
40

Gyomirtás és műtrágyázás 
a gyepben
A GYEPBEN ELŐFORDULÓ KÉTSZIKŰ GYOMOK, A LÁNDZSÁS ÚTIFŰ, A PON-
GYOLAPITYPANG, A KEREKREPKÉNY, A FEHÉRHERE, A SZÁZSZORSZÉP SOK 
KELLEMETLENSÉGET OKOZ, TÖBBSÉGÜK IGEN NEHEZEN IRTHATÓ. EZEKKEL 
A GYOMOKKAL SZEMBEN EGYRÉSZT MEGFELELŐ FENNTARTÁSSAL; HELYES 
ÖNTÖZÉSSEL, NYÍRÁSSAL ÉS TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁSSAL TUDUNK MEGELŐZŐ 
VÉDELMET NYÚJTANI. OLYKOR AZONBAN NEM MARAD MÁS, MINT A GYOMIR-
TÁS. MEGSZABADULHATUNK-E A KELLEMETLEN GYOMOKTÓL ÚGY, HOGY EGY 
KEZELÉSSEL TÁPANYAGOT IS JUTTATUNK A FŰNEK?

A gyommentes gyep a telepítésnél kez-
dődik. A legjobban tesszük, ha nyár 

végén, ősszel vetjük el a fűmagot olyan 
területen, amelyen egész nyáron, még vi-
rágzás előtt (!) kikapáltuk, vagy totális gyo-
mirtó szerrel kiirtottuk, majd letakarítottuk 
a gyomokat. A tavaszi vetésnél mindig a 
gyom győz, a széleslevelű libatop, disz-
nóparéj elveszi az életteret a fejlődő fűtől. 
Az őszi telepítésnél a fű versenyképesebb 
a gyokkal szemben, előzetesen letisztított 
területen pedig abszolút győztes!

Ha azonban idősebb, legalább fél éves 
gyepben kell a kétszikű gyomokat kordá-
ban tartanunk, olyan szelektív gyomirtó 
szert kell választanunk, amely csak a két-
szikűeket pusztítja, az egyszikű füvet nem 
károsítja. Ahhoz, hogy a fű gyorsan felül 
tudjon kerekedni a pusztuló gyomokon, 
és rövid idő alatt benője a kikopott foltot, 
megfelelő módon táplálni is kell. Ezt a két 
feladatot egyszerre látja el a Landscaper 
Pro Weed Control gyomirtós gyepműtrá-
gya. Kétféle kétszikű irtó hatóanyagot, 
2,4-D-t és dicambát tartalmaz, valamint 
a Landscaper Pro Newgrass gyepstarter 
műtrágyában található hosszú, 8-10 he-
tes hatástartamú, lassú tápanyag-leadású, 
22-5-5 NPK-tartalmú szemcséket. Egy-

szerre gyomlál és táplál! Rendszeres, 
évi legalább kétszeri használatával 
hosszú időre megszabadulhatunk a 
gyepben gyakori kétszikű gyomoktól.
A Landscaper Pro Weed Control gyom-
irtós gyepműtrágyát márciustól szeptem-
berig, a gyomok intenzív növekedési idő-
szakában alkalmazhatjuk. Száraz lomb-
felületre, valamint fagymentes, de megfe-
lelően nedves talajra jutassuk ki. A jó ha-
tékonyság érdekében a kezelésket már 
tavasszal vagy nyár elején kezdjük meg. 
Legkorábban a fűnyírás utáni harmadik 
napon, vagy a következő fűnyírás előtt 
4 nappal javasolt kiszórni. Újonnan tele-
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pített gyepfelület esetén legkorábban a 
telepítés után hat hónappal alkalmazható 
a készítmény. A kikopott foltok felülvetését 
a kezelés után legkorábban nyolc héttel 
végezhetjük el. Évente legfeljebb két ke-
zelés végezhető. Erős gyomfertőzöttség 
esetén a kezelést hat hét múlva célszerű 
megismételni. A kezelést követő első 
négy fűnyírás alakalmával lekerü-
lő fűnyesedéket ne használjuk köz-
vetlenül mulcstakarónak más dísz-
növényekhez és ne komposztáljuk!

A Landscaper Pro Weed Control ja-
vasolt mennyisége 20 gramm/m2, amit 
egyenletesen szórjunk szét a gyepfelüle-
ten. A kiszórás során ügyeljünk arra, hogy 
a kezelt területek ne fedjék egymást, kerül-
jük a dupla dózist, illetve ne maradjanak 
kezeletlen sávok sem. Használjunk meg-
felelően beállított gyepműtrágya-szóró 
gépet. Egyes gyomok esetében a kezelést 
meg kell ismételni. Ha a kezelés előtt vagy 
után 48 órán belül nem hullott csapadék, 
alaposan öntözzük be a területet.
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Nyári gyepápolási tippek

• Nagy melegben a szokásoshoz ké-
pest 1-2 centiméterrel emeljük a tar-
lómagasságot, hogy kihasználjuk a 
fűszálak önárnyékoló hatását.

• Ritkábban, de nagyobb vízadaggal 
öntözzünk, hogy az akár 20-30 cen-
timéter mélyen húzódó gyökérzóna 
is átnedvesedjen. A talajfelszín ma-
radjon kissé szárazabb, amivel meg-
akadályozhatjuk az alga- és gomba-
foltok kialakulását, a gyommagvak 
kelését, illetve a kórokozó gombák 
által okozott sárgulás, foltosodás ki-
alakulását.

• A Landscaper Pro gyepműtrágyák 
rendszeres használatával tartósan jó 
kondícióban tartható a gyep, meg-
előzhető a gyomosodás, kikopás, 
sárgulás.

• Javasoljuk, hogy az ajánlott mennyi-
séget két menetben, fél-fél adaggal 
juttassa ki, fűnyírás után. Ha néhány 
napon belül nem várható csapadék, 
5-10 mm-es beöntözés ajánlott a ha-
tékonyság fokozása érdekében.


