Priprava tal
in setev trave
Pred sejanjem trave
je potrebno površino
razpleveliti, zato
uporabimo kombinacijo
aktivne substance glifosat,
dodamo 30 ml/100m2
pripravka Duplosan KV,
pleveli porumenijo in
propadejo po štirinajstih
dneh.
Tla morajo imeti primerno
strukturo, zagotavljati
moramo ugoden zračno
– vodni režim, zato
površino zrahljamo z
vrtavkasto brano ali s
frezo, poberemo kamenje,
enakomerno potrosimo od
30 do 100L/m2 substrata
Humovit Tratni, ki ga
poravnamo z grabljami.
Pred setvijo tla pognojimo
s počasi sproščujočimi
gnojili, glede na rezultat
analize tal.
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Sejemo od 20 do 30 g semena/
m2 , površino dobro povaljamo,
da seme stisnemo v substrat
Humovit Tratni.
Prvič pokosimo ko je trava
visoka od (6 do 8) cm. Pri
košnji pazimo, da trate ne
znižujemo več kot za 1/2 višine.
Prvič jo lahko razplevelimo,
ko je stara vsaj tri mesece, s
pripravkom Duplosan KV
v odmerku 30 ml/100m2.
S škropljenjem zatiramo
najpogostejše širokolistne
plevele (bela detelja, trpotec,
regrat, ščavje, plešec, slak…).

Ozkolistne plevele (kostreba,
muhvič, krvava srakonja),
izrezujemo mehansko, pogosto
kosimo, lahko pa jih zatiramo
s pripravkom Forore super v
odmerku 20 ml/100m2. Ob
prekoračitvi odmerka herbicida
le ti delujejo fitotoksično na
travo.
Za odstranjevanje mahu v trati
potrosimo 40 g Zelene galice/
m2, lahko pa si pripravimo
raztopino soli, v 10 L vode
dodamo 500g Zelene galice.
Mah po škropljenju počrni in
propade.

Če pade Zelena galica na
beton, asfalt, ploščice na njih
pusti rjave madeže. PAZI PRI
UPORABI!

NOVO!

Letos imamo v poizkusih počasi
sproščujoče granulirano gnojilo
TRACIN NPK (Fe) 15 : 0 : 10 (8),
ki bo v prodaji v začetku leta
2011. Gnojilo je po vsebnosti
hranil prilagojeno za gnojenje
intenzivnih okrasnih in športnih
trat.

Travno rušo dognojujemo po
potrebi le s počasi topnimi
gnojili, približno v razmaku od 6
– 10 tednov, v odmerku od 20–
40 g gnojila/m2..
Pravilna priprava tal in setev
Vam bo omogočila lažjo oskrbo
Vaše okrasne zelenice.
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