Nézze meg
kisfilmünket!

Miért fontos a gyepanalízis?
Diagnózis nélkül nincs eredményes gyógyítás,
a hiba feltárása nélkül nincs hatékony javítás,
gyepanalízis nélkül kockázatos és költséges szemfényvesztés
beavatkozni a gyeppopuláció életébe!
Minden kert más és más adottsággal rendelkezik, a szakértõ szem
számára nyitott könyvként olvashatók a körülmények,
fenyegetettségek, vagy az emberi beavatkozás miatt kialakuló
anomáliák, betegségtünetek okai, összefüggései. Mindezek nagy része
mérhetõ, avagy sajátos jellemzõkkel körülírható. Annak érdekében,
hogy az adott gyep egyedi feljavítását szakszerûen el tudjuk végezni,
szükséges az alapos (de az ésszerûség határain belül értelmezhetõ
mélységû) megismerését vizsgálatokkal biztosítani, annak
eredményét összegezni, azt partnereink elé tárni.

Milyen vizsgálatokat végzünk el a gyepanalízis során?
A kezelendõ gyepfelület terület nagyságának felmérése
A föld szerkezetének vizsgálata biopsziával
A föld PH értékének mûszeres meghatározása
A föld nedvességtartalmának mûszeres ellenõrzése
A gyep összetételének fajtajellegû meghatározása
A fû/gyom arány megállapítása
A gyomok írthatóságának kategorizálása
Gyepbetegség tünetek diagnosztizálása
Talajkártevõk létének felderítése
Más növényzet gyepre gyakorolt hatásának ismertetése

Mit kezdj a kapott információkkal?
A Pázsit Doktor a vizsgálat eredményeként
összeállít egy szolgáltatási javaslatot
árajánlattal.
Ez a javaslat tartalmazza az elvégzendõ
munkák:

HELYSZÍNI
gyep analízis

Mi várható a gyepanalízis eredményeképpen?
A gyep aktuális állapota és a megrendelõ igényeinek
összevetése eredményeként közösen törekszünk optimális
módszert választani.
A következõ kérdésekre adjuk meg a választ:
A gyep újratelepítését vagy feljavítását érdemes
megfontolni?
Gazdaságosan menthetõ –e még a gyep?
Milyen gyeptelepítési módszert érdemes választani?
Szükséges-e a talajszerkezeten változtatni? Ha igen,
hogyan?
Milyen egyedi igénypontok alapján kell a kerti öntözõ
rendszert szakszerûen beállítani?
Mit várhatunk a meglévõ gyep populációtól?
Lehet-e a fellelhetõ gyomokat irtani, ha igen milyen
eredmény várható?
Gyógyíthatók- e a gyep fennálló betegségei, milyen
feltételek mellett?
Vannak-e kártevõk? Milyen módszerrel lehet õket
visszaszorítani?
Mikor érdemes gyeplazítást végezni?
Hogyan kell a helyi adottságoknak megfelelõen
szakszerûen füvet nyírni?
Megfelelõ-e a jelenlegi gyepgondozás gyakorlata?
Hogyan alkalmazkodjunk a környezeti tényezõkhöz?
Szükség van e más speciális beavatkozásra?
Hogyan kövessék a munkafolyamatok a technikai
sorrendet?

A gyepanalízis díja: bruttó 10.000 Ft

•megnevezését
•tervezett idõpontját
•a munkák várható idõtartamát
•költségét.
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Gyeptelepítés veszõdség nélkül
Két valós mumus: Tereprendezés és a talaj-elõkészítés.
Tervezés után a gyakorlati gyeptelepítés a terep rendezésével veszi a kezdetét. Aki tartósan szép pázsitot szeretne, az alaposan gondolja
át ezt a munkafolyamatot, mert a legtöbb bosszúságot és költséget ennek elnagyolása szokta okozni. Egy házépítést vagy felújítást
követõ kert terepfelszíne, talajszerkezete a legritkább esetben megfelelõ egy szép kert kialakításához. A kertben nem azért nem temetünk
el sittet, mert tilos, hanem azért mert biztos, hogy késõbb nekünk okoz jóval több munkát és könnyíti jelentõsen pénztárcánkat. A
gondozott pázsitgyep tíz-tizenöt évig is kitart, a telepítésnél nem célszerû elspórolni sem a szükséges munkafolyamatokat, sem az
anyagokat.
Mire érdemes figyelni tereprendezéskor? A házépítés vagy felújítás végén már mindenki siet, szeretne túl lenni az egészen.
Legtöbbször elõforduló probléma a föld minõsége, nem úszhatod meg büntetlenül, hogy ne ellenõrizd vagy ellenõriztesd a lerakott töltõilletve termõföldet. Ha véleménykülönbség van, ne engedd leborítani sem!
A következõ buktató a rosszul beállított terepmagasság, magyarul: alacsony, vagy magas a színt. Ennek édestestvére, hogy egyenetlen a
termõréteg vastagsága, 20 cm-nél kisebb víz és tápanyag megtartó termõréteg hiányában, a késõbbiekben folyamatos pótlásra lesz
szükség. Ha a felület talajminõsége, nem megfelelõ, annak javítására tõzeget, kvarc homokot, szerves és szervetlen tápanyagot kell
szétteríteni és Aki
a talajba
dolgozni.nem fektet, megfosztja magát az egyetlen biztos védelemtõl és a jövõben kiszolgáltatja magát ennek a
vakondhálót
"kis kerti terroristának".

Ki válassza a gyepszõnyegezést?

A gyepszõnyeg elõnyeit általában a gyorsaságban, azonnali díszértékében
szokták megjelölni. Mindjárt meg is jegyezném, hogy ez nem jár együtt a
haladéktalan igénybevétel lehetõségével, a gyepszõnyegnek is kell idõ,
amíg legyökerezik, de legalább ott van. Ha a láb még nem is illetheti, de a
szem már gyönyörködhet benne.
Több oka is lehet annak, hogy a gyepszõnyeg mellett döntünk:
• A leggyakoribb, hogy mielõbb szeretnénk a gyepet igénybe venni.
• Az is elképzelhetõ, hogy kisgyermekek vagy nagy mozgásigényû kedvenc
kutyánk élettere és a frissen kelõ fû kímélete, reálisan nem
összeegyeztethetõ.
• Próbálkoztunk már vetéssel, de nem igazán sikerült.
• Tarackfertõzés után ily módon védekezünk, vagy csak a terület kicsi és az
ár-értékarány miatt már mindenképpen megéri a gyepszõnyeg terítése.
Óva intenék mindenkit, aki még nem csinált ilyet, hogy szakszerû segítség nélkül, könyvbõl olvasva nekiálljon! Ne feledjük, azért több
rutin kell hozzá, mint egy szõnyeg leterítéséhez! Az elégtelen elõkészítés, a szabás és a talajkapcsolat munkálatai mellett, a
gyakorlatlanul rakott gyepszõnyegek több mint fele, az elsõ hónapot követõen gombabetegségnek esik áldozatul.

Miért érdemes a

HIDROVETÉST
választani?
Ha nem a gyepszõnyeg mellett döntesz, vetned kell! A
gyepszõnyeg mire a kertbe kerül legalább ”kétéves
Nagyfiú”, ellenben minden kelõ vetés „ma született
baba”, az összes evvel járó jelentõs kockázatokkal. A
házilagos, hagyományos vetések elenyészõ százaléka
sikerül elsõre kifogástalanul. Nem véletlen, hogy
jelenleg a világ nagyobb hányadán már nem csak az
ipari gyepeket, de a lakókerti gyepeket is hidrovetés
módszerével telepítik, jelentõsen csökkentve a
fenyegetettségek mértékét.

Ha szakszerû segítségre van szükséged, hívd a Pázsit Doktort!
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Gyönyörû pázsitgyep nyûg nélkül?
Minden évben valami új fenyegetettség jelentkezik? A valamikor
csodaszép gyep foltos, színehagyott, ritkul, gyomosodik, mohásodik,
csúnya. És mi ez a sok kis nyavalyás a fûben? Szeretném szépnek
látni a gyepemet! Mindig, nem csak kampány-jelleggel.

A smaragd zöld pázsitgyep titka a növény élettani
igényeit szolgáló rendszeres gondozás
Tápanyag A telepítés alkalmával kijuttatott tápanyagokat a gyep rövid idõn belül felhasználja. A
fûfélék igényes növények, ha nem kapják, meg idõben táplálékukat elõször színvesztéssel, késõbb a
pusztulás jeleivel üzennek, ezért a talajt rendszeresen tápanyaggal fel kell tölteni! A pázsitdoktorok
igényes a gyep életciklusához és az évszakok változásához idomuló étrendet állítottak össze, mely
nem a környezetet terhelõ kemikáliákra, hanem az ökogazdálkodásban használatos élõflórákra
alapoznak.
A Moha a gyepet nem csak elcsúfítja, de át is veszi életterét. Felületi megjelenésén túl jelzi, hogy a
talajviszonyok szélsõségesen romlanak, beavatkozásra van szükség, hogy milyenre a
gyepanalízisbõl kiderül.
Gyeplazítás, mikor fellélegzik a gyep. A gyepfelületen az elpusztult növényi részek folyamatosan
aláhullnak, és a természet körforgása során, bedolgozódnak a talajba. Az intenzív lakókerti
gyepkultúra fenntartása mellett éghajlati övünkben a lebomlás azonban lassúbb, mint az
szükséges lenne, ennek okán, a talajon filcréteg képzõdik, melyet tavasszal vagy õsszel el kell
távolítani, ellenkezõ esetben a gyep „megfullad” (nem jut tápanyaghoz, vízhez és levegõhöz sem)
Ennek megelõzésére ajánljuk gyeplazító szolgáltatásunkat.
Gyomirtás Sokan már a talaj-elõkészítés nem megfelelõsége miatt kénytelenek szembe nézni a
gyomosodás jelenségével. De mindenkit megnyugtatnék, minden vetett gyep ameddig el nem éri az
ökológiai egyensúlyt, vészesen és visszatérõen gyomosodik. Ha a gyepet elhanyagoljuk, minden
késlekedéssel rontjuk a késõbbi gyomirtás kilátásait.

Minden évszak más gyepbetegséget hozhat?
A gyepbetegségek súlyosságukat tekintve különbözõ lefolyásúak, diagnózis, szakértelem és gyakorlat nélkül a házilagos beavatkozások
eredménye nem csak kétséges, de sok esetben káros is lehet. A leggyakrabban elõforduló gyepbetegségek rendszertanilag a gombák által
okozott betegségek, melyek nagyobb része talajlakó, ami azt jelenti, hogy a tünetmentesség nem jelent minden esetben gyógyulást, a
talajból újra támadhat.
Kártevõirtás
Minden évben más és más kártevõ szaporodik túl. Cserebogárpajor, hangya, lótücsök, hogy csak a leggyakoribb „rossz fiúkat” említsük,
akik megakadályozzák, hogy élvezzük pázsitgyepünk osztatlan örömét.

Vesszen a sok kis nyavalyás! „Ilyen szép még nem volt a gyep.”

Mentsük, ami még menthetõ!
Megoldás a gyepfelújítás!
„Lassan lepukkan a gyep. Egyre rosszabb pedig, úgy
gondolom, foglalkozunk vele.”
Természetesnek tartjuk, hogy néhány évente kifestetjük a lakást,
mert színehagyottak lesznek a falak. Fessük újra a kertet is!
Hazánkban a kertek zöldjének túlnyomó részét a gyep adja. A
pázsitgyep élõ organizmus amely, két-három év alatt felhasználja a
telepítéskor kijuttatott tápanyagot, a használat mellett megkopik,
ritkul, megbetegszik, gyomosodik, manapság már inkább a mezõre
hasonlít. Elõzzük meg az elkerülhetetlen költséges újratelepítést!
Anyagilag is jobban jövünk ki, ha valamit karbantartunk, ráadásul
nem kell végignézni a lepusztuló kert látványát!

Kérdezzük meg a Pázsit Doktort hogyan bonyolódik!
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Kertészek
Hogyan szabadulj meg a "nem szeretem"
munkáktól? Milyen munkákat vesznek le a
vállamról a Pázsit Doktor Kertészek?
A Pázsit Doktor Kertészek olyan 2-3 fõbõl álló fenntartó jellegû
kertészeti feladatokat ellátó egységek, akik a Doktorok
gyepgondozási munkáját segítik avval, hogy a speciális
gyepápolási munkákon kívül ellátnak minden olyan
feladatot, ami összefüggésbe hozható a gyeppel és kerted
képét javíthatja.

Miért érdemes a Pázsit Doktor Kertészeket választani?
Kertészeink kis létszámú rendkívül rugalmas egységben dolgoznak, hogy jól tudjanak alkalmazkodni a
kerttulajdonosok eltérõ egyedi igényeihez. Egy adott területen mindig ugyanaz a szakember képvisel bennünket, így
elkerülhetjük a több emberen átfolyó információk torzulását. A Pázsit Doktor Kertészek folyamatos
munkakapcsolatban állnak a területi Pázsit Doktorral, a közös munka végzésekor nem kell a különbözõ brigádok
közötti szakmai kapcsolatot Önnek tartani.

A Pázsit Doktor Kertészek további elõnyei:
• Kollegáink tudásban felkészültek, tapasztaltak. A kertészek
folyamatos szakmai fejlõdését a Pázsit Doktor hálózat képzései
biztosítják.
• Ugyanavval az emberrel állapodsz meg, mint aki kijön dolgozni.
Mindig tudni fogod, hogy mi és miért történik a kertedben!
• A Pázsit Doktor Kertészek idõterv szerint dolgoznak, ezért nem
késnek és mindenre annyi idõt szánnak, amennyit a munka
megkíván: Se többet, se kevesebbet!
• Kertész kollégáink megjelenésükben, viselkedésükben és
munkakultúrájukban, az alkalmazott munkagépek és szerszámok
tekintetében is európai színvonalon állnak helyt.

Amennyiben a következõ feladatok
valamelyikében segíthetünk, hívjon
bizalommal:

Fûnyírás, gyeppótlás, gyepszõnyegezés
Tavaszi és õszi kerttakarítás, karbantartás
Permetezés, növényvédelmi metszés, tápanyag
Növények formázása, visszavágása, sövényvágás
Vetés-elõkészítés, talaj-elõkészítés
Alkalmi vagy folyamatos kertgondozás, növényápolás

Kihozzuk kertjébõl a maximumot!
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Tuják probléma nélkül
Hazánkban a magánkertek egyik legkedveltebb
növénykultúrája az örökzöldek csoportja. Sajnos azonban
sok esetben a velük való törõdés háttérbe szorul más
kultúrnövényekkel szemben, mondván ezeket a növényeket
csak öntözni és igény esetén vágni szükséges. Szerencsés
esetben a tuják vagy más örökzöldek gond nélkül
cseperednek, de éppen akkor, amikor már kertünk
ékességeivé válnak és komoly eszmei, valamint anyagi
értéket is képviselnek, lép fel élettani krízis helyzet, támadja
meg kórokozó vagy károsító, mely a tetszetõsséget rontja, vagy gyors leromlás mellett a növény elpusztulásához vezet. A
koros örökzöldek igényes megjelenése sokkal több ápolást követel, mint más növények, amit az egyedek fajtajellegükbõl
adódó grandiózus látvánnyal és hosszú élettartammal hálálnak meg! A Tuja Doktor® csapata növényvédelemben jártas
szakemberek társulása, akik az alapképzettségükön felül rendszeres posztgraduális képzéseken sajátítják el és építik be a
mindennapok gyakorlatába a biotechnológia élenjáró eredményeit annak érdekében, hogy megadjanak az örökzöld
növényeknek minden olyan segítséget, amely lehetõvé teszi, hogy sok-sok éven keresztül kertünk ékességei maradhassanak!

Tujatakarítás
Tápanyagpótlás
Kártevõirtás
Betegségkontroll
Méretre igazítás
Formázás

„Hát a fiúk nagyon értenek a tujákhoz”
www.tujadoktor.hu

Iratkozz fel a tujadoktorok hírlevelére!
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Speciális kertészeti munkák dilemma nélkül
Lyuggatásra a gyepnek általában akkor van szüksége,
ha már elmúlt 4-5 éves a talajtömörödésre hajlamos, ennek okán vízelvezetési és
tápanyag bejuttatási problémákkal kell szembesülnünk. A tömörödés
lepusztuláshoz, az eredeti populáció elvadulásához, gyomosodáshoz vezet. Ne
feledje, olcsóbb és egyszerûbb karbantartani, mint újrafüvesíteni! Három- négy
évente ez a komolyabb beavatkozás megéri. A lyuggatást érdemes összekötni a
felülszórással (Top dressinggel) melyet kvarchomokkal vagy humusszal tanácsos
végezni a talajadottságok függvényében. A munkafolyamatot itt megnézheted.

Homokszórás

eszközével élni abban az esetben célszerû, ha a talaj visszatömörödését
kívánjuk megelõzni. A lyuggatás során keletkezett csatornákat ily módon homokkal töltjük fel,
biztosítva általa a víz mélyebb rétegekbe jutását. Ezeket
a munkálatokat õszidõre tervezzük, mert a homok
talajba dolgozását a tél is elõsegíti. A felülszóró anyagot
(jelen esetben homok) magágyként is használhatjuk, így
a felülvetést is egyidejûleg elvégezhetjük. A
munkafolyamatot itt megtekintheted

Öntözõrendszer slamasztika nélkül
A kertben lévõ mûszaki berendezések nagy könnyebbséget
jelentenek, de azok meghibásodása kellemetlen meglepetést is
okozhat. A gyeppel kapcsolatos legfontosabb technikai rendszer
az automataöntözõ. Víz nélkül nincsen élet a kertben sem, ezért
ezt a problémát kiemelten kezeljük. A tél elmúltával gyakran
találkozni az elfagyás, szétcsúszás, elállítódás, részleges vagy
teljes leállás rendellenességeivel, ugyanakkor az élet velejárója az
áthelyezés, felújításra való igény. Munkatársaink a tervezés és a
telepítés mellett ezeken a fennakadásokon is átsegítik.

Kertépítés bonyodalmak nélkül
Az, hogy kertépítõink Magyarország
legtöbb szakmai versenyét nyerik,
szinte közhelyizû, természetes így az
is, hogy szakmai és technológiai
felkészültségük kimagasló. Tanítják,
szervezik és élettel telítik szakmájukat.
Kosztka Ernõ
De a magyar kertépítõk közt sok a jó
szakember, ami a fûszert jelenti az a kreativitás, az
empátia, a megrendelõvel való együttálmodás.

Nem is gondolnád, hogy egy ingerszegény kertbõl Csodaország válhat.

"A kert több mint, gyep és négy oldal tujasor!"

Vámos Betty kerttervezõ

©2003-2016 Pázsit Doktor Minden jog fenntartva! - www.PAZSITDOKTOR.hu

7

Elérhetõségek
Budapest és Pest megye Pázsit Doktorai:
Észak-Buda
Észak-Buda Dunazug
Közép-Buda
Budai hegység
Dél-Buda
Észak-Pest
Dunakanyar bal partja
Közép-Pest
Dél-Pest

Vidéki Pázsit Doktoraink:
Fejér megye
Balaton part
Bács-Kiskun megye
Tolna megye
Baranya megye
Csongrád megye

Pázsit Doktor Kertészek és Tuja Doktorok:
Észak-Pest
Dunakanyar bal partja
Budai hegység
Közép-Buda
Észak- Buda
Dél- Buda
Észak- Buda Dunazug
Dél- Pest
Közép-Pest
Fejér megye
Balatonpart

www.PAZSITDOKTOR.hu

Orlik Attila
Pallagi Ferenc

06-30/249-3978
06-20/221-9021

Bárány László

06-20/433-4918

Bergendi Gyõzõ

06-70/383-3303

Bárány Szabolcs

06-20/551-6673

Kovács Gyula
Balogh Zsolt

06-20/383-6852
06-20/581-7016

Molnár Antal

06-20/3300-655

Ivanics Balázs

06-70/454-6654

Rab Zoltán
Lang Szabolcs

06-20/329-7322
06-30/680-0098

Petrovics Gyula

06-70/315-3267

Kovács Benjámin

06-70/882-6900

Gulyás György

06-70/322-8833

Földesi Zsolt

06-70/881-1602

www.TUJADOKTOR.hu

