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A gyeptertiletek termesnOvelesenek lehettisege1
A Magyarorszdgi Fs ezen beta! a Szabolcs - &aim& - Bereg megyei gyepteruletek termismennyisigei az utObbi evekben „Oval elmaradtak a klvdnatos es a khetsiges termesszinthez /*est. A gyepterilletek _ extenziv hasztullatdba kovetkezoen a termeshozamok viszonylag kis nifordinissal jeknas mblelben novelhetok. Orszdgos dtlagban
a klima d11a1 meghatdrozott maximdlis tennis 16,4 tlha szdrazanyag; ezzel szemben a
felmerisek 1 tlha alatti szdrazanyag tamest mutatnak. A fent emlitett Maximalisan
elerhet6 termer a lejtesi %-ka! Os a talajindex segitsigevel korrigalt Mae (a termeszeti
tinyezOk 61tal meghata rozott Oda) 11,5 tlha szarazanyag termes. Ha az igy meghatdrozatt Mika a csekely jovedelmet ado 60 %-os megvalOsftas szinOn tervezziek, akkor
orszagos dtlagban kb. 5 tlha szkrazanyag termest erhetank eL Ezen szdmok tiikrOben,
megyinkben 60 %-os termesszinten &rhea termer kb. 5,8 tlha szdrazanyag.

A kb. 6,5 t/ha szenaterrnes eleresehez
a kovetkezo technologiai elemek valamelyikevel, vagy tobb elem kombinalasaval,
jandhatunk hozza.
1. Szervestrikvazas: A gyepek tapanyageilatasa istallotragya, hfgtragya vagy
NPK hatoanyagii miitragyak alkalmazasaval oldhatO meg. Mindenek eldtt
nem feledkezhetiink meg arrol a tenyr61,
hogy a legolcsObb es legtermeszetesebb
tragyazas a legelo aIlatok Altai erheto el,
ami nagyobb termesre keszteti gyepjeinket. Ehhez szukseges lenne a legel6 Anatok szamanak emelese, az allatstirtiseg
novelise. Az istallOtragyazas termesfokozo hatasa viszonylag szereny (4050%), alacsony szervesanyag tartalma
(homok) taiajokon hatekonysaga 100200%. A jol ertett istallotragya adagja
15-30 t/ha, Osszel kijuttatva. A higtragyak
alkalmazasa eseten be kell tartani a szigore allategeszsegugyi es kOrnyezetvedelmi szabalyokat. Alkalmazhato Osszel
vagy telen alaptragyakent vagy kaszalOkon vegetacias iddszakban novedekek
elOtt. A perzseles veszelyenek elkeriliCse
rniatt hig,itasa javasolt, kijuttathatO menynyisege 50-150 m3/ha.
2. MiltragyazasLA mutragyak alkalmazasa hatekonyabb a szerves tragyaknal, aka'. 10-15-sztiros termesnOvekedest
is elerhettink. Mtitragyazas soran figyelemmel kell lenni a talaj - noveny - allat
kapcsolatara, valamint a kornyezetvedelmi, okologiai szempontokra egyarant. A

miitragyazas nOveli a gyepek termeset
javitja beltartalmi mutatoit, ugyanakkor
megvaltortatja a novenyi Osszetetelt is.
• A gyepeken eIsosorban a fifelek
elsodleges tapeleme a N. A N-tragyazast
javasolt Osszekapcsolni P- es K-tragyazassai. A N optimilis adagja 120-200 kg/ha,
amit a talaj tapanyag- es vizgazdalkodasatol tesztink faggOve. A pillangasokban gazdag gyepeken a kisebb N-adagok (60-80 kg/ha) javasoltak, mivel nagyobb N-adagnal a pillangos novenyeket
akar teljesen kiszorithatjuk a gyepekbOl.
A kijuttatasra marcius elejen kenfijon sor
150 kg/ha hatoanyagig, az e folotti menynyiseget a masodik- vagy a harmadik
nOvedekre aranyosan juttassuk ki. Az
alacsony termesd legelOkOn a N-matragyat egy adagban, a kis termest ado
kaszalOkon is javasolt novedekenkent
megosztva kijuttatni.
• A P-tragyak alkalmazasa onmagaban
nem javasolt, csak K- is N-tagyakkal
kombinaltan kijuttatva. A JO P-ellatottsaga taiajokon alkalmazasa melldzheto,
a N-tragyak kepesek a talaj P-keszletet
mobilizalni. A mtitragya adagja 40-60
kg/ha hatOanyag, kiszOrasa alaptragyakent tOrtenjen dsszel (szeptember yeen), vagy tel vegen egy adagban.
• A K-tartalmd matragyakra nagyobb
szilkseg a homok- Cs laptalajokon van,
innen kOnnyebben kimosodik a K-hataanyag. A megyenkben nagy terilleten
eldfordulo savanyti talaj kamhatas gatolja a K-felvetelt. A K-mtitragya adagja

100-200 kg/ha hatoanyag alaptragyakent
asszel vagy tel vegen kijuttatva.
• Az NPK-matragyazas utOhatasaval a
matragyazasi evek szamateil, a termes
mennyisegtol, a talajtOl, a hatoanyag kimosodastO1 fiiggoen 2-4 evig szarnolhatunk. A N-mtltragyak a filfele gyepalkoto
navenyeknek illetve a gyomoknak kedveznek, mig a P- es K- miltragyak a pillanes novenyek novekedeset segitik nagyobb mertekben. A mtitragyak nagyobb
utohatasat aszalyos ev utan tapasztaljuk,
mivel ekkor a talajbol tot-tend tapanyag
kimosodas kisebb mertekti.
• A legeldk mtitragyazasaval az a celunk, hogy legeldszakaszonkent lehetoleg azonos mennyisegii es minosegti takarmany alljon rendelkezesre a folyamatos legelteteshez. A kaszalok mdtragyizasanak alapelvei kortil a kovetkezoket
javaslom betartani: A N-matragya Oszi
kijuttatasa tilos. Az elsd novedek ala nem
celszeni 40 kg/ha alatti adagok kijuttatni,
mert eves szinten termiscsokkenest
okoz. A N-adag aranyos elosztasaval
me gfe le lOe n szabalyo zhatjuk az egyes
nOvedekek termesmennyiseget.
3. Ontilzes: Hazankban a gyepek termeszteseben is legtobbszOr a vizhiany a
legfObb termest befolyasolo, korlatozo
tenyezd, ezert a megfeteld mennyisega es
naindsega vizzel, idoben elvegzett ontozes nagymertekben nOvelheti a termesmennyisegeket. Az ontazes tOrtenhet
feliileti es az esdszerti OntOzesi modok
valamelyikevel egyarant. Az ontozes idejet celszera a talaj viztartalma alapjan
megallapftani (a vakapacitas 60-65 %-ra
csokkenesekor el kell kezdeni az ontozest). Az Ontazoviz mennyisege Ontozesi
idenyben 150-300 mm, a Vizkapacitastol,
valamint az Ontozesi mOdtal fligg6en.
OntOzesre a nyari melegben legalabb kit
alakalommal van szilkseg. Intenzivebb
milvelesti legelokon, kaszalokon a navedekek betakaritasa illetve a legeltetes
utin kovetkezzen az OntOzes, amit az
apolasi munkak es a N-mtitragyazas
elOzzenek meg.
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4. Gyepjavitas, Kvepfelftjitas: GyepjavitgsrOlabban az esetben beszelunk. ha a
lerornlott gyepterOleteken a nOvenyallomany keclvezo vgitozasat vetes nelkul erjiik el. Gyepfehijitas eseten a gyepbe nj
fajokat vagy fajtakat vetessel viszunk be.
Sovany legelokon a N-mntragyazas hatasara a nagyobb termOkepessegii (pl: red
csenkesz) Mfajok szaporodasat sedtjuk
el& A kisebb N-adagokkal es tobb P- es
K-minragya adaeolasaval a pillancOsokat
garapithatjuk a gyepekben. A qomirtassal a sztlrOs vagy mergezo eyomokat
visszaszoritva a flifeiek szaporodasat
tamoeatjuk. A legeltetes es kaszglas valtogatasaval a legelo ill. a kaszal6 tipus6
nOvenyek kozott eg,yens6lyt tudunk fermtartani. Gyepfeltijitas altalaj-lazitasos
felfdvetessel is tOrtenhet, amit a talajlazitas cfmu fejezetben ismertetek.
5. Talajlazitas: A feltalaj lazitasara a
fogas helyett a rug6s retborona hasznalhat& mivel nem kepi el a nedves talajt,
Move szaraz talajon, homokon. hezagos
borftasti gyepen nem tepi ki a nove-
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nyeket. Az altalajlazitas vonOer6 es koltsegigenyes ekjaras, de mindezek mellett a
kovetkezokben leirt eitinyei miatt alkalmazasat foleg a kotott tertileteken javaslom. Az altalajlazftassal a talaj tomodottsege megszfintetheto, a talaj viz- es levegogazdalkoclasa javul, intenzivebbe \TAR
a taiajelet. A csapadek befogadasa, tarolasa gyorsabb iitemti, megeldzheto a
pangO vIzallasok kialakulasa. Az altalajlazitas hatekonysaga annal nagyobb,
minel kotottebb a talaj. Az Ontbzesek
hatekonysagat, az ontazOviz termesnovela hatasat az altalajlazitassal fokozhatjuk. Az altalajlazitas le2hatekonyabb
eszkoze 20-30 cm melysegben clolgozO
eiolazito kesekkel felszerelt 60-70 cm
melysegben cloleozO szarnyas lazitakeses
altalajlazi16. Az altalajlazitas hatasa talajt61, valamint az evkozben elvegzett
apolasi munkaktol ffiggOen 3-7 ev. Az
evkOzi tOrnerOdes megszfintetesere
Osszel nyitott tarcsa aIkalmazhat6. A kbVitt talajoknal (AK 55 felett) gyepfeliljltas soran szaseges a talaj torn6dOtt-

segenek megszatetese, allapotanak javitasa, amit altalajlazitassaI erhetfink el.
Altalajiazitasos felillvetes eseten a mazagykeszitesre tObbszOri, valtozo iranvii tarcsazast vegezzOnk nyitott taresaval. Ezt
kovesse a mfitragyak kiszorasa, az altalajlazitas, majd a miitragyak tarcsaval tortend beciolgozasa. A vetest hengerezessel
zarjuk le.
A gazdasagi )ehet6s4geinktal es a
teruleteink aclottsagaitO1 ffiggoen egy
vagy tObb technologiai elem alkalmazasaval 4-6 t/ha-as szenaterrneseket erhetiink el ax utobbi evek 1 t/ha alatti orszagos atlagtermeseivel szemben.
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