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Lai iegūtu maksimālu ātru rezultātu, paklājzāliens ir labs risinājums, jo vēlamā vieta, kur tiek
klāts paklājzāliens ir zaļa jau pēc dažiem mirkļiem. Paklājzālienu no audzētavas atved ruļļos, to
nav vēlams pārāk ilgi turēt, jo tas var izžūt un saplaisāt. Jāizstrādā pēc iespējas ātrāk.

Sagatavošana: paklājzāliena ieklāšanai nepieciešams ielabot augsni – apmēram 10-20cm
norok veco velēnu, ja tādas nav, tad izrok grunti un sapilda ar melnzemi. Melnzemi izlīdzina ar
grābekli un noblietē un atkal nolīdzina perfektā līmenī. Līdzina ar taisnu dēlīti vai kādu citu cietu
materiālu.
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Būtībā vietas sagatavošana ir līdzīga kā sētam zālienam, varētu teikt, ka pat vēl rūpīgāka, bet
toties zāliens ir zaļš un vienmērīgs momentāli.

Ieklāšana: Kad zeme ir noblietēta un nolīdzināta, sāk klāt paklājzālienu no vienas malas, katru
nākamo kārtu piesit klāt iepriekšējai, lai neveidojas spraugas, kā arī jāskatās, lai kādā vietā nav
pacēlies zāliens. Paklājzāliena strēmeļu piesišanai jāizmanto cietu un taisnu materiāls, šajā
gadījumā tiek izmantots koka dēlītis. Dēlīti pieliek vertikāli pie strēmeles malas un ar kāju piesit.
Jāskatās, lai visur paklājzāliens būtu cieši pie zemes. Kad zāliena strēmele ir ieklāta, to
pieblietē – vajadzētu izvēlēties kādu cietu materiālu, piemēram, koka plāksni, kuru uzliek uz
ieklātā zāliena un ar kājām piemīda. Ja nebūs kāds materiāls uzlikts, un blietēsiet tikai ar kājām,
var gadīties, ka netiek pieblietēts kādā vietā.

Kad paklājzāliens ir ieklāts, var noblietēt to arī ar rulli un viegli ar grābekli sakārtot, lai zāliens
uzceļas. Paklājzālienu klāt ir iespējams visu sezonu.

Kopšana: Būtiskākais paklājzāliena kopšanā pēc ieklāšanas ir kārtīga laistīšana, jo tas tiek
ieklāts kā velēna un, lai saknītes ieaugtos augsnē un nostiprinātu zālienu, tas ir regulāri jālaista
pirmās divas nedēļas, ja nav lietus.

Zāliena mēslošana līdzīgi kā sētam zālienam.

Citas ziņas: Šāda paklājzāliena ieklāšana izmaksā no 2-2,5Ls par m2, cenas atkarīgas no
uzņēmuma, kā arī apjoma. Latvijā netiek audzēti dažādi paklājzālieni, būtībā pieejams ir tikai
viens paklājzālienu veids, ārzemēs paklājzālienu klāšana ir daudz izplatītāka.
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