHINE

Засяване на семената
Изберете подходяща тревна смеска от серията Turfline®. Може
да сеете по всяко време от ранна пролет до ранна есен, при
условие, че имате осигурено поливане на площта. Независимо
дали засявате ръчно или машинно е добре да кръстосате
посева, защото така ще покриете плътно и сигурно цялата площ.
1 cut: 6-8 cm 2 cut: 3-4 cm
st

1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

nd

Зариване на семената
Заравнете отново терена с гребло, за да вкарате семената
в дълбочина и да ги покриете. Валирайте с тежък валяк, за
да могат да влязат в контакт с почвата. При тежки почви
валиране не се препоръчва, а само леко притъпкване.

ECO LAWN

WATER LESS

TURBO

1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

Дълбочина на засяване
Най-добрата дълбочина на засяване на семената е 1 см. Така
ще сте сигурни, че семената ще поникнат и ще се развият. Ако
засеете по-дълбоко рискувате по-дребните да загинат и да не
покълнат. Така няма да постигнете желания ефект.

THE SECRET

TO A GREEN

LAWN

SHADOW

KIDS LAWN

1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

GRASS FIX
THE SECRET

TO A GREEN

LAWN

MINI

Поливане
Докато
семената
покълнат
поддържайте
почвата
непрекъснато влажна, най-вече през летния сезон. В
последствие може да разредите поливките.
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

Косене
Първата коситба трябва да направите, когато тревата
достигне височина 6-8 см. По-късно, през периода на усилена
вегетация косете често, поне веднъж седмично. Идеалната
височина е 3-4 см.

Правила при засяване
Препоръчителната посевна норма за всички тревни смески е приблизително
1 кг./ 30-40 кв.м. За по-добри резултати засявайте семената през ранна
пролет, късно лято или ранна есен.

MICROCLOVER

Най-препоръчваната смеска за употреба =

SeedBooster®
SeedBooster® стратифицирано семе с хранителни
елементи за по-бърз растеж на тревата. Покритието
увеличава теглото на семената, което дава по-добър
контакт на семето с почвата и улеснява засяването.
Seedbooster® се предлага само от DLF.

Quick Action®
Quick Action® е трева, която се развива бързо, дори
при температура на почвата по-ниска от 3˚C. Силно
устойчива на износване, суша и болести. Quick Action®
се предлага само от DLF.

THE SECRET TO A GREEN LAWN

