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Fiivesites vizagytival
A vizketis ffivesiteskor a kerteszek nagy mennyisega vizet hasznalnak, a figmagot
sok egyeb miss anyaggal egritt — nagy nyomdszi vizdgytivat futtaticik a filvesitena fehiletres
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A ma hasxnalatos, teijesen
kiforrott eIjarast a hatvanas
evekben dolgortak ki az Amerikai EgyeatiIt Mlamokban. A legtobb ftivesftesi feladat ugyanis

ott adegott akkoriban, es a mum:
kaer6 ara olyan magas volt,
amely hatekonyabb ftivesitesi
modszerek kidolgozasara OsztonOzte a kertesz tarsakat. Az egyestilt allamokbeli FINN cag az eljanishoz sziikseges genet szerkesztette meg Es mind a mai napig azt felhasznalva, ktilonbOz6
adalekokat kevernek annak tartaiyaba. Tehat a rendszerek a vfzbe
kevert anyagokban ternek el egymast61.
Europaban is tobb vizagytis fiivesfttses rendszert dolgortak ki
es mfikodtetnek, am valamennyi a
FINN altal gyartott gepeket hasznalja.

Sikertortenet
A vizagycis fiivesfres a sajfit hazajaban Jett a legsikeresebb. Az
amerikai gyart6 elkepeszt6 adatokat kozOlt arrol, hogy milyen
sokan hasznaljak a cat szekhelyen, Sinnsinetti (Ohio Ellarn) kozeleben, ahol a FINN Corporation
gyara Sinnsinetti
nyeken tobb mint ketszaz vizagyti
szorja a tertileteket, amely tobb
mint az Europaban dolgoz6
Osszes gep.
Kezdetben az eljarast az Otepftesek, banyarekonstrukei6k foldtolteseinek ftivesftesere hasznaltalc, cue is fejlesztettek ki. A meredek rersilkon ugyanis lehetetlen vet6geppel dolgozni es a kdzzel vetett magot is nehez es fdradsagos gereblyevel a fOldbe
munkalni. A vizagyfas m6dszer
rendkiviil hatdkony, raa.clasul
egyenietesebb es biztonsagosabb
a keles is, nem csoda, ha mara
minden tertiletet magi-16(.11ton,
mar a fiivesftes szempontjabol a
,egicanyesebb kertben, a golfpatyan is alitalmazzaNcl.

A talajra preseli
A vizagris modszer a csfrazashoz sztikseges vizet a vetessel
egyiitt juttatja a terilietre. Ennet
jobb nines, hiszen ha a tertiletet a
magyetes el6tt beOntozziik, akkor
vfzveszteseggel kell szamolnunk,
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a vetett ki vet6 Ontbzeskor pedig

fiivesilesi in odszerrel

el6fordulhat, hogy az ontoz6v1z a
fold felsziben megfolyik es a magokat magaval ragadva egyen1611eMil rakja le, vagy lehorelja a
ftivegtend6 tertiletn51.
A csfra.zashoz sztikseges vizet
a mag csak akkor kdpes a talajb61 felvenni, ha az apre fiirnagyak a talajjg szorosan drintkeznek. E szoros kapcsolat Idalakulasat szolgalja gepi vagy kezi vet6s eseten a hengerezds. A vizAgri a fiimagot hatalrnas, 10 a
atmoszfera nyomassal preseli a
talajra. Ez a le ggiirOngy Osebb
humuszterftesnel is kell6en szoros kapcsolatot hoz letre a fOld es
a ftimag kOzeitt.
A talaj vizgazdalkodasatjavitja meg a maggal egyiitt kijuttatott mules is, amely a magot takarja, es csokkenti a parologtatast is.
A esfrazas e1s6 lepese, hogy a
rnag megszivja magat vizzel. A

Osszehasoniftva is — az
egyik leggyorsabb. A
mcidszer raadasul meg
egy rnasik csodalatos lebet6seget is king, amely
segiti a rersii vedelrnat
addig is, ameddig a fu
inegerosOdik. Ha a vizhez a filmag es a tapanyag mane megfeIel6
mulcsot es ragasztaanyagot "keverunk, Alcor a kilocsolt keverek a talajon osszefitgg6 filmet &lot, melyet a ragasztO a fOldre

vizzel ftilszivatott, el&sfrktatott

fImag torekeny, erzdkeny, kijuttatasa nehezkes. A vizagya ezt az
akadalyt is lektizdOtte; a rendszer
vfzben iisgtatja a fiintagot, arnely
a vizsugar kimeletes cstiszdajan
erkezik a talajra.
A kale's wan sztik-seges tapanyagot is kijuttathatjuk a vizagrival.

Rerstivedelem
Meredek rersiIket, a friss fO ldtti 1teseket azonban a viz mindaddig
iernoshatja, amfg azt a novenytakar6 nern.kOti meg. A gyep, de a
talajtakar6 cserje is 36 szolgalatot test ez tigyben. A hazai
relezdsi gyakorlat a rozsas felt'oak alig egytizedere telepit talajtakar6 cserjeket, a rdzsamegkOtes nagy reszen marad a fiivesites.
A munka soran az id6 a legdragabb, a lehet6 leggyorsabban

le kell fedni a teriiletet ntiv6flyeAel, bogy mine] Icevesebb

eselyt adjunk a viamosasnak. Az
azonnali foldtakarast gyepteglagassal is el lehet emi, ha azt meg
tudjak fizetni. Nagy feltileteken
a legolcsObb ftivesitesi mod a
magvetes.
A f6 kelese es annak kezdeti
ritivelceddse a vizagyds technologiaval vetett terilleteken — a tobbi
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A vixagyii
A mules altalaban valamilyen
magas cellulOztartalmd anyag,
sagrnatorek vagy szalmadarallek,
papirdara/ek, vagy papiriszap, a
teehnologiat61 fiigg6en. Ezeket az
anyagokat kell egymashoz ragasztani valamilyen szerves ragaszt6szerrel. A mules takarja a
fiimagkelest, es vedi a rersCit a fit
rneger6sodeseig.
A vizagyas ftivesit6 gep lenyege a tartaly, amelyre a vIzagyitt
kell szerelni, majd a viiigytit es a
tartalyt szivattytival ossze kell
Termeszetesen tObben
stegprobaltak a tartalyokat vizagytis vetogappe atalakitani a
fenti recept alapjan, a dolog azonban nem ilyen egyszerii. A tarialyban lev6 masszat sztintelentil
keverni kell, hop a 1443.1-tatasnal
egyenletes legyen az anyag
Near Art a gepre nagy teljesitmeny6 szivattytit szerelni,
amelyik akar 50 meter tavolsagra
eildvi a Rivet. Hasznos, ha a gepen hossztl, kihtizhatd tOm16 van,
fgy olyan helyeket is be lehet
16111, amelyeket a vizsugar mar
nern er

Ha a tertilet a jarhato att61
nines tavolabb 50 metemdl, akkor
a gep tengelyre szerelve, vagy teherauto plat6jar61 mitkOdhetet6.
atarra is volt mar pelda, bogy hellkopter hasa ala fiiggesztett geppel
fiivesitettek be megkazellthetetlen tertileteket.

Flivesitesi

techtiologia

A itna.gkev_ereket mindig az
el6helynek es az igenyeknek
megfelelden aliftjak ossze. A fit-

vesites mitiaseget nem a Itivetett
mag mennyisege hatarozza !neg.,
A megrendeldk a flivesftessei s
szemben tamasztott ignyeiket
gyaleran az egy negyzetmeterre
vetendd snag mennyisegevel
mrozzak meg, ez gyakran
dkg/m2 , A megfele16 magmennyiseget viszont csak a kei,
verek ismereteben lehet kiszamolni, a killonboz6 fajti es fajtii:
jtifveknugyaslr6
magtomege. Ezzel a techno16Oval azonban nem csak fdtria- g ot vethettink.

A tapanyag
A talajr61 kesztilt tapanyag-feholtesi szakvelemeny alapjan alit*
ossze a szakseges tapelemek araegat. Termoszetesen figyelembe
kell venni, a termeszetvedelem
irott es Wad= szahalyait, hiszen a
technolOgia celja a kOrnyezet sebeinek begyOgyitasa es nem
fijabb sebek ejtese azon.
tvtiale.sk.dst a sni.1 emirate%
nagy ceiluidztartalmti anyagok
valamelyike jOhet sz6ba. Ha
ez mellekterrnek, akkor egyattal
a kornyezeti terheiest is csokken tjiik.
A rag aszto altalaban algaigelemeny, vagy valamilyen szerves ragasztd.
Vizmegkotti any agkent tobb
olyan gelt alkalmaz a techno16gia, arnely a ftivesitett terulet vizgazdalkodasat seed; az anyag
megszivja magat vizzel, ez akar
a 5ajk tbrriegdnelt ketszazszorosa is lehet, majd a vizet lassan ad
ja le.
fgehet6s6g nyilik arra is, bogy
teriiletet a kilovessel egy id6bei
zigicire fesstik, Mimic azonbai
net) ez tekinthet6 a mddszer leg
nagyobb el6nyenek.
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