
TURFquick vejos įrengimo instrukcija 

 

 

Kas tai yra TURFquick 

 

TURFquick yra biologiškai skaidi tekstilė, kurioje įterpta žolių sėklų ir trąšų. Patiesus ją ant žemės, medžiaga 
lėtai ištirpsta, todėl sėklos gali sudygti. Pluoštinis sluoksnis (celiuliozė) skaidosi ir maitina dirvožemį 
nepalikdamas jokių sintetinių likučių.  
 

Sudėtis 

 

70 % celiuliozės pluoštas; 

25 % įvairių vejos sėklų mišinys (žr. ant pakuotės); 
5 % NPK 16-23-10+3MgO trąšos. 

 

Įrengimas 

 

Nors Turfquick palengvina vejos įrengimą, vis tiek sklypą reikia tinkamai paruošti. 
 

1.Sukaskite dirvą, išrinkite akmenis ir piktžoles. Jeigu reikia, piktžoles naikinkite cheminiu būdu, o dirvą 
praturtinkite kompostu. 

2.Suformuokite norimą reljefą. Turfquick tekstilė yra plona ir lanksti ir ją galima tiesti ne tik ant plokščio 

paviršiaus. 
3.Suvoluokite paviršių, kad jis būtų lygus. 

4. Patieskite Turfquick ant žemės. Tekstilės juostos turi užsidengti viena ant kitos 2-3 cm.  

5. Kraštus prispauskite akmenimis, grumstais ar strypeliais – Turfquick turi gerai priglusti prie dirvos. Tai 

ypač aktualu klojant medžiagą šlaite. 

6. Žirklėmis apkirpkite kraštus, iškirpkite ertmes medžiams, akmenims, kitiems sklypo elementams. 

7. Laistykite tol, kol medžiaga sumirks ir prikibs prie dirvos paviršiaus. 
8.Vėliau laistykite veją vieną ar du kartus per parą – geriausia ryte ir vakare. Esant dideliems karščiams, 
reikia laistyti dažniau. Tekstilė negali išdžiūti. 
9. Paprastai per 10-14 dienų sėklos sudygsta. Tada laistyti reikia mažiau, bet 15-20 cm dirvos paviršiaus turi 
būti drėgnas. 
10. Per 8-14 savaičių, priklausomai oro sąlygų, dirvožemio ir drėgmės, tekstilė suirs. Medžiaga neyra 

šaltuoju periodu. Patiesus Turfquick rudenį, sėklos šaknijasi ir dygsta, bet tekstilė irti pradeda tik pavasarį, 
kai vidutinė paros oro temperatūra yra mažiausiai 10 °C. 

 

Patarimai 
 

 Sėklų daigumas yra geresnis, kai oras įšyla iki 18 °C, todėl tieskite tekstilę kai bus praėjęs pavasario šalnų 
pavojus. 

Jeigu tinkamai neišnaikinote piktžolių ir jos pradėjo augti bei kelti tekstilę, peiliu atsargiai jas išpjaukite ir 
vėl prispauskite tekstilę. 
Neperdžiovinkite tekstilės – tada gali žūti sėklos ar sulėtėti dygimas. 

 

Priežiūra  
 

1.Kai veja yra apie 8-10 cm aukščio, pjaukite žoliapjove su aštriais peiliais. 

2.Užaugusią veją vėliau reikia prižiūrėti taip pat, kaip ir kitas vejas: periodiškai tręšti, pjauti ir laistyti. 

 



Laikymas 

 

Jeigu liko nepanaudotos Turfquick tekstilės, uždarykite ją sandariai ir laikykite sausoje, vėsioje vietoje, 
apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.  

 

Galiojimas 

 

Turfquick tekstilės galiojimo data nurodyta ant pakuotės. 

 

Gamintojas 

 

AB TURFquick, Švedija 

Vikavagen 2, 14860 Stora Vika 

www.turfquck.com 

 

Importuotojas 

 

A.Virbickienės ūkis „Sodo rožė“ 

Rudens g. 29, Neveronys, Kauno r. 

vadyba@sodoroze.lt 

www.sodoroze.lt 

 

http://www.turfquck.com/

