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Ο χλοοτάπητας το "πράσινο σαλόνι" !

καλή εδαφική δομή και υγιής ανάπτυξη ριζών

Είναι ακίνδυνο    
για τους ανθρώπους 

και τα ζώα

Το μυστικό...
...κρύβεται σε ένα σύστημα περιποίησης γκαζόν
που καλύπτει τις ανάγκες τόσο του χλοοτάπητα
όσο και του εδάφους.

Έτσι λειτουργεί το γκαζόν
Η επιφάνεια του χλοοτάπητα αποτελείται από
ένα μείγμα διάφορων ειδών γκαζόν. Όπως όλα
τα φυτά, έτσι και το γκαζόν λαμβάνει μέσω των
ριζών του το νερό και τα θρεπτικά συστατικά
που χρειάζεται για την ανάπτυξή του. Στη φύση
π.χ. στο δάσος, το γρασίδι αποσυντίθεται διαρ-
κώς παράγοντας χούμο και εμπλουτίζοντας το
έδαφος με θρεπτικά συστατικά. Στον κήπο μας
όμως, με τη συλλογή του κομμένου γρασιδιού,
το έδαφος γίνεται φτωχότερο σε χούμο και
θρεπτικά συστατικά. Αυτό δυσχεραίνει την
απορροή του νερού, οι ρίζες λαμβάνουν λίγο-
τερο οξυγόνο και η φυσική λήψη των θρεπτικών
συστατικών παρεμποδίζεται.

Ζιζάνια, βρύα και συσσώρευση 
οργανικών υλών
Όσο πιο ακατάλληλες είναι οι συνθήκες για το
γκαζόν, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες
ανάπτυξης ζιζανίων και βρύων. Η απουσία ενερ-
γής ζωής στο έδαφος έχει ως αποτέλεσμα τον
αποχρωματισμό του χλοοτάπητα και την εξα-
σθένηση των ριζών του. Επίσης, εμποδίζεται η
διέλευση του φωτός και του αέρα. Ώς αποτέλε-
σμα, το γκαζόν κιτρινίζει, παρουσιάζει κενά και
απομένει χώρος για την ανάπτυξη ζιζανίων.

Εξάλειφουμε τις αιτίες που χαλάνε το
γκαζόν μας!
Το Κούρεμα του γρασιδιού και το πότισμα δεν
είναι αρκετό για να αποκτήσουμε ένα περιποι-
ημένο αξιοζήλευτο γκαζόν. Εάν θέλουμε να
έχουμε ένα υγιές, δυνατό και παχύ γρασίδι χωρίς
μεγάλη προσπάθεια, μπορούμε να κάνουμε χρήση
της δύναμης της φύσης - με το σύστημα περι-
ποίησης του γκαζόν της Neudorff. 
Ο ενεργοποιητής για γκαζόν και φυτά κήπου,
ενισχύει το γκαζόν και ενεργοποιεί το έδαφος.
Μετά τη χρήση του, οι ρίζες μπορούν να ανα-
πτυχθούν καλύτερα και να απορροφήσουν πε-
ρισσότερες θρεπτικές ουσίες. Το αποτέλεσμα
είναι ένα παχύ και φυσικά πράσινο γκαζόν, που
είναι ανθεκτικό και στους δύσκολους χειμώνες!

Και το καλύτερο:
Τα προϊόντα του γκαζόν της Neudorff είναι βιολο-
γικά και παρασκευάζονται από φυσικές 
πρώτες ύλες. Οι άνθρωποι και τα 
κατοικίδια ζώα μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το 
γκαζόν αμέσως μετά 
την εφαρμογή του 
λιπάσματος ή του 
ενεργοποιητή.



Συμβουλές Συμβουλές για καταπράσινο γκαζόν

Έτσι το κιτρινισμένο γκαζόν 
θα γίνει καταπράσινο
Παρά τη σωστή περιποίηση και λίπανση 
του γκαζόν μας υπάρχει πιθανότητα να 
εμφανιστούν κιτρινίσματα ή αποχρωμα-
τισμοι σε σημεία. Αυτό συνιστά ένδειξη 
έλλειψης σιδήρου και αζώτου, την 
οποία μπορούμε να καταπολεμήσουμε 
γρήγορα και απλά με το Σιδηρούχο 
λίπασμα Ferramin. Το Ferramin μπορεί να
εφαρμοστεί με το πότισμα ή με ψεκασμό. Δρα
εντός λίγων ημερών, και θα ξανα απολαύσουμε
ένα καταπράσινο γκαζόν.

Κάλυψη εδάφους με υπολείμματα
κομμένου γρασιδιού
Οι εκτάσεις γκαζόν στις οποίες εφαρμόζεται
το σύστημα περιποίησης γκαζόν της Neudorff
είναι κατάλληλες για την εφαρμογή της κάλυψης
εδάφους με υπολείμματα γρασιδιού. Μπορούμε
να τεμαχίσουμε το κομμένο γρασίδι και να το
αφήσουμε απλωμένο στο γκαζόν για να αποσυν-
τεθεί με τη βοήθεια μικροοργανισμών. Με τον
τρόπο αυτό οι θρεπτικές ουσίες επανεισάγονται
στο έδαφος και περιορίζεται ο όγκος του κομμέ-
νου χόρτου προς τα απορρίματά  μας. Εναλλα-
κτικά το κομμένο γρασίδι είναι απο το καλύτερα
υλικά που μπορούμε να τοποθετήσουμε στον
κάδο κομποστοποίησης, Neudorff.

Σπορά και δημιουργία νέου χλοοτάπητα

Οι καλύτερες εποχές για μια νέα σπορά γκαζόν είναι
η άνοιξη και το καλαικαίρι! 
Οι ιδανικοί μήνες είναι από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο
ή απο τα μέσα Αυγούστου έως αρχές Οκτωβρίου. Η
διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη, αρκεί να ακολου-
θήσουμε κατα γράμμα τα παρακάτω βήματα:

1) Η προετοιμασία του εδάφους:
� Χαλαρώνουμε το χώμα με ένα φτυάρι μετρίου βά-

θους.
� Απομακρύνουμε τα ζιζάνια, τις πέτρες και τα υπο-

λείμματα ριζών ή φυτών απο προηγούμενη καλ-
λιέργεια.

2) Η βελτίωση της ποιότητας του εδάφους:
� Μετρούμε αρχικά την τιμή του pH (οξύτητα) του

εδάφους με τον ειδικό ερασιτεχνικό μετρητή. Εάν
το pH του εδάφους είναι όξινο (κάτω του 7) απα-
ραίτητο είναι να χρησιμοποιήστουμε ασβέστιο.

� Επίσης, σε περίπτωση που το χώμα είναι φτωχό σε
χούμο, ενσωματώνουμε στο έδαφος επιφανειακά
τον Ενεργοποιητή εδάφους για γκαζόν, Azet. Το
προϊόν αυτό δεν είναι ένα απλό χουμικό σκεύασμα
σαν τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν στην αγορά,
διότι περιέχει μυκόριζα (Myccovital) η οποία παρέ-
χει πολύ μεγάλη προστασία στο γκαζόν μας σε
ακραίες καιρικές συνθήκες και δυναμώνει πολύ τη
ρίζα ώστε να απορροφά περισσότερα θρεπτικά
συστατικά απο το έδαφος. 

3) Πρίν απο τη σπορά:
� Προσπαθούμε να λειάνουμε την επιφάνεια που θα

φυτέψουμε με ένα επίπεδο ξύλο.

� Αφήνουμε την προετοιμασμένη επιφάνεια για 2-3
ημέρες, ώστε να αφομιωθούν σωστά τα υλικά που
χρησιμοποιήσαμε στο έδαφος. 

4) Η σπορά του γκαζόν:
� Σπέρνουμε το σπόρο του γκαζόν που έχουμε προ-

μηθευτεί απο το γεωπονικό κατάστημα ή φυτώριο
της περιοχής μας. Πάντα ζητάμε φρέσκο σπόρο
καλής ποιότητας. 

� Μετά τη σπορά σκεπάζουμε το σπόρο επιφανει-
ακά με χώμα και με έναν κύλινδρο πιέζουμε ελα-
φρά το σπαρμένο χώμα. 

� Μετά τη σπορά εφαρμόζουμε το Βιολογικό λίπα-
σμα για γκαζόν, Azet.

� Τέλος, ποτίζουμε καλά την επιφάνεια που έχουμε
σπείρει.

5) Η φροντίδα του νέου μας γκαζόν
� Μέχρι να βλαστήσει το νέο γκαζόν, διατηρούμε

την περιοχή υγρή, ρίχνοντας λίγο νερό όταν
δούμε οτι ξεραίνεται το έδαφος. 
Προσοχή: το νερό του ποτίσματος δεν πρέπει
να είναι ορμητικό διότι μπορεί να επιρεάσει το
σπόρο.

� Κόβουμε το νέο μας γκαζόν για πρώτη φορά, όταν
το χορτάρι έχει φτάσει στο ύψος των 10 εκ. σε ύψος,
ή τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά τη σπορά.

� Η λίπανση του γκαζόν είναι απαραίτητη κάθε φορά
που κουρεύουμε, για να δώσουμε νέα θρεπτικά συ-
στατικά. 

� Φροντίζουμε το γκαζόν μας, όπως περιγράφε-
ται στο κεφάλαιο "Το σύστημα περιποίησης
γκαζόν της Neudorff".



H επανασπορά του γκαζόν - έτσι γίνεται!

Η επανασπορά του γκαζόν είναι αρκετά συχνή
διότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους το
γκαζόν μπορεί να μη φυτρώσει. Εάν λοιπόν ένα
μέρος της επιφάνειας που έχουμε σπείρει, παρου-
σιάζει κενά είναι αναγκαία η επανασπορά. Τα κενά
μπορεί να οφείλοται σε λάθος σπορά, σε μυρμήγ-
κια που έφαγαν το σπόρο ή σε κακή φυτρωτικό-
τητα λόγω ξηρασίας. Ο κατάλληλος χρόνος για μία
επανασπορά είναι τον Απρίλιο/Μάιο ή από τα μέσα
Αυγούστου έως τις αρχές Οκτωβρίου.

@Προετοιμασία

� Σκαλίζουμε ελαφρά το χώμα στο σημείο που
υπάρχουν τα κενά, αφαιρουμε τα υπάρχοντα
ζιζάνια και τα βρύα, και εφαρμόζουμε στο
σημείο για τη βελτίωση του εδάφους τον
Ενεργοποιητή Εδάφους για Γκαζόν, Azet®. 

� Ενσωματώνουμε ελαφρά τον Ενεργοποιητή με
το χώμα και προετοιμαζόμαστε για τη σπορά.
Εάν το θεωρούμε απαραίτητο προσθέτουμε
καλής ποιότητας χώμα στο σημείο.

; Σπορά
� Ανακατέβουμε το σπόρο του γκαζόν που θα

φυτέψουμε, με το Βιολογικό λίπασμα για γκα-
ζόν, Azet® .Έπειτα το ενσωματώνουμε στο 

έδαφος και το πιέζουμε ελαφρά προς τα
κάτω. Αμέσως μετά τη σπορά απαραίτητο
είναι να ποτίσουμε καλά όλα τα σημεία επανα-
σποράς, ώστε να ενεργοποιηθούν τα προ-
ϊόντα που έχουμε προσθέσει.

=Περιποίηση
� Αρχικά δεν χρειάζεται να κουρέψουμε το γκα-

ζόν στα σημεία επανασποράς.
� Κουρεύουμε μόνον όταν το γκαζόν σε αυτά τα

σημεία επανασποράς αποκτήσει ύψος περίπου
10 εκατοστών (μετά από 4 εβδομάδες).

� Απο αυτό το σημείο και μετά μπορούμε να κου-
ρεύουμε και να λιπαίνουμε τα σημεία κανονικά,
όπως τον υπόλοιπο χλοοτάπητα, μέχρι να δεί-
χνει ομοιγενής, σαν να μην υπήρχαν ποτέ κενά.



Το σύστημα περιποίησης του γκαζόν

Λίπανση
Για τη λίπανση του γκαζόν χρησιμοποιούμε το
Bιολογικό Λίπασμα για Γκαζόν Azet® της
Neudorff, που παράγεται από
φυσικές πρώτες ύλες και δια-
σφαλίζει την υγιή ανάπτυξη
ενός πυκνού και φυσικά πρά-
σινου γκαζόν που δεν αφήνει
χώρο για την ανάπτυξη 
ζιζανίων και βρύων.
Η δράση του είναι άμεση και μα-
κράς διάρκειας.  Εκτός από
άζωτο, φώσφορο και Κάλιο, πε-
ριέχει επίσης και Μυκόριζα, MyccoVital® , που
συμβάλει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας του
γκαζόν σε συνθήκες ξηρασίας και παγετού.
Μετά τη σπορά νέου χλοοτάπητα, λιπαίνουμε
απαραιτήτως το σημείο που έχουμε σπείρει.
Επιπλέον: Τα κατοικίδια δεν χρειάζεται να περι-
μένουν μετά τη λίπανση για να πάνε στο γκαζόν.

Ενεργοποίηση εδάφους
Το έδαφος του κήπου μας χρειάζεται φυσική
ενεργοποίηση για την καλύτερη ανάπτυξη των
φυτών και του χλοοτάπητα. Είναι απαραίτητο να
χρησιμοποιούμε τον Ενεργοποιητή Εδάφους
για Γκαζόν Azet® που θα μας αποδόσει υγιή και
ισχυρή ανάπτυξη των ριζών. Το προϊόν περιέχει συμ-

πυκνωμένο χούμο μακράς διαρ-
κείας, δρα προληπτικά κατά της
συγκέντρωσης υγρασίας και του
σχηματισμού κενών στο γκαζόν
καθώς και κατά της ανάπτυξης
βρύων και ζιζανίων. Ο Ενεργο-
ποιητής Εδάφους για Γκαζόν,
Azet® αυξάνει την ικανότητα απο-
θήκευσης ζωτικών θρεπτικών
στοιχείων από το έδαφος και τη διαθεσιμότητά τους
στα φυτά. Μπορούμε να εφαρμόσουμε το Βιολογικό
λίπασμα για γκαζόν, Azet® και τον Ενεργοποιητή
Εδάφους για Γκαζόν, Azet® διαδοχικά χωρίς χρόνο
αναμονής.
Πρίν τη σπορά νέου χλοοτάπητα, ανακατεύουμε
το χώμα με τον Ενεργοποιητή Εδάφους για καλύ-
τερα αποτελέσματα ανάπτυξης.

Τί είναι η μυκόρριζα και πώς δρά στα φυτά μας;
Η μυκόρριζα είναι ένας συμβιωτικός μύκητας υψη-
λής αποτελεσματικότητας, που βελτιώνει τη γονι-
μότητα του εδάφους. Μόλις εισέλθει στο έδαφος
προσκολλάται στη ρίζα του φυτού και τη βοηθάει
να αυξηθεί μέχρι 150 φορές, έτσι λόγω του μεγέ-
θους της απορροφά περισσότερο νερό και θρε-
πτικά συστατικά απο το έδαφος. Επιπροσθέτως, η
μυκόρριζα καθιστά τα φυτά μας πιο ανεκτικά σε
διαφορετικές και ακραίες κλιματολογικές συνθήκες,
όπως στην ξηρασία και τον παγετό. 

Βιολογικά προϊόντα κήπου
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Πότε πρέπει να λιπαίνω το γκαζόν μου; 
Πρίν ή μετά το κούρεμα;
Το ιδανικό είναι πρώτα να κουρέψουμε το 
γκαζόν και έπειτα να λιπάνουμε, διότι, οι κόκκοι
του λιπάσματος πρέπει να έρχονται σε 
επαφή με το έδαφος προκειμένου να 
δράσουν. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα 
όταν το ύψος του γκαζόν είναι μικρό. 
Εκτός αυτού, εάν η λίπανση προηγηθεί 
του κουρέματος, τότε πολλοί κόκκοι 
λιπάσματος ενδέχεται να καταλήξουν 
στο δοχείο συλλογής κομμένου 
γκαζόν.

Πρέπει να ποτίσω το γκαζόν 
μετά τη λίπανση;
Δεν είναι απαραίτητο αλλά καλό είναι να ποτί-
σουμε ελαφρά. Εάν επικρατούν συνθήκες
ξηρασίας οι κόκκοι απλά παραμένουν στο
γκαζόν. Βέβαια έτσι εμποδίζεται η δράση τους.
Μόνο όταν διαλυθούν μέσω της υγρασίας, το
λίπασμα θα καταστεί διαθέσιμο στις ρίζες.

Μετά το χειμώνα το γκαζόν μου είναι λίγο
άχρωμο. Τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό;
Το γκαζόν μας χρειάζεται περιποίηση μετά το
τέλος ενός δύσκολου χειμώνα. Το κουρέυουμε και
εφαρμόζουμε τον Ενεργοποιητή εδάφους για
γκαζόν, Azet®. Την επόμενη ή την ίδια μέρα εφαρ-
μόζουμε το Βιολογικό λίπασμα για γκαζόν, Azet
και ποτίζουμε καλά. Μετά απο 1 εβδομάδα θα απο-
λαύσουμε ένα καταπράσινο χλοοτάπητα. Την ίδια
διαδικασία επαναλαμβάνουμε και μετά το τέλος
του φθινοπώρου, ώστε το γκαζόν μας να περάσει
τον χειμώνα πιο ήπια. Η λίπανση του γκαζόν είναι
πολύ σημαντική και εάν επιθυμούμε καταπράσινο
γκαζόν, πρέπει να εφαρμόζουμε το βιολογικό λιπα-
σμα της Neudorff περίπου 1 φορά το μήνα (κατα
τους καλοκαιρινούς μήνες). 

Μπορώ να εφαρμόσω ταυτόχρονα το Βιολο-
γικό λίπασμα για Γκαζόν, Αzet® και τον Ενερ-
γοποιητή Εδάφους για Γκαζόν Azet®;
Η εφαρμογή του λιπάσματος και του ενεργο-
ποιητή μπορεί να γίνει άμεσα αλλά διαδοχικά.

Το γκαζόν μου έχει τόσο πολλά σημεία
συσσώρευσης άχρηστης οργανικής ύλης,
που αναγκάζομαι να το αποβρυώνω δύο
φορές το χρόνο. Υπάρχει κάποια εναλ-
λακτική;
Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε μετά
απο κάθε κούρεμα, τον Ενεργοποιητή εδά-
φους για γκαζόν, Azet® και μετά το Βιολογικό
λίπασμα για γκαζόν,  Azet®. Ο χούμος
μακράς διαρκείας που περιέχει ο ενεργοποι-
ητής εδάφους για γκαζόν, εξασφαλίζει ένα
αφράτο έδαφος όλο το χρόνο. Έτσι βελτιώ-
νονται οι συνθήκες περιβάλλοντος για τους
μικροοργανισμούς στο λίπασμα, που καταπο-
λεμούν τα ξερά σημεία ή τα σημεία που έχουν
αναπτυχθεί βρύα.

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία 
και σήμανση: 
W. Neudorff GmbH KG
Emmerthal · Germany · www.neudorff.gr

Διανομέας: 
Γενική Φυτοτεχνική Αθηνών Α.Ε.Β.Ε.
Κορίνθου 14 · Μεταμόρφωση 
www.fitotech.gr

Συχνές ερωτήσεις
Βιολογικά προϊόντα κήπου


