8
Glas Istre
Vrt

TERRAistra

Srijeda, 22. veljae 2017.

TRAVNATE POVRŠINE OKOSNICA SU SVAKE LIJEPO UREÐENE OKUNICE

Sve počinje s travnjakom
jer zadržavanje vode oštećuje korijen. Dakle, potrebno
je dodati dovoljne količine
hranjiva te potaknuti stvaranje humusa dodavanjem
komposta, gnojiva i različitih prirodnih poboljšivača tla. Osim toga određene
količine pijeska svakako će
popraviti strukturu tla.

Vrlo često ljudi odluče sami napraviti travnjak jer je uvriježeno mišljenje da
je to jednostavno,
ali nije. Za napraviti kvalitetan travnjak
koji će ostati takav
dugi niz godina potrebno je poprilično
puno znanja i iskustva. Izrada travnjaka ipak je nešto više
od pukog bacanja
sjemena trave po
površini
Piše Natalija Z. Juri,
dipl.ing.agr www.terraverde.hr

elene, travnate površine
skoro su neizostavan
dio svake okućnice.
Koliko god ostatak vrta bio
uređen i privlačan svakome
pa i nama samima, pogled će
se zaustaviti na travnjaku. To
je prvo što ćemo ocijeniti u
nečijem dvorištu. Travnjak je
definitivno centar i okosnica
svakog lijepo uređenog vrta
i od njega sve kreće....
Vrlo često ljudi odluče
sami napraviti travnjak jer
nekako je uvriježeno mišljenje da je to tako jednostavno i lako... no nije. Za
napraviti dobar i kvalitetan
travnjak koji će ostati takav
dugi niz godina potrebno
je poprilično puno znanja
i iskustva. Izrada travnjaka
ipak je nešto više od pukog
bacanja sjemena trave po
površini.

Z

Navodnjavanje
Travnjaci su veliki
potrošači vode. Na to trebate biti spremni ukoliko
ste odlučili imati travnjak.
No i ta potrošnja može biti
puno manja ukoliko u taj
projekt uđete pripremljeni i
oboružani znanjem ili stručnom pomoći. Najefikasnije
i najbolje rješenje je ugradnja automatskog sustava navodnjavanja. U startu je to
poprilična investicija, ali i
jedini način za ravnomjerno i dostatno zalijevanje. U
konačnici, dugoročno gledano, ova investicija će vam
se vratiti. Ušteda vode na
godišnjoj bazi je značajna,
travnjak je zelen i kvalitetan,
a vi bezbrižno spavate dok
automatika odrađuje vaš posao... neprocjenjivo. Ugradnja sustava navodnjavanja je
investicija od koje očekujete
da funkcionira godinama i
bolje je prepustiti taj posao
profesionalcima.
Prilikom planiranja
travnate površine morate odlučiti i definirati na

Veljača je vrijeme za planiranje novog travnjaka

Vi bezbrižno spavate dok automatika odrauje vaš posao...
neprocjenjivo

U crvenicu je potrebno dodati dovoljne količine hranjiva,
komposta, gnojiva, prirodnih poboljšivača i pijeska

koji način ćete tu površinu koristiti. Ukoliko imate
malu djecu sigurno je da
će služiti za igranje loptom, trčanje, skakanje pa
mislite o tome prilikom

odabira travne mješavine
jer ne podnose sve trave
gaženje. Prilikom odabira mješavine vrlo je bitno
ocijeniti i količinu sunca
i sjene. Sve su to neki od

Odravanje
Redovna košnja najbitnija je mjera za njegu
travnjaka. Učestalost i visina košnje ovise o dobu
i vremenskim uvjetima.
Otprilike je to svakih 5-7
dana. Ljeti kada su vrućine
najveće, trava sporije raste
pa su i košnje rjeđe. Visina
košnje je po ljeti viša, oko
5 cm, kako bi spriječili isušivanje korijena. Pravilo je
da se prilikom košnje ne
smije skinuti više od 1/3
visine trave. Redovnim
košnjama travnjaci postaju gušći i jači, a i rješavamo
se korova jer većina ih ne
voli košnju. Korovi koji se
šire sjemenom ne stignu se
osjemeniti i nestaju.
Druga bitna mjera je
pravilna i redovita prihrana.
Trave iznose jako puno hrane iz tla i to je bitno nadomjestiti. Na tržištu postoje
sporootpuštajuća gnojiva
za travnjake koja uvelike
olakšavaju njegu jer imaju produženo djelovanje i
prilagođena su određenim
vrstama trava i periodu. U
proljeće prihranjujemo sa
većom količinom dušika dok u jesen dušik nije
potreban. No budite vrlo
oprezni jer od prevelikih
količina dušika trava postaje osjetljiva na bolesti.
Za travnjake vrijedi pravilo:
više nije uvijek i bolje. Jesen
i početak proljeća idealni
su za izradu travnjaka te
sve potrebne mjere redovne
njege ili obnove travnjaka.
Kako se bliži proljeće idealno je vrijeme da isplanirate
sijanje novog travnjaka ili
pripremite sve potrebno za
početak vegetativne sezone. Prozračite i prihranite
svoje travnjake na vrijeme
kako biste u sezoni uživali
Novi travnjak treba kositi svakih sedam dana
u zdravom, gustom i zelefaktora koje morate uzeti u riješili korova morate do- nom travnjaku.
obzir kada kupujete travnu bro pripremiti tlo. Ovo je
jedan od preduvjeta koji će
mješavinu.
Glavni urednik:
Prvi preduvjet za osigurati da travnjak dugo
Ranko Borovečki
uspjeh je dobro pripre- ostane lijep i kvalitetan. Tlo
Urednica priloga:
mljeno tlo. Prvo je po- mora sadržavati dovoljne
Jasna Orli
trebno i jako bitno riješiti količine hranjiva. Na naIzdavač:
se svog postojećeg korova. šem području prevladava
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Kako bi bili sigurni da se crvenica koja je siromašna
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neće pojaviti ponovno ili u humusom te dosta teška.
Prilog izlazi četvrte
puno manjoj količini, če- Travnjaci najbolje uspijevasrijede u mjesecu
sto je neizbježna upotreba ju na poroznim tlima koji
Prilog je realiziran u
herbicida. U ovom dijelu sadrže dovoljne količine
suradnji s Istarskom
pripreme treba biti jako zraka i koji omogućavaju
županijom
oprezan. Nakon što ste se dobru drenažu što je bitno

