
Amikor a körülmények nem ideálisak

Stresszhelyzetek
Tápanyagszegény homoktalajon, túl gyakori és alacsony nyírások
esetén, erôs igénybevételnél stb. a gyepnek több tápanyagra van
szüksége. Ha a tartós esôzések hatására a gyökérzet levegôtlen-
né válik, gyakrabban kialakulnak a tápanyaghiány betegségek.
Ilyen helyzetekben javasoljuk a mikroelemeket is tartalmazó
Scotts Díszpark Tavaszi-nyári kondicionáló 2-3 hónapos típus
használatát.
Összetétele (NPK): 22+5+10+mikroelemek, hatástartama: 8-10 hét
Ajánlott dózisa: 25-35 gramm/m2

Kijuttatása tavasztól, augusztus elsô feléig, alkalomszerûen vagy
1,5-2 havonta.

A nyári meleg és a téli fagy
A kedvezôtlen idôszakokra elôre fel kell készíteni
a díszgyepet. Idôszakos aszály, nyári forróság (pl.
öntözési tilalom) esetére a legjobb, ha a gyep opti-
mális kondícióban van: ez vonatkozik a tápanyag
és vízellátottságára is. Szárazság idején a fû vízgaz-
dálkodásában nagy szerepet játszik a kálium.
A téli fagyok elôtt, nyár végén ugyancsak a magas
kálium tartalmú mûtrágyákat részesítsük elônyben.
A Scotts Díszpark Ôszi-téli kondicionáló szabályozott tápanyagle-
adású mûtrágyát az ellenállóság növelése érdekében fejlesztették ki. 
Összetétele (NPK): 15+0+29, hatástartama: 2 hónap
Ajánlott dózisa: 25-35 gramm/m2

Kijuttatása kora nyár: június vége és szeptember-október.

Mohásodás – árnyékos gyepek
Az árnyékban lévô gyepek táplálásához eltérô üte-
mezést kell kialakítani. A túl nagy tápelem kon-
centráció a gyökerek fejlôdését hátrányosan befo-
lyásolja. Ezeket a területeket jobb a szezon elôtt,
kora tavasszal vagy késô ôsszel mûtrágyázni. A te-
rületen korlátozza a terhelést (taposást) és hagyja
a gyepet magasabbra nôni! Ugyanakkor gyakrab-
ban kell nyírni, hogy egy alkalommal minél ki-
sebb legyen a levágandó rész. Ha mohásodást tapasztal, használja
a Scotts Díszpark Mohásodás csökkentô készítményt! 
Összetétele (NPK): 16+0+0+Fe, hatástartama: 8-10 hét
Ajánlott dózisa: 25-35 gramm/m2

Kijuttatása augusztus vége-szeptember és a tavaszi idôszak. A kiszó-
rás után 2-3 hétig ne bolygassa a területet, majd ezután az elszáradt
mohát gereblyézze ki! A mûtrágya hatására a fû hamarosan benövi
az üres foltokat.

Mûtrágya kiszórók 

A rotációs típusú mûtrágyaszórók a Scotts mûtrágyák gyors és
egyenletes kiszórását teszik lehetôvé. A kiszóróban a kerék 
(illetve a tekerôkar) áttételen keresztül egy repítôtárcsát forgat
meg, ami a centrifugális erô segítségével szórja szét a mûtrá-
gyát. A kijuttatott mennyiség egyenesen arányos a haladási se-
bességgel. 

DeLux EdgeGuard® – a profi segítôtárs
Kertfenntartóknak, nagy felüle-
tek mûtrágyázásához ajánlott,
könnyen kezelhetô kiszóró. Az el-
fordítható védôlemeznek köszön-
hetôen a kiszórt mûtrágya nem
kerül a kerti építményekre, utak-
ra, medencékbe, ágyásokra. Nagy
kapacitású tartály (egy feltöltéssel
akár 1500 m2 kezelhetô), robusz-
tus kerék, idôjárásálló kivitel jel-
lemzi. Egyszerre kb. 2-3 méteres
sávot tud lefedni, egyenletes szó-
rásképpel. A dózis kényelmesen
beállítható: a szabályozható mikrométer és a nyitó-záró kapcsoló
közvetlen a párnázott, ergonomikusan kialakított tolókaron,
kézközelben helyezkedik el. Azonnal használható, teljesen össze-
szerelt kivitelben kapható. 

SpeedyGreen® 1000 – mûtrágya kiszóró 
Ideális nagyobb gyepfelülettel rendelkezô
kerttulajdonosoknak. Egyszerre kb. 2-3
méteres sávot tud lefedni, egyenletes szó-
rásképpel. A dózis kényelmesen beállítható:
a szabályozható mikrométer és a nyitó-
záró kapcsoló közvetlen a tolókaron, kéz-
közelben helyezkedik el. Könnyedén és
egyszerûen kezelhetô, kis súlyú (4 kg),
ütésálló, tartós mûanyag részekbôl áll,
összecsukva tárolható. 

Easy Hand-Held® – kézi mûtrágya kiszóró 
Az egyenletes kijuttatás legegyszerûbb módja:
könnyû, kézben tartható, mûtrágya, fûmag és út-
szóró só kiszórására is alkalmas mûanyag szerke-
zet. A dózis a tartókaron több fokozatban beállít-
ható. Azonnal használható, teljesen összeszerelt kivitel. Ideális
kisfelhasználóknak.

Gyártó képviselete:
Scotts International BV Magyarországi Képviselete
2092 Budakeszi Pf. 113.
Tel.: +36 (1) 200 3306 Fax: +36 (1) 392 5121
E-mail: info.hungary@scotts.com
www.scotts.hu

Importôr, forgalmazó:
Prenor Kft.
9707 Szombathely, Béke tér 1.
Telefon: (94) 312 951
Fax: (94) 314 893
E-mail: prenor@prenor.hu

Scotts International B.V. is
certified according ISO 9001.



Scotts Díszpark
mûtrágya család

Amitôl szebb lesz a kertem!

¸ Tartós hatású tápanyagok

¸ Egy kezelés, akár az egész
szezonra elegendô 

¸ Sûrûbb és zöldebb 
gyepfelület 

¸ Ellenállóbb és élénkebb
színû növények

¸ Minimálisra csökken 
a mûtrágya kimosódás, 
kíméli a környezetet



Fûvetés, gyepszônyegezés
A vetés idôpontját legjobb az adott fûfajták vegetációs idejének
végére vagy esetleg az elejére tenni: ez Magyaror-
szágon többnyire nyár végi-ôszi vagy tavaszi ve-
tést jelent. 
A begyökeresedést, a gyors zöldülést és növeke-
dést elôsegítheti a Scotts Díszpark Starter mût-
rágyával, melyet akár a vetéssel egy menetben is
kijuttathat. Különleges összetétele lassú kioldódá-
sú tápanyagforrást biztosít a kis növények számá-
ra. Használatával gyorsabb, egyenletesebb csírázás
érhetô el. Vetés után ajánlott a hengerelés és a kis-
adagú beöntözés a magok leülepedése érdekében. 
Összetétele (NPK): 18+24+5, hatástartama: 8-10 hét
Ajánlott dózisa: 30 gramm/m2

Kijuttatása közvetlenül a vetés vagy a gyepszônyeg leterítése elôtt.

Fák, cserjék, sövények telepítése
Különösen fontos, hogy a növények mielôbb megerôsödjenek, és gyö-
kérzetük képes legyen a növényt önállóan vízzel és tápanyagokkal
ellátni. Az egyszerûen alkalmazható 15 g-os
Scotts Díszpark Ültetô Tabletta használata
gyors és erôteljes gyökérfejlôdést, intenzív lom-
bozat színt és gazdag virágzást ígér. Szabályozott
tápanyagleadású mûtrágya, hidegebb talajban,
télen, a tápanyagok feltáródása lelassul. Ezért a tabletták legtöbbször
két teljes éven át elegendôek a fás szárú növények számára. 
Összetétele (NPK): 15+9+9, hatástartama: 12-14 hónap
Ajánlott dózisa: 1 db/törzsátmérô cm vagy 20 cm cserjemagasság
Kijuttatása telepítéskor közvetlenül az ültetôgödörbe.

Virágágyak
A szép és ápolt park nem érvényesül dúsan virágzó ágyások, sze-
gélyek nélkül! A tápanyaghiány elkerülésére
a Scotts Díszpark Virágágyásokhoz javasolt,
szabályozott tápanyagleadású mûtrágyát kell
a talaj felsô rétegébe keverni. Közvetlenül ültetés
elôtt. A gyors és dús gyökérképzôdés hatására
a palánták hamarabb fejlôdésnek indulnak, be-
borítják a talajfelszínt, így kevesebb gyomlálásra
van szükség. Az egész idényre elegendô tápanyag
egyszerre kijuttatható. Megfelelô tápanyagszint
esetén a legtöbb virágfajunk késô ôszig bôsége-
sen virágzik. 
Összetétele (NPK): 15+9+11+MgO, hatástartama: 5-6 hónap
Ajánlott dózisa: 60-80 gramm/m2

Kijuttatása közvetlenül a virágágyak beültetése elôtt történjen,
sekélyen begereblyézve.

SCOTTS DÍSZPARK MÚ́TRÁGYÁK
A KERT MINDEN ZUGÁBA!

A kert, a park a kikapcsolódás, a feltöltôdés helyszíne. 
Jó érzéseket kelt a gondozott, viruló növényzet látványa.
Milyen tények alapozzák meg ezt a hatást? Elôször is a növényzet oxigént termel, de a levegô
minôségét azzal is javítja, hogy megköti a port, ugyanakkor csökkenti a zajszennyezést. A dús
gyep száraz, meleg idôben párologtat és hûti a környezetét, esôs idôben elnyeli és megköti a vi-
zet, továbbá javítja a talaj tápanyag és vízgazdálkodását. Ráadásul kevés olyan kültéri burkolat
létezik, amely nála biztonságosabb lenne. A gyönyörû gyephez az út a gondosan megtervezett,
egész évre szóló táplálási programon át vezet! A Scotts Díszpark mûtrágyák leveszik a vállá-
ról ezt a feladatot, mivel a termékcsalád tagjai rövid (2-3 hónap), közepes (5-6 hónap) és hosszú
(8-9 hónap) hatástartammal és az egyes növekedési szakaszokhoz kifejlesztett összetételekkel
rendelkeznek. A hosszabb ideig ható típusok különleges gyantaburkolatot kaptak, ezek a sza-
bályozott tápanyagleadású mûtrágyák. A Scotts Díszpark mûtrágyákkal rugalmas táplálási
programok alakíthatók ki a szezon és az igénybevétel jellegének megfelelôen.

SpeedyGreen®

DeLuxe EdgeGuard®

Scotts Díszpark



A gyep ápolása és fenntartása 
A fû az egész szezonban nô, ezért folyamatos táplálásra van szüksé-
ge. Mûtrágyázás nélkül sem pusztul ki a fû, de ha nem kapja meg
a szükséges tápanyagokat, nem lesz olyan szép dús és ellenálló, ami-
lyennek látni szeretné!
A folyamatos növekedés miatt nem jó megoldás, ha ritkán, nagy
adagban, könnyen kimosódó mûtrágyát juttat ki. A mûtrágyázás
után a fû gyorsan nô és elhasználja a tartalékait, majd azok fogytá-
val legyengül. A túl erélyesen növekvô fû nyírásakor eltávolítja
a friss hajtásokat, amivel még tovább gyengíti a gyepet. A körülmé-
nyektôl függ, hogy pontosan milyen mûtrágyát és mikor érdemes

alkalmazni, de ha a gyep nincs kitéve extrém kö-
rülményeknek vagy erôs igénybevételnek,
legegyszerûbb a szezon végéig ható, szabályozott
tápanyag leadású, burkolt mûtrágya alkalmazá-
sa, mint a Scotts Díszpark Gyepfenntartáshoz
ajánlott típusai. A tápanyagleadás üteme alkal-
mazkodik a fû növekedési ritmusához, a fejlôdé-
se egyenletes, a nyiradék kevesebb, a fû sûrûbb
lesz. 

Javasoljuk, hogy nyírás után mûtrágyázzon, mert néhány napig
a fûnyíró felszedheti a mûtrágya szemcséket. Használjon mûtrágya-
szórót a jobb eloszlás és a pontos dózis érdekében, hogy ne legyen
foltos a gyep! Dolgozzon kis átfedéssel, így elkerülheti, hogy csíkos
legyen a gyep! Mûtrágyázás után egy kisadagú beöntözés javasolt
a leülepedés elôsegítésére. 
Összetételei (NPK):
27+5+5+MgO 28+5+5+MgO
hatástartama: 8-9 hónap hatástartama: 5-6 hónap
Ajánlott dózisa: 50-80 gr/m2 Ajánlott dózisa: 40-60 gr/m2

Kijuttatása tavasztól Kijuttatása tavasztól 
április végéig. június végéig.

Mit jelent a szabályozott tápanyag leadás? 
A gyanta burkolat a növény számára optimális ütemben, egyen-
letesen engedi át a tápelemeket a talajba. Ezért a hatástartam el-
sôsorban a szemcséken lévô burkolat vastagságától, illetve kisebb
mértékben a talaj hômérsékletétôl függ. Minél vastagabb a bur-
kolat, annál tovább tart a kioldódás. Magasabb talajhômérséklet
meggyorsítja a tápanyagok feltáródását, az alacsony hômérséklet
lassítja. Minden egyes granulátum tartalmazza az összes tápele-
met, tehát nem fordulhat elô, hogy helyenként más arányban
vagy egyáltalán nem jutnak a talajba. A burkolat megakadályoz-
za, hogy a tápelemek kimosódjanak, vagy kiégessék a füvet, tehát
kíméli a környezetet és füvet is!

Nyírás
A magasabbra hagyott gyepet ritkábban kell nyírni, ráadásul
több a levélfelülete, mélyebb a gyökérzete, emiatt aztán ellen-
állóbb, jobb a szárazságtûrése, jobb a gyom elnyomó képessé-
ge. A fû növekedési üteme határozza meg a nyírás gyakoriságát.
Egyszerre nem szabad többet lenyírni, mint az aktuális magas-
ság egyharmada. Ha túlságosan nagy az elvesztett levélfelület,
a fû legyengül. A vágási magasságra több minden hat, mint pél-
dául a fûfajok típusa, az igénybevétel, az évszak stb. Általában meg-
felelô, ha a fûnyíró legmagasabb fokozatát használjuk. Ha tavasszal
alacsonyabban nyírunk, a nyári idôszakban emeljük a vágás magas-
ságát, hogy a fû jobban beárnyékolja a talajt.
Ha kihagyott pár hetet és a fû túl nagy, akkor több menetben nyír-
ja egyre alacsonyabbra, két nyírás között rövid szünetekkel. Java-
solt a nyírás irányát váltogatni, mert ha mindig egy irányba tol-
ja a fûnyírót, a fûszálak elfekszenek. Nyírásnál átfedéssel dol-
gozzon, így nem marad nyíratlan csík a gyepen. A rövid szálú
nyiradékot nem kell feltétlenül eltávolítani: pár nap alatt ma-
gától lebomlik, ezzel tápanyagot (elsôsorban nitrogént) juttat
vissza a talajba.

Öntözés
A gyep megfelelô vízellátottságú, ha a gyökérzónában (10-20 cm
mélyen) elegendô a vízmennyiség. A napos területre és lazább ta-
lajra telepített gyepnek egyszerre nagyobb adagú vízpótlásra, a ned-
ves, árnyékosabb területeken, agyagos vagy lejtôs talajon többszöri,
rövidebb öntözési szakaszokra van szüksége. Hetente 25-30 mm
víz elegendô, melyet egyszer (legfeljebb kétszer fél-mennyiséggel)
öntözzünk ki. Így a gyökerek mélyebbre hatolnak és a szárazságot
is jobban átvészelik. A fûnek mindegy az esô- vagy öntözôvíz,
ezért érdemes folyamatosan mérni a csapadékot és csak a hiányzó
mennyiséget öntözéssel pótolni. Figyelem: A fûnek mielôbbi ön-
tözésre van szüksége, ha a lábnyomok után nem egyenesedik fel,
vagy a színe távolról szürkésnek tûnik, mert a levelei összepöndö-
rödtek.


