Gyepgazthilkodas bio-motion (2)
Folytatiuk a biogyepgazdalkodas tagialessat. Most killOnfele biotrogyakat mutatunk be. (A szerk.)
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Gode116i Egyetemen, egy evtizeden keresztiil vegeztank
kiilonboz6 bioanyagokkal, elsosorban N-tartalmd biotragyakkal
gyepjavitasi, tapanyagelIatasi kiserIeteket, osszehasonlitva a N-mtitragyak
hatekonvsagaval. igy kivantuk bizonyitani, hogy a biatragyak legalabb
olyan hatelonysagot tudnak elemi —
ahogy az eredrnenyek is ezt igazoltak —
mint a kereskedelemben szeleskorben
kaphato miltragyak.
A biofii eloallitasra vonatkozo vizsgalatainkat 1993-ban inditottuk es
1995-1999 evekben 3 helyen — a Hortobagyi es Lehi Gazdasagban, illetve a
GOchilloi Egyetem kfserteti teren — yegezttik. A Hortobagyi AG-ban szikes
talajd, veresnaclrag csenkeszes 6sgyepen, a Lehi AG-ban dombvideki veresnadrag csenkeszes (Festuca pseudovina) 6sgyepen, mig a Godelkii
Egyetem kiserleti teren tisztavetesil
magyar rozsnokos (Bromus inermis)
ffiallomanyon, azonos kezelesekkel
(60-, 90-, 120 kg N/ha) vizsgaltuk az .

alkalmazott Biofertet. Ez a tapoldat a
lizingyartas mellekterrnekekent 6%-os
nitrogent es egyeb novekedest segit6
anyagokat (vitaminokat, asvanyi
anyagokat) tartalmaz. Az anvag mind
talajra ontozve alaptragyakent, mind
pedig megfelelt5 higitasban leveItragyakent is alkalinazhato.
A kiliIonboz6 gyepeken beallitott kiserleteket mindharom helyen azonos
modszerrel, 4x5 m-es azaz 20 m 2-es
parceIlakon vizsgaltuk. A gyepnevenyeket anyaszena es sarjuszena formaban ertekeltdk. Az egesz parcella lekaszalasaval allapitottuk meg . a termes
tomeget. A hortobagyi ' 6sgy.ep_ 5,79
t/ha termest adott, ami megfelel az orszagos termesatlagnak. Mind a
60 kg N/ha, mind pedig a 90- es 120
kg N/ha Biofert formaban kiadott tapanyag kedvez6en novelle a termest.
Az 1 kg N-re es6 termestobbletet elemezve megaIlapithatO, hogy hortobagyi kortilmenyek kozi5tt a 90 kg N/ha
adagja javasolhatO a tertileten.
A Lehi. dombvideki osgyepen 5,20
Hullndekpapirbil •

ziv inCivelesti telepitett gyepekcn, magyar rozsnok yezemoven0 gyepen
120 kg N/ha Biofert mennyiseg is adagolhato, mivel hatekonysaga ez esethen is kedvezei. A Lehi Gazdasag nacias csenkesz telepitett gyepen, at ottani szakemberek hasonl6 eredmenyeket ertek el nary teriileten.
A Biofert hatekonysagot a 90 kg
N/ha mennyisegil ammOniumnitrat
hatasaval hasonlitottuk Ossze, es
amint at varhatO is volt, mind az aprocsenkeszes 6sgyepeken, inind pedig a
niagyar rozsnok gyepallomanyon az 5
eves kiserlet sonin a Biofert is kedvez.6
termesnovelo hatast mutatott. A vizsgalat MO a biofiz eloallitas, nevezetesen a Biofert tapoldat -versenykepesse-
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t/ha volt a kontroll futermese, ami
megkezelitette a hortobagyi aprocsenkeszes dsgyep termeset. A Biofert 60
kg N/ha hatasara mutatta a legkedvez6bb hatekonysagot, mivel az 1 kg N
hattianyag 105 kg termestobbIetet
adott. A N hatoanyag novekeclesevel a
hatekonysag csokkent, vagyis a terdleten a 120 kg N /ha adagolasa mar nem
javasolhat6.
A tisztan telepitett gvdollSi magyar
rozsnokos gyep kontroll termese 21,6
t/ha volt, ami mutatja, hogy a gyeptelepitessel, ataptragyaval ellatott, telepitett gyep az aprOcsenkeszes osgyepeknek megkozelit6en negyszereset
adja. llgyanakkor a biogyeptermes ennek cluplajara nOvelheto. Mind a 60 kg
N/ha Biofert formaban adagolva,
mind pedig a 90-120 kg N/ha nagyon
kedvezoen novelte az 1 kg N-re esei
termestobbletet, mivel a 180 kg zoIdta
tobblet kiemelkedonek mondhatO, de
meg a 120 kg N hektaxonkenti adagoLisa nyoman is 131,7 kg volt a termestObblet. Ez azt mutatja, hogy az inten-

uprohasznositva

genek megallapitasa volt, ami art mutatja, hogy az aprOcsenkeszes gyepeken 60 kg N /ha Biofert adagolasa javasolhatO, mig a tisztavetesil magyar
rozsnokos gyepen a 90-120 kg Ni ha
Biofert mennyiseg is gazdasagos lehet.
A kiiIonboro gyepntivenyekre
kiserletUnk soran 21-fete telepitett, tisztafajd novenyallomany kezeleset is vegeztuk, mely1-;en pillangosok,
es els6sorban elsorenda pazsitfafelek
szerepeltek. Az eredine.nyek a kovetkez6k szerint foglathatOk
A bicaty agyak (Biofert) igen kedvez6
tennesnaYekedest... bizonyitottak, mivel a kr.mtrollhoz kepest duplajara,
esetenkent tobbszorosere noveltek a
termest. A 1-iioamiag 11,5 t/ha zdldfd

atlagos termeset tobb mint ketszeresere novelte a 21-fele ndvenynel. Bzen
belill a legnagyobb tomeget a kdsz6
lucerna 43,5 t/ha zoldfilitomegget biztositotta. A legt ..hh novelly a 20 tormat
meghalado hektaronkenti termesmennyiseget adott. Az else filnovedek
8,54 t volt, tobb ev atlagaban a kontroll
parcellan, mig a 21-fele noveny bioanyagos kczeles hat6sara, tobb mint
ketsze.res6re novekedett. A masodik
novedek .eseteben, utOhatast tekintve,
a kontroll zoldftitermese csak 1/3-a
volt az els6 termesnek, de a bioanyaggal kezelt parcellak ez esethen is tab
mint ketszereset acitak a kontrollnak.
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