Ce trebuie să
gazonul rulou

știi

despre

N-am mai scris de pe 22 Aprilie, ceea ce înseamnă că atunci a
fost ultima zi ploioasă în care nu am putut lucra pe teren. De
atunci şi până acum am plantat pomi, flori, am înverzit
parcuri, am amenajat sensuri, am luminat grădini şi am întins
rulouri de gazon. Multe. Mii de metri pătraţi. Şi am tras
nişte concluzii pe care vreau să le împărtăşesc cu voi ca sămi uşurez munca atunci când veţi dori şi voi gazon rulou.
În primul rând, gazonul rulou este alcătuit din PLANTE, mai
multe tipuri de ierburi (pe înţelesul tuturor), în diferite
proporţii în funcţie de destinaţia gazonului: de secetă, de
umbră, tip sport, cu firul fin, etc.
În al doilea rând, gazonul rulou nu este altceva decât un
gazon semănat în urmă cu 18-24 luni şi decopertat în formă de
rulou pentru a putea fi uşor de montat în curtea ta.
Acum voi puncta câteva lucruri de care m-am lovit în
comunicarea cu clienţii până acum:
În funcţie de suprafaţă, sistemul de irigat este obligatoriu
sau nu, în sensul că în primele 10 zile gazonului îi trebuie
cam 20l/mp/24h. Apoi scade cantitatea evident, la 10l/mp/24h.
Să te văd cum stai cu furtunul în mână să uzi 300mp. Defapt nu
cum, ci cât.
Marginile gazonului se usucă mai repede, fiind mai expuse la
curenţii de aer, de aceea trebuie insistat cu udatul pe
margini.
Având în vedere că la tăierea gazonului în rulou se foloseşte
o maşină, este de la sine înţeles că pe margine vor fi şi fire
de gazon care nu au putut fi tăiate cu rădăcină, aşadar ele se
vor usca poate chiar din prima zi şi va rămâne 1cmp de pământ
vizibil. Ai încredere în mine că în câteva zile se va acoperi

de fraţi şi verişori ai gazonului mort, nu dispera că moare
gazonul.
Înrădăcinarea gazonului se poate verifica pur şi simplu
ridicând o margine a unui rulou, firicele mici albe de
rădăcini ar trebui să fie vizibile chiar în primele 3-4 zile.
Este de preferat ca gazonul rulou să fie montat de cineva cu
experienţă pentru că are experienţa :)) glumesc, dar acum pe
bune, stai tu pe net să citeşti de ce se pune nisip şi cât să
pui? Sau ai de unde să iei un tăvălug să nivelezi pământul?
Plus că cel care-l montează îţi oferă şi consultanță în
funcţie de solul pe care-l ai, apă, sistemul de irigaţii, etc.
Nu se oferă garanţie. Eu cel puţin nu ofer garanţie pentru
gazon. De ce? Pentru că nu am nicio modalitate să mă asigur că
tu-l uzi cum trebuie. Dacă vrei să înţelegi că îi trebuie o
tonă de apă până se prinde bine, nu ţi se usucă, dar dacă nu
înţelegi, eu ce vină am? Plus că știu că gazonul e de calitate
și e montat cum trebuie, deci n-are motive să moară.
Există perioade optime de plantare a rulourilor, evident, luna
Iulie nu face parte din aceste perioade optime, dar dacă
totuşi te încăpăţânezi, ar trebui să ştii că există riscuri,
precum să ți se usuce zone, şi că trebuie să îi dai 2 tone de
apă, iar dacă îi dai atât creşte şi mai mult şi trebuie tuns
mai des.
Gazonul se tunde 1 dată pe săptămână în perioada de plină
vegetaţie, adică în perioada mai-septembrie, iar în lunile
martie-aprilie-octombrie-noiembrie se tunde minim 1 dată pe
lună.
Prima şi ultima tundere din sezon se face mai mare (adică
firul să aibă 5-8cm), iar în plină vegetaţie tunderea se face
la 3-5cm.
Pentru gazonul rulou NU SE FOLOSEŞTE MOTOCOASA la tundere!
Un rulou de gazon nu are 1mp, dimensiunea lui diferă în
funcţie de sursă, o rolă având aprox. 0.55 cm pe 1.15cm.
În mare, cam despre asta e vorba cu gazonul rulou. E de muncă
dacă vrei o peluză frumoasă.

Spor la grădinărit!
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