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Nuskanuokite ir pažiūrėkite, 
kaip pasėti naują veją

Nuskanuokite ir pažiūrėkite, 
kaip prižiūrėti veją.

Jei norite puikios vejos, pvz., atsparios mindymui ir 
saurai ar ne taip greit augančios ir tankios, jas rasite 
„Turfline®“ mišinių asortimente, kuris tinka būtent 
jūsų poreikiams. Aukšti „Turfline®“ vejos kokybės 
ir išvaizdos standartai yra inovacijų ir kiekvieno 
mišinio kruopštaus kūrimo rezultatas.

Žolės sėklos yra patikrintos ir išbandytos 
vietos klimato sąlygomis ir yra aukščiausios 
sertifikuotos Europos kokybės.

Trumpas pjovimas
Pirmasis žingsnis yra trumpai nupjauti veją. Pasirinkite 
laiką, kai žolė nėra drėgna. Po pjovimo pašalinkite 
nupjautą žolę.

Nugrėbkite veją
Nugrėbkite veją, pašalinkite negyvą žolę ar šiaudus.

Sėti sėklas
Pasirinkite tinkamą „Turfline®“ mišinį. “Grass Fix“ gerai 
tinka atsėjimui. Sėti reikia dviem kryptimis.

Patręškite veją 
Patręškite veją kokybiškomis trąšomis, kurių sudėtyje yra 
azoto, fosforo ir kalio. Daug azoto pavasarį ir mažai azoto 
rudenį.

Nugrėbkite veją
Nugrėbkite sėjamą plotą, kad sėklos ir trąšos gautų 
drėgmės, ir pagerėtų daigumas. Lengvai suvoluokite, jei 
įmanoma.

Laistykite veją
Pasėtos sėklos turi būti nuolat drėgnos. Sudygus, laistymą 
reikia mažinti. Laistykite po 30-40 mm, siekiant užauginti 
gilesnes šaknis.

Pjaukite veją
Pirmą kartą geriausia pjauti, kai žolė užauga ne žemesnė 
kaip 6-8 cm. Švelniai ir palaipsniui nuleiskite mažesnes 
geležtes iki idealaus pjovimo aukščio – 3-4 cm.

Pagerinkite esamą veją
Vartotojo vadovas
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Platintojas:



THE SECRET TO A GREEN LAWN

Naujos vejos suvešėjimas

„Quick Action®”
„Quick Action®” yra stipresnė žolė, kuri greitai ir tvirtai 
įsitvirtina, kai dirvos temperatūra yra vos 3 ºC. Ji daug 
atsparesnė mindymui ir sausrai bei ligoms. „Quick Action®” 
galima įsigyti tik iš „DLF“.

Sėjimo patarimai
Sėjos norma visiems mišiniams yra apytiksliai 1 kg/30-40 m2. Siekiant geriausio 
rezultato, sėkite mišinius ankstyvą pavasarį, vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje.

„SeedBooster®“
Naujas itin efektyvus sėklų padengimas.
„SeedBooster®“ maitina sėklas, o ne piktžoles – tai pačios 
geriausios trąšos, kurias naudojant sėklos greitai sudygsta.
Danga padidina kiekvienos sėklos svorį ir suteikia 
geresnį sėklų ir dirvos kontaktą, todėl sėti yra lengviau. 
„SeedBooster®“ galima įsigyti tik iš DLF.
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Drėkinkite
Sausų laikotarpių metu dirva turi būti drėgna. Laistykite ją 
purkštuvu.

Sėjimo gylis
Siekiant užtikrinti dygimą ir suvešėjimą, rekomenduojamas 
sėjimo gylis yra 1 cm.

Pjaukite veją
Pirmą kartą geriausia pjauti, kai žolė užauga ne žemesnė kaip 
6-8 cm. Švelniai ir palaipsniui nuleiskite mažesnes geležtes iki 
idealaus pjovimo aukščio –  3-4 cm.

PASIRINKITE TINK AMĄ MIŠINĮ

MANO VEJA TURI BŪTI...
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Paruoškite dirvą
Paruoškite dirvą ją sukasdami arba sukultyvuoti. Išlyginkite dirvą, 
jei reikia. Kuo geriau paruošite dirvą, tuo gražesnė bus veja. Geras 
drenažas yra svarbus, o gilus kasimas taip pat padės.

Išlyginkite dirvą grėbliu
Išlyginkite dirvą grėbliu Suvoluokite arba išlyginkite
į grėbliu ir dar kartą suvoluokite. Galiausiai, išberkite trąšas ir 
pagrėbstykite, kad paspartėtų suvešėjimas ir šaknų vystymasis 
svarbus, o gilus kasimas taip pat padės.

Uždenkite sėklas
Pasėtas sėklas užberkite, kad sėklas uždengtų žemė. Smėlinguose 
dirvožemiuose po sėjimo dirvą suvoluokite.

Sėti sėklas
Pasirinkite mišinį iš „Turfline®“ asortimento. Mišinius galima sėti 
bet kuriuo metu nuo pavasario iki ankstyvo rudens. Sėkite dviem 
kryptimis tolygiai barstydami.

Rekomenduojamas mišinys =    
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