
Üdvözlöm! 

Tisztelt kerttulajdonos. 

Nagy Attila vagyok, a Zircikert alapítója, kertépítő vállalkozás tulajdonosa. 

www.zircikert.hu 

Egy videós szaktanácsadással szeretnék az Ön segítségére lenni! Segítségére szeretnék lenni 
abban, hogy a kertje mindig zöldebb legyen, mint a szomszédjáé! 

Az alábbi részletes videóban, melyből Ön most egy kis részletet tekinthet meg olyan praktikus 
szakmai fogásokat, ismereteket találhat, mellyel gyakorlatilag „profi” pázsitgondozóvá válhat a 
szakszerű fűnyírástól a gyepszellőztetésen át, a tápanyagutánpótláson keresztül egészen a gyep 
szelektív gyommentesítésig.  A videóban több éves gyakorlati tapasztalatokat mutatok be Önnek 
lényegre törően hanganyagokkal, leírásokkal, kiemelve a legfontosabb szakmai fogásokat. Ezt a 
hiánypótló kis videót azért állítottam össze, hogy a kerttulajdonosok ne dolgozzanak 
feleslegesen, ne legyen indokolatlan kiadásaik, ne terheljék túl a saját környezetüket és a 
legfontosabb az, hogy az általuk gondozott kertben, minél jobban érezzék magukat. A videót 
bármikor előveheti, újra és újra megnézheti, és ha betartja az ott hallottakat, látottakat, akkor 
Önnek is szép pázsitja lehet. A www.zircikert.hu weboldalamon található rövid videókat, fotókat 
megtekintve győződhet meg az általam épített és gondozott kertek minőségéről. A videó 
ismeretanyaga legfőképpen a pázsittal foglalkozik, mert az eddigi munkáim során azt 
tapasztaltam, hogy az ügyfelek ezt preferálják a legjobban, mindenkinek az a legfőbb vágya, 
hogy az év minden részében egy szép, zöld, gyommentes és egészséges gyepük legyen. Azt 
szeretnék, hogy a szomszédok is felkapják a fejüket, ha meglátják pázsitjukat. Sajnos nem 
egyszerű feladat Magyarországon gyepünket jó kondícióban tartani, mert az éghajlatunk, 
hőmérsékleti és csapadékviszonyaink, nem eléggé kedvezőek gyepünk számára. De a szakmai 
fogásokkal, a szükséges beavatkozásokkal segíthetjük gyepünk szebbé tételét, és elérhetjük a 
kívánt minőséget. Persze erről a témakörről könyvet is lehetne írni, sok-sok óraszámban lehetne 
beszélni, de ebben a videóanyagban nem ez cél, mert a szemlélő csak elveszne a széleskörű 
ismeretanyagban. Itt az a cél, hogy egy rövid videóban, ami írott formában kb. 20 oldalnyi 
mennyiségű szöveg, összefoglaljuk azokat a speciális fogásokat, ami elkerülhetetlenül fontos a 
gyepgondozás során, és ezt közérthető módon, videóval, képekkel, leírással, mennyiségi 
adatokkal szemléltetve tegyük meg. Több éves tapasztalatom az, hogy egy videóval 
szemléltetett ismeretanyag, sokkal jobban elsajátítható és értelmezhető, mint egy száraz 
szövegrész tanulmányozása. 

 Magamról annyit, hogy az elméleti tapasztalatokat, az elméleti ismeretanyagot a 
keszthelyi Pannon Egyetemen szereztem meg, előbb Növénytermesztő és növényvédő 
technológus, majd Környezetgazdálkodási agrármérnök szakon tettem záróvizsgát és védtem 
meg sikeresen a szakdolgozatomat. Mindkét szakdolgozatom a talajjal, és a tápanyagokkal 
kapcsolatos, az első szakdolgozatom témája:  A tápanyag gazdálkodás jelentősége a szántóföldi 
növénytermesztésben, a második szakdolgozatom témája pedig: A talajtermékenységet 
befolyásoló tényezők értékelése.  

Több éves kertépítési és kertgondozási gyakorlat áll mögöttem, melynek során megtanultam a 
gyeppel bánni, megtanultam a gyep állapota alapján az úgynevezett „diagnózist” felállítani. 



Nem egyszerű feladat, mert a gyep nem tudja elmondani nekünk azt, hogy éppen mi a 
problémája. Ez egy nagyon összetett dolog, mely sok-sok tanulást, tapasztalatszerzést igényel. 
Úgy is mondhatnám, hogy nehezebb dolgom van, mint egy háziorvosnak. 

Hangsúlyozom, a videó összeállításakor a közérthető megfogalmazásra, szemléltetésre és a 
lényeges, valamint a nélkülözhetetlen ismeretanyag átadására törekedtem, melyek 
elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy kertje mindig a legjobb kondícióban legyen, a 
legjobb formáját mutassa. Így nem kell kertészt fogadnia, amely nem éppen egy olcsó mulatság. 
A videó megtekintése után Önnek már lesz arról ismerete, hogy tavasszal, nyáron és ősszel 
milyen munkákat kell mindenképpen elvégezni, milyen tápanyagokat kell használni, mikor és 
milyen agrotechnológiai, valamint növényvédő szereket kell alkalmazni. Ahhoz, hogy ne tegyünk 
kárt kertünkben, illetve, hogy a környezetünket se terheljük túl, bizony ezekkel az ismeretekkel 
rendelkeznünk kell. A videót megtekintve, a legtöbb felmerülő problémára, kérdésre 
megtalálhatja a választ, valamint a megoldást, amire általában a pázsitunk gondozása során 
szükség lehet.  Ezt az anyagot végignézve természetesen Ön nem egy egyetemi szintű tudásra 
fog szert tenni, mert ahhoz évekig tartó tanulására és gyakorlati tapasztalatszerzésre van 
szükség, de nem is lehet ez a cél. A cél az, hogy az általam, az évek során megszerzett elméleti és 
gyakorlati ismeretanyagot összegyúrva olyan ismeretet adjak át Önnek, mely szükséges és 
elégséges lehet ahhoz, hogy a pénzét, idejét és energiáját optimálisan felhasználva tegye szebbé 
a kertjét úgy, hogy előtte nem kisérletezgetik, feleslegesen nem költi a pénzét és nem teszi 
tönkre a kertjét. A pázsit ápolásán túlmenően, az ismeretanyag érintőlegesen érinti a kertben 
lévő örökzöldekkel kapcsolatos kérdésköröket is, mert egy szép pázsit az örökzöldekkel együtt 
lesz harmonikus.  

Az ismeretterjesztő videót most kedvezményes áron vásárolhatja meg, gyakorlatilag egy 
egyszeri kiszállás díj áráért. Az egyszeri kiszállás, szaktanácsadás csak egyszer áll az Ön 
rendelkezésre, ezt a videót pedig akárhányszor előveheti és tanulmányozhatja.  Nem kell az 
idejét hozzáigazítani a szakember fogadáshoz, nem kell többé interneten az idejét pocsékolni 
különböző ismeretanyagok felkutatására és még sorolhatnám.  Az interneten feltalálható 
videók egyébként sem alkalmasak arra külön-külön, hogy egy komplex kérdéskörre választ 
adjanak. Ön megnézi a videót, hozzálát a munkának és ha elakad, akkor újra megnézheti a 
laptopján, okostelefonján. Ha valami teljesen nem világos, akkor újra és újra megnézheti a 
szakanyagot, akár lefekvés előtt is, és a felmerülő kérdésre megtalálhatja a választ. 

Kívánom, hogy a szép zöld, üde pázsitja örömet okozzon Önnek és kedves családjának! 

A videót a nagyatizirc@gmail.com email címen rendelheti meg, mindössze 6.990 Ft-os bevezető 
áron, mint ahogy ígértem, egy szakember kiszállási díjának áráért.  

A videóban időrendi sorrendben láthatja majd azokat a munkálatokat, melyek szükségesek és 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a kertjében lévő pázsit mindig a legjobb formáját mutathassa. A 
videóban képek is kerülnek bevágásra, ahol feliratozva, részletesen elmagyarázva adom át 
azokat a mennyiségi adatokat is Önnek, ami a gyepgondozással kapcsolatban szükségessé válik, 
mint anyagbevitel. Ilyenek a tápanyag mennyiségek, azok összetevői, a vízutánpótlás 
mennyisége és annak gyakorisága, a szelektív gyommentesítő szer mennyisége és a 
kijuttatásának optimális ideje és így tovább.  

mailto:nagyatizirc@gmail.com


A mennyiségi adatokon túlmenően rendkívül fontos az, hogy mely évszakban vagyunk éppen, de 
az is fontos, hogy adott évszakon belül, milyen időjárási szélsőségekkel találkozunk.  

Mielőtt rátérnék időrendi, kronológiai sorrendben a teendőkre, az elején felsorolnám azokat a 
munkálatokat, mellyel mindenképpen számolni kell. 

Ezek a következők: 

- Erőteljes tavaszi gyepszellőztetés 

- Locsolórendszer tavaszi üzembe helyezése, ha van a területen 

- Tavaszi tápanyagutánpótlás, fű felülvetése 

- A rendszeres, 4-5 naponkénti fűnyírás 

- A rendszeres vízutánpótlás. 

- Késő tavaszi szelektív gyommentesítés 

- Nyári tápanyag utánpótlás 

- Ha szükséges egy gyengébb nyári gyepszellőztetés 

- Őszi tápanyagutánpótlás 

- Őszi szelektív gyommentesítés 

- Erőteljes őszi gyepszellőztetés 

- Téli locsolórendszer felkészítése, fagytalanítása 

Ezeknek a munkálatoknak az elvégzése nem randomra történik, hanem az időjárási viszonyokat 
figyelembe véve kell ezeket megtervezni, a hőmérsékleti, valamint a természetes csapadék 
viszonyokhoz kell igazítani a beavatkozások idejét, valamint a kijuttatott vízutánpótlást és így 
tovább. Ahogy haladunk előre a videóban, ezek a fontos információk mind-mind, meg fognak 
jelenítődni. A videó ismeretterjesztő anyaga kronológiai sorrendben van feldolgozva.  

Kellemes és hasznos időtöltést kívánok.  
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