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A sikeres gyeptelepítés kellékei
AZ IDEI NYARAT A SZÉLSŐSÉGEK JELLEMEZTÉK; A HOSSZAN TARTÓ HŐSÉGET ÉS 
SZÁRAZSÁGOT HELYENKÉNT ÁRADÁSSZERŰ ESŐZÉSEK, VIHAROK TARKÍTOTTÁK. A 
KERTTULAJDONOSOK MINDEN ERŐFESZÍTÉSE ELLENÉRE KISZÁRADÁS, A HELYTE-
LEN ÖNTÖZÉS ÉS A HEVES ESŐK MIATT KIPÁLLÁS, GOMBÁS BETEGSÉGEK JELEN-
NEK MEG A GYEPEKBEN. A LEGYENGÜLT FŰ KÖZÖTT ELŐTÖRTEK AZ AGRESSZÍV 
GYOMOK IS. A KORA ŐSZI IDŐSZAK KIVÁLÓAN ALKALMAS ARRA, HOGY HELYRE-
HOZZUK GYEPÜNKET; FELÜLVESSÜK A KIKOPOTT FOLTOKAT, ÉS A GYORS TAVASZI 
INDULÁS ÉRDEKÉBEN MEGFELELŐ KEZELÉSSEL SEGÍTSÜK AZ ÁTTELELÉST. AZ ÚJ 
GYEP TELEPÍTÉSÉBE IS MOST VÁGHATUNK BELE NAGY BIZTONSÁGGAL.

Augusztus közepétől, végétől, amíg az időjá-
rás engedi, elvégezhetjük a gyeptelepítést. 

Ha magvetéssel szeretnénk füvesíteni, a siker ér-
dekében egyáltalán nem mindegy, hogy milyen 
fűmagot választunk. Azt már jól tudjuk, hogy 
a jövőbeni használatnak megfelelő keveréket 
vessünk: sportoláshoz sportkeveréket, árnyék-
ba árnyékit, díszpázsithoz (amit csak messziről 
nézünk) pázsitot. Persze, vannak átmenetek 
is, ahogyan azt a későbbiekben látni fogjuk. 
Mindezek mellett nagyon fontos az is, hogy 
a fűmagkeverék valójában mit is tartalmaz; 
milyen a magok csírázó-, illetve teljesítő képes-
sége, azaz milyen gyorsan ad tökéletes fedést.

Fontos a fűmag minősége

Az ICL LandscaperPro fűmagkeverékei 
az európainál sokkal szigorúbb amerikai 
szabványnak felelnek meg, azaz maga-
sabb csírázási és tisztasági százalékokkal 
rendelkeznek, így gyors és igen látványos 
eredmény érhető el velük. Ez azt jelenti, 
hogy a hagyományos fűmagkeverékekhez 
képest kevesebbet kell elvetnünk ahhoz, 
hogy pillanatok alatt sűrű fedést adó gyepet 
kapjunk. Az ICL LandscaperPro fűmagkeve-
rékeiben a hagyományos gyepalkotó fajok 
(csenkeszek, perjék stb.) kiváló genetikával 
rendelkező nemesített fajtái találhatóak. Ez 
még magasabb minőséget nyújt. 

Az ICL LandscaperPro fűmagkeverékek 
figyelembe veszik a kert változó fényviszo-
nyait, illetve a gyephasználattal kapcso-
latos igényeket, így minden körülményre 
kínálnak megoldást.

A LandscaperPro Supreme ideális válasz-
tás akkor, ha egyszerre szeretnénk strapabí-
ró és nagy díszítőértékű gyepet kertünkben.

A LandscaperPro Performance magas 
minőségű sport jellegű keverék, kiváló ta-
posástűrő és regenerálódó képességgel. 
Elsősorban kisgyermekes családok kertjébe 
javasolt típus.
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A LandscaperPro Sun&Shade keverék 
jól ellenáll a szélsőséges fényviszonyok-
nak. Tűző napot és árnyékot egyaránt ki-
válóan tűri, ezért olyan területekre való, 
ahol ezek váltakozhatnak (pl. nagyméretű 
ősfákkal benőtt, vagy gyümölcsfákkal be-
ültetett kertbe is).

A LandscaperPro Finesse díszpázsitok, 
finom szerkezetű luxusgyepek kialakítására 
kiváló, amivel elkápráztatjuk a kerti partira 
érkező vendégeinket. Az sem baj, ha leta-
possák, mert a gyepműtrágya kiszórásával, 
helyes öntözéssel és rendszeres nyírással 
hamar rendbe tehetjük.

Milyen műtrágyát használjunk?

Magvetéses gyeptelepítéshez, gyep-
szőnyeg-fektetéshez és felülvetéshez érde-
mes használni a LandscaperPro New Grass 
burkolt gyepműtrágyát, amely egyenlete-
sen, 2-3 hónapon át, elnyújtottan szabadul 
fel a kellő tápanyag-mennyiség. Ennek kö-
szönhetően a fű gyorsabban és erőteljeseb-
ben gyökeresedik, a perzselődés veszélye 
nélkül. Közvetlenül gyeptelepítés előtt kell 
kiszórni, és a végleges talajegyengetéssel 
egy időben lazán bedolgozni a talaj felső 
1-2 centiméteres rétegébe.  Felülvetés ese-
tén természetesen fűmagvetést követően is 

szórható. Adagja 20-30 g/m2. Használhat-
juk felülvetésekhez, pótlásokhoz foltszerűen 
is. A LandscaperPro New Grass speciális 
telepítő gyepműtrágya használatával a 
fű akár 10-14 nappal hamarabb kikel, 
így erős gyökérzettel telelhet, és tavasszal 
gyorsabban indul fejlődésnek.

Mi kell tehát a tökéletes gyephez? Kiváló 
genetikájú, tökéletesen és gyorsan csírázó 
fűmag és folyamatos tápanyagellátást nyúj-
tó speciális gyeptelepítő gyepműtrágya.

Miért sikeresebb 
az őszi gyepesítés?

• Nyáron elegendő idő állt a rendel-
kezésünkre a tereprendezésre, a te-
rület teljes gyommentesítésére.

• A talaj még elég meleg, de a leve-
gő már hűvösebb. A fű gyorsan kel, 
gyorsabban megerősödik, keve-
sebb teret ad a melegkedvelő gyo-
moknak, amelyek ősszel már nem 
csíráznak ki.

• A természetes csapadék mennyisé-
ge is több, ami segíti a fűmag csí-
rázását.


