Gyepesites a sonlyekekben
Az egyre szorazabba es melegebbe valo idajores, valamint
a miiveles alot kivont futahomok teriiletek navekedese
miatt a szelerozio (deficicia) fokozodik, amety evente hatalmas kiirokat okoz a novenyterrnelesnek es rontja a kdrnyez& teriiletek jobb

►

ine'segei talajainak termekenyseget.

A szeterazio kiikinasen a Duna-Tisza kozi Homokhotsagon
okoz salyoffirablemtit, mivel a terulet nagy resze futohomok. Ahhoz, hogy a sivatagosodets itt ne vdtjon uratkoda
folyamatta es a defloci6 ne fokozodjon, novenyzettel kell

ebirrel tarsulva. A ketszik0
gyomok a gyep hozamanak
mintegy 30 szazaiekat alkottak, melynek jelent6s hanyadat a nad kepezte, de emellett
szarnottev6 mennyisegben
fordult elo az Utifii, a tejolt6
galaj, a gyerrneklancfe es a
sosibrum. A pillangosokat az
evela magyar vori5s here kepviseite, de csak csekely
mennyisegben.

- az eredmenyes allatfartas
erdekeben - feltetlenui fel kell
javitani vagy helyettuk kulttlrgyepet celszen:i letesiteni.
A foszfor es a nitrogen kuionb6z6 adagjai onnnagukban es
egymassal val6 kombinaciOikban a rendkivUl szaraz es meleg 2002 es 2003-as esztendokben az elvartnal kisebb
tast gyakoroltak a gyepre.
A novenyzet pozitiv iranyti

E gyep nbvenyi osszetetele
jai jelezte a terulet hajdan valtozO vizviszonyait es jelenlegi
polatlansagat. A kek perje es
a nad nagy aranya a regi, gyakorta vizallasos altapotra utal,
ilyen gyepek nagy mennyisegben talalhatOk a homokh6tak kozotti semiyekekben.
Ezek hozama es beltartalmi
erteke altalaban csekely, gyakran mergez6 novenyeket is
tartalmaznak, ezert e gyepeket

valtozasa, atalakitasa ezert
Eassan kezdodhetett el. Mar
ekkor megmutatkozott, hogy
a foszfor Os a nitrogen egyUttes alkalmazasa a iegkedvezobb hat6sU, Lassan elkezd6don a magyar rozsnok ternyerese es a read visszaht:abdasa.
A kek perje es a tejolt6 galaj
mar a masodik &ben eltOnt a
gYegb61. Donto valtozas, dietye javulas csak a csapadekos
tavalyi evben kovetkezett be.
A N es fakent az NP-tragyezes
hafasara a magyar rozsnok
uralomra jutott es vezerietevel
j6 fajosszeteteI0, nagy hozamot adO gyep jbtt letre. A magyar rozsnok mellett a reti
perje, a francia perje es a csomos ebir is szam ottev6
mennyisegben megjelent a
gyepben.
A vizsgalt 12-fete mi:itragyakezeles kaz61 okonorniailag is a legkedvezobbnek a
hektaronkenti 100 kilogramm
N + 40 kilogramm P 2 0 5 adag

lekotni a futohomok talajokat. Ennek teggyorsabb es legolcsabb megoldasa a tatajvedelmi ceki gyepesites.
A Duna-Tisza kozi Homokhatsagon mintegy 200 000 hek-t6r
gyepes terulet talalhatO. Ezek
novenyi asszetetele szels6segesen ktilonbozo, a talaj tulajdonsagaitol es a vizviszonyoktOlfUggoen. Hozamuk 61talaban csekely, minoseguk
gyenge. E _g_yepeko.. a hornokhatak kozatti melyfekvesu
az Ogynevezett
sennlyekek 15-30 centimeter
vastagsagu hunnuszreteggel
rendelkez6 reszein (reti, reties
jellegu talajain) jOvedeimez6
gyepgazdaikodas valosithato
meg. E termeszetes Uton
kialakult,gyepteridetek talajai
- egyreszt sekely term6retegtik, masreszt keilo biztonsaggal nem vizrendezhet6seguk
miatt - eredmenyes szantofoldi nnuvelesre nem alkalmasa k.
Egy FVM palyazat keretein
belul, eveken at vizsgaltuk a
reti talajti semlyekek gyepno-

venyzet fajosszetetelenek javitasat es hozama novelesi lehetosegeit, tovabba ezzel parhuzamosan a termeszetes
gyepek helyen nagyhozamu
kulttirgyepek letesitesenek es
mcfLis_awaz.agerj5
)a kerdeseit.
Az optiiinalis tragyaaclagot..._
megallapifasa celja MI, a foszfor es a nitrogenmtitragyak
12 fele kombinaciajat vizsgaltuk 4 ism etlesben. Folyamatosan fel vetelezttik a gyepek nävenyi Osszetetelenek a tragyakezelesek hatasara t6rteno
atalakuiasat, nnegjavuiasat es
ennek eredmenyekent a nnegnovekv6 termest novedekenkent lemertuk.
A termeszetes_gyep - amelyen a kiserletet beallitottuk navenyi osszetetele nagyon
kedvezotlen, hozama pedig
csekely volt (1. kep). A gyepben az ertektelen kek perje
uralkodott reti perjevel, keves
magyar rozsnokkal es csornos
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bizonyult. Ezzel 3 ev atlageban, a gyep els6 nOvedeke
4,13 tonnas szenatermest
adott, a tragyazatian terulet
hekteronkenti 2,19 tonnes termesevel szemben. A viszonyEag szereny termesetlagot a
rendkfvul aszalyos 2002 es
2003 alacsony termese okorta
{e ket ev atlaga 3,15 Oa).
A csapadekosabb 2004-ben az
elabbi tragyakezelessel 7,04
tonnes szenatermest ertank el
a kedvezo osszetetakive \felt
gyep els6 novedekevel (2.
kep). Ezek az eradmenyek is
rayilagftanak arra, hogy az
ilyen szeraz fekves0 gyepeken
a raaragyazas4t.'xenyi osszetetel javito, Bata! hozamnbvel6 hatasa anthen a csapadekviszonyok fuggvenye.
A tezneszetes gyep a tobbnyire jn hozamti also nbvecleke utan, az er6sen aszalyos
nyarakon, a szaraz fekves0 teruleteken kisul es elgyomosodik, ezert a kistomegii masod ik novedek ta ka rm a nyozas ra
mar kevesbe alkalmas. A nyer
vegi tisztfto kaszalas emiatt
nem hagyhate el. Osszel, a
csapadekos, havosebb idojaras hatesera a gyep
regeneraladik, esetleg legaltethetove va]ik.
Vizsgaltunk egy nnasik, intenzivebb mociszert is, a ter' meszetes gyep feltorese utani
mesterseges gyep letesiteset,
valamint ennek tragyezesat.
A gyeptores utan a kerti finomsagura elmunkalt talajba,
Kolbai-fele gyOrOshengerrel
keszftett magagyba elvetett
fOrnagvak a kedvez6 6szi es
tavaszi idojaras hatasara JO:
kikeltek, meger6s6dtek es
mar az els6 evben a taiajt teljesen beboritO, komplett
lornany alakult ki. Az Osszel
kiszort foszfor, as a tel vegan
kijuttatott nitrogen miitragya
egyutt alkalmazva, a Fe-01—
W aszalyos idojaras ellenere
is rendkrvErl nagy mertekben
fokorta a fuvek fejlodeset, novekedeset, s ezaltal novelte
termeset.
A tarejos b6zaf 6, a magyar
rozsnok, a reti perje, a vorOs
csenkesz, a zold pantlikafa es
az angolperje vet6magjat

megfeleI6 aranyban tartalmazó fOmagkeverekb61, az els6
evben a tarejos buzatu valt
abszolth uralkoclOve, a mely az
angolperjevel egyatt kepezte
a fiiallornany tObbseget. Ez az
osszetetel azert alakulhatott
ki, men 2003 rendkivill meleg
es szaraz idojarasa a kiemelkedoen jó szerazsagtOr6 tarejos bUzaNnek es az er6sen agresszfv angol perjenek kedvezett. E ket fu egyni6shoz valo
aranya a tragyakezeles fuggvenyeben valtozott, de a legjobbnak bizonyulO NP-tragyazes eseten atlag 4:1 aranyu
volt. A kovetkez6 - csapaclekos - evben a tarejos
de kulonosen az angolperje
tOmege csakkent es megkezd6clott a fCtmagkeverekek tabbi komponense: a magyar
rozsnok, a vOros csenkesz, a
zold pantlikaf0 es a reti perje
eltiretorese. A telepitest koveto 3. evben mar nagyreszt
ezek alkotjak a fuellomany nagyobb hanyadart.

Atelepitett .gyep ptimelis
zutragykesa megallapitesa
celjabOl ugyanazt a 12-fele
tragyakezelest alkalmaztuk,
mint a termeszetes gyepnel.
azonban rifler az els6 ev tavaszan nagy nnutragyahatasok alakuitak ki, a rendkiviili
szarazsag ellenere. A N nagy,
a P kicsi, a PN igen nagy termesnovekedest okozott, kulon6sen a csapaclekos 2004ben. A telepitett gyepeknel is
a hektaronkenti 100 kilogramm N + 40 kilogramm P 2 0 5
tragydbizonulkemiailag a legjobbnak. Ezzel
2003-ban 6,62; 2004-ben
12,68 tonnes szenatermest ertunk el, 2, ill etve 3 novedekke:
(3. kepi. A telepitett gyep
mindket e-a—e-r'slfritEgyam..
mantes volt es a rencikT01aszalyos nyarakon is Ode zold
maradt es novekedett.
A ketfele kiserlet eredmenyeinek megismerese utan
felvetidik a kerdes: termeszetes vagy kulturgyep? Az erte-

Wes megkonnyftesere szolgalnak a tabfazat adatai, amelyek a rendklviil aszalyos
2003. es a csapadakos 2004. ev
szenatermesenek atlagait mutatjak. A rovidseg erdekeben a
12-fele tragyakezeles kozul
mindket kiserletbol csak a 4
legjellemzobbet vertilik be a
tablazatba. Ebb] What& hogy
a telepitett g epszenatermese
mine
dn esetben sokkal nagyobb a termeszetes gyepenel. Az okonomiailag legjobbnek bizonyult hektaronkenti
100 kilogrammos N + 40 kilogramm os P20 5 tragyakezelesnel 9,65 tonnas szenatermest
erttink el, 5 tonnaval tobbet,
mint a termeszetes gyepen,
readesul az elabbi gyomtartalma csak 2, mig az utobbinak 26 szazalek. Egy kilogramm m ati.egyaltataanyaggal a fe-rmeszetes gyepen
17,3, mig a telepftetten 36,6
kilogramm szena tObblettermest kaptunk. A telepitett
gyep az aszalyos nyari id6jarest sokkal jobban elviselte,
mint a termeszetes gyep, foIyamatosan iide zold maradt
es 3 01 hasznosithato nOvedeket nevelt. Ezzel szemben a
termeszetes gyep nyeron kisuit, elgyomosodott, ezert eltalaban csak az els6 novedeke
hasznosithato. A termeszetes
gyep feljavitasanak merteke
es ideje danthen fugg - optimans tragyezas eseten is - az
idojerastol. AltaIaban 2-3 ay
kell a teljes feljavftasahoz.
Mindezek ellenere mindket
megoidas alkalmazasa Javasolhato es egyuttes bevezeteset tartjuk ceiszeranek.
Ugyanis a termeszetes gyepek mutregyezessal torten6
feljavftasa nagyobb szakertelem nelkul, kennyen, kis
*gel megoldhatO. Ennek
eredmenyekent egy elfogadhate hozann6 es min6segii tavaszi legelat vagy kaszalot
kaphatunk. A telepitett gyep
viszont a nagyobb termesevel, folyamatos produkciojaval, a szelastakarmany-bazis
jelent6s novelese mellett lehet6ve teszi az allandO legaltetest.
HARMATI ISTVAN
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