
 

Korábban Scotts Díszpark 
Csak a név változott, a minôség változatlan.



A Landscaper Pro előnyei
Az Everris a világ egyik legnagyobb kertészeti 
alapanyag-gyártó vállalata. Kísérleti központ-
jai összesen 85 hektár területtel rendelkeznek. A 
Landscaper Pro műtrágyák  és fűmagok minden 
igényt kielégítő választéka a legmegbízhatóbb és 
legeredményesebben használható termékcsalád. 
Magasan képzett kutató-fejlesztő csapatunk fo-
lyamatosan azon dolgozik, hogy minél magasabb 
színvonalú és innovatívabb termékeket tudjunk 
kínálni.

MAINTENANCE
2-3 hónap  

Kiegyensúlyozott tápanyag-összetétel, hosszú hatástartam, így évente kevesebb kezelés elegendő. Gyors, 

látványos zöldítő hatás. Tartósan egészséges gyep érhető el vele.

2-3 hónap
A fű sejtfalait megerősíti miközben elegendő tápanyagot is biztosít. E két hatásnak köszönhetően jobban 

átvészeli a szélsőséges viszonyokat a gyep. 

3 hónap)

Kiegyensúlyozott tápanyagellátást biztosít, használatával a fi atal fű érzékeny gyökerei gyorsabban 

fejlődnek. Elősegíti a csíranövények gyors fejlődését, az új, erős gyepfelület kialakulását rövid idő alatt. 

Az erős növények néhány hónap alatt elfojtják a betelepülő gyomokat.

4-5 hónap  

Más termékekkel, így a Landscaper Pro Moss Control+Fertilizerrel, vagy a Landscaper Pro Weed 

Control+Fertilizerrel kombinálva használható, így átfogó gyepműtrágyázási program dolgozható ki. Segíti 

a fi atal növények gyors fejlődését, hogy rövid idő alatt erős, kiegyensúlyozott lomb és gyökértömeg-arányú 

gyepfelület alakuljon ki. Pre-Winterrel együtt alkalmazva segíthetjük a gyep felkészítését a téli hónapokra.

4-5 hónap

Magas káliumos összetételénél fogva- megfelelő tápelemarányt biztosít annak érdekében, hogy a gyep 

minden probléma nélkül átvészelje a telet, és tavasszal gyorsan fejlődésnek induljon. Gyakorlatilag nincs 

tápanyag-kimosódás.

8-9 hónap  

A tápanyagok 8-9 hónap alatt fokozatosan táródnak fel. Évente akár 1 kezelés elegendő, és 

kiegyensúlyozott növekedést, fejlett gyökérzetet biztosít. A fű ellenáll a betegségeknek és jó gyomfojtó 

hatású. 

6-8 hét
Évente egy vagy két alkalommal használható kíváló eredménnyel. Segítségével sűrű, gyommentes gyep 

alakítható ki. Hatása tartós, védelmet nyújt az újragyomosodással szemben is. 

6-8 hét
Mohásodás csökkentő hatása mellett serkenti a fű növekedését, így a moha miatt kikopott foltokat gyorsan 

benövi a gyep. Néhány nap alatt látványos hatás.

5-6 hónap
Egyedülálló tápanyag-összetételének köszönhetően elősegíti a bőséges virágzást, a növények egészséges 

fejlődését. Használhatjuk virágágyásokban, díszfák- és díszcserjék táplálására is. 

: burkolt, szabályozott tápanyagleadású;           : burkolt, szabályozott tápanyagleadású;           2: lassított tápanyagleadású
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 A növényvédő szert tartalmazó készítményt körültekintően alkalmazza!  

Használat előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót!
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MAINTENANCE

(2-3 hónap)

Gyepfenntartó-

Rövidhatástartamú
24 0.2 23.8

(2-3 hónap)
Kondicionáló 1.0 15.0 22

(3 hónap)
Gyepstarter 20 4 16 20

(4-5 hónap)

Gyepfenntartó- 

Közepeshatástartamú
24 5.5 6.5 12 2

 (4-5 hónap)
Őszi-téli felkészítő 1.1 12.9 2

(8-9 hónap)

Gyepfenntartó – 

Hosszúhatástartamú
27 4.5 5.5 17 2

 (6-8 hét)

Gyomírtó szer 

gyeptrágyával
22 0.9 10.1 11

 (6-8 hét)

Mohás foltokra 8.1 4.3 5.6 0 0 8.0

 (5-6 hónap)
Virágágyás 6.4 8.6 3

A növényvédő szert tartalmazó készítményt körültekintően alkalmazza! Használat előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót!



Fűmag-választékunkban minden célra 
megtalálja az ellenálló és mutatós, 
csúcsminőségű fűfajták ideális keverékét.

Performance
fűmagkeverék

A kiemelkedő taposástűrés érdekében az Everris saját fejlesztésű 

angolperje fajtáit tartalmazó keverék, amely segíti  a gyep gyors 

fejlődését, amellyel mutatós és többcélú gyepfelület alakítható ki.

Csomagolás 5 kg-os és 10 kg-os 

Dózis 25-35g/m²

Finesse
fűmagkeverék

A kor követelményeinek megfelelő, csúcsminőségű fűmagkeverék 

amellyel igen mutatós díszgyep alakítható ki közparkokban és 

magánkertekben egyaránt.

Csomagolás 5 kg-os és 10 kg-os 

Dózis 25-35g/m²

Sun & Shade
fűmagkeverék

Csomagolás 5 kg-os és 10 kg-os 

Dózis 25-35g/m²

A változó fényviszonyokat a legtöbb gyep nehezen viseli.

A Landscaper Pro Sun & Shade fűmagkeveréket éppen erre fejlesz-

tettük ki.

ideig vizsgáltunk különböző fényviszonyok mellett.

A Supreme kiváló fűmagkeverék olyan esetekre, amikor az esztétikai 

megjelenés és a magas taposástűrés egyszerre jelentkező követ-

elmény. Hibrid rétiperje fajtát tartalmaz, aminek agresszív rizómái 

erős és sűrű gyepet alakítanak ki. A fűmagok csírázását az Everris 

SmartStart bevonat gyorsítja.

Supreme
fűmagkeverék

Csomagolás 10 kg-os 

Dózis 25-35g/m²

Újdonság!Újdonság!



A legjobb műtrágyázási eredmény érdekében fontos, hogy a kijuttatás is megfelelő módon történjen. 
Az Everris kiszórói tartósak, könnyen használhatók és a gyepfenntartók számára igen hatékony 
műtrágyaszórást tesznek lehetővé.

Kiszórók
& kiszóró
beállítások

Kiszórók összefoglaló táblázata

Kiszóró Típus Szórás-
szélesség

Tartály- 
térfogat

Felhasznált termék

Hagyományos 
műtrágya

Burkolt műtrágya Fűmag Felülkezelés*

AccuPro 2000 Repítőtárcsás 2.0-6.0 m 42 liter

SR-2000 Repítőtárcsás 2.0-6.0 m 42 liter

Easygreen Repítőtárcsás 1,22-3,4 m 12 liter

SS-2 Ejtőtartályos 0.91 m 46 liter

Classic Drop Spreader Ejtőtartályos 0.55 m 30 liter

HandyGreen II Kézi Változó   2 liter

 *Kis dózisú, pontos felülszórás esetén



A csúcsminőségű műtrágyákhoz válasszon 
csúcsminőségű kiszórókat!

AccuPro 2000
Repítőtárcsás kiszóró
Gyors, pontos műtrágyaszórást tesz lehetővé 

professzionális kertépítők és kertfenntartók 

számára. Az ejtőtartályos kiszórók egyenletes 

munkája és a repítőtárcsás készülékek 

gyorsasága egyesül ebben az eszközben.

   Pontos beállítási lehetőség mind nagyobb, 

mind pedig a kisebb szemcseméretű 

műtrágyatípusok esetében

   Fűmagvetésre és homokszórásra is 

használható

   Szabadalmaztatott csavarvonalas (Helical 

Cone®) repítőtárcsa a megbízhatóan 

egyenletes szóráskép érdekében

   Galvanizált acélváz, széles keret

   A nagyméretű felfújható gumikerekek miatt 

a szórókocsi fordulékonyabb, és tolni is 

könnyebb. A kerekek nem hagynak nyomot

   Átlátszó tartályfedő burkolat a műtrágya 

védelme érdekében. Akár szeles esős 

időben is használható

EasyGreen
Repítőtárcsás kiszóró
Az EasyGreen repítőtárcsás szórókocsit 

kifejezetten gyepműtrágyák használa-

tára tervezték, kisebb területek kezelői 

számára.

   122-340 centiméteres szórásszélesség 

   Nagyobb gyepfelületek is gyorsan és 

könnyen kezelhetőek

   Állítható szórási dózisok 

   Fűmagok és gyepműtrágyák szórására is 

használható. 

   A műtrágya-adagoló nyílás kényelmesen 

lezárható és kinyitható menet közben is 

   A tolókar összecsukható, így könnyen 

szállítható és tárolható a szórókocsi 

   Közepes méretű kertekbe javasoljuk 

SR-2000
Repítőtárcsás kiszóró
Az AccuPro 2000 kiszóró továbbfejlesztett 

változata

   Az oldalán található adagolást 

szabályozó karral pontosabban 

szabályozható a kiszórt mennyiség 

   Speciális terelőlemezzel szabályozható 

az egyoldalú vagy a teljes szélességben 

történő kiszórás, akár menet közben is

   A terelőlemez miatt a parkfenntartók 

részére többcélúan használható készülék

HandyGreen II
Kézi kiszóró
Ideális kézi szóró kis gyepfelületek kezelé-

sére, felülszórására. A Everris HandyGreen 

II műtrágyaszórót könnyű használni.

   Ergonómiailag úgy alakították ki, hogy le-

csökkentsék a csuklóra nehezedő terhelést. 

   Gyepműtrágya, vagy téli síkosság mentesítő 

só és homok szórására is használható.

   Tartálya és adagolószerkezete műanyag.

   Kis kertekbe, illetve foltok felülkezelésére 

javasoljuk.  

Drop SS 2
Ejtőtartályos kiszóró

   Kifejezetten parkfenntartók részére 

ajánlott, többcélú készülék, rendszeres 

használatra és a nagyobb felületek (par-

kok, sport- és golfpályák) kezelésére.

   Fűmagkeverékek kiszórására vagy 

felülvetésére is alkalmazható.

   Nagyméretű, pneumatikus gumikerekek, 

könnyen mozgatható a készülék.

   Váza galvanizált acélból készült

   Burkolt műtrágya kiszórására nem 

alkalmazható

Classic Drop Spreader
Ejtőtartályos kiszóró
Kisebb területek pontos szórását teszi 

lehetővé. Így elkerülhető, hogy a műtrágya-

szemcsék a virágágyásra, utakra vagy más 

nem kívánt helyre essenek. 

Alkalmazható fűmagvetésre is.

   Tartálya és adagolószerkezete rozsdamen-

tes acél, egyéb alkatrészei műanyagok

   Könnyű a beállítást kezelni, így növelhető 

a kijuttatás pontossága

   Egyszerű használat



*a kiszóráskor kétszer áthaladva a területen, dupla fedéssel kijuttatva  
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  Beállítás Beállítás
Szórási

szélesség
Kónusz

Maintenance
Gyepfenntartó-  

Rövid hatástartamú
2-3 hó 35 15 450 26 R 4,8 m 4

New Grass Gyepstarter 2-3 hó 35 15 450 26 R 4,8 m 4

Stress Control Kondicionáló 2-3 hó 35 15 450 26 R 4,8 m 4

All Round
Gyepfenntartó- 

Közepes hatástartamú
4-5 hó 45 15 350 27 T 4,8 m 4

Pre-Winter Őszi-téli felkészítő 4-5hó 45 15 350 27,5 X 4,7 m 4

Full Season
Gyepfenntartó- 

Hosszú hatástartamú
8-9 hó 60 15 250 29 R 1/2* 4,7 m 4

Flora Virágágyás 5-6 hó - 15  420 - - - -

Weed Control
Gyomirtó szer  

gyeptrágyával
6 hét 20 15  750 26 L 3,7 m 8

Moss Control Mohás foltokra 6 hét 30 15 500 28 O 3,7 m 8

A kijuttatás módja Helical Cone®

Javasolt kiszórási mód az ejtőtartályos és a kézi 
kiszóró esetében

Optimális kiszórás a szabadalmaztatott  
csavarvonalas repítőtárcsa segítségével 

Optimális szemcseeloszlás fél adaggal,  

dupla fedéssel




