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Novērtējiet savu mauriņu, lai 
izlemtu kā ierīkot jaunu.

Novērtējiet savu mauriņu, 
lai izlemtu kā saglabāt esošo 

zālienu.

Ja vēlaties iegūt ideālu zālienu - pietiekami augstas 
noslodzes sausuma izturīgu un blīvu, Turfline® 
piedāvājumu klāstā jūs noteikti atradīsit maisījumu, 
kas atbilst tieši jūsu vēlmēm. Augstie standarti 
attiecībā uz Turfline® zālienu kvalitāti un izskatu 
ir inovāciju un katra maisījuma rūpīgas izstrādes 
rezultāts.

Zālaugu sēklas ir pārbaudītas un testētas vietējos 
klimatiskajos apstākļos un tās ir sertificētas kā 
Eiropas visaugstākai kvalitātei atbilstošas.

Zema nopļaušana
Pirmkārt, nopļaujiet zālienu pietiekami zemu. Izvēlieties 
to darīt, kad zāliens nav mitrs. Pēc pļaušanas savāciet 
nopļauto zāli.

Augsnes sagatavošana
Sagatavojiet augsni, uzrokot to vai izmantojiet augsnes 
frēzi. Ja nepieciešams, izlīdziniet augsni. Jo labāk tā būs 
sagatavota, jo labāks būs zāliens. Svarīga ir laba drenāža, 
ko nodrošinās dziļa uzrakšana.

Sēšana
Izvēlieties piemērotu Turfline® maisījumu. “Grass Fix” 
ir piemērota izvēle, lai piesētu esošo zālienu. Sējiet 
maisījumu divos gājienos, divos virzienos.

Zāliena mēslošana
Mēslojiet zālienu ar kvalitatīvu mēslojumu, kas satur N, 
P un K. Pavasarī nepieciešams augsts, bet rudenī – zems 
slāpekļa saturs mēslojumā.

Zāliena uzirdināšana
Irdiniet tā, lai mitrums nonāktu kontaktā ar sēklām un 
mēslojumu, tādējādi veicinot dīgšanu. Ja iespējams, viegli 
noveltnējiet.

Zāliena laistīšana
Nodrošiniet, lai augsne vienmēr būtu vienmērīgi mitra. 
Pēc ieaugšanas laistīšanu ierobežo. Vēlamais ūdens 
patēriņš vienā laistīšanas reizē 30-40 mm, lai apgādātu ar 
mitrumu sakņu sistēmu arī dziļākos augsnes slāņos.

Zāliena pļaušana
Pirmo reizi pļauj, kad zāle ir sasniegusi vismaz 6-8 cm 
un pakāpeniski nolaidiet zemāk asmeņus līdz ideālajam 
pļaušanas augstumam 3-4 cm.

Uzlabot esošo zālienu
Lietošanas norādījumi
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THE SECRET TO A GREEN LAWN

Jauna zāliena izveide

Quick Action®  
Quick Action® ir uzlabots zāliena maisījums, kas nodrošina 
ātru un spēcīgu ieaugšanos pat augsnes temperatūrā 3˚C,
turklāt tam ir īpaša izturība pret nolietošanos un sausumu, 
kā arī paaugstināta izturība pret slimībām. Quick Action® ir 
pieejams tikai DLF.Padomi sēšanai

Izsējas norma visiem maisījumiem ir apmēram 1 kg/30-40 m2. Lai sasniegtu labākos 
rezultātus, sēšanu veiciet agrā pavasarī, vēlā vasarā vai agrā rudenī.

SeedBooster®
Jaunais produktīvais sēklas apvalks SeedBooster®, baro 
sēklas nevis nezāles – tas ir pirmais mēslošanas līdzeklis 
ātrai zāliena izveidei. Nodrošina labāku sēklu un augsnes 
kontaktu, padara vieglāku sēšanu.  SeedBooster® ir pieejams 
tikai DLF.
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Laistīšana 
Sausajos periodos uzturiet augsni mitru, laistot ar smalku 
smidzinātāju.

Sēšanas dziļums
Lai nodrošinātu dīgšanu un ieaugšanos, ideālais sēšanas dziļums 
ir 1 cm.

Zāliena pļaušana
Pirmo reizi pļauj, kad zāle ir sasniegusi vismaz 6-8 cm un 
pakāpeniski nolaidiet zemāk asmeņus līdz ideālajam pļaušanas 
augstumam 3 - 4 cm.

IZVĒLĒTIES PAREIZO MAISĪJUMU

MANAM MAURIŅAM GALVENOKĀRT IR 
JĀBŪT …

DEKORATĪVAM  
MAURIŅAM 

IZMANTOJAMAM 
SPĒLĒM

ĒNCIETĪGAM
SAUSUMIZ-

TURĪGAM
VIEGLI 

ATJAUNOJAMAM
ZEMS 

MĒSLOJUMS
VIEGLI 

KOPJAMAM
ĀTRI 

IZVEIDOJAMAM

SPORT           

ORNAMENTAL             

SUNSHINE            

ECO LAWN           

WATER LESS          

TURBO              

SHADOW             

KIDS LAWN               

GRASS FIX             

MINI                  

MICROCLOVER           

Augsnes sagatavošana 
Sagatavojiet augsni, uzrokot to vai izmantojiet augsnes frēzi. Ja 
nepieciešams, izlīdziniet augsni. Jo labāk tā būs sagatavota, jo 
labāks būs zāliens. Svarīga ir laba drenāža, ko nodrošinās dziļa 
uzrakšana.

Augsnes uzirdināšana
Uzirdiniet augsni. Noveltnējiet vai nomīdiet un nedaudz 
uzirdiniet to vēlreiz. Visbeidzot, pievienojiet mēslojumu 
un uzirdiniet, lai stimulētu sakņu sistēmas attīstību un 
nostiprināšanos.

Sēklu nosegšana
Vēlreiz viegli uzirdiniet augsni, lai nosegtu sēklas. Smilšainu 
augsni pēc uzirdināšanas noveltnējiet.

Sēšana
Izvēlieties sēklu maisījumu no Turfline® klāsta. Maisījumu jūs 
varat sēt jebkurā laikā no pavasara līdz agram rudenim. Sējiet 
divos virzienos, lai sēklas izsētos vienmērīgi.

Labākie ieteikumi maisījumu lietošanai =    
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