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Създаване на нова морава

Подготовка на терена
Подгответе терена, като го прекопаете или като 

използвате мотофреза. Отстранете всички камъни и 

други отпадъци от терена за моравата. Подравнете 

терена, ако това е необходимо. Колкото по-добре 

е подготвена лехата, толкова по-добра морава ще 

получите. Добрият дренаж е важен, а дълбокото 

прекопаване ще помогне.

Обработете терена с гребло. Валирайте или 

трамбовайте почвата и отново обработете с гребло. 

Първо го направете в едната посока през терена, а 

след това перпендикулярно, докато се уверите, че 

почвата е плътна и без буци.

Накрая добавете тор и обработете с гребло, за да 

стимулирате вкореняването и развитието на корените.

Засяване на семената
Изберете подходяща смес от програмата Masterline 

в зависимост от това как ще се използва теренът. 

Смесите могат да бъдат засявани по всяко време 

от пролетта до ранната есен. Когато засявате на 

ръка, засейте половината семена в едната посока, 

а след това останалата част напречно на първото 

засяване. 

Зариване на семената
Заравнете терена отново с гребло, за да покриете 

семената. При песъчливи почви валирайте след 

заравняване с греблото.

Избор на правилната смес
Различните морави имат различни изисквания като сянка, терен 

за футбол и високо натоварване, слънчева светлина и високи 

температури, и дори чимове от микродетелина и диви цветя играят 

важна роля при някои морави. На схемата вдясно лесно ще откриете 

точната смес за избраното от Вас предназначение.

Дълбочина на засяване
Идеалната дълбочина на засяване е 1 см.

Това гарантира, че повечето семена ще покълнат 

и ще се развият. Ако дълбочината на засяване е 

по-голяма от 1 см, само видовете от сместа, които 

имат по-едри семена, ще могат да покълнат и да се 

развият, а моравата няма да се развие както сте 

очаквали.

Поливане
През сухи периоди поддържайте лехата влажна, като 

я поливайте с пръскачка с фин пулверизатор.

Косене на моравата
Първото косене не трябва да бъде извършвано до 

височина, по-малка от 6-8 см. След това височината 

да е не по-малка от 3-4 см.
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Често задавани въпроси

СМЕС ЛуКСоЗна 
МоРава

обИКновЕна 
МоРава

ИгРаЛна 
ПЛощаДКа

СПоРтно 
ИгРИщЕ ХИПоДРуМ ПаРК КРайПътна 

ИвИца/СКат гоЛф тИй
фЕъРуЕИ 
на гоЛф 
ИгРИща

ПРоИЗвоД-
Ство на 

чИМовЕ/тоРф

Golfmaster

SportmaSter

promaSter

ShademaSter

ecomaSter

ИЗбоР на ПРавИЛната СМЕС

= превъзходна смес,

1. Защо моравата ми изглежда слаба и пълна с плевели?
В миналото много морави са правени от нискокачествени сортове и често 

от видовете фураж с отворени или широки листа, което оставя много 

място за развитието на плевели. Тревите за морава в смесите Masterline 

растат плътно и са с фини листа. 

2. Защо тревата ми изчезва под дърветата?
Повечето видове треви не са сенколюбиви, но избраните за сместа  

Masterline   Shademaster имат специална поносимост към сянка.

3. Защо моравата ми има жълти петна?
Една от причините може да е ниско съдържание на хранителни вещества, 

което може да бъде коригирано като се увеличи количеството на тора. 

Друга причина може да бъде плътна почва, съчетана с лош дренаж, което 

може да бъде коригирано като разрохкате почвата с вила. Друга причина 

би могла да бъде заразяване с гъбички.

4. Защо моравата ми загива на отделни места?
Най-вероятната причина е заразяване с гъбички. Най-добрият начин 

да избегнете тези атаки е да поддържате добро ниво на торене през 

пролетта и лятото и по-ниско ниво през есента. Острите атаки могат да 

бъдат третирани с фунгицид.

5. Защо на моравата ми има много мъхове?
Основната причина за появата на мъхове е сянка, ниско ниво на 

варовик в почвата, лош дренаж и най-общо недобър растеж на тревата. 

Разрешаването на тези проблеми в повечето случай ще разреши и 

проблема с мъховете.

= много добра смес, = добра смес, = може да бъде използвана

НОВO



Masterline
Тревните смеси Masterline са съставени от тревни сортове с 
изключително високо качество, подбрани за да осигурят бавен растеж, 
извънредна гъстота и фино тревно покритие. Огромното разнообразие 
на смесите Masterline осигурява най-добрата адаптивност към различни 
климатични условия, като моравата Masterline ще остане гъста,  тучна и 
зелена през растежния период.

Смесите Masterline са създадени, за да удовлетворят най-високите 
професионални изисквания и се използват в престижни проекти като 
футболни стадиони, игрища за голф, тенис кортове, хиподруми, паркове, 
жилищни площи и т.н. Masterline ви предлага решение, за да постигнете 
най-добри резултати – тогава, когато само най-високото качество е 
приемливо! 

Тревата се проверява и изпитва в местни климатични условия. 
Семената са от най-високо сертифицирано европейско качество от DLF-
TRIFOLIUM – най-големият световен доставчик на семена за трева.

DLF-TRIFOLIUM • Ny Oestergade 9 • DK  4000 Roskilde 
Tel. +45 46 33 03 00 • Fax +45 46 32 08 30 • www.dlf.com • dlf@dlf.com
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Разпространява се от:
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