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Легкий догляд
за газоном
ƒ

Вам під силу будь-яка задача
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Здоровий газон –
найкраща зона
відпочинку
ƒ
Газон – це життєвий простір, що починається прямо біля вхідних дверей
у ваш будинок. Мільйони травинок разом утворюють єдиний зелений
організм, який позитивно впливає на навколишнє середовище. Він
очищує повітря, виробляє кисень, регулює температуру, зміцнює ґрунт
і зменшує рівень шуму. Газон – це куточок усамітнення для дорослих,
галявина для ігор дітей та домівка для безлічі видів тварин.
Газон, як ключовий елемент багатьох садів, у кожну пору року
відкривається для нас по-новому. Запах першої свіжоскошеної трави,
приємна прохолода під час прогулянки босоніж, красота осінньої
паморозі газон є справжнім природним феноменом.
Вегетація здорової зеленої галявини не припиняється протягом всього
сезону. Щоб праця у саду завжди дарувала вам радість, ми з радістю
підтримаємо вас під час виконання різноманітних завдань та робіт,
пов‘язаних з доглядом за газоном. Плануєте закладати новий газон,
ставите перед собою ціль утримувати свій газон густим та здоровим?
Хотіли б навчитися розпізнавати проблеми газону та уникати їх, чи
віддаєте перевагу регулярному та ретельному догляду за газоном? Із
цим проспектом вам буде під силу будь-яке завдання, а на наступних
сторінках на вас чекають корисна інформація та практичні поради з
будь-яких питань щодо газону.
STIHL бажає вам успіхів у вашому наступному
проекті оформлення саду.
Можете братися за виконання будь-яких завдань!
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Ставимо цілі та
беремося за роботу
ƒ
Висівання нового газону та оновлення старого
Живий зелений простір дарує радість на довгі роки. А запорукою вегетації
у майбутньому є належна підготовка. Оформлюйте свій газон повністю
згідно зі своїми планами, індивідуально пристосовуючи його до умов
своєї ділянки, ґрунту та своїх цілей. Перетворіть простий шматок землі
на частину рідного дому.
Вибір типу газону
Підготовка ґрунту 
Висівання газону
Правильний полив газону
Внесення добрив, вапна, піску
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Утримання газону густим і здоровим
Під відкритим небом на нас кожного дня чекають нові випробування.
Сильний дощ, спека, сніг, діти, що грають, або важкі садові меблі —
тільки міцному, сповненому життєвих сил газону під силу впоратися
з цими навантаженнями. Регулярний догляд за цим зеленим килимом
з використанням професійного робочого інструменту забезпечить
йому здоровий вигляд.
Косіння газону
Компостування скошеної трави
Мульчування газону
Правильний полив газону
Вертикуляція, скарифікація та аерація газону
Внесення добрив, вапна, піску
Цілорічна профілактика захворювань газону
Експлуатація, очищення та зберігання садової техніки
Сервісне обслуговування садової техніки
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Ставимо цілі та беремося за роботу

Виявлення, усунення та запобігання
проблем газону
Деякі пошкодження газонів є справжнім викликом навіть для досвідчених
садівників. Дієві профілактичні методи добре відомі — регулярне
косіння газону, внесення добрив та полив. Але мох, застоювання води
або газонна пліснява часто виникають через зовсім інші чинники.
Знайдіть правильну стратегію для складних випадків.
Видалення бур’яну, дернової повсті та шкідників
Боротьба з застоюванням води, лисинками та знебарвленням
Цілорічна профілактика захворювань газону
Вирішення серйозних проблем газону 

28
30
32
33

Збалансований догляд за газоном
Газон - це справжня екосистема. Протягом всього циклу вегетації
травинки, що проростають крізь землю, перетворюються на цінну біомасу.
Використовуйте екологічно чисті методи під час догляду за газоном, щоб
зробити роботу в саду більш ефективною та ресурсоощадною.
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Встановлюємо цілі та беремося за виконання завдань

5

Перелік
завдань
ƒ
Вибір типу газону

8

Підготовка ґрунту 

10

Висівання газону

11

Косіння газону 

12

Компостування скошеної трави

17

Мульчування газону

18

Правильний полив газону

20

Вертикуляція, скарифікація та аерація газону

22

Внесення добрив, вапна, піску

24

Видалення бур’яну, дернової повсті та шкідників

28

Боротьба з застоюванням води, лисинками та знебарвленням

30

Цілорічна профілактика захворювань газону

32

Вирішення серйозних проблем газону 

33

Експлуатація, очищення та зберігання садової техніки

34

Віддання робочих інструментів на сервісне обслуговування та у ремонт

35

Тримайте завдання в полі зору
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Перелік завдань
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Вибір типу
газону
ƒ
Газон є сумішшю різних видів трав,, властивості яких можна комбінувати як завгодно.
Який саме тип вам придбати, залежить від ваших вимог до газону та наявного просторового
оточення. Добре подумайте, для кого і з якою метою ви плануєте влаштувати газон,
наскільки інтенсивно він буде використовуватися, наскільки стійким він має бути до
впливів оточуючого середовища, і наскільки інтенсивним має бути догляд за ним. Першим
орієнтиром буде те, що газони розподіляються на чотири основних типи. Зверніться до
спеціалізованої точки продажу з добрим асортиментом, де ви зможете вибрати правильну
суміш насіння для висівання.

Як ростуть трав’яні рослини
Трав’яна рослина розвивається як на поверхні землі, так і під землею. Її вегетаційним
центром є зачатковий пагін, з якого виростає нове листя. Бічні пагони другого порядку
стають далі більш широкими, саме вони визначають, наскільки густим буде дерновий
покрив. Деякі види трави мають і надземні парості. Через коріння рослина отримує всі
необхідні їй поживні речовини. Щоб не наносити шкоди зачатковим пагонам, не треба
скошувати траву надто низько.

Партерний газон
Завдяки шляхетному, густому травостою та насиченому
зеленому кольору партерний газон є найбільш
декоративним з усіх. Він призначений тільки для
невеликого навантаження, тому інтенсивне ходіння та
використання в якості галявини для ігор – це не про
нього. Його потрібно скошувати двічі на тиждень,
інтенсивно підживлювати та поливати точно
виміряними дозами. Партерний газон підходить
для будь-яких місцевостей та садових ґрунтів.

Звичайний газон
Звичайний газон – це міцний універсальний газон, який
підійде практично для будь-якої ділянки біля вашого
будинку. Він має середню стійкість до навантажень
і є ідеальним варіантом для регулярного приватного
використання. Завдяки більш повільному росту він
не такий вибагливий щодо частоти косіння. Цей
газон росте будь-де, за винятком тіньових ділянок.
Він любить сонце і добре переносить сухі часи.

Надвитривалий або
спортивний газон
Надвитривалий або спортивний газон є дуже міцним
и стійким до навантажень і впливу погодних умов.
Його трав’яний покрив стійкий до витоптування,
добре відновлюється. Завдяки цьому він є ідеальним
варіантом для ігор, проведення спортивних заходів,
або для того, щоб просто щоб полежати на ньому.
Рівень його вибагливості до догляду від середнього
до дуже високого.

Ландшафтний газон
Ландшафтний газон відразу видно по його нерівномірному зеленому забарвленню. Його стійкість
до навантаження невисока або середня, найкраще
використовується на громадських або приватних
територіях. Потреба у поживних речовинах невисока
або середня. Він добре переносить суху погоду.
Спеціальні сорти добре розвиваються навіть у
екстремальних місцях або на тіньових ділянках.

Лист 

Надземні 
парості

Коріння 
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Вибір типу газону



Основна
частина листа



Зачатковий
пагін

Вибір типу газону
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Підготовка
ґрунту
ƒ

Висівання
газону
ƒ

Найкраще новий газон росте весною та наприкінці літа/на початку осені.
Ідеальним варіантом є комбінація температури ґрунту не менше 10° C,
достатнього рівня вологості та сонця.

У перші тижні молодий газон окрім відповідних кліматичних умов потребує дбайливого та регулярного догляду.
Ці зусилля окупаються вже при проростанні насіння і добре відобразяться на якості газону. Швидкий спосіб
отримати готову зелену ділянку – замовити рулонний галон.

1) Розпушування ґрунту
За допомогою мотокультиватора
або ґрунтової фрези зоріть ґрунт
на глибину штику лопати. Видаліть
бур’ян, корені, каміння та сторонні
предмети.

2) Добавки
За необхідності додайте піску,
торфу або компосту для кращого
розпушування. Виконуйте
вапнування, якщо рівень pH є
нижчим за 5,5. Рівномірно
розрівняйте ґрунт граблями.

1) Засів
Внесіть насіння трави та стартові
добрива за допомогою візкарозкидача або вручну. Рекомендована доза — приблизно
15 – 20 г/м². Надто тісно розміщені
трав’яні рослини будуть заважати
рости одна одній.

2) Підпушення
Вмішайте насіннєвий матеріал у
ґрунт на глибину не більше 1 см за
допомогою голчастого котку або
грабель. Завдяки цьому насіння не
буде рознесено вітром та краще
зв’яжеться з землею.

3) Полив
Перші три-чотири тижні
підтримуйте поверхню у постійно
вологому стані. Зневоднений
ґрунт не створює умов для
проростання. Поливайте чутливі
зародки з належною обережністю.
Максимально утримуйтеся від
ходіння газоном.

3) Усадка
Дайте ґрунту відпочити кілька днів,
щоб він осів. Допоможіть ґрунту
пройти цей етап, обробивши
його легким котком у суху погоду.
Усадка запобігає подальшому
нерівномірному просіданню та
утворенню нерівностей.

4) Вирівнювання
Розрівняйте нерівні ділянки,
що залишилися, за допомогою
грабель. Насіння трави краще
проростає у дрібногрудкуватому
ґрунті.

4) Косіння
Перші тижні не треба косити
газон. Почніть косіння тільки після
того як трава виросте десь на
10 см. Краще скошуйте її не дуже
сильно, але частіше.

5) Рулонний газон
Рулонний газон – швидка
альтернатива власноручно
висіяному. Ви зекономите
приблизно рік зусиль, що
потребуються для розвитку
газону. До того ж рулонний
газон вільний від бур’яну, але
коштує значно дорожче від
посівного.

6) Укладення рулонного
газону
Найкращий газон – куплений у
місцевому магазині і свіжого
врожаю. Згорнуті полотна можна
укладати практичну протягом
усього року. Підготуйте ґрунт,
щільно закоткуйте полотна та
добре поливайте газон протягом
перших тижнів.

Підготовка ґрунту

Висівання газону
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Косіння
газону
ƒ

Здорова вегетація
на всій ділянці.

Регулярне косіння газону є запорукою здорової вегетації. Зрізання
трави в період між весною та пізньою осінню сприяє утворенню нових
пагонів, листя та паростків. Косіння газону забезпечує густоту дернового
покрову та заважає проникненню бур’янів. Стрижка з оптимальною
висотою забезпечує проникнення достатньої кількості споживних
речовин у рослину та запобігає зневодненню.

Дізнайтеся більше про різноманітні моделі газонокосарок STIHL –
замовляйте безкоштовний проспект, читайте на сайті www.stihl.ua або
запитуйте в найближчого дилера STIHL.

Відповідний тип двигуна
для кожного завдання.

Підстригайте газон на свій смак.

Класичне косіння
Косіння газону із збирання трави у
кошик є широко розповсюдженим
способом. Ніж косарки надає
прискорення потоку повітря,
який випрямляє стебла та сприяє
якісному зрізанню. Спеціальна
форма деки та оптимізований
потік повітря оптимальне
наповнення кошика для трави.
Цей спосіб косіння підходить
для вологої або більш високої
трави. Як тільки травозбірник
заповниться, його випорожняють
від скошеної трави.

12

Косіння газону

Мульчування
При мульчуванні або підстриганні
з мульчуванням ніж зрізає та
подрібнює траву на маленькі
частинки. Вони знову падають
на дерновий покрив та
перетворюються на природне
добриво. Завдяки цьому
відпадає необхідність утилізації
скошеної трави. Оскільки при
мульчуванні зрізається тільки
невелика частина трави,
процес косіння потрібно
повторювати трохи частіше.

Автоматичне косіння
Декілька років тому на ринку
з’явилися роботи-косарки, які
забезпечують автономне косіння.
Після відповідного налаштування
системи ці мульчувальні косарки
підстригають траву повністю в
автоматичному режимі. Деякими
з них можна керувати через
інтернет та за допомогою додатку
у смартфоні, що допомагає ще
краще організувати роботу. Це
дозволяє доглядати за газоном
незалежно від часу доби 1 та
погодних умов , заощаджуючи
ваші сили та час.

① Залежно від вимог до дотримання тишини згідно з місцевими нормативними актами.

Бензинові
газонокосарки
Бензинові мотори є найбільш
потужними та міцними в
експлуатації. Вони призначені
для обробки великих газонних
газонів, тривалого косіння та
великих навантажень. З їхньою
допомогою ви легко упораєтеся
навіть з вологою та високою
травою.

Електричні
газонокосарки
Робота з електричною газонокосаркою є надзвичайно малошумною
і не заважає сусідам. Завдяки
живленню з електророзетки
експлуатація приладу є екологічно
чистою – без шкідливих викидів 2.
Завдяки низькій вазі електричні
косарки легко транспортувати
та керувати. Технічне обслуговування та догляд за цими моделями
також є простішим та дешевшим
ніж за бензиновими аналогами.

② У разі застосування виключно відновлюваних джерел енергії.

Акумуляторні
газонокосарки
Акумуляторні пристрої не мають
кабелю, не завдають шкоди
навколишньому середовищу та є
гнучкими у використанні. Їхня
висока мобільність та маневреність
є великою перевагою, особливо
при роботі у щільно засаджених
садах. Акумуляторні газонокосарки
мають низький рівень шуму та
легке керування. Завдяки живленню
від акумулятора інструмент не
створює шкідливих викидів 2.

Косіння газону
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Підстригайте свій газон у належний
час та на правильну висоту.
Оптимальна висота рекомендована для скошування газону – від 3,5 до 5 см. На цьому рівні
дається поштовх вегетації нових пагонів, що надає газону належної густоти та стабільності.
У жодному разі не можна допускати, щоб висота газону на тіньових ділянках, у спеку та
іншими факторами негативного впливу була меншою за 5 см. Кожного разу зрізайте не
більше третини довжини трави. Надто низьке скошування газону шкодить дерновому покрову
та перешкоджає росту. Повернувшись із тривалої відпустки, скошуйте траву поетапно.
Для першого косіння налаштуйте косарку на максимально можливу висоту зрізання.
Запорукою вдало підстриженого газону є регулярне косіння або мульчування. Необхідно
розуміти, що в залежності від клімату та якості газону в період з весни до пізньої осені
знадобиться 20-25 заходів з косіння, тобто газон косять приблизно раз на тиждень. Щоб
досягти рівномірності підстригання, рекомендується кожного разу змінювати напрямок.
Стежте, щоб ніж вашої косарки завжди був гострим – це важливо для якісного результату
косіння.
Після того як ви декілька разів підстрижете газон у новому сезоні, настає слушний час
для вертикуляції. Для цього потрібно, щоб ґрунт був сухим та теплішим за 10° C протягом
тривалого часу. Завдяки вертикальному врізанню дерновий покрив вивільнюється від
відмерлого матеріалу, насичується киснем та оживлюється.

Косіння газону у різні пори року.
Точність під час догляду
за великими газонами
STIHL має ідеальне рішення для догляду за газонами різної площі. На великих територіях
ви почуватиметесь комфортно за кермом трактора для газону. Повністю автоматичний
догляд забезпечить робот-косарка iMOW. Завітайте до найближчого дилера STIHL, щоб
дізнатись більше.

Весна
Весною, під час першого, прибирального косіння, ви видаляєте з газону опале листя та
гілочки. Можете використовувати для цього садовий пилосос або граблі з частими
зубцями. Для посилення дернового покриву косіть газон щотижня. Після того як декілька
разів підстрижете газон, а ґрунт трохи підігріється, під кінець весни за потреби можна
провести вертикуляцію.
Літо
Влітку, особливо у спеку, не варто підстригати газон нижче 5 см. Він має створювати
достатню тінь для своїх пагонів. Високий газон косять у декілька етапів. На початку літа
може знадобитися підстригати газон двічі на тиждень.
Осінь
Восени достатньо одного косіння на тиждень. Регулярно прибирайте опалу листву з
газону, щоб вона не заважала потрапляти у траву кисню та сонцю. Для цього підійде
також газонокосарка з травозбірником.
Зима
Зробіть останній зріз перед зимою. Залишивши мінімальну висоту трави 3,5 – 5 см, ви
забезпечите їй необхідну міцність за низької температури. Не чіпайте газон під снігом
та за холодної погоди. У цю пору стеблі легко пошкоджуються і можуть почати гнити
під надто щільним снігом
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Компостування
скошеної трави
ƒ

Крок за кроком:
косимо правильно.
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
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Косіть газон, коли він сухий, а погода не надто спекотна.
Приберіть з ділянки сторонні предмети.
Не ходіть нескошеною ділянкою, щоб уникнути зламів трави..
Регулярно перевіряйте гостроту ножа косарки.
Знімайте траву не більше ніж на третину висоти. Ідеальна висота складає від 3,5 до 5 см.
Переміщуйте газонокосарку так, щоб смужки трохи находили одна на одну.
Щоб малюнок на газоні виглядав красиво, регулярно змінюйте напрямок косіння.
При косінні схилів завжди пересувайтеся впоперек схилу.
Краї газону додатково обробіть за допомогою кущорізу або садових ножиць.
Очищуйте газонокосарку за допомогою води та щітки.

Після косіння з травозбірником буде доречним провести компостування скошеної трави.
Для забезпечення оптимального процесу розкладання до високоякісного гумусу змішайте
траву з іншими органічними матеріалами. Вирішальним при цьому є пропорція вмісту
вуглецю та азоту. Ідеальне співвідношення становить 20 – 30 до 1. Оскільки скошена трава
насичена азотом (12:1), використовують також листя, що має нижчий вміст поживних
речовин (60:1), солому (100:1) або подрібнені відходи деревини (200:1). Добре перемішайте
все це, забезпечте постійну вентиляцію та безпосередній контакт з землею під сумішшю.
Компостування, як і мульчування – це замикання екологічного природного кругообігу.
Завдяки йому цінна органічна субстанція знову працює на користь вашому ґрунту.

Корисна порада

Постійний кругообіг у зеленому раю

Щоб правильно виміряти висоту зрізу, покладіть на газон аркуш картону.
Відміряйте лінійкою висоту від поверхні ґрунту до нижнього краю картонки.

Використовуйте силу природного кругообігу та перетворюйте залишки рослин на природні
добрива. У своєму проспекті подрібнювачів STIHL ми приготували для вас цінні поради. Він
доступний безкоштовно у найближчого дилера STIHL.

Косіння газону

Компостування скошеної трави
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Мульчування
газону
ƒ
Під час косіння в режимі газонокосарка за один захід зрізає та ретельно подрібнює траву.
Частки трави рівномірно падають назад на дерновий покрив та діють як природне добриво.
Косіння з мульчуванням є екологічно чистим способом зберегти якість газону. Тому цей
спосіб є ресурсоощадною альтернативою косінню газону з травозбірником та додатковим
внесенням добрива.

Мульчування перетворює скошену
траву на природне добриво.
Під час роботи ніж мульчувальної косарки створює
повітряний вихор. Відокремлені стебла трави
потрапляють у вихор і багатократно подрібнюються
ножем. Крихітні шматочки трави знову падають на
дерновий покрив, а потім розкладаються. Через
таке природне зелене добриво ґрунт отримує
кисень, фосфор та калій в ідеальній концентрації.
Ці органічні поживні речовини виділяються
рівномірно та поступово, забезпечуючи швидку
вегетацію молодих газонних рослин. Така
нескладна операція зробить догляд за вашим
газоном ще більш сталим.

Мульчування зберігає ресурси,
економить гроші та покращує ґрунт.
Мульчування є більш вигідним порівняно з косінням
із травозбірником. Так, регулярне косіння з
мульчуванням замінює додаткове внесення добрив
навесні та восени. Непотрібно купувати добрива,
відсутні негативні впливи на ґрунт. Окрім того,
відпадає необхідність утилізації скошеної трави.
Ділянка газону площею 1000 м² щорічно дає
1,5 – 2 тони рослинних відходів. А висока
доступність поживних речовин при мульчуванні
покращує якість ґрунту. Газон стає більш
густим та зеленим, краще укорінюється, бур’ян
та мох не знаходять площі для розвитку.

Крок за кроком:
мульчуємо правильно.
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤

Працюйте у суху погоду, щоб уникнути грудкування газону.
Під час фази вегетації газону проводьте мульчування раз на чотири-п’ять днів.
Завжди косіть добре нагостреними ножами на оптимальній частоті обертів.
З кожним заходом зменшуйте висоту трави максимум на третину, у спекотну погоду відповідно ще менше.
Високу траву зберіть спочатку, скосивши її звичайним способом із травозбірником.
Косіть смужками таким чином, щоб вони трохи находили одна на одну.
Щоб малюнок на газоні виглядав красиво, регулярно змінюйте напрямок косіння.
Очищуйте газонокосарку за допомогою води та щітки.

Косіння та підживлення одночасно
Ви можете косити та мульчувати свій газон одночасно. Дізнайтеся про робота-косарку
iMOW® з каталогу або запитуйте в офіційного дилера STIHL.
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Правильний
полив газону
ƒ
Трава майже на 80 % складається з води. У теплі дні
кожен квадратний метр зеленої ділянки втрачає
до декількох літрів води, залежно від типу ґрунту,
вологості повітря та температури. Правильне
зрошення у період між весною та пізньою осінню
є корисним додатком до природних опадів, що
допомагає закрити потреби газону у воді. Воно
протидіє зневодненню, покращує укорінення та
вегетацію, запобігає захворюванням.

Крок за кроком:
поливаємо правильно.

Поряд із об’ємом води вирішальне значення для
належного проникнення води до коріння мають час
і частота поливу, а також якість ґрунту. Влітку, у
суху погоду, газон поливають лише один-два рази
на тиждень, але рясно. А от часте дощування
невеликими об’ємами води шкодить газону. У
цьому випадку вода залишається тільки на поверхні
газону і випаровується, не досягнувши коріння. Як
результат – зростання повсті на газоні, схильність
до зневоднення та грибкових захворювань. Таким
чином, краще сконцентруйтеся на поливі більш
рідкими, але інтенсивними порціями.

⬤⬤ Влітку поливайте газон один – максимум два рази на тиждень.
⬤⬤ Проте забезпечте великі дози поливу, приблизно 20 – 25 літрів на квадратний метр.
⬤⬤ Якщо ґрунт щільний, глинистий, розділіть об’єм води на дві порції з невеликим
інтервалом.
⬤⬤ У спекотні дні виконуйте дощування газону рано вранці або ввечері. Інакше сонце надто
швидко випарує воду або створить підпалини на газоні.
⬤⬤ Під час поливу за допомогою садового шлангу або лійки звертайте увагу на те, щоб вода
розподілялась рівномірно. Інші варіанті – використання розприскувачів, зрошувальних
систем, крапельних шлангів або систем прихованого поливу.
⬤⬤ Якщо є можливість – використовуйте дощову воду, якщо ні – водопровідну.
⬤⬤ Піщані ґрунти та ділянки газонів під деревами мають підвищену потребу у воді.
⬤⬤ Забезпечуйте постійну вологість газонної трави на глибині коріння також весною та
восени.
⬤⬤ Рясно полийте восени всі згорілі та пошкоджені ділянки, щоб вимити з них солі.
⬤⬤ На свіженастеленому газоні підтримуйте постійну вологість протягом перших тижнів,
зрошуючи його у формі туману, це допоможе зародкам при пусканні пагонів.

Розумне зрошення — індивідуально
розраховане відповідно до рівня вегетації.

Корисна порада

Нестача води
Нестача води чітко проявляється
у вигляді знебарвлених або
вигорілих ділянок. Регулярно
контролюйте стан газону та
рівномірність зеленого кольору,
щоб не проґавити час. В якості
швидкого практичного тесту
можна пройтися газоном. Якщо
відбитки слідів залишаються
на деякий час, це говорить про
гостру потребу в воді.
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Ущільнення ґрунту
Надто сильне зрошення газону є
можливим, як правило, тільки через
надто ущільнений ґрунт. Якщо
вода не може збігти належним
чином, вона застоюється. Це може
привести до виникнення плям,
гниття, розповсюдження грибків та
синьо-зелених водоростей.
Вентиляція дернового покриву
забезпечується шляхом вертикуляції,
скарифікації та аерації.

Правильний полив газону

Дозування
Добрий розподіл часу та розумне
дозування є основою ресурсозберігаючого поливу, з яким ви
уникнете зайвих витрат води та
коштів.

⬤⬤ Вирахувати ідеальний об’єм води допоможе баночний тест. Для цього розставте декілька
баночок із-під варення по газону. На кінець поливу рівень води у баночках має сягати
приблизно 2 см.
⬤⬤ Вирахувати належний рівень вологості після зрошення допоможе лопата. Проткніть нею
газон на глибину приблизно 15 см. Якщо він насичений вологою до самого низу, ваш
газон добре захищений від поверхневого зневоднювання.
⬤⬤ Якщо до цього моменту ви поливали свій газон надто часто та маленькими об’ємами –
не поспішаючи та поетапно, протягом декількох тижнів, змініть режим на належний.

Правильний полив газону
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Вертикуляція,
скарифікація та
аерація газону
ƒ
Стійкий до різних впливів газон потребує свіжого повітря та поживних речовин. Забезпечивши добре вентиляцію, ви спушуєте ґрунт та сприяєте насиченню його мінералами.
Також це спрощує стікання води та сприяє вегетації. Вентиляція забезпечується
використанням трьох технологій: вертикуляції, скарифікації та аерації.

Вертикуляція очищує газон від бур’яну,
моху та дернової повсті.
При вертикуляції ви зрізаєте вертикально дерновий покрив для кращої вентиляції,
забезпечуючи видалення буряну, моху та дернової повсті. Для цього ножі вертикутера
проникають у ґрунту на декілька міліметрів і усувають відмерлий матеріал.

Скарифікація видаляє дернову повсть
та бур’ян, не пошкоджуючи газон.

Крок за кроком:
провітрюємо газон правильно.

При скарифікації відмерлий рослинний матеріал вичісується з дернового покрову, що
сприяє зростанню трави. Для скарифікації вам будуть потрібні скарифікаційні валики з
пружинними зубцями, які вичісують мох та дернову повсть з поверхні газону. Скарифікація
стимулює кущення трави та сприяє утворенню нових бічних пагонів. При скарифікації
ви практично не навантажуєте ґрунт. Тому найкраще виконувати цей етап роботи протяг
ом всього періоду зростання, і саме тоді, коли це здається доцільним. Деякі моделей
вертикутерів можуть застосовуватися і для скарифікації. Основною вимогою є наявність
скарифікаційних валиків.

⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤

Аерація запобігає утворенню
застоювання води та ущільнення ґрунту.
Проведення аерації шляхом протикання великої кількості дірочок у ґрунті весною та
ранньою осінню забезпечує повітрообмін газону та видалення з нього зайвої води.
Аератори, як правило, застосовуються у професійній сфері. Для приватного використання
вам знадобляться «сандалі-аератори» з шипами на підошві. Ви просто обходите ділянку г
азону, спушуючи цим землю і запобігаючи утворенню моху та застоюванню води. Шипи
проникають у землю на глибину до 10 см та забезпечують ефективний дренаж.

Проводьте вертикуляцію газону один–два рази на рік.
Ідеальними порами року є кінець весни та кінець літа.
До того як почати вертикуляцію у новому сезоні, кілька разів скосіть газон.
Зважайте на те, щоб погода була сухою, а температура не нижче 10° C.
Скосіть газон безпосередньо перед вертикуляцією.
Ведіть вертикутер газоном як при косінні, доріжками.
Косіть поперемінно уздовж і вшир. При першій вертикуляції встановіть невелику глибину
врізання. Потроху наближайтеся до оптимальної глибини, не пошкоджуючи дерновий
покрив.
⬤⬤ Зберіть зрізану дернову повсть.
⬤⬤ Дайте газону декілька тижнів відпочити.

Курс омолодження для вашого газону
Який саме вертикутер допоможе забезпечити нове дихання вашому газону, ви можете
дізнатись у найближчого офіційного дилера STIHL або на нашому сайті www.stihl.ua
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Внесення добрив,
вапна, піску
ƒ
Добрива, вапно та пісок можуть значно покращити якість ґрунту, а відповідно і вегетаційні
здібності газону. Використовуйте ці добавки, щоб цілеспрямовано регулювати постачання
мінералів, рівень pH або вологість ґрунту. Часто сам вигляд газону вже вказує на окремі
недоліки. У разі сумнівів ситуацію прояснить проба ґрунту, яку ви можете здати на аналіз
до лабораторії. Якісні газонні добрива містять спеціальні суміші азоту, фосфору, калію та
магнію. Якщо ви вважаєте, що краще сприяти росту зелені на ділянці без застосування
хімічних добрив, аналогічний позитивний ефект дадуть біо-добрива або постійне косіння
з мульчуванням.

Найважливіші складові
речовини та їхні функції

Для кожного завдання
своє добриво

⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤

Є просте правило — вносити добрива двічі на рік. На початку вегетаційного періоду закрийте
потребу у поживних речовинах азотом. Наприкінці літа починайте поступово готувати
газон до зими, додаючи калій. За високого навантаження на газон додайте наприкінці весни
добрива зі збільшеним рівнем калію, а всередині літа – азотні добрива пролонгованої дії.
На новоукладеному газоні стартові добрива допоможуть проростанню насіння молодих
рослин. У інших випадках вносіть добрива для вирішення конкретних проблем. Знебарвлення або нерівномірний ріст з лисими ділянками говорять про нестачу поживних речовин.

Азот сприяє росту та покращує здатність трав до регенерації.
Фосфор підтримує обмін речовин у рослинах та ріст коріння.
Калій підвищує опірність рослин щодо спеки, холоду та захворювань.
Магній покращує здоров’я трави та сприяє насиченню листя зеленим кольором.
Мідь, сірка, залізо, кальцій та цинк споживаються у незначних об’ємах і містяться
переважно у добривах-добавках мікроелементів, які застосовуються у разі певних
проблем з газоном.

Якщо ви регулярно мульчуєте газон, від додаткового внесення добрив можна відмовитися.
Скошена трава є безкоштовним та екологічно чистим джерелом цінних органічно зв’язаних
поживних речовин, які можуть швидко мінералізуватися.

Корисна порада
⬤⬤ Щодо правильного вибору добрива, вапна або піску проконсультуйтеся
у спеціалізованій точці продажу.
⬤⬤ Довідайтеся, які рослини не люблять вапно.
⬤⬤ Не вносіть азотні добрива восени.
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Крок за кроком:
підживлюємо правильно.
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤

Не вносіть добрива під час заморозок на поверхні ґрунту або сильної спеки.
Скосіть газон до висоти приблизно 5 см.
Якщо ви вносите добрива після вертикуляції, дайте газону кілька днів відпочити перед цим.
Найкращий час для внесення добрив – вечір, так ви уникнете випалювання сонцем.
Дощ сприяє кращому проникненню добрив у ґрунт.
Рідкі добрива замішуйте у рекомендованому дозуванні і рівномірно розподіляйте
поверхнею газону за допомогою лійки.
⬤⬤ Тверді добрива рекомендуємо вносити за допомогою візка-розкидача. Для забезпечення
рівномірності зеленого покрову першу частину розкидайте у повздовжньому напрямку,
другу – у поперечному.
⬤⬤ У перший раз полийте газон рясно, у наступні дні — помірно.
⬤⬤ Зачекайте п’ять–сім днів, поки можна бути косити.

Внесення добрив, вапна, піску
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Вапнування відновлює кислотно-лужний
баланс кислого ґрунту.

Внесення піску підвищує проникність
та вентиляцію підґрунтя.

Якщо кислотність ґрунту підвищена, вапнування допоможе відновити збалансоване
середовище, що дасть новий поштовх росту газону. Вапно, як природний продукт, є
елементом сталого догляду за газоном. Ідеальний час для вапнування – весна або осінь.
Після вертикуляції ґрунт особливо добре вбирає вапно. Якщо ви комбінуєте вапнування
зі внесенням добрива, спочатку проведіть вапнування.

Внесення піску робить ущільнений ґрунт більш рихлим та здатним до проникнення. Вода
швидше просочується, а повітря легше проникає до трави. До того ж пісок згладжує
невеликі нерівності і підвищує навантажуваність ґрунту. Ця природна сировина покращує
якість ґрунту, не забруднюючи навколишнє середовище. Щодо часу внесення піску – ми
рекомендуємо весну або осінь. Найкращі види піску – кварцовий або дрібнозернистий
для дитячих майданчиків.

Крок за кроком:
вапнуємо правильно.
⬤⬤ Зробіть пробу ґрунту, щоб встановити точний рівень pH вашого газону. Якщо він значно
нижчий за 5,5 – потрібне вапнування. При значно вищому за 6 рівні вапнування є зайвим.
Також на кислотність ґрунту вказує велике розростання моху, а конюшини – на лужне
середовище.
⬤⬤ Найкращий час для вапнування – ввечері у суху погоду. Але якщо після цього піде дощ,
вапно краще проникне у ґрунт.
⬤⬤ Вносіть вапно доріжками за допомогою візка-розкидача або просто руками. Працюйте
в рукавичках. Коригуйте рекомендовану дозу в залежності від характеристик ґрунту.
⬤⬤ Рясно полийте газон.
⬤⬤ Дайте галявині кілька тижнів відпочити.
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Крок за кроком:
Як правильно вносити пісок.
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤
⬤⬤

Скосіть газон до висоти 3,5–5 см.
Якщо ви вертикулюєте або скарифікуєте газон, зберіть після цього дернову повсть.
Якщо ґрунт надто ущільнений, проаеруйте його.
Розподіліть пісок доріжками за допомогою пристрою для розкидування, спочатку
у повздовжньому напрямку, потім у поперечному.
Якщо робите це вручну, стежте, щоб пісок було розподілено рівномірно. Базовим
правилом дозування є приблизно 5 літрів на квадратний метр.
Добре вмішайте пісок у дерновий покрив граблями або мітлою.
Якщо плануєте вносити ще й добрива, зачекайте два тижні.
У вас є до трьох років часу, доки може знадобитися наступне внесення піску.

Внесення добрив, вапна, піску
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Видалення бур’яну,
дернової повсті
та шкідників
ƒ
Трава щодня конкурує з іншими рослинами за право рости у ґрунті, отримувати поживні
речовини та світло. Поряд зі сторонніми рослинами та бур’яном найчастіше відмічають такі
проблеми газону як відмерлі структури, що перетворилися на повсть, та тварини-шкідники.
На наступних сторінках ви знайдете належний засіб протидії ім.

Бур’ян

Мох

Дернова повсть

Шкідники

Причина:
Недостатнє постачання поживних речовин, брак
води, надто низьке скошування, ущільнення ґрунту,
неякісний або забруднений посівний матеріал.

Причина:
Надто кислий, ущільнений ґрунт (застоювання води),
часто на тіньових ділянках, надто коротко скошений
газон, слабкість газонних рослин та брак поживних
речовин.

Причина:
Відмерла трава, коріння та залишки рослин утворюють
на рівні ґрунту щільне сплетіння. Через нього повітря,
вода та поживні речовини не можуть потрапити до
здорового коріння, газон задихається та стає більш
рідким. Дернова повсть є осередком розмноження
шкідників та грибкових захворювань.

Причина:
Ураження шкідниками не є показником недостатнього
догляду за газоном.

Рішення:
Викопувати окремі рослини (кульбабу та подорожник
разом зі стрижньовим коренем), частіше косити
газон, якщо рослинний покров закриває всю площу
ділянки – проводити вертикуляцію та аерацію,
збалансовано вносити добрива та рихлити ґрунт
для надання газону сил (напр. для конюшини), при
сильному ураженні – контролювати рівень pH
за допомогою проби ґрунту, вдаватися до хімічних
методів боротьби тільки у виключних випадках.
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Рішення:
Забезпечити висоту газону приблизно 5 см, шляхом
вапнування довести рівень pH до 5,5–6,5, весною
провести вертикуляцію ґрунту, аерацію, внести пісок,
доповнити ґрунт гумусом, при сильному враженні
досіяти високоякісну суміш насіння та внести добрива.
У разі застоювання води забезпечити дренаж.

Видалення бур’яну, дернової повсті та шкідників

Рішення:
Регулярна аерація (весною та наприкінці літа) та
скарифікація газону.

Рішення:
Личинки довгоніжки лугової – вапнування з азотними
речовинами, прокатка газонним котком і підтримка
популяції їжаків та землерийок, які харчуються
цими личинками. Хробаки – введення нематодів
та підтримка численної популяції птахів. Мурахи –
перенесення мурашника на інше місце. Кроти –
вигнання за допомогою звукових хвиль або
ароматичних речовин. Полівкові – мишоловки.
У разі сумнівів зверніться за консультацією до
спеціалістів або спеціалізованих точок продажу.

Видалення бур’яну, дернової повсті та шкідників
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Боротьба з застоюванням води, лисинками
та знебарвленням
ƒ
Довготривала спека може завдати не меншої шкоди газону ніж постійна вологість.
Неправильно вибране дозування води у разі поганої структури ґрунту також створює
небезпеку здоров’ю рослин. Щоб уникнути гниття, утворення дірок або знебарвлення,
дотримуйтеся наступних рекомендацій.

Застоювання води

Лисинки

Знебарвлення

Сухий газон

Причина:
Ущільнений, глинистий або суглинистий ґрунт,
дернова повсть.

Причина:
Пошкодження від сухості, застоювання води,
ураження грибком, брак води або поживних речовин,
розростання бур’янів, пошкодження кротами, надто
коротке підстригання.

Причина:
Жовтий або коричневий колір газону – частий
брак води або підвищена кислотність ґрунту
(якщо на великій площі), неправильне використання
добрив (якщо проявляється плямами). Зміна
кольору на білий, світло-зелений, коричнюватий
або червонуватий, переважно у формі хаотичних
плям або кіл – велика вірогідність грибкових
захворювань.

Причина:
брак води, полив під палючим сонцем (краплі води
фокусують промені).

Рішення:
Вертикуляція, вентиляція або аерація ґрунту,
внесення у ґрунт піску або компосту.
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Рішення:
Розрихліть ґрунт, досійте високоякісним насінням
для газону, збалансовано вдобрюйте, поливайте
в достатньому об’ємі та не під прямим сонцем,
підтримуйте висоту газону у діапазоні 4 – 5 см.

Боротьба з застоюванням води, лисинками та знебарвленням

Рішення:
Відкоригуйте полив відповідно до конкретних умов
розташування газону (поряд з деревами збільшіть
об’єм води), бажано поливати ввечері.

Рішення:
Оптимізуйте полив, збалансуйте внесення добрив.
У разі грибкових захворювань точно діагностуйте
захворювання та вживайте загальних профілактичних
заходів для підтримання здоров’я газону (розпушення
ґрунту, видалення дернової повсті, збалансоване
внесення добрив, не надто коротке підстригання,
полив у тіні та ін.).

Боротьба з застоюванням води, лисинками та знебарвленням
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Цілорічна профілактика
захворювань газону
ƒ

Вирішення серйозних
проблем з газоном
ƒ

Здоровий, густий газон найкращим чином захищає себе від пошкоджень та захворювань.
Якщо звертати увагу на потреби газону з самого початку догляду за ним, можна уникнути
безлічі проблем. Природно, що найважливіші поради щодо догляду за газоном стосуються
того, як виростити сильні, стійкі до навантаження рослини.
⬤⬤ Підберіть суміш насіння, яка підходить до ґрунту, клімату та рівня навантаження на вашу
ділянку.
⬤⬤ Ніколи не підстригайте газон надто коротко. Ідеальною висотою є 3,5 – 5 см. За один
прохід зменшуйте висоту газону максимум на третину.
⬤⬤ Краще поливати газон не часто, але рясніше. Не поливайте в часи, коли сонячне
випромінювання є найсильнішім.
⬤⬤ Підбирайте добрива відповідно до фактичної потреби у поживних речовинах.
Навесні вносіть азотні добрива, восени — калійні. Екологічний альтернативний варіант
– природне добриво, отримане шляхом регулярного мульчування.
⬤⬤ Вертикуляцію газону проводьте один – два рази на рік, скарифікацію – за потреби.
⬤⬤ Регулярно очищуйте газон від сторонніх предметів та бур’яну. Восени видаляйте
опале листя за допомогою садового пилососу або газонокосарки з травозбірником.
⬤⬤ Не порушуйте сніговий покрив газону під час зимового затишшя.
⬤⬤ Вчасно виявляйте симптоми проблем газону, не втрачайте часу.

Деякі проблеми газону настільки важко точно діагностувати, або настільки швидко
розростаються, що без спеціальних заходів вже не обійтися. В таких випадках, перед тим
як починати боротьбу, рекомендуємо звернутися за консультацією до спеціалістів.
⬤⬤ Для визначення якості та рівня pH ґрунту лабораторії пропонують послуги з аналізу
проби ґрунту.
⬤⬤ Спеціалісти допоможуть оцінити вплив шкідників або захворювань.
⬤⬤ Щоб вода не застоювалася, а просочувалася у ґрунт, рекомендується зробити дренаж.
⬤⬤ Хімічні засоби використовуйте тільки у виняткових випадках та з правильним дозуванням.
⬤⬤ Інколи не залишається іншого виходу, ніж обновити або перекласти газон заново.
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Вам під силу будь-яка задача

Корисна порада

У новому каталозі STIHL ми підготували для вас повну лінійку техніки для догляду за
газоном і садом, яка може знадобитись у будь-яку пору року. Отримайте його безкоштовно
у найближчого дилера STIHL або завантажте з сайту www.stihl.ua

Газонні грибки можуть розповсюджуватися і через газонокосарку або взуття.
Тому при ураженні грибком обов’язково ретельно очищуйте робочий інструмент.

Цілорічна профілактика захворювань газону

Вирішення серйозних проблем газону
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Експлуатація,
очищення та зберігання
садової техніки
ƒ

Сервісне обслуговування
садової техніки
ƒ

Газонокосарки та вертикутери знаходяться під постійним впливом зміни пір року та погоди. Зберегти
ефективність на довгий строк допомагає регулярне очищення та контроль на відсутність пошкоджень,
а також зберігання в захищених умовах. Для будь-якого обслуговування, окрім повсякденного догляду,
звертайтеся до фірмових точок продажу.

Ми радимо звертатись за професійним технічним обслуговуванням або ремонтом щороку
перед початком сезону до офіційних дилерів STIHL у вашому регіоні. Вони мають у розпорядженні кваліфікованих спеціалістів, які на професійному рівні перевірять та відремонтують
будь-які деталі вашої газонокосарки.

Візуальний контроль
Швидкий візуальний контроль перед кожним застосуванням допоможе вам вчасно виявити течі, пошкодження
ножа, послаблені гвинти або дефектні деталі інструменту. Також перед початком косіння обстежте ділянку на
наявність сторонніх предметів та приберіть робочу зону.
Перевірка рівня оливи
Перед роботою бензиновою газонокосаркою чи аератором STIHL перевіряйте рівень оливи, за потреби —
поповнюйте.
Чищення інструменту
Ідеальним варіантом є очищення інструменту після кожного використання, і обов’язково – наприкінці року.
Для видалення залишків трави та бруду з механізму косарки вам знадобляться відро води, шпатель та щітка.
Воду з садового шлангу під напором використовуйте дуже обережно, щоб не нанести шкоди підшипникам,
ущільненням та деталям мотору.
Дбайливе зберігання
В інтервалах між використанням та наприкінці сезону садових робіт зберігайте свій робочий інструмент у
сухому незапиленому місці. Накриття тентом дасть додатковий захист від бруду. Подбайте про те, щоб місце
зберігання було захищеним від морозу, оптимально – обігрівалося. Холод може пошкодити стартерну батарею
та акумулятори.
Очищення паливного баку
Якщо бак вашого газонокосарки чи аератора пластиковий, злийте з нього паливо перед зимовим зберіганням.
Більш старі моделі, оснащені металевим баком, заправте в останній раз у сезоні паливом MotorPlus, щоб
запобігти утворенню іржі. Старе паливо за зиму втрачає свою здатність до займання, тому повністю відкачайте
його за допомогою бензонасосу.

Як упоратися з роботою в саду ще ефективніше
Косіння газону, підстригання його країв або підрізання живоплоту – завдяки потужній акумуляторній
системі STIHL COMPACT ваша робота буде виконана ще скоріше. Більше інформації ви отримаєте
з нового проспекту або в офіційного дилера STIHL.
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Експлуатація, очищення та зберігання садової техніки

Ніж косарки
Щоб ніж косарки залишався гострим і точно та безпечно виконував свою роботу, кожної весни
необхідно проводити його технічне обслуговування. Сервісні фахівці офіційного дилера
STIHL нагострять та відбалансують його, а за наявності значних зарубок та тріщин – замінять
на новий. Також за потреби виконується заміна стабілізаційних деталей, таких як стопорні
кільця, захвати та нарізні з’єднання. Для найкращої ефективності косіння рекомендується
віддавати ніж на нагострення і під час сезону, приблизно через кожні 25 годин роботи.
Заміна оливи
Оливу рекомендовано завжди замінювати весною. Після зимування олива втрачає змащувальні здатності. Оптимальним варіантом буде доручати таку сервісну роботу спеціалістам
з фірмових точок продажу, які можуть також замінити свічки запалювання та повітряний
фільтр, а також запропонують відповідну брендову оливу. Кінець сезону косіння, осінь,
також є непоганим часом для заповнення косарки достатнім об’ємом оливи або утилізації
старої оливи без шкоди для навколишнього середовища та заміни свіжою.
Технічне обслуговування
Регулярне загальне технічне обслуговування вашого інструменту силами спеціалістів
офіційного дилера STIHL є запорукою максимальної ефективності, високого рівня безпеки
праці та довгої експлуатації

Віддання робочих інструментів на сервісне обслуговування та у ремонт
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