
TURFquick gėlių pievos įrengimo instrukcija 

 

 
TURFquick yra biologiškai skaidi tekstilė, kurioje įterpta gėlių sėklų. Patiesus ją ant žemės, medžiaga lėtai 
ištirpsta, todėl sėklos gali sudygti. Pluoštinis sluoksnis (celiuliozė) skaidosi ir maitina dirvožemį 
nepalikdamas jokių sintetinių likučių. Nors Turfquick palengvina gėlių pievos įrengimą, vis tiek sklypą reikia 

tinkamai paruošti, o augalus vėliau prižiūrėti. 
 

1. Pasirinkite tokią sodinimo vietą, kuri per dieną gautų ne mažiau kaip šešias valandas tiesioginių saulės 
spindulių ir nebūtų užmirkusi. Išnaikinkite piktžoles. 

2. Sukaskite dirvą (20 -25 cm), užberkite apie 5 cm komposto ir įterpkite jį. 
3. Suvoluokite paviršių, kad jis būtų lygus. Kruopščiai paliekite. Viršutinis 20 cm dirvos sluoksnis turi būti 
drėgnas. 

4. Patieskite Turfquick ant žemės. Tekstilės juostos turi užsidengti viena ant kitos 2-3 cm.  Žirklėmis 
apkirpkite kraštus. Švelniai paspauskite tekstilę, kad ji gerai priglustų prie dirvos. Kraštus prispauskite 

akmenimis, grumstais ar strypeliais. 

5. Turfquick tekstilę iš karto paliekite, kol ji visiškai sudrėks. Vėliau laistykite vieną ar du kartus per parą – 

geriausia ryte ir vakare. Esant dideliems karščiams, reikia laistyti dažniau. Tekstilė negali išdžiūti. 
6. Paprastai per 10-20 dienų sėklos sudygsta. Tada laistyti reikia mažiau: 1-3 kartus per savaitę. 15-20 cm 

dirvos paviršiaus turi būti drėgnas. 
7. Kai sodinukai yra apie 6 cm aukščio, galima mulčiuoti žievėmis ir panašiais organiniais produktais.  

Mulčiavimas išsaugo drėgmę ir apsaugo nuo piktžolių augimo. 
 

Patarimas 
 

 Gėlių sėklų daigumas yra geresnis, kai dirvos paviršius įšyla iki 18 °C, todėl tieskite tekstilę kai bus praėjęs 

pavasario šalnų pavojus. 

 

Priežiūra  
 

1.Jeigu atsiranda nepageidaujamų žolių (piktžolių), išraukite jas kad netrukdytų gėlėms. Tai ypač svarbu 
pirmaisiais metais, kol augalai dar nėra gerai įsitvirtinę. 
 

2.Per pirmuosius 12 mėnesių pieva įsitvirtina ir joje turi būti įvairių rūšių gėlių. Pirmą sykį pjauti kovo – 

balandžio mėn. Antrasis pjovimas turėtų būti žydėjimo sezono pabaigoje rugpjūčio / rugsėjo mėn. 
(žydėjimo laikotarpis gali šiek tiek kisti pagal klimato sąlygas). Jeigu, nupjovę pievą iškart nesurinksite 
augalų, sėklos pasisės ir kitais metais vėl sudygs. Rudenį arba pavasarį išakėkite pievą, kad atgaivintumėte 
vienmečių gėlių augimą.  
 

Laikymas 

Laikyti Turfquick tekstilę sausoje, vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. 

Galiojimas 

Turfquick tekstilės galiojimo data nurodyta ant pakuotės. 

Gamintojas: AB TURFquick, Vikavagen 2, 14860 Stora Vika, Sweden www.turfquck.com 

Importuotojas: A.Virbickienės ūkis „Sodo rožė“, Rudens g. 29, Neveronys, Kauno r., el.p.   vadyba@sodoroze.lt 

www.sodoroze.lt 
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