Gyepgazdalkockis bio-modon (1
A hazai gyepek minden teriileten alkaimasak lehetnek a biogyepgazdalkodasra
es az itt eleifordulo biotermekek, allati termekek eloallitessara.
Nagyon lenyeges, hogy mennyisegiik es ininasegiik figyelembevetelevel
alakitsuk ki a gyepre telepithet6 allatfajokat.

A

nagy kiterjedesu, keves terInes( de JO mindseget biztosit6 gyepek, elsosorban a juli es
a hilshasznii allattartasra, mig a JO rninosegfi reti gyepek tejhasznil allattartas, biotermek el6allItas celjara is alkalmasak lehetnek. Azt a hibat ne ko❑essiik el, hogy a keyes termest adO
aprOcsenkeszes gyepekre nagy hoza-

mir

allatallomanyt terheliink,
hiszen ez igy nem valOsithat6 meg.
Ugyanakkor a juhokkal vagy hnsmarhakkal mindenkeppen celszerii ezen
gyepek termesenek kihasznalasa es j6
minosegii biotermek
A biogyepgazdalkodas termeszetesen nem azt jelenti, hogy terjiink vissza az evszazaddal ezelotti gyepgaz-
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dalkodashoz, vagy akArcsak a mutt
szazad elejen gyakorolt mOdszerekhez, ha nem azt, hogy igenis a kernika-

liakat, a meitragyak es a vegyszerek
felhasznalasat jelentosen csOkkentsitk, illetve azokat, arnelyek nern
hasznalhatOk, kitiltsuk a biogyepgazciaikorlas terfiletercli. Ugyanakkor
mindazokat a modszereket hasznal-
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juk, amelyeket a termeszetes es a jo
min6seg erdekeben a biogyepre alapozott allati te.rmekek eloaiiitasanal
messzemenoen figyelemb e lehet es
kell venni.

el6segitik. Ennek
tulajdonithato, ho gy a gyep tores „j_

sat

kalma val a szervestragya adagolasa
.nelkii1ozheteden. A szervestragya be-

A terrnest befolyasolO vagy kialakitO
tenvezi5k koziil legfontosabbak a tapanyagok, els6sorban a N rneg fet em
biztositasa. A biogyepek tapanyageIIatasanal kaltinOsen fontos a vona tko_
z6 rendeikezesek, az IFOAM ana sfog_
lalasa es a hazai (pl. a 82/2002, FVMKvVM egyiittes rendelete) rendeike_
zesek betartasa.
Sok tenye.z6 befolyasolta a taplalOanvag ervenyesiileset, amelyet mind figvelembe kell venni a tervezett termes
eleresenel es a szuksege s tapla1Oanvag-mennyiseg meghatarozasan51.
Modositja az ismertetett szamadatokat pi. a tapanyagok ervnyesiilesenek hatasfoka, a tragyazas saran feltarodO tapanyag mennyiseg stb. Ezert a
taplalOanyag-mennyiseg meghatarozasahoz celszerabbnek tartjuk a kiserleti eredmenyek es a gyakorlat altal is
igazolt a datok figyelembevet elet . •
Sajat kiserleti eredmenyeink, valamint tabb szaz hazai es kiilfoldi kiserleti eredmeny es gyakorlati ismeret alapjan azt tapasztaltuk, ho gy 1

allott gyepen is alkalmazhato, de csak
Bret ill. tiilerett allapotban, amikor a
szervestragya atom resze mar elbomlott es ennek kovetkezteben a kisz(5utan a rethoronaval vagy
boronaval az jOl a Id koze, a talaj felszinebe dolgozhat6. Az istallOtragya
kiszOrasi ideje a vegetacias idtin
jdO, tehat Ices () 6sszel ill. koran tavasszal a gyep megindulasa elOtt kell
a I kalrnazni_
A gyepek szervestragyazasanak
egyik modszere lehet a higtragya es a
tragyale gyepeken tortenei felhasznalasa. A higtragya a szilard es a higiirulek atom nelktili tragyajdt jelenti,
amikor is vizzel rnossuk le az istall6
padozatarol a tragyat, es megfeleld
taroloban gyiljtj-6k. A higtragya a termales idejen, tehat friss affapotban
m3 -enkent 4 kg N-hatOanya got tartalmaz. De kb. ugYanannyi vizzel mossuk le a taroloba. vagyis ilvenforman
megkozelit6en 1 in' higtragyaban 2
kg N-re lehet sza'nntani_ A tarolas soran tovabbi veszteseg is ehifordulhat,
vagyis kiszOrasko r m3-enkent 1-2 kg
lesz a higtraudban, ami azt jelenti,
hogy 1 ha gyepre 50-100 m'-t celszerii
kiszOrni. Ezt a t6liidosza.kban higitas

kg nitrogen hateianyagt61 atlagosan
100 kg zold terrnestobbl e t nOveke-

duplajara, vizzel higi"tott allapothan

A biogyepek tragyazasa

dessel lehet szamolni, kOZepes taplaloanvag ellatottsagii talajainkon,
Ezert a biogyep tervezes soran a termeszetes termeshozam .Cs a tobhlet
kozritti killonbsegre adagolva tartjuk
celszetimek megallapitani a kijuttatando N mennyiseget. Minden 100 kg
(1 q) zoldtobbletre 1 kg N hatOanyagot es ehhez atlagosan P.-boi 0,38- es
K-bol 0,45 kg-ot adagoljiank. Ezt egyszeriisitve az NI -1( arany
alakuijon. A vonatko zo 2002/IX.
4-i (FVM-KvVM) rends let 170 kg
N/ha mennyiseghen maki rna li z aija a
hektaronid gehat6anyagot_
Szervestragrazas a gyepen. Az istalletragya igen alkalznai lehet, de figyelembe kell venni. hogy mikor, milyen allapotaban haszndlhatjuk fel.
Az istAllOtragyat els6sorba n a gyepfelUjitas, ill. gyeptOres e iajgyeptelepites alkalmaval hasznaljuk, megpedig jelent6s, 20 t/ ha rrtnnyisegben.
Az istalIOtragyaval nez 0 csak tdpanyagforrast, hanem i g en jelentOs
szervesanyagot es mindrnellett talajeletet, bakteriumokat viszunk a talajba, amelyek az ottlev6 elhalt gyokerzetbol ered 6 szervesany 4gok lebonta-

a nyari zold gyepre pedig kb.
kell kiszeirni. Telc o fagyott terUletre,

vagy hora kipermetezni nem • lehet,
vagyis a vegetacios iclo vegen, a tel
beallta elott renclszerint 2-3 mm-t, es
a hOolvadas utan ugyancsak 2-3 mmt kell a gyepre kiszOrni. A higtragya
rnasik fete menilviseget a vegetaciOs
Idabel-) elosztva, legeltetesek ill. kaszalasok utan vizel higftva celszerti
adagolni.
A gyepek, els6sorban a gyeptelepitesek szervestr4gya..zasa teren mindenkel3Pen meg kell ernliteni a ztildtragyazas Iehettieg et es szasegesseget. Az iizemeink, csaladi gazdasagaink nem bovelkednek istrallOtragyaban, ill. az kell a szantOfeldi kulttirak
ala. Ezert is fontos, hogy a telepites,
gyeptelepftes elott megfcleI6 szervesanyagot vigyiillk a talajba. Elsosorban a sekely termoretegil, erodalt,
vagy homokos, laza talaja teriileteken, de a kotott is szikes talajd fertileteken is celszer-ci a zoldtragya nOvenyek termeszt se , alaszantasa es
hasznalata gYePtelepites el6tt. Szamltasba vehetjtik somkorO, a csillagfilm a biborher, de egy-eb pillang6sviragU novenyek e t, es jo tOrneget ado
olasz perje, angol perje, vagy ntas

t • ijrahasznositva

szantafaldi leveles novenyek zi_ildtragyakent tOrten6 termeszteset is.
Feliilvetes pillangOsokkal. A tapanyag, elsosorban a N gyarapftasa
dekeben, Cs annak celjabol nem csak
szervestragy a , vagy Inds formajii tapanyag bevitelere van lehet6seg, hanem lap" is gyarapithatjuk a nitrogent,
hogv pillang6svragii novenyekkel
rendelkezesre allo Osgyepjeinket. 1Kortudott, hogy az 6sgyepeken, elsd:5 or ba n az dpak.Ncakes-z-cs .
gyepeken 2-10 '7(: kOrtil van a pillang6sok boritasa. Ez nagyon keves, ugyanis ennek surftesevel jelent6s nitrogen
megkiitsere van lehet6seg.
Az aPrOcsenkeszes gyepek evente
atlagosan 30 kg/ ha N hatOanyagnak
megfeleI6 tapanyagot hagynak a talajban, vagyis a "godoll6i tapanyaggazdalkodasi mocIszer" alapjan ennyi
term& jelentkezik evente, ami biofilnek nevezbeto. Ezt a nnennyiseget pilgd-s ok• fefilivete-s eve ? fe2erredserc fthvelni lehet es sziikseges is A pillangOsvithe,13 novenyek ftillilvetesere a
near vegi idaszakban van Iehet6seg,
amikor a legeltetesnek, vagyis a vegetacionak vege, es a zold novenyallomany teli pihenesre vonut.
A fOIi-lIvetesre alkalmas novenyek
szarvaskerep, a feher here, esetleg
kom165 lucerna, A hektaronkenti vet-OmagMennyigeg a tiszta vetes esetere szamito tt mennviseg legyen. Eredmen yes ire L./vet-0;5 nyorrign a fradriTgasok boritasa 30% is lehet, els6sorban a
2-3 - lloveclekben. Ugyanis a fCifelek
mindertUppen az else novedekben
fejladnek jobban, mig a 2. nOvedekben a pillangosviragu novenyek kapnak megfele16 napfenvt, illetve terjednek el a gyepben.
Az erQdrneny-es fehilvetes azt jelenti, hogy a talajban a N-hat6anyag
evente Cs hektaronkent 70 kg is lehet,
ami enrtek megfeleleien 70 q/ ha zoldfli ternieS kialakfta'sat, (ertrieszeckst ,e
teszi lellet6ve. Sziikseges megemliteni, hogy a tavaszi fehilvetes altalaban
nem erecInnenves, mivel az dreg navenyek kizoritjak, vagy a csirazas titan
elPusztitjak a novenyeket, ill. a nyari
szarazsiig, kanikula belcOvetkeztevel
a fiatal novenyek, - ha levessziik az
els5 nevecleket,- az eras napferty hatasara lsi is pusztulhatnak. Ezert csak
nYar yr gen, osszel vegezziik a kilionbere biogyepek pillangossal tarten6
fehifvete-set .
a
A kest5 Oszi csapadek, a tell 11(5,
tavaszi csapadekos evjarat mindenkePPen lehet6ve teszi a felulvetett pitlangOsok jri megtelepecleset.
(Po1Pa tjuk)
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intenziven a hajtasnove.ked es. Ennek
navenvvedelnni jelent6sege is van, mert
a level tetvek es a levelbolliak a gyorsan
noveked6 fiatal hajtasokon szaporodnak nagyon intenzfven. A nyari metszesek tehat ezen karteval szaporodasat
merseklik A nvaron vegzett koronarit-

kitAs utan meg nagyobb figyeImet kell
azonban forditanunk a sebek kezelesere, mert ilyenknr a sebek konnyebben
.fert6z6dnek Cs a fak belsejeben, illetve a
kereg alatt lak6 kartevok is rajzanak ebben az ithiszakban. Tehat rniutan
reszeltiik az iigat a seb szeIenel, a kerget
minden esetben simitsuk el kessel. Ne
hagyjunk rojtos keregdarabokat a seb
korill, mert ezeken a helyeken intenziven parolognak a fa nedvei, es ez odavonzza a kartevoket. Illetve a seb is
gyorsabban gyogyul, ha a kereg szepen
meg van igazitva. Ha ezzel megvagyunk, kenji_ik be a sebet valamilyen
sebkezel6 a nyaggal. Hasznalhatjuk erre
a celra a gyari keszitmenyeket, vagy
magunk is keszftheturik oltott meszb61,
amit gyOgynovenyteaval higitunk fel.
Zoldvalogatas utan mindig aiaposan
permetezziik meg a fakat, vagy az Altalunk hasznalt gyegyteaval vagy Biokallal, hogy amig a sebek be nem gyOgyulnak tavol tartsuk a karteveiket.

A szarnoca telepitesenek legjobb idopontja augusztus eleje-kozepe. Az Agya-

sokbOl elciszOr tavolftsuk e.1 az eve.15 gyomokat, majd dolgozzunk bele a talajba
legkevesebb 5 kg Brett komposztot negyzetmeterenkent. A palantakat ne
tillsagosan melyre, alert akkor logekonvabbak a gombas betegsegekre.
totes utan iintiizzuk be kikevert humuszprepar6tummal, igy er6tejesebben kezdenek fejl6dni, es ellenallObbak lesznek.
Mivel a friss telepitest gvakran kell
tbzni, ezert a Ievelfoltossagok elleni yedelem nagyobb jelent6seget kap, mint a
mar beallt allomanvoknal. A gyakran alkalmazott reztartaInn6 szerek helvett kiprObalhatjuk a zsurk5teiba aztatott orgonalevelet is. Miutait eIkeszitettnk a zsurlOteat, higitsuk fel a Ic_ivant mennyisegre
es aztassunk bole 2 napra literenkent egy
marek Osszevagott orgonalevelet, szarfi_ik le es hasznaIjuk fel. A tobbi novenyi
level ellentetben ennek nem test jot, ha
tovabb all es rnegerjed.

Szlito
Juliusban meg a fartiik zarOdasa elatt
permetezziink kennel a sziirkerothadas megeMzesere. Nagyon fontos

szinten a szurkerothada's megelozesere a z.61dmunkak gondos elvegzese.
Rileg erosebb molykartetel vagy jegveres -utan kell erre nagy gondot forditani. A fUrtzOnaban 161:6 levelek
nagy reszet el ken tavolitani a kell6
szell6zes biztositasa erdekeben. Ennek a szarkerothadas megelozesen ki\Till a min6seg javitasaban is nagy szerope van, mivel a nap jobban eri a furtoket es igy szebben erik a sz616. A korai, dltalaban lconnyebben rothado
csemegeszdlC fajtakrakillonesen oda
kell figyelni. A folyamatosan alkalrnazott Biomit Plussz lombtragya is er6siti a n6venyeket, es noveli a botritisszel szernbeni ellenali6 kepesseget.
A novenyi level( kozOl er6sit6nek
csaIant, vedelemre pedig a zsurlOt
hasznalhatjuk sikeresen.
A sz616molvok rajzasat folyamatosan
kovesstik nyomon feromoncsapda1 kkal, Os a rajzasmegfigyeles ered menyei alapjAn vedekezzank. Ha kisebh
merteku a rajzas, elegend6 feherdromb61, vara"dicsbOl es bUdoskeb61 teat f6zni es ezzel permetezni. Ha komolvabb )(alike' varhatO, alkalmazzunk Dipclt a fiatal hernyOk ellen_
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