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Álmai kertje valósággá válhat!
A Prenor Kft. 60 éve termeszt faiskolai
dísznövényeket Szombathelyen, az Alpokalja
lábánál. Nálunk több mint 800 féle díszfa,
cserje és fenyőféle várja leendő gazdáit, számos örökzöldből, minden igényt kielégítő
választékot kínálunk Önöknek.
Faiskolánkban idős, nagyméretű fák várják,
hogy elültesse őket kertjében
Ültessen tavasszal, és nyáron már a saját fái
árnyékában pihenhet! A földlabdás növények
mellett az egész éven át ültethető konténeres
növényekből is igen nagy a választékunk.
Cégünk a díszfaiskolai termesztés mellett
igény szerint megtervezi és meg is valósítja
kertjét. Valamint Szombathely város (2008.
évben a virágos Magyarországért környezetszépítő versen győztese) parkjainak fenntartásában is jelentős szerepe van a Prenor
Kft-nek. Saját- és az ország több pontján megtalálható partnerárudáinkban a széles
növénykínálat mellett minden egyéb kelléket is
megtalál, amire kertjében szüksége lehet!

Ne feledje, ha igazán szép kertre vágyik,
keresse a Prenor Kft. hazai termesztésű
növényeit.

Idén is a szomszéd kertje lesz zöldebb?
A kertépítőknek és parkfenntartóknak
készült, de könnyű kezelhetősége miatt mindenkinek - aki szép kertre vágyik - ajánljuk a
SCOTTS Díszpark műtrágyacsaládot. A szabályozott tápanyag-leadású műtrágyák hosszú
ideig rendelkezésre álló, környezetbarát tápanyag-ellátási megoldást nyújtanak a fű egészséges, folyamatos növekedése érdekében. A
Díszpark műtrágya szemcsék speciális burkolata megakadályozza, a tápanyagok azonnali
feloldódását, hosszabb a hatástartamuk, így
minden külső beavatkozás nélkül egyenletesen táplálják a növényeket. Így az ápolás
lényegesen kevesebb munka- és időráfordítással jár, az öntöző- vagy esővíz nem mossa ki a
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tápanyagokat. Hosszú
hatástartamú műtrágya
nélkül igen gyorsan
újra műtrágyáznunk
kellene. Az így táplált
gyep a földfelszín felett
erősebb és sűrűbb
zöldtömeget, a földfelszín alatt pedig hoszszabb,
mélyebbre
hatoló
gyökérrendszert fejleszt, jobban ellenáll a használati és a
nyírási stressznek, a szárazságot is jobban tűri
Megfelelő műtrágyahasználattal a többi munkaművelethez (nyírás, öntözés, szellőzetés)
képest jóval olcsóbban, gyors, látványos és
tartós eredményt érhetünk el a gyepfenntartás
során.
Néhány érv, hogy miért a Díszpark műtrágyák használatát javasoljuk:
o Kényelmes - egyenletes szemcseméret,
könnyen, egyenletesen kiszórható.
o Biztonságos - nem perzsel, nem sárgul,
nem ég ki a gyep
o Hatékony - Minden szükséges tápelemet
tartalmaz, erősebb, élénkebb színű gyepfelületet eredményez. Jobb taposás- és
szárazságtűrés
o Költségkímélő akár 1 kezeléssel egész
évre megoldott a tápanyagpótlás. Harmonikus
növekedést eredményez,
a fű gyökérzete mélyebbre hatol, így a vízigény
csökken. A lomb nem
nyúlik meg, így kevesebbszer kell nyírni a
gyepet.
o Rugalmas - A terméksor tagjainak segítségével rugalmasan, az
Ön igényei alapján tervezhető meg az egész
éves gyeptáplálási program.

A gyönyörű gyephez az út a gondosan
megtervezett, egész évre szóló táplálási programon át vezet. A Scotts Díszpark műtrágyák
leveszik az Ön válláról ezt a feladatot. A
Díszpark műtrágyákkal rugalmas
táplálási programok alakíthatók ki
a szezon és az igénybevétel jellegének megfelelően.
Ne feledje! Az öntözés és a
nyírás
mellett
kizárólag
kiegyensúlyozott táplálással
érhetjük el, hogy a gyep egész
éven át üde zöld, egységes és
egészséges maradjon, betöltse alapvető, a szépérzékre
és az egészségre egyaránt
ható funkcióját!
A Scotts termékeket már
internetes áruházunkban is
megvásárolhatja, ingyenes
házhozszállítással:
www.prenor.eu/scottsshop
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A feng shui művészete
A feng shui régi kínai művészet és tudomány,
melynek segítségével az egyedi igényeink
szerint alakíthatjuk kertünket. Talán már tapasztalhattuk, hogy a feng shuiról akartunk beszélni
valakivel és teljes elutasításra találtunk. Bőven
akad rá ok. A feng shui szigorúan véve tudományosan nem bizonyítható. Egyes kritikusok
úgy gondolják, hogy a józan paraszti ész elegendő és elégséges hozzá és gyakorlásához.
A kert kialakítását amúgy is saját elképzeléseink
alapján végeznénk el, akkor miért alkalmaznánk
a feng shui törvényeit, technikáját.
Ha megkérdezzük szomszédunkat, ismerősünket, vagy egy környékbeli idegent, mitől függ a
helység hangulata, akkor többnyire olyan válaszokkal találkozunk, mint a fénytől, színektől,
illatoktól, helytől, vagy esetleg más dolgoktól.
Készséggel egyet is érthetünk vele, csakhogy a
külső tényezőket sikerült számba vennünk.
Hiszen nyilvánvalóan más a hatása egy faágynak
a fémággyal szemben, vagy más benyomás
alakul ki bennünk, ha egy fehér festésű szobába

megyünk be, vagy egy zöldre festett falazatú
helységbe. Azonban eltart egy ideig, de egyszer csak előkerül az ember kisugárzása, mely
rávilágít a belső, nem látható tényezőkre,
melyek befolyásolnak egy helyiséget. Például
ha egy házban gyakran veszekednek, akkor a
ház „megjegyzi” ezt! Falun ezért beszélhetnek
válóházakról. Az ember morfogén mezőket hoz
létre, melyek adott helyen tárolódnak. Nem
tudjuk ugyan, hogy
korábban abban a
helységben két ember
veszekedett egymással, de érezzük „sűrű a
levegő”. Az ember az
érzelmeivel alakítja a
környezetét. Úgy öltözködünk, ahogy belül érezzük magunkat,
olyan autót vezetünk,
amilyen megfelel nekünk és olyan kertjeink
vannak, melyek illenek
hozzánk. Lehetséges
az, hogy az érzések
megváltoznak, ha egy
helyiséget külsőleg
formára, színre és
megjelenésre megváltoztatunk. Hiszen az
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erdőben is másképpen érezzük magunkat, mint
a sivatagban. A külső környezet kétségkívül
befolyásol bennünket. Épp ezért miért ne változtatná meg érzéseinket egy átrendezett kert?
Minden növénynek más - más jelentősége van
aszerint, hogy hol nő a kertben. Így érvényes
mindez az utakra, sövényekre, kövekre, kerti
kunyhóra egyaránt, melyek mind - mind a kert
kialakítási elemei. Mindegyiknek megvan a saját
maga jelentősége és befolyásolnak minket,
embereket.
A feng shui annak művészete, hogy kitaláljuk,
milyen céljaik vannak az embereknek az életben, és a környezetüket ennek megfelelően úgy
alakítsuk ki, hogy ezeket a célokat el is érjék.
A külső környezet úgy módosítható, hogy a
belső világ változhasson. Például egyes feng
shui szakértők a komposzt dombot negatívnak
állítják be, de ez önmagában nem elegendő egy
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állítás meghozatalára. Ha azonban a kapcsolatok területén található a komposztdomb, akkor
viszont sokat elárul a kapcsolatainkról. Lehet
termékeny vagy hanyatló is, attól függően milyen
minőségű a komposzt!
A hegyes levelű növények esetében is
találkozunk hasonló értelmezési paradoxonnal,
hiszen nem mindegy hol találkozunk vele, hol
helyezkedik el. A hegyes levelű növények
sá-csivel rendelkeznek, mely sebes áramlással
rendelkezik. Ha a belső nyugalom területén nő,
akkor nem kívánatos a növény, hiszen a dolgok
túl gyorsan zajlanak, az események túl gyorsan
peregnek ezen a területen és ez nem ide való.
Ellenben a karrier területén már homlokegyenest ellenkező a helyzet, ott nagyon is
maradhat, hiszen itt nagyobb hasznát vehetjük a
gyorsításnak.
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Füvet megfelelően
Az utóbbi évek teleihez képest hosszúra és
hidegre nyúlt tél, ha lassan is, de kezdi kilehelni magát és végre kopogtat a tavasz. Sőt,
olyannyira, hogy szinte a télből a nyárba léptünk áprilisban. Ennek jeleként a réteken és a
legelőkön kizöldült a fű és a kerti pázsit is üde
zöld a lehullott eső és a változékony, hűvös idő
hatására. Az azonban már problémás feladat,
hogy a gyep egész nyáron üde, egyenletes és
smaragdzöld legyen. Ehhez viszonylag sok
munkára és ráfordításra van szükség. Szép
gyepet fenntartani nem olcsó dolog! Nemcsak
a gyep létrehozatala, hanem megőrzése is sok
gondosságot, de legfőképp időt és pénzt
igényel.
Mit kell tennünk, hogy a gyep szép, ápolt
legyen? Faiskolánk ebben segít néhány
tanáccsal azok számára, akik nemcsak élvezni
szeretik a zöld, szép gyepet, hanem tenni is
akarnak érte.
Újítsuk fel gyepünket. Gereblyézzük le, vagy
menjünk végig a fűnyíróval, hogy a télen
elszáradt részeket eltávolítsuk. Árnyékos,
nedves helyeken a moha gyorsan elöli a füvet,
ezért távolítsuk el. Létezik vegyszeres
megoldás a Mohastop vagy a Mogeton. A
moha elszáradása után gyeplazítóval kiszedjük
a mohát, utána tartós hatású műtrágyával biztosíthatjuk az egész évi tápanyag-szükségletet.
Ezután feltétlenül
hengerezzünk,
mert a granulátumot a fűnyírógép turbo
hatása miatt
felszedi!
Szükség
esetén

gyomirtás- kézi vagy
vegyszeres formában
megoldható! Az utóbbihoz
használjunk
Gyomstop
vagy
Dikophar gyomirtószereket. Nyírás után
közvetlenül tilos, 1
hét múlva, de inkább
7-10 nap napig ne
vágjuk a füvet. A fenti
szereket többek között 1195 Budapest,
XIX. Árpád u. 23.
szám alatti gazdaboltban megkaphatjuk,
nagyon fontos, hogy
szaktanáccsal együtt.
Virágos
gyepeket
nem szabad gyomirtani és az első kaszálást is
csak a hagymások elvirágzása és visszahúzódása után végezzük el. (hóvirág, tőzike,
stb)
Új gyep létesítésénél ügyeljünk a sorrendre:
1. Vegyszeres gyomirtás - Glialka
2. Egy hét múlva tereprendezés
3. Tápanyag (komposztált marhatrágya) bedolgozása - ásós rotálás, szántás
4. Gereblyézés - hengerezés
5. Néhány hétig várjunk az ülepedésre
6. Az időközben kikelt gyomokat gereblyézéssel vagy gyomirtóval (Glialka) távolítsuk el
7. Fűmagvetés 50 gr/m2 mennyiségben, akkor
is, ha kevesebbet javasol valaki. Az adagot
megfelezzük, és egyszer hosszában, egyszer keresztben elszórjuk.
8. Szöges hengerrel, vagy gereblyével bedolgozzuk.
9. Hengerezzük meg keresztben és hoszszában.
10. Locsolás: 7 - 10 nap a kelési idő.
Ha a csírázó mag egyszer visszaszárad,
tönkremegy a munkánk!
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Ilyenkor nagyon jó az
automata öntözőrendszer, amit óránként
üzemeltetünk kis adagokkal. Az öntözőrendszer telepítését a talajmunka (ásás, rotálás,
stb.) után végezzük el. Külön körökön
működtetve a fák, sövények, bokrok öntözését
a gyeptől!
A nyírás! Ollóval, kézi vagy motoros fűnyírógéppel nyírhatjuk a gyepet, de a szerszám
éles legyen, hogy elvágja és ne szecskázza fel
a fűszálakat. A gyepet minden
héten nyírni kell úgy, hogy a
megmaradt tarlón a fűszálak
4-5 cm hosszúak legyenek. A
kaszálék nem maradhat a
gyepen, azt vagy a gép szedi
fel, vagy magunk gereblyézzük
össze. A kaszálék a komposztot
gazdagítja, de ahhoz, hogy
gyorsan elkorhadjon, össze kell
keverni egyéb szerves kerti hulladékokkal.
Az őszi telepítésű, fiatal gyepet
ajánlatos a nyírás után meghengerezni, mert ez elősegíti a
fűtövek bokrosodását, minthogy a gyepet alkotó fűfélék
minden szárcsomónál képesek
gyökeret fejleszteni.
A mi, aszályosra hajlamos klímánkon a rendszeres és bőséges
öntözés elengedhetetlen követelménye a szép pázsitnak. Bár
például ezzel a problémával tavaly
nyáron nem kellett szembenéznünk
a gyakori csapadék okán. Lehetőleg este, (automata öntözőrendszerrel éjjel) öntözzünk, de
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feltétlenül kerüljük el az öntözést
napsütéses időben, mert akkor igen nagy a
víz párolgási vesztesége. Vigyázzunk! A túlöntözés sem jó, amellett, hogy magas vízdíjat is
kell mellette fizetnünk! A túlöntözés gyakran
okozhat gombásodást, stb.
A rendszeresen nyírt gyep igen sok tápanyagot
veszít, ezért most tavasszal, feltétlenül szükség van a trágyázására.
Nincs olyan gyep, amelyben ne jelennének
meg a gyomnövények. Ezek
közül a legagresszívebbek a
tarack, a moha, a gyermekláncfű, a széles levelű útifű,
újabban pedig a madársóska.
Keskeny pengéjű gyomásóval
vagy vegyszerrel szabadulhatunk meg tőlük.
Az idősebb gyepek felújítása el
sem képzelhető levegőztetés
nélkül. Erre most már kiváló
kézi és motoros gépek állnak
rendelkezésre, amelyek meglazítják az öntözés és a taposás
következtében megülepedett
talajt. A módszer nálunk még
nem elterjedt, érdemes kipróbálni!
Aki mindezt teljesíti, az bízvást
örülhet a szép pázsitjának! És
május közepéig még lehet új
gyepet is telepíteni!
Sikeres munkát, szép gyepet
kíván Önnek Szűcs Attila
kertészmérnök,
növényvédő szakmérnök.
Tel.: 06/30/9515648

Florasca földkeverékek
Vegasca földkeverék
Hansági tőzeg
Komposztált marhatrágya
Cofuna

Biotermesztésben ajánlott termékeink:

FLORASCA HUNGARY KFT.
9354 OSLI, Tőzegüzem
Elérhetőségeink: Tel./fax: 96/250-331, 96/690-030
e-mail: florasca@florasca.hu
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Az extenzív és intenzív zöldtetőépítéshez külön
földkeverékeket ajánlunk!
Egyedi igényekkel keresse munkatársainkat!!!

Hansági tőzegeket, tőzeg alapú földés tápanyagkeverékeket kínálunk.
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