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Pogledajte kako napraviti 
novi travnjak

Pogledajte kako održavati 
postojeći travnjak.

Ako Vam je cilj savršen travnjak, npr. otporan na 
trošenje, sušu ili možda niskorastući i gust travnjak, 
mješavinu ćete pronaći unutar Turfline®  raspona 
koja odgovara upravo Vašim potrebama. Visoki 
standardi za Turfline® kvalitetu i izgled travnjaka su 
rezultat inovacija i pažljivog razvoja svake mješavine.

Sjeme trave je dokazano i testirano pod lokalnim 
klimatskim uvjetima, te je na najvišoj potvrđenoj 
europskoj kvaliteti.

Niska košnja
Prvi korak je usko pokositi travnjak. Odaberite vrijeme 
kada je trava nije vlažna. Uklonite sve isječke nakon košnje.

Grabljanje travnjaka
Grabljajte travnjak zbog uklanjanja i razbijanja mrtvih vlati 
trave ili slame.

Sjetva sjemena
Odaberite odgovarajuću Turfline® mješavinu. Trava Fix je 
dobar izbor za dosijavanje. Sijati u dva smjera.

Prihrana travnjaka 
Prihranite travnjak s kvalitetnim hranjivom koje sadrži N, 
P i K. U proljeće prihranite sa visokim količinama dušika, 
a niskima u jesen.

Grabljanje travnjaka
Grabljajte područje tako da sjeme i hranjivo dođe u 
kontakt s vlagom za poboljšavanje klijavosti. Lagano 
uvaljati ukoliko je moguće.

Navodnjavanje travnjaka
Provjerite je li korijen stalno vlažan. Nakon postavljanja 
navodnjavanje treba biti ograničeno. Kako bi se osigurao 
dublji korijenov sustav dotok vode treba biti 30-40 mm 
odjednom.

Košnja travnjaka
Prva košnja ne treba biti u visini nižoj od 6-8 cm. Za lagano 
i postupno rezanje idealna visina trima je 3-4 cm.

Poboljšati postojeći travnjak
Korisnički priručnik
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THE SECRET TO A GREEN LAWN

Uspostava novog travnjaka

Quick Action®  
Quick Action® je istaknuto kod trava jer omogućuje brzo 
i snažano ukorijenjivanje i na temperaturama tla do 3˚C. 
Otporne su na dodatno trošenje i sušu, te je povećana 
otpornost na bolesti. Quick Action® je dostupano samo u 
DLF-u.

SeedBooster®
Novi superučinkoviti premaz sjemena. SeedBooster® 
hrani sjeme, a ne korov - to je broj jedan hranjivo za brzu 
uspostavu korijena. Oblaganje povećava težinu svakog 
sjemena što daje bolje prijanjanje sjemena na tlo i čini 
sjetvu lakšom. Seedbooster® je dostupn samo u DLF-u.
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ODABERITE PRAVU MJEŠAVINU

MOJ TRAVNJAK PRIJE SVEGA TREBA BITI …
UKRASNI 

TRAVNJACI
TRAVNJACI ZA 

IGRU
TRAVNJACI U 

SJENI

TRAVNJACI 
TOLERANTNI NA 

SUŠU

POPRAVLJAČI 
TRAVNJAKA

MALO 
HRANJIVA

MALO 
ODRŽAVANJA

BRZO UKORIJE-
NJIVANJE

SPORT           

ORNAMENTAL             

SUNSHINE            

ECO LAWN           

WATER LESS          

TURBO              

SHADOW             

KIDS LAWN               

GRASS FIX             

MINI                  

MICROCLOVER           

Najbolja preporučena mješavina =    

Savjeti za sjetvu
Sjetva za sve mješavine je oko 1 kg/30-40 m2. Za najbolji rezultat, sijati mješavine 
u rano proljeće, kasno ljeto ili ranu jesen.

Navodnjavanje
Tijekom sušnih razdoblja, održavati tlo vlažnim i zalijevati s finim 
raspršivanjem.

Dubina sjetve
Da bi klijavost i osnivanje korijena bilo savršeno dubina sjetve 
je na 1 cm.

Košnja travnjaka
Prva košnja ne treba biti u visini nižoj od 6-8 cm. Za lagano i 
postupno rezanje idealna visina trima je 3-4 cm.

Priprema tla
Pripremite tlo kopanjem ili pomoću motokultivarota. Poravnajte 
tlo, ukoliko je potrebno. Što je tlo bolje pripremljeno, travnjak 
će biti bolji. Dobra drenaža je važna i duboko kopanje će Vam 
pomoći.

Rahljenje zemlje
Prorahlite zemlju. Poravnajte zemlju i pograbljajte profil tla. Na 
kraju, dodajte hranjivo i pograbljajte jer će to potaknuti razvoj 
korijena.

Pokrivanje sjemena
Prorahlite tlo opet da bi sjeme dobro prekrilo tlo. Na pješčanim 
tlima poravnajte tlo valjkom nakon rahljenja.

Sjetva sjemena
Odaberite mješavinu u rasponu Turfline®. Mješavine se mogu 
sijati u bilo koje vrijeme od proljeća do rane jeseni. Sijati u dva 
smjera.
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