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Gyeptelepítési és gondozási segédlet 

 
1.Fűmagvetés 

 
Fűmagvetésre a legalkalmasabb időszak a kora tavasz (március vége, április eleje) és a kora 

ősz (augusztus vége, szeptember eleje), bár elvileg fagymentes időben bármikor végezhető. 

Azonban nem mindegy, hogy vetés után milyen gyorsan és egyenletesen kel ki a fű, vagy 

mennyi utógondozást fog igényelni a megerősödésig.  

 

Tavasszal még elég nedvesség marad a téli csapadék után a talajban és a hőmérséklet is 

megfelelő a fűmag csírázásának beindulásához. (A fűmag kb. +5°C hőmérséklettől kezd 

csírázni, de a legoptimálisabb a +15-21°C.) Ebben az évszakban az alacsony talajhőmérséklet 

miatt lassabban kel ki a fű, így a gyomosodás hamarabb megindulhat. A hirtelen jött meleg 

sem kedvező, mert ebben az esetben a talaj könnyen kiszáradhat, ami károsíthatja a 

fűmagokat.  

 

Az őszi füvesítés jellemzően jobb a tavaszinál. Ekkor ugyanis sok a csapadék és jelentős a 

harmatképződés, valamint a hőmérséklet is megfelelő. A meleg igényes gyomok azonban az 

esti lehűlések miatt nehezebben bújnak elő, így a füvünk nagy eséllyel gyommentes maradhat. 

Azonban ha túl sokáig várunk , akkor egyrészt a késő őszi bőséges csapadékmennyiség a 

fűmagokat összemoshatja, így nem lesz egyenletes a fűfelületünk; másrészt a hűvös idő miatt 

lehet nem kel ki a fűmagok egy része. Ezek többsége tavasszal, mikor már elég meleg van a 

csírázáshoz, kibújik. 

 

Fűmagvetés nyáron is lehetséges, azonban ekkor oda kell figyelni a megfelelő öntözésre és 

arra, hogy melegben, öntözés mellet a frissen kikelt fű hajlamos a gombabetegségekre! 

 

1.1.A terület gyommentesítése 

 

A terepmunkák megkezdése előtt kb. 2-3 héttel kell a gyomirtást elvégezni.  Ezt totális 

vegyszeres gyomirtással (Glialka, Medallon) érdemes végezni, hogy az évelő gyomok is 

kipusztuljanak.  Gyomirtásra a legoptimálisabbak a kora hajnali vagy késő esti órák, mert 

ilyenkor a vegyszerek kevéssé párolognak. Növeli a gyomirtás hatékonyságát, ha az oldathoz 

hatásfokozó adalékot adunk (pl. Nonit). Minél melegebb van, annál hamarabb száradnak le a 

gyomok föld feletti, zöld részei (kb. 2-3 hét). A nedvesség azonban gátolja a szerek 

felszívódását. 

Az elpusztult gyomokat rotálással, kapálással el kell távolítani, lehetőleg gyökerestől; majd a 

kiforgatott növényi részeket összegyűjteni és elszállítani a területről. 

Ezt válthatjuk ki gyepnyeséssel, ami végezhető lapáttal, vagy kimondottan erre a célra 

kifejlesztett géppel. 

A gyepnyesést, gyommentesítést követően kerülhet sor az öntözőrendszer telepítésére, 

amennyiben igény van rá. 
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1.2.A talajfelszín előkészítése 

 

A fellazított, gyommentes talajt el kell egyengetni és le kell tömöríteni. Ekkor van lehetőség 

az esetleg hiányzó földmennyiség pótlására is. 

Érdemes hagyni 1-2 hétig ülepedni, majd ha szükséges, újra egyengetni. Ez az idő arra is elég, 

hogy a csírázó gyomokat is el tudjuk távolítani a területről (vagy mechanikusan vagy újabb 

vegyszeres gyomirtással – ez utóbbi esetben újra várnunk kell mielőtt kiszórnánk a fűmagot). 

Az talajt a fűmagvetés előtti napon érdemes beöntözni (kb. 20 l/ m
2
).  

 

1.3.Fűmagvetés 

 

A fűmagot a csomagoláson feltüntetett mennyiségben (ez ált. 3 dkg/m
2
) juttassuk ki a 

területre. Kisebb területek esetén ez megoldható kézzel (bár így nehezebb az egyenletes 

fűmagkijuttatás). Nagyobb területeknél érdemes szóró kocsit/gépi vetést alkalmazni. 

A fűmagot vagy a gereblye fejével, vagy egy lapát lapjával beveregetjük a talajba, vagy 

betapossuk. Ha van rá lehetőség, akkor használjunk hengert erre a célra. Ez azért szükséges, 

hogy a fűmagokat ne vigye el a szél. 

 

1.4.Utógondozás 

 

Érdemes indító műtrágyát is kijuttatnunk a területre. 

Ezután jöhet az öntözés. Ha nincs automata öntözőrendszer telepítve, akkor vigyázzunk, hogy 

a slagra mindenképpen csatlakoztassunk szórófejet, amivel porlasztható a vízsugár; mert ha 

erős, egysugarú öntözést alkalmazunk, akkor összemosódnak a fűmagok. 

Az első 2 hétben érdemes naponta 3-5 alkalommal finoman öntözni a füvesített területet. A 

csírázás kb. a 10. napig elkezdődik és az intenzív növekedés a 10-20. napig tart kb. 

Miután a füvünk megerősödött, át kell térni a napi egyszeri, bőséges öntözéshez (hajnali 

órákban), mer így alakul ki szép, mély gyökérrendszere a gyepünknek. Ha naponta többször 

és kis mennyiségű vizet juttatunk ki, akkor egyrészt a nedvességet kedvelő kórokozók 

hamarabb megtámadják a gyepet, másrészről sekélyen fog gyökeresedni. Ez azért baj, mert 

így a mechanikai kitételnek kevésbé lesz ellenálló, illetve hamarabb kiszárad a fű, ha pl. 

elromlik az öntözőrendszerünk és nem vesszük egyből észre. 

Az első kaszálásra általában 30 nap múlva van szükség, mikor a fű már 6-8 cm magasra 

megnőtt. Ilyenkor éles késű géppel, kb. az 1/3-ával vágjuk vissza a füvet és a nyesedéket 

összegyűjtjük. Kb. 3 vágásra van szükség addig, mire kialakul egy összefüggő gyepfelület. 

Az 1/3-os szabályt érdemes betartani mert ha túl gyakran és túl rövidre vágjuk a füvet, akkor a 

levelek árnyékoló hatása nem érvényesül és sekélyebb gyökérzet alakul ki, hiszen nincs elég 

fotoszintetizáló zöld rész, ami elvégezné a gyökérfejlődéshez szükséges energia előállítását. 

Ezáltal a gyepünk hamarabb kiszárad. 
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2.Gyepszőnyegterítés 

 
A gyepszőnyeg terítése előtt ugyanazokat a munkálatokat kell elvégezni, mint fűmagvetés 

előtt. 

Ha már rászánjuk magunkat a „kész gyep” telepítésére, akkor ne sajnáljuk azt a 

négyzetméterenként plusz 200-300 Ft-ot a vakondhálóra, mert ellenkező esetben lehet már a 

telepítést követő napon vakondtúrásokkal lesz tele a szép új pázsit. 

Előírásszerűen a végső terepszint alá 10 cm-rel kell rakni a vakondhálót és rá a földet, majd a 

gyepszőnyeget. Tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy hiába hajtjuk vissza a széleken a 

hálót, a vakond megtalálja az utat a háló és a gyepszőnyeg közé, és vígan dúlja azt. Így mi 

inkább azt szoktuk javasolni, hogy a vakondháló közvetlenül a gyepszőnyeg alá kerüljön.  

A vakondháló terítése után szórjuk ki a gyepszőnyeg begyökeresedését elősegítő indító 

műtrágyát (Everris New Grass műtrágya – gyártó javaslata szerinti mennyiségben). 

A terítésnél a szélek pontos, szoros összeillesztésére kell figyelni. 

Illetve nem szabad sokáig tárolni (főleg összetekert állapotban) a gyepszőnyeget. Lehetőség 

szerint az áru érkezése után azonnal érdemes lerakni. Ellenkező esetben bepállhat, 

bepenészedhet, vagy éppen kiszáradhat a gyepszőnyeg. 

Ha mégis tárolásra kényszerülünk, akkor lehetőség szerint terítsük ki és öntözzük meg. 

 

A gyepszőnyeg utógondozása 

 

Nagyon fontos a gyepszőnyeg telepítés utáni gondozása. 

 

Lerakás után azonnal be kell öntözni (kb. 15 l víz/m
2
). Érdemes megemelni a gyepszőnyeg 

szélét és ellenőrizni, hogy az altalaj is kellően átnedvesedett-e. 

 

2.1. Legyökeresedési időszak (terítés utáni 8-14. nap) 

 A gyepet rendszeresen öntözni kell (kb. 5 l víz/m
2
/nap) 

 Az első fűnyírást a 6-8. napon végezzük, mikor már azt látjuk, hogy a fűszálak 

kezdenek megdőlni. A vágási magasság 5-6 cm. 

 A 2. nyírást 2-3 nappal az 1. után végezzük el. A vágási magasság 4 cm legyen. 

 

2.2. Átmeneti időszak (terítés utáni 3-5. hét) 

 A gyepet rendszeresen öntözni kell (kb. 10 l víz/m
2
/hetente 2-3 alkalommal) 

 Fűnyírás hetente kétszer. Vágási magasság 4 cm, árnyékban 5-6 cm. 

 

2.3. Végső fázisban (terítés utáni 6. héttől) 

 A gyepet rendszeresen öntözni kell (kb. 30 l víz/m
2
/hetente 1 alkalommal, nagy 

szárazságban 2 alkalommal) 
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2.4. Műtrágyázás 

 4-6 héttel a gyepszőnyegterítést követően (Everris gyepfenntartó műtrágya – gyártó 

javaslata szerinti mennyiségben). 

 A műtrágya kiszórása után öntözzük be a területet (kb. 10-15 l víz/m
2
) 

 A nyári műtrágyázást legkésőbb augusztus végéig el kell végezni! 

 

2.5. Tavaszi gondozás 
 Március végén gyepszellőztetés, gyeplazítás, műtrágyázás 
 Május közepén, végén újabb műtrágyázás 

 

2.6. Őszi gondozás 

 Szeptember elején, közepén gyepszellőztetés 
 Október közepén műtrágyázás 
 November elején, közepén gombaölő permetezés 
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