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Tapanyagutanpotlas
Mar isnnerjuk a gadolioi karnyezetbarat tapanyag-gazdalkodasi mOdszert mely alapja,
hogy 1 kg N hatOanyag atlagosan 100 kg zoldf6 vagy 25 kg
szena termeskijobetet eredmenyezhet a kiilanboza gyeptipusokon.

Meddig nOvelheto
a termes
Persze a termest navelni a
vegtelensegig nem lehet. Szaraz fekvesu asgyepen (hol az
apro-csenkesz fajok vannak
ttlls6lyban) 5 t/ha zaldetabb\eke erhaii:06 e‘, tide fekvesen ez 10 t/ha. Valtozik a helyzet, ha gyeptink telepitett.
Szaraz fekvesen igy mar plusz
10 t/ha, Ode fekvesen plusz 15
tlha zaldf6 termestobbletet erhetunk el eves szinten. Ontazott korulmenyek kort ez a
tobblet navekszik 20 t/ha-rat.
Ne felejtsuk el, hogy a gyeposszetetel is befolyasolja a bazis-termes es a termestabblet
merteket. Igy, peldaul, ha magyar rozsnokot vagy nadkep6
csenkeszt tetepitettUnk, akar
egyfajO telepiteskent, akkor tovabb noveltuk az elerfiet6
zOldfutabblet erteket (plusz -5
t/ha-ral, 15-20 t/ha zoldf6 lesz
a termes).

kornyezetvedelenn, vagyis jelenleg javitasra nem javasotjuk.
• Aprocsenkeszes vezernaveny6 II. gyeptipus6 teraletek,
melyek keves termest adnak,
es elsasothan Cegskketes ceora alkalmasak. Gyenge talajminoseg, rendszerint 10 AK ertepszeudoglejes leromlott talajok, vagy Open nagyon laza
homokon kialakult gyepek
ezek. A gyepek vezernavenye,
itt a legnagyobb boritasi erteket elero tarsulas-alkotoja, a
sovanycsenkesz (Festuca
pseudovina) illetve a barazdalt
csenkesz (Festuca rupicola).
Ezek a gyepek alacsony termast adnak (5-6 t/ha zoldVev), a rata kaftan!) pazsitfuvek magassaga 10-15 cm.
Sajnos a gyepek termesmegoszlasa er6sen kiegyenlitetlen, mivel az els6 ket nave-

vagy barazdalt csenkesz, de
atszott rat perjevel (Poa pratensis) es a \fortis csenkesszel
(Festuca rubra). A termesOk javitas nelkul kaszalasra is nnegteke1.6. t^tyarl ldosmkdan oatsran kisul. A termes nagy resze
a vegetaciO elejen jelentkezik.
• III. gyeptipusti teruleteken
kedvezdob okolOgiai feltetelek
kozatt a kialakult es a telepitett
gyepek a legeltetesen t61 mar
kaszalasra is alkalmasak.

Szarnoljunk
Peida: tejelo marha allorna-

nyunknak Ode fekves0 gyepen
nbven-li akarjdk 8 Ifna-rat a
zoldf6 termest. (Az also ket navedekebol szenat is akarunk
kesziteni.) 40 ha-on gazdalkodhatunk.

nries gepekkel kijuttatri , Imo
gazdasagtalan. 150 kg. I 1.1
hatbanyag kijuttatasa csak an
tozatt teruleteken lehet 111(.11
kolt, ott is 4 reszletben.
vass226, as est), a itnascant t
a harmadik novedek utan). Ontozetlen teruleteken ekknin

clozis kiszorasa mar nern liuj
akkora eredmenyt, mint amok_
karat varnank. (1 kg nitro{ ti
hatoanyag mar nem novolt
meg a fOtermest 100 kg zhir! ,
Igy a fenti peldaban szen,i)
16 80 kg/ha-os N-hatoanyagal
(meiy 3,2 q petisOnak felel intv
hektaronkent) tavasszal, nrtciusban a fogasolas utan kait
Vjutalnu
De, hogy mennyi
es foszfort kell pOtolnank, is
mernank kell a kijuttatandO
hatoanyag . mennyiseget
N P K hatoanyagok a kavet
zOkeppen aranylanak egym
hoz: 1:0,38:0,455. Kaliumot
foszfort csak laza szerkoz
talajokon6 szCikseges kijutin
2 &ante. Kozepkatatt,
talajokon ezt eleg 3 evenk4
megtennOnk. Mas a helyal
antozott gyepeinknel. lit itt
evenkenti foszfor, de leqii)4,.tify
pen kalium utanpOtlas szuk4 -

Peldankat folytatva a ka
keza eredmenyeket kapjuk:
Ha 80 kg N-hatoanyagol
kijuttatni evente
Pi 80 x 0,38 = 30,4 kg hft
anyag foszfor szukseges
Technologia szerint
• 20%-os szuper-foszt4t
hektaronkent 152 kg ken
Legeltetesi technologlakat ala• 40 ha-ra 6080 kg ( t
pul veve Szeman a kavetke60
q)
zokre bontotta hazai gyepeink
Kalium: 80x0 %45=36 kg
1 kg N-hatoanyag 100 kg
del( jOl legeltetheta, de kesabla
nagy reszet:
hatoanyag7 kell hektaronk4
• 1. gyeptipusba tartoznak a termesre alig lehet szamitani. zoldffitabbletet eredmenyez
• 50% Kalium mutragy4
•
8
t
azaz
8000
kg
zaldf0
Ezeken
a
gyepeken
csak
legeltalaj es karnyezetved6 gyepek
termestabbletet 80 kg N-hato- tehat 72 kg-ot kell kijut tail)
ezek a legmostohabb Rota- tetni edemas, kaszalni nem.
ha-onkent. (Sosavas-kaIii 14
Jobb talajnnintiseg (10-20 anyaggal erheftink el
giai feltetelek kozott talalhatOk.
• 40 ha-ra vonatkortatva ez het hasznalni a clragabh
Rendszerint valamilyen Won- AK kozatti) es kedvezabb vfz'ages talajtipusba sorolhatOk, ellatottsag, vagy eszaki lejto 3200 kg, azaz 3,2 t N-hatO- savas kali helyett!)
• Mindez kalium mutrrA t
mint a szikes futOhomok, lap jellemzi a teruletet a kedve- anyag
bat280kg-ot(29qá)Ja
• petisabal 3 tehat 12,8 t-at
stb. Vagy fekvesCik szamunkra zabb adottsag6, de meg minkedvezotlen pl.: meredek dig a II. gyeptipusba sorolt (128 q-at) kerl kijuttatni, vagy a peldaban szerepla terilin
Gazdasagossagi axon
domboldal teruleteken talalha- gyepeknel. Ezek vezernovenye 9,6 t (96 q) ammOnium-nitrasaink, meglevo kereteink I
to. Ezek feladata a talaj- es rendszerint sovanycsenkesz, tot4
De Osszel csak abban az vizsgalata utan megkezdOitt
esetben juttatunk ki nitrogent a a miitragya kijuttatas a kAli
gyepetakre, ha az tkatoanyag- es a testex eseteber.. Clk%
A 8-10 tlha zbiritb-termesitsv
ban elan, ill. meghaladja a 120 meg kell varnunk, how
2 40 t/ha zoldffl-termes eves szinten
kg/ha-t. Ebben az esetben az adott szakaszrbt (szakits:ilo
3 25%-os N-hatanyag tartalom
1/3-at osszel a kalium es a geltetes eseteben) lekurlilI 1r
4 34%-os N-hatoanyag tartalom
foszfor mOtragyaval egyatt jut- ott legato allomany, s 111$
5 talajtani vizsgalatokkal mas aranyna is juthatunk
tatjuk ki. 50 kg/ha-os N-hatO- gato kasthlas is befejozoili*
6 homok, humuszos homok
Benyo vszky
7 K20
anyag dOzist pedig nem erde-
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geslht.

