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TURFquick® - biologiškai skaidi tekstilė, kurioje 
įterpta sėklų ir trąšų. Tai lengvas ir patogus būdas 
sėti. Tekstilė pagaminta iš celiuliozės pluošto, 
kuris suyra per 6-8 savaites nepalikdamas jokių 
sintetinių likučių. Dėl puikios TURFquick® 
struktūros sėklos ir trąšos  paskirsto tolygiai, 
tvirtai laikosi transportavimo ir montavimo metu. 
Visi apželdinamosios tekstilės komponentai 
patentuoti, 100 % biologiškai skaidūs. 

Kas yra TURFquick apželdinamoji tekstilė? 

TURFquick® - paprastas ir 
efektyvus būdas sėti žolę, 
gėles ar salotas! 



Kodėl verta rinktis TURFquick tekstilę? 

Produktas 
• Natūralus 

Pagamintas iš medžio celiuliozės pluošto, kuris 
visiškai suskyla per 6-8 savaites po patiesimo. 

• Plonas ir lankstus 

Tekstilė yra tik 3 mm storio. Ji lenvai prisitaiko 
prie reljefo ar kitų paviršių. 
 

• Taupomas vanduo 

Celiuliozės pluoštas sugeria vandenį, išlaiko iki 10 
kartų daugiau drėgmės nei dirvožemis, todėl 
vandens sunaudojama  30-60 % mažiau. 
 

• Geros sėklos 

Naudojamos geriausių Skandinavijos žolių ir gėlių 
sėklų tiekėjų „DLF seeds & science“ sėklos. 
 

• Tinkamas sėklų kiekis 

6 sluoksnių tekstilėje įterptas reikiamas sėklų 
kiekis, jos tolygiai paskirstytos. Taip  užtikrinama 
vienodo aukščio ir stiprumo veja. 
 

• Sėklos apsaugotos 

Tekstilė saugo sėklas nuo mechaninių pažeidimų, 
sėjimo klaidų (pvz., per gilaus įterpimo, 
netolygaus išbarstymo), paukščių ir vabzdžių. 
 

• Trąšos 

Tekstilėje esančios kompleksinės trąšos  užtikrina 
gerą vejos dygimą ir augimą.  
 

• Apsauga nuo erozijos 

Apželdinimo tekstilė saugo nuo erozijos,  smarkus 
lietus neišplauna sėklų. 

Įrengimas • Paprasta 
Patiesti TURFquick tekstilę nereikia jokių 
specifinių sugebėjimų ar didelės fizinės jėgos. Ji 
tinkama tiek profesionaliems apželdintojams, 
tiek mėgėjams. 
 

• Taupomas laikas 

Jokių papildomų darbų. 2 žmonės gali padengti 
500 m² lygų paviršių maždaug per 3 valandas. 
 

.• Lengva formuoti 

 

Tekstilę galima kirpti įprastomis žirklėmis, pjauti 
peiliu. Lengva išgauti norimą formą, apeiti kliūtis: 
medžius, akmenis ir pan. Atlikusią tekstilę galima 
laikyti maišelyje, prireikus ją galite panaudoti 
vėliau. 
 

• Stabilu 

Laistymo metu tekstilė apsaugo sėklas  nuo 
išplovimo, todėl tolygiai dygsta. 
 

• Patogu atsivežti  

Šią lengvą ir minkštą medžiagą patogu atsivežti. Į 
įprastą automobilį telpa 1 000 m², į sunkvežimį - 
40 000 m² apželdinimo tekstilės. 
. 
• Naudojama įvairiose srityse 

TURFquick apželdinimo tekstilė tinka sodams, 
parkams, reprezentatyvioms vietoms,  golfo 
aikštynams, futbolo aikštėms. Ypač patogi šlaitų, 
tvenkinių kraštų apželdinimui. 
 

• Ilgai galioja 

Kiekvieną pakuotę galima laikyti sausoje ir 
vėsioje vietoje dvejus metus.  



Kaip naudoti TURFquick tekstilę? 

Dirvą  sukaskite, išrinkite akmenis, piktžoles, 
suformuokite norimą reljefą,  išlyginkite ir 
suvoluokite. Jeigu reikia, piktžoles naikinkite 
cheminiu būdu. 

Patieskite apželdinimo tekstilę. Juostos turi 
užsidengti viena ant kitos 2–3 cm.  

Tekstilės kraštus prispauskite akmenimis, mulčiumi ar TURFquick 
tvirtinimo strypeliais, kurie vejai užaugus suyra.  

Laistyti kol medžiaga sumirks ir prikibs prie dirvos paviršiaus. Keletą 
dienų laistyti ryte ir vakare.  TURFquick apželdinamoji tekstilė neturi 
išdžiūti.  

Pjaukite žoliapjove su aštriu pjovimo peiliu.  Pirmą kartą reikia pjauti 
veją, kai žolė pasiekia 8 -10 cm aukštį. Per 4 -8 savaites, priklausomai 
nuo oro sąlygų ir dirvožemio drėgmės, tekstilė suirs ir taps trąša. 
Toliau veją reikia prižiūrėti taip pat, kaip ir kitas vejas: periodiškai 
tręšti ir laistyti.  

Aštriu peiliu ar žirklėmis apipjaukite vejos kraštus, iškirpkite ertmes 
medžiams, akmenims ir kitiems esamiems elementams. 
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PRODUKTAI 
Tekstilė vejai 
Su TURFquick apželdinimo tekstile galima sukurti 
pačių įvairiausių vejų:  dekoratyvinę, universalią, 
atsparią sausrai ar pavėsiui, sportinę, greitkelių ir 
t.t. Aukštos kokybės sėklų mišiniai tiekiami 
pasaulinės kompanijos „DLF Seeds“ (Danija), išban-
domi ir testuojami  programomis SCANTURF ir 
SCANGREEN.  

Vejos rūšis Paskirtis Kodas Pakuotė 
(kg) 

Plotas     
(m²) 

VILLA CLASSIC Greitai auganti, universali, 
skirta parkams, sodams 

1730/1744 5/1 40/10 

MASTERLINE 
PREMIUM 

Lėtai auganti, dekoratyvi 1732/1745 5/1 40/10 

NORDIC PRO Tanki, tvirta, lėtai auganti  1733 5 40 

SPORT Tanki, atspari, skirta 
stadionams 

1734 5 

 

40 

SHADOW Skirta pavėsyje esančioms 
vietoms 

1735 5 40 

HIGHWAY-

INFRASTRUCTURE 

Skirta pakelėms, skurdžioms 
dirvoms 

1736 5 40 

WATER LESS Atspari sausrai, 
mindžiojimui 

1740 5 40 

FAIRWAY GOLF  Skirta golfo laukams 1747 5 40 

BERMUDA Greitai auganti, atspari 
karščiui, mindžiojimui 

1743 5 40 

EXTRA GREEN Dekoratyvi, nereikia dažnai 
laisyti ar tręšti 

1746 5 40 



Tekstilė gėlių pievoms 

Gėlių rūšis Aprašymas Kodas Plotas (m²) 

FIELDS FLOWERS 11 rūšių vienmetės gėlės 1905/1965 5/1 

WILD FLOWERS 28 rūšių laukinių gėlių mišinys 1916/1952 5/1 

BUTTERFLY AND 
BUMBLEBEE 

Įvairių gėlių mišinys bitininkams 1942/1952 5/1 

NATURE FLOWER MIX 9 daugiamečių žydinčių žolių mišinys 1943/1953 5/1 

MEADOW MIX FOR 
HEAVY SOIL 

Gėlių mišinys sunkioms dirvoms 1944/1954 5/1 

FLOWER MIXURE LOW 13 rūšių žemaūgės vienmetės gėlės 1945/1955 5/1 

FLOWER MIXURE 
MEDIUM 

18 rūšių daugiametės gėlės 1949/1959 5/1 

TURFquick siūlo įvairių gėlių derinių. Lengvai ir 
greitai galite sukurti spalvingas pievas iš vienmečių, 
daugiamečių gėlių ar žydinčių žolių. Mišiniai 
sudaryti iš 9  ar net  28  rūšių augalų. Pievos su 
TURFquick gali būti sėjamos nuo balandžio iki 
rugsėjo, tačiau geriausias laikas yra vasaros 
pabaiga. Taip būdu išlaikomas natūralus gamtos 
ritmas. Daugelis žolelių išauga kitą pavasarį po 
sėjos. Nerekomenduojama tiesti TURFquick 
tekstilės ant esamos vejos. 

Pievas  rekomenduojama pjauti tik kartą per metus 
vasaros pabaigoje, peržydėjus augalams. 



Salotų mišiniai 

Tai iš augalinių žaliavų pagaminti bioplastiko PHA 
strypeliai, skirti tekstilei pritvirtinti. 100 % 
biologiškai skaidūs: tai reiškia, kad jie visiškai 
suskyla į anglies dioksidą, vandenį ir humusą. 
Atitinka ES standartą ASTM D6400. Priklausomai 
nuo aplinkos sąlygų ir dirvožemio drėgmės, šie 
ekologiški strypeliai suyra per 16 - 18 mėnesių. 
 

BIODEGRADABLE LANDSCAPE STAKES 

Kodas - 2020, 20 vnt. 
Kodas - 2021, 50 vnt. 
 

TURFquick siūlo salotų mišinius, puikiai suderintus 
pagal spalvą, tekstūrą ir subrendimo laiką. Sėklos 
tekstilėje išdėliotos precizišku tikslumu, tekstilė jas 
apsaugo  nuo kai kurių rūšių piktžolių, 
paukščių. Lysvę patogu formuoti,  laistyti. 6 rūšių 
salotų  turėtų užtekti  3 - 6 savaitėms. 
SALAD MIX ORGANIC  
Kodas - 1801, 1 m². 
Kodas - 1802, 10 m². 

Auginimo tekstilė 

Celiuliozės pagrindu pagaminta tekstilė yra 
biologiškai skaidi. Ji suyra nepalikdama jokių 
kenksmingų cheminių likučių. TURFquick  puikiai 
tinka ekologiškai ūkininkaujantiems. Ji  išlaiko 
drėgną, šiltą žemę, apsaugo ją nuo kenkėjų ir 
piktžolių. Galima rinktis juodos, baltos ir žalios 
spalvų. Trumpų auginimo ciklų atveju tekstilės 
liekanos gali būti kompostuojamos.  
PLANTING - CULTIVATION TEXTILE kodas - 1905,   
1 kg tekstilės padengia 10 m². 
 

Biologiškai skaidūs strypeliai 



Dėl detalesnės informacijos apie TURFquick 
produkciją teirautis: 

vadyba@sodoroze.lt 

tel. +370  677 43 142, +370 676  17 771 

Rudens g. 29, Neveronys, LT-54490 Kauno r. 
www.facebook.com/sodoroze 

www.sodoroze.lt 


