
                             műtrágyák és fűmagok a

szebb környezetért



hogy mitől lesz szebb a kert.

Mi 140 éve tudjuk,
Otthon vagyunk minden kertben.

A világ egyik legnagyobb kertészeti alapanyag-
gyártó és díszgyep vállalataként több mint 
85 hektáros kísérleti területtel rendelkezünk. 
Scotts Díszpark (Landscaper Pro) 
parkfenntartó gyepműtrágyáink és fűmagjaink 
a legmegbízhatóbb és biztos eredményt nyújtó 
termékek a piacon. 100 kiváló kutató-fejlesztő 
csoporttal rendelkezünk, és folyamatos 
termékfejlesztéseket végzünk.

Érvek a SCOTTS termékei mellett
5 ok, amiért a profi kertfenntartók a Scotts 
fűmagkeverékeit és szabályozott tápanyag-
leadású gyepműtrágyáit használják:

• Mélyebb gyökeresedés

• Erősebb, sűrűbb gyepfelület

• Gyorsabb regenerálódás

• Kevesebb műtrágya-kijuttatás az év során

• Folyamatos nitrogénellátás
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Közelről is mutatós legyen
Egy mező messziről nézve csodálatos lehet, 
de ha közelebbről is megtekintjük, találunk 
benne csupasz foltokat, gyomokat és egyéb 
rendellenességeket. A gyepműtrágyák segítenek 
abban, hogy a gyep egészen közelről szemlélve is 
mutatós legyen.

Regenerálódás
A nyírás stressz a fű számára. A lombfelület 
eltávolításával erősen csökkentjük a fű napfény-, 
víz- és széndioxid-hasznosító képességét.

Magas genetikai értékű, 
nemesített fűkeverékek
A ma használt fűfajták hibridek, amiket 
azért nemesítettek, hogy jól teljesítsenek, jól 
mutassanak. A magasabb elvárások teljesítéséhez 
speciális tápanyagokra van szükségük.

Vízmegtartás
A tápanyaggal megfelelően ellátott gyep sűrű 
felületet ad, dús gyökérzettel rendelkezik, ami 
segíti a talajnedvesség megtartását.

kert
4 ok, amiért a gyepnek is 
szüksége van tápanyagra

SCOTTS DíSzpark 
(LanDSCaper prO) 
TermÉkváLaSzTÉk:

ÚJ!   Kibővült termékválaszték.

ÚJ!   Fűmagok minden viszonyra. 

ÚJ!    Jobb vízhasznosítást lehetővé tevő 
műtrágyák.

ÚJ!    Teljes körű tápanyag-utánpótlási 
programok minden felhasználó 
számára.

Miért fontos a

tápanyagpótlása?
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A Scotts Díszpark (Landscaper Pro) szabályozott tápanyag-leadású műtrágyacsalád tagjai hosszú 
ideig rendelkezésre álló, környezetbarát tápanyag-ellátási megoldást nyújtanak a fű egészséges, 
folyamatos növekedése érdekében.

SCOTTS-TÉny!
A fűnek sok nitrogénre van szüksége, de sem a növény 
szöveteiben, sem pedig a talajban nem raktározódik elég 
hosszú ideig ez a tápelem. Ezért a nitrogént egész éven át 
folyamatosan pótolni kell.

Miért
Számtalan eltérő típusú gyeptrágya 
kapható a piacon, és sokszor a 
választás nem egyszerű. Az alábbi 
ismertetőben felsoroljuk, hogy 
mi az, ami elkülöníti, kiemeli a 
Scotts Díszpark (Landscaper Pro) 
műtrágyacsaládot más gyepek 
táplálására használt, egyszerű 
trágyatípusoktól.

Miért a mi termékeink 
a legjobbak a

számára?

Scotts Díszpark (Landscaper Pro) 
szabályozott tápanyag-leadású műtrágya

A tápanyagok a hatástartam ideje alatt fokozatosan 
táródnak föl a műtrágyaszemcsékből, ezért elkerülhetők 
a szélsőségesen magas, illetve alacsony tápanyagszintű 
időszakok és az ebből fakadó növekedési egyenlőtlenségek. 
A folyamatos tápanyag-szolgáltatás hatására a fű erősebb 
lesz, jobban ellenáll a használati és a nyírási stressznek. 
A fű gyökérzete a lombozattal összhangban fejlődik, így 
sokkal hatékonyabban veszi fel a vizet, és szárazságban is 
ellenállóbb.

Technológia a jobb vízhasznosításért

Jobb vízhasznosítás
Scotts Díszpark (Landscaper Pro) műtrágyáink az egyedülálló 
Aquasmart technológiának köszönhetően segítik azt, hogy a gyep 
sűrűbb levéltömeget és mélyre hatoló, erős gyökérzetet fejlesszen, 
és így a talajnedvesség jobban hasznosuljon.

Szerves trágyák, szerves anyaggal dúsított 
műtrágyák, hagyományos szántóföldi 
műtrágyák

Ezek a gyeptrágya típusok gyors és ellenőrizhetetlen 
ütemben adják le tápanyag-tartalmukat, ami gyors kezdeti 
növekedést eredményez, majd hamarosan tápanyaghiány 
állhat elő. A gyors és erőteljes lombnövekedés miatt 
gyakrabban kell füvet nyírni. A kijuttatás utáni hirtelen 
tápanyag-feldúsulás miatt a gyökerek perzselődhetnek, 
ezáltal gyengén fejlődnek.

  Szerves trágya
•  Alacsony felvehető tápanyag-, 

elsősorban nitrogéntartalom.
•  Kiszámíthatatlan tápanyag-kioldódás, 

ismeretlen tápanyagszint.
•  Alacsony tápanyag-tartalmához képest 

magas ár.

   Szántóföldi 
műtrágyák 

•  Gyors tápanyag-kioldódás, ami a 
gyökérnövekedéshez képest gyorsabb 
lombfejlődést eredményez.

•  Rövid idei tartó hatás és rövid 
hatástartam.

•  Veszélyes a növény számára, rosszul 
alkalmazva kárt okoz.

   Szerves anyaggal 
dúsított műtrágya

•  Nem megbízható tápanyag-kioldódás.
•  Rosszul alkalmazva kárt okozhat.
•  A tápelemek gyors kioldódása miatt a 

gyökérnövekedéshez képest gyorsabb 
lombfejlődést eredményez.

•  Magas hatóanyag-tartalom a fű számára hozzáférhető formában.

•  Rendkívül megbízható tápanyag-feltáródás hosszú időn át.

• Hatása tartós és biztonságos a fű számára.

•  Tartósan rendelkezésre álló nitrogénforrás – felbecsülhetetlen érték.

•  Harmonikus gyökér- és lombtömeg-növekedés.

Az Aquasmart technológiának köszönhetően a műtrágyaszem-
csékből a tápanyag lassan, fokozatosan táródik fel, ezért a növény 
mindig elegendő tápanyaghoz jut. Az így táplált gyep a földfelszín 
felett erősebb és sűrűbb zöldtömeget, a földfelszín alatt pedig hosz-
szabb, mélyebbre hatoló gyökérrendszert fejleszt.
A nedvesség optimális hasznosulását háromféleképpen támogatja: 
1.  a sűrű lombtömeg megakadályozza a felülről érkező csapadék 

elfolyását, így annak nagy része helyben marad, 
2.  az erős gyökérrendszer többet tud felvenni a talajba jutó csapa-

dékból,
3.  száraz időszakban a sűrű lombozatnak és jól fejlett sűrű gyökér-

rendszernek köszönhetően kisebb a párolgási veszteség a talajból.
Az eredmény: egészséges, folyamatosan fejlődő gyep, ami hosszú 
időn át élénk, üde zöld marad.

máS gyepTrágyák

különbözik annyira
a 
műtrágyacsalád más 
gyeptrágyától?kertfenntartók

profi
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Nyissa ki, és lapozzon teljes termékválasztékunkhoz! *

Fűmagkeverék-választékunkat erős 
növekedésű, mutatós, nemesített 
fűfajtákból állítottuk össze, amelyek 
megfelelnek a Scotts szigorú minőségi 
követelményeinek. Az egyedülálló 
összetételek alkalmazkodnak ahhoz az 
alapvető szabályhoz, hogy a megfelelő 
helyre a megfelelő fűmagkeveréket 
válasszuk. A Scotts három különböző 
összetételű fűmagkeveréket kínál 
a Scotts Díszpark (Landscaper 
Pro) termékcsaládon belül, eltérő 
körülményekre, a lehető legjobb 
eredmény érdekében.

Finesse
A tökéletességre törekvők választása. 
A Scotts Díszpark (Landscaper 
Pro) Finesse egy rendkívül korszerű 
fűmagkeverék luxusminőségű 
fűfelületek, pázsitok kialakítására. 
Finom szerkezetű, sűrű, gyönyörű színű 
és jó teherbíró-képességű gyepfelület 
alakítható ki vele. 
A legkiválóbb fűmagkeverék finomlevelű 
csenkeszekből áll, ami kellemes, puha 
megjelenésű, sűrű gyepfelületet képez.

Performance
Rendkívül nagy teherbíró-képességű 
fűmagkeverék. A Scotts Díszpark 
(Landscaper Pro) Performance 
fűmagkeverék gyorsan csírázik 
és fejlődik, mutatós, többhasznú 
gyepfelületet képez. Kimagasló ellenálló- 
és megújuló-képességének köszönhetően 
jól bírja a rendszeres taposást, koptatást, 
még ott is, ahol gyerekek, illetve 

házi kedvencek miatt igen nagy az 
igénybevétel. Nagy mennyiségben 
tartalmaz gyors kelésű, taposástűrő és jó 
megújuló-képességű perjeféléket.

Sun & Shade
Számos kertben előfordul, hogy 
napsütötte, meleg helyek és árnyékos, 
hűvös részek egyaránt megtalálhatók. 
A fényviszonyok ilyen mértékű 
különbsége bizonyos fűfélék számára 
kedvezőtlen. Ilyen esetben a Scotts 
Scotts Díszpark (Landscaper Pro) 
Sun&Shade fűmagkeverék a megoldás! 
Egyedülálló fűmagkeverék, ami kiváló 
árnyék- és taposástűrő-képességgel 
rendelkezik, ugyanakkor ellenáll 
a perzselő napsütésnek is. Ezt az 
egyedülálló fűmagkeveréket alkotó 
fűféléket napos és árnyékos viszonyok 
között vizsgáltuk, és a legjobban teljesítő 
fajtákat választottuk ki hozzá.

Amennyiben Ön kert- vagy parkkialakítás előtt áll, már a kezdetektől támaszkodhat a Scotts-ra 
és a Scotts Díszpark (Landscaper Pro) termékcsaládra.

Építsen
fűmagkeverékei segítségével!

a Scotts Díszpark
csodálatos kerteket
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Kondicionáló 
(Stress Control) 
Új összetétel, 2009!  
16+05+22 * 2-3 hó
Javasolt dózis: 25-35 g/m2

A szélsőséges hőmérsékletek miatt a gyep 
stresszhatásnak van kitéve, amire a Scotts 
Díszpark (Landscaper Pro) Kondicionáló 
(Stress Control) nyújt megoldást. 

•  Erősíti a sejtfalakat.

•   Növeli a betegségekkel szembeni 
ellenállóságot. 

•  Segíti a tápanyagok beépülését a 
növény szöveteibe.

•  Segíti a gyepet a kedvezőtlen 
időszakok átvészelésében.

Őszi-téli felkészítő 
(Pre Winter)  
14+05+21+2MgO 
* 4-5 hó
Javasolt dózis: 40-45 g/m2

A gyepnek a téli hidegben is szüksége 
van tápanyagra ahhoz, hogy megfelelően 
kiteleljen, különösen akkor, ha a téli 
hónapok melegebbek a szokásosnál. 
•   Elegendő mennyiségű tápanyagot 

nyújt a gyep megfelelő teleléséhez.

•  A következő tavaszon gyors kezdetei 
fejlődést tesz lehetővé.

• Nincs tápanyag-kimosódás.

Gyepstarter (New Grass) 
Új összetétel, 2009!  
20+20+08 * 2-3 hó
Javasolt dózis: 25-35 g/m2

Gyepszőnyeg-fektetéshez, fűmagvetéshez 
és gyepfelújításhoz ajánlott indító 
gyepműtrágya. 

•  Tápanyagtartalma fokozatosan táródik 
fel, ezért nem okoz kárt a fiatal, 
sérülékeny gyökerekben.

•   Segíti a magról kelő fű és a 
gyepszőnyeg erőteljes és 
kiegyensúlyozott fejlődését.

•  Az új gyep néhány hónap alatt elég 
erős lesz ahhoz, hogy elnyomja a 
gyomokat.

Gyepfenntartó – 
Rövid hatástartamú 
(Maintenance)
24+05+12 * 2-3 hó
Javasolt dózis: 25-35 g/m2

Szabályozott tápanyag-leadású, burkolt 
fenntartó (Maintenance) műtrágya, 
ami minden díszkert és park tápanyag-
utánpótlási programjának alapja lehet.

•  Kiegyensúlyozott tápanyag-összetétele 
lassan táródik fel.

•   Gyors, látványos hatás, hosszú ideig 
egészséges fű.

•  Kevesebb kiszórásra van szükség 
egy évben.

Gyepfenntartó – 
Hosszú hatástartamú 
(Full Season)  
27+05+05+2MgO  
* 8-9 hó
Javasolt dózis: 50-70 g/m2

Ezzel a gyepműtrágyával időt takaríthat 
meg, hiszen elegendő egy évben csak 
egy alkalommal kijuttatni, és a teljes 
tenyészidőn át elegendő tápanyagot 
szolgáltat.

•  Tápanyagtartalmát fokozatosan, 8-9 
hónap alatt adja le.

•  Kiegyensúlyozott növekedést és erős 
gyökérzetet eredményez.

•  A gyep ellenállóvá válik a 
betegségekkel és a gyomokkal 
szemben.

Virágágyás (Flora)  
15+09+11+3MgO
* 5-6 hó
Javasolt dózis: 50-60 g/m2

A Scotts közkedvelt Osmocote-
technológiájával készült termék, amit a 
profi cserepes dísznövénytermesztők és 
faiskolások széles körben használnak. 

•  Különleges tápanyag-összetételének 
köszönhetően bőséges virágzást 
eredményez.

•  Hozzájárul az egész növény egészséges 
fejlődéséhez.

•  Virágágyásokhoz, fákhoz és cserjékhez 
is használható.

Gyepfenntartó – 
Közepes hatástartamú 
(All Round)  
24+05+08+2MgO  
* 4-5 hó
Javasolt dózis: 40-45 g/m2

Könnyen programba illeszthető termék, 
az egyedülálló burkolási technológiának 
köszönhetően hosszú hatástartammal. 

•  Jól kombinálható a Scotts Díszpark 
(Ladscaper Pro) Mohás foltokra 
és a Scotts Díszpark (Ladscaper 
Pro) Gyomirtó szer gyeptrágyával 
készítményekkel, és jól beilleszthető a 
különböző gyeptáplálási programokba.

•   Segíti a magról kelő fű és a 
gyepszőnyeg erőteljes és 
kiegyensúlyozott fejlődését.

•  Kiegészíthető a Scotts Díszpark 
(Ladscaper Pro) Őszi-téli felkészítő 
műtrágyával, amely felkészíti a gyepet 
a komolyabb hidegre.

Gyomirtó szer 
gyeptrágyával 
(Weed Control) 
22+05+05+2,4D + Dicamba
Javasolt dózis: 20 g/m2

Granulált gyepműtrágya, ami kiválóan 
irtja a legtöbb kétszikű gyomot, 
miközben serkenti a fű fejlődését, ami 
képes az elpusztult gyomok helyén 
keletkező kikopott foltokat benőni.

•  Évente vagy félévente történő 
alkalmazásával kiváló eredmény 
érhető el

•  Sűrű, gyommentes gyep kialakítását 
teszi lehetővé.

•  Megakadályozza az újonnan bekerülő 
gyomok kifejlődését.

Mohás foltokra 
(Moss Control)  
14+00+05+Fe
Javasolt dózis: 25-30 g/m2

Árnyékolt gyepfelületeken kialakuló 
mohás foltok megszüntetésére alkalmas 
készítmény.

•  Megakadályozza a moha fejlődését, 
miközben a táplálja a füvet.

•  Elősegíti a csupasz foltok gyors 
benövését.

•  Már néhány nap múlva szembetűnő 
eredmény.

Sun & Shade 
fűmagkeverék
A fényviszonyok nagymértékű 
különbsége bizonyos fűfélék számára 
kedvezőtlen. Ilyen esetben a Scotts 
Díszpark (Landscaper Pro) Sun & Shade 
fűmagkeverék a megoldás.

•   Eltérő fényviszonyokra tesztelt fűfajták 
egyedülálló keveréke.

•   Kimagasló árnyék- és taposástűrő-
képesség.

•  Ellenáll a perzselő napsütésnek is.

Performance 
fűmagkeverék
Rendkívül nagy teherbíró-képességű 
fűmagkeverék, aminek alapja a Scotts saját 
nemesítésű angolperje-fajtája, amiből rövid 
idő alatt mutatós, többhasznú gyepfelület 
alakítható ki.

•   Rendkívül jó ellenálló- és megújuló-
képességének köszönhetően jól bírja a 
rendszeres taposást, koptatást még ott 
is, ahol gyerekek, illetve házi kedvencek 
miatt igen nagy az igénybevétel.

•  Kimagasló teherbíró-képesség.

•  Kimagasló megújuló-képesség.

Finesse fűmagkeverék
A legmodernebb, legjobb minőségű 
fűmagkeverék, amit luxusminőségű 
fűfelületek, pázsitok kialakítására 
fejlesztettünk ki. 

•  Finom levelű csenkeszfélék dominálnak 
benne.

•  Finom szerkezetű, sűrű gyepfelületet 
képez.

•   Gyönyörű színhatás, jó taposástűrő-
képesség.

Teljes termékválasztékunk
      profi kertépítők
és kertfenntartók számára

Lapozzon, és ismerje meg 
teljes körű gyeptáplálási 
programjainkat, amik 
segítségével maximálisan 
kihasználhatja műtrágyáink 
teljesítményét.



Professzionális kertépítői programjaink

      a
gyepműtrágyákkal

Opcionálisan

Évszak Hónap All Round All Round PRe-WinteR

Tavasz

Márc.

Ápr.

Máj.

Nyár

Jún.

Júl.

Aug.

Ősz

Szept.

Okt.

Nov.

Tél

Dec.

Jan.

Feb.

Szezonban
2-szeri
alkalmazás

Opcionálisan

Évszak Hónap Full SeASon PRe-WinteR

Tavasz

Márc.

Ápr.

Máj.

Nyár

Jún.

Júl.

Aug.

Ősz

Szept.

Okt.

Nov.

Tél

Dec.

Jan.

Feb.

Szezonban
1-szeri
alkalmazás

Tudjuk, hogy nincs két egyforma kert. 
Ezért dolgoztunk ki több különböző 
programot, amelyek segítségével a lehető 
legtöbbet hozhatja ki műtrágyáinkból.
Ehhez arra van szükség, hogy a 
megfelelő fűmagkeverék mellé a 
megfelelő műtrágyatípust válassza, és azt 
a megfelelő időpontban alkalmazza. Így 
tartható fent a megfelelő tápanyagszint a 
talajban egész éven át.

Általános gyepfenntartó programok

A gyepfenntartó programok közül kiválaszthatja az 
Ön számára legmegfelelőbbet, attól függően, hogy 
évente hány alkalommal kíván műtrágyát szórni.

Egy kis odafigyelés a téli hónapokban lenyűgöző 
eredményt adhat tavasszal. A szezon végén 
(szeptember-október) kijuttatott Scotts Díszpark 
Őszi-Téli felkészítő gyepműtrágya segíti a növény 
felkészülését a téli fagyokra és hóval takart 
időszakra. Az így kezelt gyep télen is zöld marad, 
illetve kora tavasszal jobb kondícióban van, 
gyorsabban indul.

Tápanyag-utánpótlási programjaink 
figyelembe veszik a gyep, az edényes 
növények, valamint a cserjék és 
virágágyások tápanyagigényét, illetve az 
évszakonként eltérő viszonyokat, így a 
szárazságot, csapadékot és a téli hideget.
A következő néhány oldalról válassza ki 
a megfelelő kombinációt, hogy gyepe 
és növényei éveken át erősek, zöldek és 
egészségesek lehessenek.

Aszályos időszakban megfelelő tápanyagellátással 
növelhető a fű ellenálló képessége a forró, száraz 
nyári időjárással szemben.

Szárazságtűrést növelő program

Jelmagyarázat: 
  Kijuttatás időpontja  

Hatástartam hossza

Évszak Hónap MAintenAnce StReSS  
contRol  PRe-WinteR

Tavasz

Már.

Ápr.

Máj.

Nyár

Jún.

Júl.

Aug.

Ősz

Szept.

Okt.

Nov.

Tél

Dec.

Jan.

Feb.

Moha- és gyommentesítő programok

Mohamentesítő program
A nedves, árnyékos területeken a moha könnyen 
felüti a fejét a gyepben, és kezelés nélkül akár 
teljesen el is nyomhatja azt. A kezelést nyírás 
után végezzük el, illetve a moha visszaszorítása 
érdekében kerüljük a túlöntözést.

Megjegyzés: Friss telepítésű gyepen csak a 4. 
nyírás után alkalmazza ezt a típusú műtrágyát!
A műtrágyát ne használja szilárd burkolaton, 
mert vastartalma miatt rozsdás foltot hagy maga 
után! A kiszóródott műtrágyaszemcséket szárazon 
seperje le a felületről!

Gyommentesítő program 
A hatékony gyommentesítés a mutatós gyep alapja. 
A Scotts Díszpark (Landscaper Pro) Gyomirtó 
szer gyeptrágyával kiválóan írtja a gyepben 
leggyakrabban előforduló évelő gyomokat, például 
a pongyolapitypangot, a hereféléket és az útifüvet.
Kijuttatása tavasszal vagy kora ősszel is lehetséges.

Megjegyzés: A gyomirtós gyepműtrágyát kizárólag 
gyepfelületen alkalmazza. A készítmény ne 
kerüljön a cserjékre, virágágyásokba és edényes 
növényekre, mert komoly (perzselési, torzulási) 
kárt okozhat!

Opcionálisan

Évszak Hónap Weed contRol All Round PRe-WinteR

Tavasz

Már.

Ápr.

Máj.

Nyár

Jún.

Júl.

Aug.

Ősz

Szept.

Okt.

Nov.

Tél

Dec.

Jan.

Feb.

Opcionálisan

Évszak Hónap MoSS contRol All Round PRe-WinteR

Tavasz

Már.

Ápr.

Máj.

Nyár

Jún.

Júl.

Aug.

Ősz

Szept.

Okt.

Nov.

Tél

Dec.

Jan.

Feb.

14 15



Virágedények tápanyag-utánpótlása
A viszonylag szűk edényben, kis földtömegben élő cserepes 
növényeknek egész éven át folyamatosan szükségük 
van tápanyagra. Tőzeg alapú földkeverékek haználata 
esetén szükség van a mikroelempótlásra is, erre a célra 
a legmegfelelőbb az Osmocote Exact műtrágyacsalád. 
Március-áprilisi felülkezelés esetén használják a 8-9 hónapos 
hatástartamú Osmocote Exact Standard műtrágyát, májusi 
felülkezelés esetén az 5-6 hónapos hatástartamú Osmocote 
Exact Standard műtrágyát javasoljuk. A könnyebb adagolást 
segíti az Osmocote Exact tabletta használata.
Részletesebb információkat a Egynyári és balkonnövények 
brossúrában talál, vagy kérje személyes szaktanácsadásunkat.

Virágedények, virágágyások és cserjék 
tápanyag-utánpótlási programja

Virágágyások és cserjék tápanyag-utánpótlása
A virágágyások és a cserjék a kert leglátványosabb és legtöbb 
figyelmet kapó elemei, ezért nagyon fontos, hogy jól 
mutassanak.

A Scotts Díszpark (Landscaper Pro) Virágágyás (Flora) 
műtrágya hat hónapon keresztül folyamatosan táplálja a 
virágágyásokat és a cserjefoltokat, hogy azok szépek és erősek 
legyenek. Évi egy alkalommal, tavasszal célszerű kijuttatni, jó 
minőségű, tőzegmentes komposztba bekeverve, ami kedvező 
gyökérközeget és jó vízgazdálkodást biztosít.

Évszak Hónap tőzegMenteS
koMPoSzt FloRA

Tavasz

Már.

Ápr.

Máj.

Nyár

Jún.

Júl.

Aug.

Ősz

Szept.

Okt.

Nov.

Tél

Dec.

Jan.

Feb.

Intenzív gyeptáplálási program az 
újonnan kialakított, gyepszőnyeggel 
fedett felületek számára. A program 
a gyepszőnyeg-fektetetés időpontjától 
függően változtatható.

Az újonnan vetett gyepfelületek kiemelt 
gondoskodást kívánnak. Gyeptelepítő 
programunk egyszeri alkalmazásával a 
következő évre erős gyep alakul ki, és a 
továbbiakban az általános gyepfenntartó 
programok alkalmazhatók.

Gyeptelepítő/gyepfelújító program

Gyepszőnyeg-fektető program

Gyepszőnyeg-
fektetés

időpontja
Március Április Május Június Július Augusztus

Hónapok neW gRASS All Round  neW gRASS MAintenAnce neW gRASS StReSS 
contRol neW gRASS StReSS 

contRol neW gRASS neW gRASS

Már.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Fűmagvetés
időpontja

Április Augusztus

Hónapok FűMAg neW gRASS All Round FűMAg neW gRASS

Már.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.
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AccuPro 2000
Gyors, pontos műtrágyaszórást tesz 
lehetővé professzionális kertépítők és 
kertfenntartók számára. Az ejtőtartályos 
kiszórók egyenletes munkája és a 
repítőtárcsás készülékek gyorsasága 
egyesül ebben az eszközben.

• 42 literes tartálytérfogat.

•  Maximális szórási szélesség 2-6 méter.

•  A kívánt műtrágyaadag pontosan 
beállítható, mind a nagyobb, mind 
pedig a kisebb szemcseméretű 
műtrágyatípusok esetében.

•  Fűmagvetésre és homokszórásra is 
használható.

•  Szabadalmaztatott csavarvonalas 
repítőtárcsa az egyenletes és sűrű 
szóráskép érdekében.

•  Galvanizált acélváz, széles keret.

•  A nagyméretű felfújható gumikerekek 
fordulékonyabbak, és nem hagynak 
nyomot.

•  Meghosszabbított tolókar (91 cm), 
habműanyag markolat a komfortosabb 
használat érdekében.

•  Átlátszó tartályfedő burkolat a 
műtrágya védelme érdekében szél és 
eső ellen.

EdgeGuard Deluxe
Gyors és pontos műtrágyaszórás 
széles szóráskép mellett. Nagyobb 
gyepfelületekre, nagy kertekbe javasolt.

• 30 literes tartálytérfogat.

•  1,5 méteres szórásszélesség, 
kiváló fedés.

•  Tartálya és adagolószerkezete 
rozsdamentes acél, egyéb alkatrészei 
műanyagok.

•  Könnyen elfordítható terelőlemeze 
megakadályozza, hogy a műtrágya a 
virágágyásokra vagy utakra szóródjon.

• Tartós váz a megfelelő stabilitásért.

• Egyszerű használat.

• Készre szerelt állapotban szállítjuk.

AccuGreen 3000
Ejtőtartályos modell, amely kisebb 
területek pontos szórását teszi 
lehetővé. Így elkerülhető, hogy a 
műtrágyaszemcsék a virágágyásra, utakra 
vagy más nem kívánt helyre essenek. 
Alkalmazható fűmagvetésre is.

• 29,5 literes tartálytérfogat.

•  56 centiméteres szórásszélesség, 
tökéletes fedés.

•  Tartálya és adagolószerkezete 
rozsdamentes acél, egyéb alkatrészei 
műanyagok.

•  Könnyű a beállítást kezelni, így 
növelhető a kijuttatás pontosága.

• Tartós váz a megfelelő stabilitásért.

• Egyszerű használat.

• Készre szerelt állapotban szállítjuk.

Gyepműtrágya- 
szórók

A pontos kiszórás minden gyepműtrágyázási program sikerének 
alapja. Ezért fontos, hogy a megfelelő műtrágyaszóró eszközt 
válassza. A Scotts a professzionális kertépítők és kertfenntartók 
számára három megbízható modellt kínál.

Terméknév
(magyar)

Terméknév 
(angol)

Hatás-
tartam

Kijuttatási 
dózis
(g/m2)

Zsák-
méret

(kg)

Terület 
(m2) Edgeguard Deluxe Accupro 2000

  Beállítás Szórási
szélesség Beállítás Szórási

szélesség Kónusz

Gyepfenn-
tartó- Rövid 

hatástartamú
Maintenance 2-3 hó 35 15 450 7 2,4 m R 4,8 m 4

Gyepstarter New Grass 2-3 hó 35 15 450 7 2,4 m R 4,8 m 4

Kondicionáló Stress Control 2-3 hó 35 15 450 7 2,4 m R 4,8 m 4

Gyepfenn-
tartó-Közepes 
hatástartamú

All Round 4-5 hó 45 15 350 9 2,4 m T 4,8 m 4

Őszi-téli 
felkészítő Pre-Winter 4-5hó 45 15 350 10,5 2,4 m X 4,7 m 4

Gyepfenn-
tartó-Hosszú 
hatástartamú

Full Season 8-9 hó 60 15 250 7* 2,4 m R 1/2* 4,7 m 4

Virágágyás Flora 5-6 hó - 15  - - - - -

       

Gyomirtó szer 
gyeptrágyával Weed Control 6 hét 20  7 1,3 m L 3,7 m 8

Mohás fol-
tokra Moss Control 6 hét 30 15 500 8,5 1,3 m O 3,7 m 8

*a kiszóráskor kétszer áthaladva a területen, dupla fedéssel kijuttatva

Gyepműtrágyaszórók beállításai
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Mindig olvassa el a használati útmutatót!
A növényvédő szereket körültekintően használja!
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Scotts International B.V. is certified according 
ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

Scotts International B.V., Magyarországi Képviselet
Postacím: 2092 Budakeszi Pf. 113.
Fax: +36 (23) 451 236 
Mobil: +36 (30) 396 1252 (szaktanácsadás)
E-mail: ugyfelszolgalat@scotts.com
www.scotts.hu
www.scottsdiszpark.hu


