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Gazonul
Pentru a avea un gazon sănătos este esenţială
selectarea corectă a seminţelor. Această
alegere depinde în primul rând de cum doriţi să
folosiţi gazonul Dvs. Pentru grădina unei case
este cel mai indicat un gazon de uzură,
deoarece acesta corespunde dorinţelor întregii
familii. Trebuie să luaţi în considerare și alte
cerinţe, cum ar fi alegerea unui loc continuu
umbrit. În orice caz, alegeţi un produs de
calitate, care presupune creșterea consistentă
a ierbii, dar nu în înălţime. Astfel este asigurată
capacitatea de uzură și un volum mic de
material tuns.
Tunderea gazonului
Doriţi ca gazonul să fie robust (de ex. pentru
jocurile cu mingea) și să arate totuși îngrijit?
Depinde de prelucrarea pământului dacă
suprafaţa gazonului ajunge la calitatea dorită.
După săpat, se mărunţesc bulgării de pământ
și se îndepărtează pietrele și rădăcinile (A).

În cazul unui sol argilos, dificil de prelucrat se
adaugă nisip, pământ nisipos, humus de scoarţă
de copac sau pământ de compost. Fertilizarea
înainte de însămânţare contribuie la o creștere
consistentă a gazonului. Dacă suprafaţa este
pregătită și netezită (B), sămânţa poate fi
împrăștiată uniform cu semănătoarea (C).
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Acum se netezește suprafaţa. Cel mai simplu
se poate netezi cu o rolă , care poate prelucra
uniform și suprafeţe mari (D).

Îngrijirea gazonului
Cositul corect contribuie la sănătatea
gazonului. Frecvenţa cositului depinde de
creșterea ierbii. În perioada de maximă
creștere, din mai până în iunie, gazonul
trebuie cosit de două ori pe săptămână, iar
în rest doar o dată. Iarba poate avea o
înălţime de 2 cm la un gazon de decor și o
înălţime de 4 cm la un gazon de uzură. În
perioadele secetoase trebuie avut în vedere
ca solul și iarba să aibă umiditatea
necesară. În acele perioade iarba ar trebui
să fie tunsă la o înălţime de 6 cm. Cositul
prea târziu facilitează răspândirea diverselor
tipuri de buruieni care cresc rapid și care iau
locul celorlalte plante de pe gazon.
La cosit, mașina de tuns
iarba trebuie condusă
astfel încât să se
suprapună fâșiile cu
lăţimea unei roţi (vezi
poza alăturată).

Suprafeţele mai mici pot fi netezite și cu
sandale de scândură (E).

Pentru ca sămânţa să poată încolţi, suprafaţa
semănată trebuie stropită regulat. Când iarba
are o înălţime de aprox. 10 cm se poate cosi
pentru prima dată. Dacă se cosește gazonul
prea devreme, acesta nu va mai fi la fel de
rezistent.
Buruienile pot fi îndepărtate cu mâna, fără
probleme.
Gazonul destinat jocurilor nu ar trebui dat în
folosinţă decât după a treia tundere.

Iarba gazonului necesită apă și aer pentru
a crește sănătoasă. Pe porţiunile umbrite
sau pe care nu a fost tuns corect, gazonul
se face ca pâsla și astfel aerul și apa nu
mai pot ajunge în cantităţi suficiente la
rădăcini. Prin aerisirea solului - cel puţin de
două ori pe an - se elimină efectul de pâslă.
Stropirea regulată, precum și fertilizarea
ocazională asigură frumuseţea gazonului.
Dacă nu aveţi destul timp pentru stropit
sau dacă sunteţi plecat în concediu la
sfârșit de săptămână, instalaţi un sistem
de stropire automat, care poate îndeplini o
diversitate de funcţii.
Sfatul nostru
În cazul în care crește mușchi pe gazon
înseamnă că umiditatea este foarte mare și
gazonul trebuie uscat cu ajutorul tuburilor
de drenaj.
Dacă gazonul se veștejește înseamnă că
iarba a fost tunsă prea mult si s-a uscat. În
acest caz trebuie utilizat un îngrășământ
special, cu un conţinut ridicat de azot.
Porţiunile în care iarba crește rar și care fac
notă discordantă pot fi refăcute cu ajutorul
amestecurilor speciale de seminţe de
regenerare.
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Amenajarea iazului
Iaz de grădină din folie
Locul corect: Evitaţi un loc cu prea multă
umbră. Plantele și animalele din iaz și din
apropierea lui vor să profite de soare, iar un
loc în preajma unei terase vă invită să le
admiraţi.
Mărimea corectă: Cu cât este mai mare și
mai adânc iazul, cu atât este mai echilibrat
din punct de vedere ecologic. O adâncime
de minimum 80 cm este obligatorie, pentru
a împiedica îngheţul iazului iarna.
Malul: Porţiunea marginală este cea mai
importantă din punct de vedere biologic.
Aici răsar cele mai importante plante
acvatice și de mlaștină.
Peștii: Peștii reduc prin prezenţa lor
numărul tipurilor de plante și mici vietăţi din
iazul de grădină și de aceea nu își au locul
aici. Hrana lor ar îmbogăţi apa cu substanţe
nutritive și ar facilita creșterea algelor.
Materialul: Un material foarte potrivit pentru
construcţia iazului este folia. Aceasta se
poate achiziţiona în rolă la lungimea dorită.
Sub folie trebuie aplicat un pat de nisip sau
o pătură de căptușit iazul (de asemenea
disponibilă la rolă), pentru protecţie
împotriva pietrelor și vietăţilor din pământ.
Amenajarea iazului
1. Cu ajutorul unui
furtun de grădină
stabiliţi forma
iazului.
2. Săpaţi groapa cu 25 cm mai adânc decât
nivelul prevăzut pentru apă.
3. Modelaţi pe fund
un puţ, mai adânc cu
încă 25 cm, pentru
amplasarea sorbului
pompei.
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4. Îndepărtaţi, pe cât posibil, toate
rădăcinile și pietrele.
5. Aplicaţi un strat de nisip gros de 5 cm
sau o pătură de iaz.
6. Aplicaţi deasupra
acesteia folia croită,
lipită sau sudată.
7. Acoperiţi cu cea. 15 cm sol argilos de iaz.
8. Începeţi să
umpleţi atent iazul
cu apă.
9. Când nivelul a ajuns la cca. jumătate,
așezaţi plantele și acoperiţi pământul cu
pietriș sau nisip, pentru a evita spălarea
acestuia.
10. Plasaţi la marginea iazului cel mai bine
plante care atârnă și care să mascheze
folia.
Necesarul de folie se calculează cu
formula următoare:
Lungime:
Lungimea iazului + Adaos de margine
(60 - 80 cm) + Adâncimea maximă
a iazului x 2
Lăţime:
Lăţimea iazului + Adaos de margine
(60 - 80 cm) + Adâncimea maximă
a iazului x 2

Iazuri prefabricate
Iazurile prefabricate reprezintă o
alternativă în cazul în care dispuneţi de
un spaţiu restrâns, dar care este în
același timp sigură și ușor de realizat.
Locașurile
modelate
facilitează
așezarea plantelor.
De asemenea se poate realiza o
alăturare a mai multor iazuri
prefabricate, eventual la înălţimi
diferite (A).

Instalare
1. Așezaţi cuva întoarsă și trasaţi
perimetrul cu un plus de cca. 1O cm. (B).
2. Când săpaţi
ţineţi seama că
veţi adăuga un
strat de nisip de
10 cm (C).
3. Umpleţi cu puţină apă pentru
asigurarea stabilităţii.
4. Umpleţi spaţiul
intermediar cu
nisip și îl îmbibaţi
(D).
5. Menţineţi plantele umede până la
sădire.
6. Sădiţi plantele în grupe de 3-6
bucăţi și lăsaţi o distanţă de 30-40 cm
între ele.
7. Plantele mici nu trebuie să fie
umbrite de cele mai mari.
8. Încărcaţi bulgării rădăcinilor.
9. Umpleţi complet iazul

