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AZ OJRATELEPITES ELOTT HAGYOMANYOSAN - A FELSZINRE AOOTT JAVITIOANYAG ELTERO ADAGJAINAK HATASA A
5I1VI0EKI GYEPEK PRODUKCIOJARA
Nagy Jen6
A sikvideki szikes gyepek javitdisdra ma mar tobbfele m6dszer ismert es hasznfl_hatd. Legelterjedtebb a hagyomanyosan a
talaj felszinere adott
az Arany-fdle kbttittseg es a hidrolijavftoanyag mennyiseg kiluttat6tos aciditas alapjdn szjmolt
sa. A talajok mdlyebb, a gyakerzclna ala vagy a "B" genetikai
ezintbe adott javitaanyagok hats nagyobb, de ezen,eljardsok
kivitelezese jeval kOltsegesebb. A hagyomdnyos modon szamolt
javitbanyagok mennyiseget - szantelfoldi terUleteken - ma mar
egyre tobben csikkentik, fgy azok mindinkdbb mesztr5gya nagysdgOak, de produkci6 nbvelo hatOsuk mdgis jelenti55. A dolgozat
ezen kutatisi problemdval foglalkozik sfkvideki szikes gyepeken.
Hazdnk szikes talajainak tertilete 1 millio hektdrra tehet6. (Abrandm 1970). Nem v6let1eo tehAt, hogy tanulm6nyoz6suk
ket evszjzados
tekint vissza. A mezagazdasag kiemelked6
kutatai, mGveln
Tessodik 1804, '5igmond 1923, Arany 1956 felismertek, hogy a fejlodes Otjdt a szikes talajok tulajdonslgainak megismereseben, majd megjavit5s6ban kell keresni.
A szikes gyepek javftjsa a szikes szEintak javitasdval egyidejG (Tessedik 1804). Kezdetben a 115 cal a legelok meg'iavitdsa, szJntepfOldi mOvele5re alkalmassA tetele volt. KesObb azonban az 611atienyesztes mind
gYobb tbmegtakarm;iny szukseglete
egyre stirgetobben vetette fel a szikes gyepek kemiai, fizikai
javitjsdnak igenyet, ezen terUletek tovabbi legela dgazatban
valo hasznositOsdt.
A gyepek kemiai, fizikai aavt.ddnak a folyamata lenyegeben ket resze oszthatd. Az elsr5 szakaszban a cel a termeszete5 gyepek kemiai javitasa volt. (Prettenhoffer 1953).
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Mgsudik szakaszban az Oj kutatasi eradmenyek, a technika

es

tecnnaiogia fejl8d65 lehatave teszik a termezetes gyapek

6jratelapft6sat (Csontos 1969),
me/yizitgs eiv6gzeset,

a

fekatere mfivelAs

saran a

vagyis a fizikai ,javita'n alkalmazds6t

‘Szabel-Kova c s 1969), amihaz tOrsitj6k a felszfni, un. hagyomdnyos k6miai .lavitAst. Ezek a techn016064 mar 16nyegesan nagyobb termesek eleres6t taszik lahet6ve, kUlontisen Optdziitt viszonyok

A sfkvideki termeszetes szikes gyapek javftdsi j.rodalmAban
az karul hangsillyozdsra,Tiopy a Os

val egydtt agrotecnnikai elj6r4sokat

es

alkdli tala)ck avftAFA-

alkaImazni Rail. Az aredmenyek meg jobbak,
tachnikal

i5

mOtr6gy6z6s, stb.

ha ezekhez hidro-

kiegt, szftesak is kapcsolodnak (Prettenhoffer 1957).

Mincs a kemiai javItAa hataadra adekvdlt eredmeny 6jra telepftett gyepek esetetian sem.

A sz5ntdni1ditin ma
m.5., rmyisegOnek

may'

csiikkent6si

tisztazott a kerriai javitaanyagok

lehetos ge. tbratalePttatt

gyapek

eseteben az ilyan adat hiAnyzik

A kutata's s ❑ rAn ezt vizsOlva nem csak a produkcid ntiveies
kbzvetlen hatisainak tisztaz4s4ra tdrakedtem, hanem a kUzvetett
tnyezOket is igyakeztem figyaIemmel kiserni.

Anyag es miftdszer
Az Ojratelepftds elOtt hagyomgny ❑ san - a felszinre

adott

javitdanyagok hataserlak_vizsg6latIra Wrom tany6s2adenyes m ❑ dell
kfserletet allitottam be. MagjillariftAsaimat minders esetben nArom
ntivedek adataib61 v ❑ ntam le.

Az 1. modaIl kisdrlat hgromtenyezos x veletlen blokk elrendezesben h4rnm

ismetlesben kerijit belllit6sra, melyben a taljas

javftdanyag - K 4

es

hidrolitos acidit6s alapjln szAmitott

-
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mennyiseg hatAsat vizsgAltam a kditinbbz6 talajtfpusokon, kUlenbdzi5 Lifajok eset6ben.
A 2.

h6romtenyezi5s" valetlen blokk elrendezes(5 Firom

xs-

kadnbozel ta1ajokon es fefajok
metleses modell kfserletben
e5eteben - a K A 6s hidrolites acidites alapjan szamitutt - teljes adag6 javitelanyag hatA5it vizsgeltam mOtragyazassal kiegeszftve.
A 3. kettenyezos veletlen blokk elrendeze50 negy ismetleK A es hidrolito
5es modell kisOrlethen 2 szimitott teljes
fel es negyed adag javftel anyag hatasat
acidites alapjan
vizsgeltam mOtr6gyz6st alkalma7va, it ftlfaj eseteben (magyar
roz5nnk, vbrds csenkesz, angol perje, keskenylevel0 reti perje,
reti osenkesz).

'"A"

"B"

tenyeza: Szike5 talaj. A l : kOzepes r6ti szclonyec. A 2 :
kerges reti szolonyec. A 3 ; szolonps6k-szolonyec.
tenyezT]: javitA5. B i : javithatailan, 6 2 : javitott

"C" tenyezo: F0fajok. C 1 -C 14 : angol perje, sziki meszpzsit,
reti o5enkesz, reti komacsin, francia perje, csoclasz perje, suder rozsnok, nadas csenmas
kesz, keskenyievel0 reti perje, veresnadr4g csenke5z, tarackos tippan, magyar rozsnok, reti ecsetpazsit,

xx,

'A" tenyez81 Szikes talaj. Mindh5rom egyez6 es azonos tulaidonsjg0 az elOzd kf5erletevel.
"B" tenyezo: javftis+m6tragyazas. B i : javitatlan, B 2 : javitc -tt + m6tragyazott.
"C" tenyez6: FUfajok. C 1 -C 12 a reti komftsin 65 francia perje kivetelevel egyez6 az 1. modell kiserlet fefajuival.
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A hOrom kiaerlei segits6g6vel az alObbiakat vizsgAltam:
- AZ djratelspitdsnl s gyepalkoto farajok tobbsdge hogyan
reng, j2 a teljes actapu juvftdanyag mennyisegra mCitregygizAs
n4lkill 65 mutrAgytzva.
Van--e a javitdanyag mennyisggek csOkkenteseta lehetbseg
milyen mert6k6 turves eltfteseket okoz egyeS fafajok eseteben.
- VegOl a kLaiinbibizili adage kerniai javitoanyagok hogyan hatnak
a vfzfargalomra, az egysegnyi szarszanyag el641Iftgsghoz
felhasznelt viz mennyisdgdrs.
Az eredm&lyek rtekel6se, megeilapitosok
Az 1. moduli kiserlet termdsadatai alapj4h a her-cm talajnal
- a kozepes reti 5zoI ❑ nyecnel,
- a kArges reti szoionyacndl,
- a szolonc5ak-szolonyecnel
megblzhat6 kiithnbseg a 13 l' 0 2 tenyez6 kdzott kozeries reti szolvnyec talajnel van a wAsik ket talajho2 viszonyitva.
Meggllapfthatet az is a "C" tdnyezei kezeleseit vizsgAlva,
hogy ,lavitoanyag kiadAa a 14 ftlfajticil /3-nAl megbizhatliap n6veil. a termest, Ez az agyas talajokon Atlagosan az alebbi szzalkos erteket jelenti.
- A (kidizepes reti Szolonyec)
57 %
1
- - A 2 (kerges reti szo1onyec)
4- 109 t
- A (szoloncsAk-szoIonyer)
79 %
3
Ezeknek az drtdkeknek a kialakitdsdban jelentas szereps van annak, hogy frifajok a 'javitott es javitatlan kezelesekben eltAroen ke2tek A javitott talajon kikelt fiivek
szAmAt v.iszonyftva
a javitatlanokehoz az alebb1 (14 fOlaj 4tlag4ban),

kozepes reti zolonyecnei:
kdrges reti szolonyccn61:
- szoIoncsek-szolonyecndl:

51 1;
48 %
74 %
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Ezek azt tAmasztjAk al6, hogy a javitoanyagok hats abban is
jelentos, hogy javul a keles. Vagyis tannest noven kbzvetett
hatgsuk mAr a kikelt ntivenyekn61

jelentkezik.

A kisftlet adataibal megJllapithatio, hogy a vizspdlt 14
fefajb61 a hArom szikes talajtipuson a
-

a magyar rozsnok

- angel perje
- nAdas csenkesz

adta

a legnagyobb termest.

A 2. modell kfserletben javites

es

m6trAgy6zAs a h4r0m ta-

lajticuson az alabbi mertekban ntivelte a termesmennyisepekett

- A l (kbzepes tdti szolonyeP)-net
76
- A 2 (kdrges reti szo1onyec)-ne1
+ 113 %
- A (szoloncsAk-szolonyec)•nel
+ 121 %
3
Ennel a kiserletnel is az allapfthato meg, hogy javitjs e5 a
mi.itregyAzAs alkalmazAsa esetdn lenyegesen jobb volt a kelesi
szdzalek. livel az eloz6 kfOrletben near volt aultr6gy6z6s, igy
ezek az adat ❑ k is azt tAmasztj4k a1d, hogy ilyen v ❑ natkozAsban
a javitdanyagok hasznalatAnnk rendk(v01 nagy a jelentosege.
kelesi sz4zalekok az

A

alAbbiak szerint javultak (12 fUfaj Atla-

gAban)
- kbzepes

reti

sz ❑ lonyec talajn41

57 %

- kerges reti szol ❑ nyec talajnAl

52

- szol ❑ ncsAk-szol ❑ nyec talajAl

69

A vizsgAlt 12 ftlfajbell a lavitdsra
jobban reagdld

tit f(faj a h6rom szikes talajen ez alabbi volt:

- olasz perje

perje
- n6das csenkesz
- tarackos tippan
- magyar rozsnok
-

es matregyAzasra a leg-

angel

szerepelt a legjobban.
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A 3. model' kisftletben a talajvizsOlat alapjdn (K A , hidr ❑ litds aciditds) szftitott killonboz6 . adaga - 100, 50, 25 % javitcianyagok hasznAluta esetdn megbizhato tetme'skUlbnbseg nem
mutathato ki, de 25 %-os javftdanyag inennyiseg haszndlatdndl

az egysdgnyi szlrazanyag e16611itAsdhoz felhasznalt viz menynyisdge 10 %-kal nagyohb volt.

Kbvetkeztetesek

es javasiatok

Javitdanyagok hasznilata eseten je1entosen javult a fOfejok keldse, negyobb Lett a tdszdm, amely biztvsiteka lehet

2

nagy0Wo termesnek. Javit6anyag haszn6lata eseten t0-16t a keverekekben a j61 reagaild fklfajokat cdlszer
5zerepeltetni.
A imiGtragyezd12- javitei anyegot haszn6lva - nemcsak a ndve'nyek termdsdt, Menem a legjobban reag6116 ftlfajok dsszetdteldt
is megvditortatta. Vagyis a Witrogya hasznalat bEivitettu a jvitAsra s trdgydzdsra reag616 f0fajok kidret.
A talalvizsgdlat alapjdn (K A , hidrolit ❑ s aciditAs) szdmitott
adag6 - 100, 50, 25 %
javiteranyagok haszn6lata eseten megblzhat6 termeskUliinbseg nefn mutathatO ki, de 25 Nos javitdanyag mennyiseg hasznglato

eseten az egysegnyi szaraz-

anyag el6Mft6sdhoz felhasznglt viz mennyis6ge 10 szdzaldkl<al
nagyobb. Ennek ellenere gyepeken cdiszern a javit6enyag mennyisgenek c5bkkent6se.
Ossufoglalds
KUldnitrdz5 szikee talajokon - korgeu es kozepes reti szoionyeo, szoloncsdk-szolonyec
vizsgditam heron mcde11 kiserlet
segitsdgeve/, hogy miltr6gy6z6s nelk01 ea miltrdgyazdssal milyem
mdrtdkU az eltero menmyisegben felszinre juttatott javitoanyagok gyeptermesre gyakorolt hat6sa. Vizsgaltam az egysegnyi szdrazamyag eleidllitdsdhoz felhaszndlt viz szUksdgletet.
pitaseim az aldbbik!
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Az 1. modell kfserletnel a javitaanyag kiaddsa 14 f0faj1361 13-ndl megLizhatoan nbvelte a term65t. A term6snifivekedes

erteke 29 % es 109 % kbzbtt vdltozott a vizspdlt tolajokon
jtlagcsan.

es javitatlan kezelesekben elterElen
.keltek. A javitott edenyekben-kikelt filvek sz6n5t viszonyitva a javitatlanok6hoz a kUlbrIbseg 48 % es 74 %-os ertftek kbzett volt.
A f0fajok a javftott

A vizsgdlt 14 f6fajbol a harom szikes talajtipuson a magyar rozsnck, angol perje 65 a nddas csenkesz adta a legnagyobb
termdst javitgs essten.
A 2. modell kiserletnel a javltott

es javitatlan kezele-

sek kdzdtt a term6enLivekedesek killbnbsege 76 % 6s 123 %-os

er-

tekek kdzott volt. A miltrggyAzAs tovftbi 52 %, 69 %-os rovekedest eredmenyezett. Az egyes talajtfousok kdzott zjs, javitas

a trggyA-

es 12 ftlfaj Atlag6ban - a kezeles hat6sok AtIago-

san 52 % 65 69

kdzatt vjltortak (+ ertekben).

A javitaanyag mennyiseg csiikkentese nem befolygsolta
gyep produkcidj6t. Negyed adagO javrtoanyag hasznagata esetdn
visznnt nbvekedett az egysegnyi szarazanyag e106111tis4hoz
felhasznit viz mennyisdge. (3. modell kiserlet)
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