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

Tundeţi scurt
Primul pas este tunderea cu atenţie a gazonului.
Alegeţi o perioadă în care iarba nu este umedă.
Eliminaţi toată iarba tăiată.
Greblaţi gazonul
Greblaţi gazonul pentru a rupe şi pentru a elimina
toată iarba uscată
Semănaţi
Alegeţi un amestec Turﬂine adecvat Grass Fix este
o alegere bună pentru supraînsămânţare. Semănaţi
în două direcţii pentru o distribuţie uniformă.
Fertilizaţi gazonul
Fertilizaţi gazonul cu un îngrăşământ de calitate
care conţine azot, fosfor şi potasiu, bogat în azot
primăvara şi cu cantitate redusă de azot toamnă.
Greblaţi gazonul
Greblaţi zona pentru ca sămânţa şi îngrăsământul
să intre în contact cu umezeala pentru a îmbunătăţi
germinarea. Aeraţi uşor, dacă este posibil

Turfline …
preferata
proprietarilor
de gărdini
Dacă doriţi gazonul perfect, adică rezistent la
uzură, la secetă sau poate cu creştere redusă
şi densă, veţi găsi un amestec în cadrul gamei
Turﬂine® care să se potrivească exact nevoilor
dumneavoastră. Standardele ridicate privind
calitatea şi aspectul gazonului Turﬂine® sunt
rezultatul inovaţiei şi dezvoltării atente a ﬁecărei
mixturi
Sămânţa pentru iarbă este testată şi încercată
în diverse condiţii climatice locale şi are cea mai
înaltă calitate certiﬁcată din Europa

Studiaţi cum se înﬁinţează
un gazon nou

Studiaţi cum se întreţine
un gazon existent

Irigaţi gazonul
Patul de însămânţare trebuie să ﬁe permanent
umed. Irigarea trebuie limitată după ﬁxare. Udaţi
ÔOUSFNNMBVONPNFOUEBUQFOUSVBBTJHVSB
prinderea adâncă a rădăcinilor.
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

Tunderea gazonului
Prima dată, peluza de gazon nu trebuie tunsă la o
ÔOœMƄJNFNBJNJDœEFDN"QPJ PQVUFƄJUVOEF
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Ghid de utilizare

Toate fotograﬁile din catalog sunt cu dreptul de autor al DLF.Pentru a folosi fotograﬁile vă rugăm contactaţi DLF

Îmbunătăţiţi gazonul existent
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30.

Înﬁinţarea unui gazon nou
Pregătirea terenului
Pregătiţi terenul, ﬁe prin săpare, ﬁe cu ajutorul unui
NPUPDVMUPS /JWFMBƄJ UFSFOVM  EBDœ FTUF OFWPJF $V
cât este mai bine pregătit patul de însămânţare,
cu atât va ﬁ mai bună calitatea gazonului. Un bun
drenaj este important, iar săpatul adânc va ﬁ de
ajutor.
Greblaţi pământul
Greblaţi pământul. Aeraţi sau spargeţi bulgării
de pământ şi greblaţi din nou. La ﬁnal, adăugaţi
îngrăşământ şi greblaţi pentru a stimula ﬁxarea şi
dezvoltarea rădăcinilor.
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Semănaţi
Alegeţi un amestec din gama Turﬂine®"NFTUF
curile pot ﬁ însămânţate în orice moment, de
primăvara şi până la începutul toamnei. Semănaţi
în două direcţii pentru o distribuţie uniformă.
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WATER LESS

TURBO
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Acoperiţi sămânţa
Greblaţi din nou solul pentru a acoperi seminţele.
Pentru solurile nisipoase sau afânate, tăvălugiţi
solul după greblare.

ROBOLAWN

SHADOW

Adâncimea de însămânţare
Pentru a asigura germinarea şi ﬁxarea, adâncimea
perfectă de însămânţare este de 1 cm.

KIDS LAWN

GRASS FIX

Irigaţi
.FOƄJOFƄJQBUVMEFÔOTœNÉOƄBSFVNFEJSJHÉOEVMDV
ajutorul unui pulverizator ﬁn.
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MICROCLOVER
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm

Tundeţi gazonul
Prima tundere nu trebuie făcută la o înălţime mai
NJDœ EF  DN 3FEVDFƄJ USFQUBU ÔOœMƄJNFB QÉOœ
BKVOHFƄJMBÔOœMƄJNFBJEFBMœEFDN

Sfaturi privind însămânţarea
Norma de însămânţare pentru toate mixturile este de aprox.
,HN2. Pentru cele mai bune rezultate se va însămânţa
de primăvara devreme până la începutul toamnei.

$FMNBJCVOBNFTUFDSFDPNBOEBU
SeedBoosterTM
4œNÉOƄB ÔOWFMJUœ TVQFS FmDJFOUB 4FFE
Booster5. hrănește sămânţa nu buruiana.
Este fertilizatorul numărul unu pentru o
înﬁinţare rapidă. Fiecare sămânţă este acoperită cu fertilizatorul
QFOUSVBBTJHVSBDFBNBJWJHVSPBTœJOTUBMBSFſJDSFſUFSFJOJƄJBMœ.BTB
crescută a ﬁecărei seminţe uşurează însămânţarea. SeedBooster5.
este disponibil numai de la DLF.

Quick Action®
2VJDL "DUJPO¥ FTUF P JBSCœ ÔNCVOœUœƄJUœ DBSF PGFSœ P
instalare rapidă şi puternică la temperaturi ale solului de
QÉOœMB¡$ſJBSFPUPMFSBOƄœTQPSJUœMBV[VSœ TFDFUœſJ
SF[JTUFOƄœTQPSJUœMBCPMJ2VJDL"DUJPO¥FTUFEJTQPOJCJMœ
doar de la DLF.
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