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Skaneerige, et vaadata, 
kuidas rajada uut muru.

Skaneerige, et vaadata, kuidas 
hoida olemasolevat muru.

Kui teie eesmärgiks on täiuslik muru, mis on näiteks 
kulumis- ja põuakinel või ehk  adalakasvuline 
ja tihe, leiate Turfline® valikust sobiva segu, mis 
vastab täpselt teie vajadustele. Turfline® muru 
kvaliteedi ja välimuse kõrged standardid on iga 
segu uuendamise ja hoolika arendamise tulemus.

Muruseeme on heaks kiidetud ja testitud 
kohalikes ilmastikutingimustes ning on 
kõrgeima sertifitseeritud Euroopa kvaliteediga.

Madal niitmine
Esimeseks sammuks on muru madal niitmine. Valige aeg, 
kui rohi ei ole niiske. Pärast muru niitmist eemaldage kõik 
lõikmed.

Riisuge muru
Riisuge muru, et eemaldada surnud aimeosad või 
muruvilt.

Külvake seeme
Valige sobiv  Turfline® segu. Grass Fix on täiendkülviks 
hea valik. Külvake kahes suunas.

Toitke muru 
Toitke muru kvaliteetse väetisega, mis sisaldab N, P ja K’d. 
Kevadel kasutage suuremat lämmastiku kogust ja sügisel 
väiksemat.

Riisuge muru
Idanemise parandamiseks riisuge ala üle, et seemned 
ja väetis saaksid kontakti niiskusega. Võimalusel rullige 
kergelt.

Kastke muru
Veenduge, et külvatud pinnas on pidevalt niiske. Pärast 
tärkamist tuleks kastmist piirata. Kastke korraga 30-40 
mm, et tagada sügavam juurestik. 

Niitke muru
Esimest niitmist ei tohiks teha madalamalt kui 6-8 cm. 
Kärpige kergelt ja vähendage järk-järgult terade kõrgust 
ideaalse niitekõrguseni, milleks on 3-4 cm. 

Parandage olemasolevat muru
Kasutusjuhend
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THE SECRET TO A GREEN LAWN

Uue muru rajamine

Quick Action®  
Quick Action® on täiustatud muru, mis tagab kiire ja tugeva 
kasvamamineku nii madalate mullatemperatuuride korral 
nagu 3˚C. Tal on veelgi parem kulumis- ja põuakindlus ning 
suurem haiguskindlus. Quick Action® on saadaval ainult 
DLF’st.Külvamise nõuanded

Kõikide segude külvinorm on umbes 1 kg/30-40 m2. Parima tulemuse saavutamiseks 
külvake varakevadel, hilissuvel või varasügisel.

SeedBooster®
Uus super-tõhus seemnekate. SeedBooster® toidab 
seemet, mitte umbrohtu - see on number üks väetis kiireks 
kasvamaminekuks. 

Kattekiht suurendab iga seemne kaalu, mis tagab parema 
seemne – mulla kontakti ja muudab külvamise lihtsamaks. 
Seedbooster® on saadaval ainult DLF’s.

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

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

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

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

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

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

Niisutamine
Kuivadel perioodidel hoidke muld niiske, kastes peene pihustiga.

Külvisügavus
Parim külvisügavus idanemise ja kasvamamineku tagamiseks on 
1 cm.

Niitke muru
Esimest niitmist ei tohiks teha madalamalt kui 6-8 cm. Kärpige 
kergelt ja vähendage järk-järgult terade kõrgust ideaalse 
niitekõrguseni, milleks on 3-4 cm.

VALIGE ÕIGE SEGU

MINU MURU ON PEAMISELT  
ETTE NÄHTUD…

DEKORATIIVMURUKS MÄNGIMISEKS KASVAMA VARJUS
OLEMA 

PÕUAKINDEL
PARANDAMISEKS

VÄIKESE 
VÄETISEVAJADUSEGA

VÄHE HOOLT 
NÕUDVAKS

ARENEMA KIIRESTI

SPORT           

ORNAMENTAL             

SUNSHINE            

ECO LAWN           

WATER LESS          

TURBO              

SHADOW             

KIDS LAWN               

GRASS FIX             

MINI                  

MICROCLOVER           

Valmistage maapind ette
Valmistage maapind ette kaevates või kasutades mullafreesi. 
Vajadusel tasandage maaapind. Mida paremini on maapind ette 
valmistatud, seda parema muru saate. Oluline on hea drenaaž, 
seda aitab saavutada sügav kaevamine.

Riisuge mullapind
Riisuge mullapind. Rullige või tallake pinnast ning riisuge uuesti. 
Lõpuks väetage ja riisuge, et soodustada muru kasvamist ja 
juurte arenut.

Katke seemned
Riisuge maapind uuesti, et katta seemned. Liivaste muldade 
puhul rullige pinnast pärast riisumist.

Külvake seeme
Valige sobivaim segu Turfline® valikust. Segusid võib külvata 
igal ajal kevadest varasügiseni. Ühtlase tulemuse saavutamiseks 
külvake kahes suunas.

Enim soovitatud segu, mida kasutada =    

DEKORATIIVMURUKS
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