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Munca in gradina nu se termina niciodata, iar vara este parca anotimpul care te obliga sa
muncesti permanent pentru a intretine cu succes acest spatiu. Daca in trecut gradinarul avea in
dotare doar uneltele simple, precum cazmaua, lopata, grebla, fierastraul sau tarnacopul, astazi
poate beneficia din plin de tehnologia din domeniu si sa-si faca munca mult mai usoara.

Nu mai este cazul sa are pamantul cu ajutorul motocultorului sau a tractorului, dar trebuie sa
intretina toate plantele pe care le-a pus si de a caror dezvoltare este raspunzator direct: flori,
arbusti, pomi fructiferi, legume, zarzavaturi etc. Gradina trebuie mentinuta in ordine si aceasta
organizare poate fi realizata cu usurinta prin munca permanenta si vointa.

Iata care este topul acestor unelte de nelipsit din curtea ta!

Daca ai parerea despre tine ca esti un bun gospodar, atunci, cu siguranta, ca esti si mandrul
detinator al unei magazii de unelte, acolo unde le asezi pentru a le proteja de diverse fenomene
ale naturii.
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1. Masina de tuns iarba este un echipament obligatoriu pentru orice gradina care trebuie
intretinuta in bune conditii. Gazonul va fi tuns periodic pentru ca doar asa se va indesi si va
deveni un covor frumos. Pretul acestui produs poate fi perfect pentru bugetul tau, conteaza cat
de performant si ce functii vrei sa aiba, asa ca, da o raita prin magazinul hornbach.ro si
gaseste exact ceea ce ai nevoie;

2. Foarfeca de tuns gardul viu si gazonul a devenit o necesitate, mai ales pentru cei care au
in jurul casei un astfel de arbust, ce trebuie din cand in cand ajustat. Evident ca vei taia gazonul
cu masina de tuns, dar uneori raman pe la colturi bucati de iarba inalta, netaiata, care arata
inestetic si au nevoie de ingrijire. Foarfeca se poate manui foarte usor de oricine, iar costurile
de achizitie sunt unele accesibile;

3. Un sistem de irigare performant poate sa te scuteasca de a uda cu furtunul sau sa cari apa
cu galeata de la fantana la plante. Multi gradinari si agricultori au inceput sa foloseasca acel
sistem de udare prin picurare, extrem de eficient. Timpul pe care altadata il pierdeau cu aceasta
operatiune, astazi este castigat si folosit pentru alte activitati in gradina sau doar pentru
relaxare;

2/3

Top 5 scule si echipamente pe care trebuie sa le ai in curtea ta vara aceasta
Scris de Sighet Online
Joi, 09 Mai 2019 13:42 - Ultima actualizare Joi, 09 Mai 2019 13:51

4. Tocatorul de resturi vegetale va fi o achizitie ideala pentru orice gradinar. Ce faci cu
crengile uscate ale pomilor sau cu ierburile inalte, pe care le-ai taiat si pe care nu ai unde sa le
arunci? Tocatorul marunteste totul in cel mai scurt timp, iar resturile obtinute le poti utiliza
pentru a realiza compostul atat de benefic pentru ingrasarea pamantului pe viitor;

5. Aspiratorul de frunze te va ajuta sa mentii ordinea si curatenia perfecta pe aleile din curte,
mai ales ca din vara inca frunzele incep sa se desprinda si esti nevoit sa le maturi non-stop. Cu
ajutorul acestui echipament nu vei mai fi nevoit sa depui o munca fizica asidua.

Asadar, nu uita sa te echipezi corespunzator cu toate uneltele si sculele necesare pentru a
desfasura munca in gradina in conditii optime.
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