PIELĘGNACJA
TRAWNIKA
PO ZIMIE

W związku ze zbliżającym się sezonem wiosennym
poniżej kilka informacji dotyczących pielęgnacji
trawnika po zimie i oferty maszyn z tym związanej.
Podstawowym zabiegiem na trawniku po zimie jest jego wertykulacja, która polega
na pionowym nacinaniu darni mającym na celu:
„wyciągnięcie” na powierzchnię, a następnie całkowite usunięcie z trawnika filcu
(ten tworzy się na powierzchni gleby ze starej trawy, zeschniętych skrawków liści,
innych drobnych szczątków);
porozcinanie kęp trawy (poprawia to krzewienie się trawy oraz przeciwdziała
zrastaniu się jej ponownie w kępy);
powierzchniowe nacinanie trawnika/gleby (co ułatwia przedostawanie się wody,
powietrza, substancji odżywczych w głąb gleby aż bezpośrednio do korzeni trawy);
Zabieg wertykulacji powinien być robiony po zimie po 2-3 koszeniu, kiedy wzmocnią
się już korzenie trawnika. Wertykulację można wykonywać również jesienią lub dwa
razy do roku.
Innym zabiegiem jest aeracja - proces polegający na „nakłuwaniu” głębokim trawnika,
zabieg mający na celu dostarczenie w głębsze warstwy gleby powietrza, wody i składników
mineralnych, aby jak najlepiej rozwijał się system korzeniowy naszego trawnika.

Najpierw wykonujemy wertykulację a później aerację.

WERTYKULATOR AKUMULATOROWY HUSQVARNA S 138i
Lekki, akumulatorowy wertykulator z funkcją 2 w 1 i szybką wymianą noży. Łatwo regulowana głębokość
robocza oraz mocny silnik powodują skutecznie usuwanie mchu i suchej zalegającej trawy z trawnika.
Szerokość robocza 38 cm i dwa gniazda baterii na dłuższy czas pracy. Kompaktowa konstrukcja i składany
uchwyt ułatwiają transport i przechowywanie.

(967 92 22-02) ZESTAW Z BLI20 ORAZ ŁADOWARKĄ

Cena detaliczna:

2 029 PLN

(967 92 22-01) BEZ BATERII ORAZ ŁADOWARKI

NIEWIELKIE TRAWNIKI

Cena detaliczna:

WERTYKULATOR ELEKTRYCZNY HUSQVARNA S138C
(967 92 23 01)

Lekki przewodowy wertykulator o szerokości roboczej 38 cm z funkcją 2 w 1 i szybką wymianą noży. Łatwo
regulowana głębokość robocza oraz mocny silnik powodują skutecznie usuwanie mchu i suchej zalegającej
trawy z trawnika. Kompaktowa konstrukcja i składany uchwyt
ułatwiają transport i przechowywanie. Dzięki funkcjom, takim
jak intuicyjna klawiatura, zbieranie jako opcja i brak emisji spalin,
jest to idealny partner dla twoich potrzeb przed i po sezonie.

Cena detaliczna:

ŚREDNIE I DUŻE TRAWNIKI

1 519 PLN

1 009 PLN

WERTYKULATOR SPALINOWY HUSQVARNA S500 PRO
(967 63 73 01)

Model S 500 Pro jest podstawową maszyną w naszej ofercie
do wertykulacji na średnie i duże trawniki. To solidny wertykulator,
przeznaczony do intensywnej, profesjonalnej pracy. Niewielki
rozmiar i mocny silnik sprawiają, że model S 500 Pro można
używać zarówno na dużych przestrzeniach jak i małych trawnikach
przydomowych. Maszyna ta ma w komplecie noże bijakowe
(nie ma możliwości założenia kosza i innego rodzaju noży
roboczych). Silnik B&S seria 950 (4,5 KW@3300 obr/min).
Szerokość robocza 50 cm.

Cena detaliczna: 4 449 PLN

Cena promocyjna: 3

999 PLN

AKCESORIA CIĄGNIONE DO TRAKTORKÓW I RIDERÓW
WERTYKULATOR CIĄGNIONY
(586 63 67 01)

WIĘKSZE TRAWNIKI

Cena detaliczna:

859 PLN

ZESTAW DO PIELĘGNACJI TRAWNIKA (KAŻDA CZĘŚĆ DO KUPIENIA ODDZIELNIE)

RAMA DO PRZYSTAWEK
(586 63 72 01)

(586 63 68 01)
Wyciąga filc
na powierzchnię

Cena detaliczna:

859 PLN

Cena detaliczna:

419 PLN

PRZYSTAWKA WERTYKULATOR

PRZYSTAWKA AERATOR

Nacina trawnik
i glebę

Napowietrza glebę
poprzez otwory
robione rurkami

(586 63 69 01)

Cena detaliczna:

BARDZO DUŻE TRAWNIKI

PRZYSTAWKA BRONA PRĘTOWA

479 PLN

PRZYSTAWKA
WERTYKULUJĄCA
DO KOSIARKI BIJAKOWEJ
DO RIDERÓW SERII 300
(966 96 84 02)

Cena detaliczna:

Pasuje do kosiarki
bijakowej
(966 41 61 01)

1 719 PLN

(588 21 27 01)

Cena detaliczna:

459 PLN

PRZYSTAWKA
WERTYKULUJĄCA
DO KOSIARKI BIJAKOWEJ
DO RIDERÓW SERII 400 I P524
(966 96 84 01)

Cena detaliczna:

Pasuje do kosiarki
bijakowej
(966 79 65 01)

2 529 PLN

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

