GYEPGAZDALKODAS

Apoias, telepites kora tavasszal
A tavaszi fogasolasnak, reti bo- gyazas eseten asszel mar kijutronazasnak tobb szerepe is le- tattuk a foszfor es a kalium hahet. Elegyengeti a vakondtUra- toanyagot. Beaffitottuk a hatesokat a taposasbal ered6 felva- anyag aranyokat, melyek a kbgasokat.
vetkezak N:P:K=1 :0,38:0,45.
A hatOanyag-tartaimak a kubnbaz6 rnOtragyakon is szerepelnek. Nem tobb, mint 120 kg/ha
Kifesali a talajt
N-hatoanyag kijuttatasa valhat
OgyelnOnk kell arra, hogy a ta- indokoltta egy-egy terOleten,
lajra mar csak akkor menjunk ra ami kozel 480 kg/ha pets&
erogepekkel, mikor nem oko- vagy 360 kg ammonium-nitre.zunk rajta meg tobb degrada- tot fefent. 50 kg hataanyagnal
cies kart. A tUlzott talajtomori- (200 kg petisonal vagy 150 kg
tessel modosithatjuk a gyepno- amm o n um -nitratn kevesebveny-aibmanyt is Azok a fajok bet gazdasagossag szempontkerOlnek eloterbe, melyek job- jabol nem en meg geppel kiban tank a tOlzott taposasbal szOrni. Ha nem gondoskodtunk
eredo karokat. Az angol perje az aszi kalium es foszfor-mutra(Lolium perenne) is ilyen. Az an- gyazdsral, akkor azt megtehetgal perje aljfa, kisebb termest jtik most is, de ez mar sokkal
ad6 kepesseggel, mint egyeb koltsegesebb Iesz, mintha
ragast turn, de szalfuvOn k (pl.: a esszel szOrtuk volna ki a szumagyar rozsnok, a rot csen- perfoszfat, illetve sosavas-kalikesz). Az angol perje laza bokni SO mOtragyainkat. Ezek lassan
0.10 a gyepgazdalkodas szem- hat() maragyak. Tavasszal mar
pontjabal rendkiv01 fontos no- foszfor es kalium matragyakbol
veny, nagy agresszivitassal, el- a gyorsan, ill. gyorsabban lenyornakeszseggel. 3-4 ev utan bomia gyartmanyokat kell alazanban fekitkuthat, zsoinbe- kaknaznunk. Ezek viszont mar
kosodhat. S ekkor, ha mar nin- joval dragabbak!
csenek jelen az egyeb taracA nitrogen kiszarasanak az
kos, gyepgazdalkodas szem- idejeral is elternek az allasponpontjabeil fontos alj- ill. szalf0- tok. Altalaban %/eve a mine] kovek, akkor meginduihat a gyo- rabbi kijuttatast (marcius also
mosodas. Vegyszerezesnek, fe- dekadja) tart* a legjobbnak.
Itilvetesnek, tobb nitrogen kijut- A nitrogen akkor hat a noveketatisanak kell kovetni ezt, hogy desre a Iegjobban, ha annak a
visszaalljon az eredeti arculat. lebomlasa a gyepnOveny fejlaHibas agrotechnika miatt jOval desenek megindulasaval esik
tobb raforditast igenyel a gye- egy idapontra. Ezt haosszegpunk.
ben 150-200 °C-ra teszik. PiA kora tavaszi fogasolas ma- gyelembe kell venntink a gyep
sk szerepe, hogy „kifesedi" a navenyallomanyat is. A nagy
gyepet. Bar ennek a szerepe ki- boritasban tartalmaza nadkepO
sebb akkor, ha az aloe) evi csenkeszes hOsmarha gyepekgyepgazdalkodasi mOdszertink nel ez korabbra is teheto, hisz
helyes volt. Beiktattuk az aszi ennek a nOvenyfajnak a Iegnatisztogato kaszalast, betartot- gyobb a telepitett gyepeinkben
tuk a szakaszok legeltetesi a hidegtOra kepessege. Sot a
rendjet, s igy letaposott, meg- nitrogen igenye is magasabb,
d6ntott gyepallomany sem ma- mint mas gyegnOveny-fajoke,
radt nagymertekben a legelon. illetve csak akkor hozza a tale
A „kifesOles" celja, bogy elvarhato nagy tornaget, borfmegakaddlyozza a gyep, gyep- tast es novekedest, ha megfoltok bef011edeset, mely ismet kapja a maga „kis" nitrogen
utat nyithat a rem kivant gyo- adagjat.
mosocfasnak(
fide, i(tetve rtedves fekvesd
terOleteken a nagyobb csapadekmennyiseg miatt a nitrogen
mOtragya oldodasa gyorsabb,
Tavaszi mutragyazas
igy konnyebben hozzaferhetKora tavasszal a Iegfontosabb nek a gyepnavenyek is, Ezeken
szerepet, — a mOtragyak kozOl
a tertileteken, ha modunkban
a N-hatoanyag jatssza. A nave- all, akkor kijuttathatunk nakedeshez ez a hatoanyag kell a gyobb (100-150 kg/ha) nitrogen
Iegjobban. A klasszikus mOtra- hataanyagot is, sat kisse ke-
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sabben Is, mint a szaraz fekvesen. A tataj-szerkezet is jelentasen befolyasofja a nitrogen
aramlasat a talajban. A nitrogen
a laza szerkezetO talajokon mozog a leggyorsabban. Eves
mennyisegben ezert a laza
szerkezetO talajokon kell szamolnunk a Iegnagyobb veszteseg mellett a Iegnagyobb mutragya dozissal is, ha el akarjuk
erni ugyanazt a termestobbletet. itt is „belefer" a kOsabbi kiszorasi idapont is (marcius 2.
dekadja, esetleg vege).
Elmondhatjuk, bogy 1 kg nitrogen hataanyag 100 kg zoldf0
termes-tobbletet eredmenyez.
Szaraz fekvesen termeszetes
gyepeinknet &lag 5 t/ha termestobbletet erhetunk el (ehhez kell kalkulalnunk a mare.gya adagokat is), mig a telepitett gyepeink eseten 10 t/ha termestobblettel szarnolhatunk
eves viszonylatban. 12-15 t/haos termestebblettel csak akkor,
ha a gyepgazdalkodasi szempontbal vezernevenynek tekintett noveny a magyar rozsnok
(Bromus inermis), illetve a nadkepi; csenkesz (Festuca arundinacea). Ude fekvesen mar kisse
valtozik a helyzet. It a temieszetes gyepek tapanyag utanpotiasaval 10 t/ha zOldfil termestabbletet erhettink el. A telepftett.gyepeinknel ez plusz 15
t/ha. Ontozatt gyepeknal 20
t/ha zoldf0 termestobblettel novelhetjOk a bazistermest.

Tavaszi gyeptelepites
A nyarvegi telepitessel (augusztus 2. dekadjatOI szeptember
vegeig) szemben a tavaszi tel
szamunkra kevesbe kedveza. Az ekkor telepitett gyepunk jobban ki van teve az idojaras viszontagsagainak. Ontozetlen kortilmenyek kazott
Iesz-e elegenda csapadek az
else ket hanapban a telepitett
gyepunk fejladesehez? Hoban
ela tudjuk-e keszfteni a vetes
hez a talajt? A „BON szelek"
nem fogjak-e megritkftani a
bokrosodasi csoma kialakitasakor a gyepOnket? A kelestol
szamitott 5. 6. Wen kezd el
kialakulni a bokrosodasi csorna
a tifajoknal. Ekkor a legerzekenyebbek. Konnyen kiszaradhatnak, A tavaszi telepfteskor a
gyomosodas merteke is na-

gyobb Iesz. Gyepnovenyeinkti
nek nem Iesz elegenda idejt110:
logy a nakk gyorsabban fejkii
do gyomokat elnyomjak. Lehet4,
hogy be kell avatkoznunk edit
idO eletti gyomirtO kaszalass4
is. A vegyszeres (ketszikOek
leni 2,4 D vagy MCPA hatett-'.
anyaggal torten6) beavatkozas
lehetaleg csak, ha mar nagyo
sziiksegesse valik, akkor alkaV
Mazzuk! A gyenge es „szep
san" erased5 gyepriavenyein.,
ket is visszavethetjOk a fejlk .
desbn,migtrze
Pillangosokat end ki is irtjuk!
(

Iranyelvek a telepiteshek
A legela 20% szalftivet, 605tS;.
aljfiivet 20% pillangast tart*:
mazzon. (Kivetel, mely szalfk
de csokkentheti az aljfilvek .
Tenyisgtamroznk;
es a nadkeptii csenkesz.). A
szth.16 60% szakvet 20% alifig
vet 20% pillangost tartalmair
zon. Lovaknak szant legela-ke,6
verekbe lehetalea ne kerCtljaO_
nadkepO csenkeszl Tiszta-fajtr
telepites nadkepu csenkeszbal!:
csak husmarhak reszere javaT
soft! Az algal perje maxim*
20%-ban szerepelhet keverei
kilnkben es celszerti a magypt
rozsnokot 40%-ig, a nadkepa
csenkeszt 20%-ig
Szaraz fekves0 teruleteic:
gyepnOvenyeikent feivehetjuk:t.
Szahtivek Csomos ebir, Ma
gyar rozsnok, Nadkep(1 csenl.
kesz, Alifuvek: Vats csenkes
PAlangtisnk Feherhere, Szar=
A..
vaskerep.
Ude fekvesd terWetek gyek.
novenyei fehetnek:
SzahrOvek: Reti csenkeS;
CsomOs ebir, Nadkepe cset
kesz; AljEivek: Reti perje, Art4
golperje, V6r6s csenkesz;
refeiek Feherhere, Szarvask
rep.
Nedves fekves0 fegelakre:
Szaffuvek Reti csenkes4
Reti kornacsin, Nadkepa cse
kesz; Alif0vek: Tarackos tipp
(kesz; tppar.', Ft& parje; Rev/
tek: Feherhere.
Mfg a tervezesek kozben
hem feledkezOnk a legfonq
SabbrOl: a gyeptelepitesnek
nel hamarabb meg kell torten
hie. Elmondhatjuk, hogy a ver
si ideje egyezik a zabeval
cius kozepe, vege).
Benyovszky

