8

A legfontosabb pazsitalkotok,
avagy a fit, amin jarunk
Miel6tt Cij pazsitot letesitank, fontosnak tartom a
leguakrabban hasznalt pazsitalkotak jellemzoinek ds
elettaxri jellegzetessegeinek
az ismerteteset.
Botanikailag a _pazsitffifeldk (Poixecle) az egyszikutek (Lillopsida) osztityaba, a pazsitvir4gfiak
(130ales) rendjebe tartoznak. Rendkival valtozatosak, 668 nemzetseg es tObb
mint 1 0 000 faj tartozik ide,
de csak nagyon Eris hanyaduk - rnegkozeli-tdleg 50
faj - hasznaihato
gyepek letesitesere.
Mortal6giailag - generativ hajtas szaruk
beta.I iireges szalmaszar,
mely szarcsomakal tagolt,
a leveleik ket sorban d11nak, levelnyeltik aitaliban
nines_ A level a szarhoz lekapesolndik,
enne k rne gho sszabbitasakent nyelvecske es allecske
ftiggelekkent kaposolodik,
ami fontos azonosita
iyeg. Viragzatuk osszetett
viragzatb61 ally ruzet, bugs
vagy flizeres bug&
Elettani fejlocle5a gyoker, csirahajtas, bojtos gyfiker-zet es bokrosodisi escark6 - a fiiniag
csirizasaval kezd'odik. Az
elvetert f5rnag el6sziir csiragylikeret es csirahajtast
fejleszt. Ezt k5vet5en a esirahajiason ruegjelenik a
bokrosodasi csorno, arnib6,1

kesobbiekben a bojtos
gyokerzet tog kialakulni. A
kovetkezi5 fizisban a esiragybker c_sokkezoi a tniikicleset, majd elhal, do amig
rniikodik, a bojtos gyOker
kialakolasara gatlalag hat.
Ebben az esetben gybkervaltisral beszeitink (a kelest kovet6 6-8. heten kavetkezik be), hiszen a fejloci& hajtisnak van egy,
mar nem Inaba osiragy6kere, es van egy, meg nem
kialakult bojtos gyokere.
Miutan
' a bojtos gyokerzet
teljesen kialakult, a bokrosodasi csornob61 kifejl6dnek a ha-jtisok.
A bokrosodasi csomO
alapjan a pazsitffifeleket
rewrote bokr4, iaza bokra
es tarackos tipusokra oszthat uk (L. Libra).

portjarol van sz4. Az 01dalhajtasok itt Iaza terall.asban vannak. Ezen fufelek
gyors es agressziv nOvekedesiiek, mint pl.: az angolperje
A tarackos novenyek
bokrosodasi csomoja a talaj melyebb vagy sac
lyebb retegeiben helyezkedik el, tehat a fdld alatt
vagy a talaj felszinen indakkal torjed. A taraekokb151 fejiode uj hajta- sok
nagyon laza, tag allastak.
Lassit fejlodesiick, viszont
jó a tam& kepessegLik, es
saran tarackoznelc. Idetartozik pl. a rai perje ds a
vOrds csenkesz.
.

A gyephasznositas szempontjabeil, a tiirokapesseget
figyelembe veve, a laze
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1. 6bra. A pcizsiiifgigk bokrosoticisi tipusai
A. Ttimatt bakra B. Lazo bola - r,2 C. Tarackos

A ttonihtt bokrilak escteben a bokrosodasi
nio a talajfelszinen van,
az oldalbajtasok az anyahafishoz kozel helyezkednek el. Ilyen pl az aprOcserikesz.
Abban az estben, ha a
bokrosodasi csornii a talaj
felsziae alatt taialhato,
razabokni Odd& eso-

bokrtlakat es a tarackusekat aljffivekre es szalfiiv ekre oszthatjuk. Az al j vek (0. angalperje) sok
levelsarjat fej 1 eszt
igenylik a rendszeres tapesist, tiprast, legeltetest,
ezert a legelakein forth]] u Pk
elk mig a szilfavek a Ievcleiket elsasorban a szaron
hozzak, a legeltet6st

vagy egyiltalan nem
igy kaszil6kon terjedtek el.
Felvetiklik a kerdes, hogy
a fent t.6.rgyalt 0'6 es szaIRitual hogyan k5vetkezik a
pazsit, mint gyephasznosiVisi tipus. A gyepet a snkSZeril nyir6.s es apoIas teS2i
pizsitgyeppe, tehkt a pazsitalkotO nbvenyek megj elenesenek min6sege fOltink
Fagg.
A fajok tolajdonsigait
figyelembe veve nemesitettek a fajtikat_ Ilyen tulajdonsig p1. az angolpetje
taposL -taro, a retH perje JO
regeneraiO, a vorbscsenkesz arnyeitlaro, a feher- es
eernatippan sekeiy nyirast
eivis cit.] k6pesse g eNapjainkban a kereskedelrni forgalomban kaohato
furnagkeverekeket az angolperje, viir5s es mides
kepct csenkesz, valamint a
feher- es a cernatippan
kotjak. Terneszetesen szarnos fajtajuk es alfajak is
mogtalalhato, amelyeket
kiiItinbozo igenyeknek megfeleloen nemesitettek.
De mit is erdemes megjegyezni ezekral a gyepalkotokr61, mielGtt hasznaiarba
vessziik 6ket.

Angolperje
(Lolium perenne L.}
Futball es k5versenypilya.k,
kerti

9
tok no1kiilbzhetetien a1kotdja. A fajtak nernesitesekor felhasznala a taposast
igenylo tulajdonsagat. Gyors
csirazisil es niiyekedesia,
gyorn elny omO kepess ege
Ha azonban a keverekben
nagy mennyisegben van
jelen, a kezdetben gyenvebb fejlodesti, de ertekes
fajokat elnyornja (reti perje, v5roscsenkesz). Exert
fontos, hogy a keverekben
30%-nal ne legyen tdbb
(magasabb pazsiticultnraval
renclelkezii orszagokban a
keverekben nem talalhatO
angolperje, ilyenkor a dobozon a Jekliurn free"
felirat olvashata).
Levelei
sbtetzoldek,
fenyes fonikuak. Fertyigenyes, tehat az arnyekolast
nem birja. Slizigenye kazep es , y rag i rnagassEiga
40-50 mm. A 3-4 eves, rdvid elettatiama es a zwrnbekooda, csomOs gyepet
add tulajdonsaga, rnegfeleLb iddszakonkent vegzett
hengerezessel elkertilhetb.
A fenntartas szinvonalara
erzekeny, onfeltijito kdpessege gyenge. Keverekben
reti peljevel, v8r5s- es esetIeg nadkepii csenkesszeI
tarsithato.

Red perje
(Pop praiertsis L )

Az igenyes pazsitok
finom Jeyetit, stirii, tdrnott
gyepet kepezb, Jo igenybevetel turesii novenye.
Alkalmazhat6 futballes golfpalyAkon., valamint
kerti pazsitokban egyarant. Nagyfok6 bnfeliijitd
kep ess egge 1 ren delkezik,
tehat a serdleseket gyorsan
benbvi. Levelei az angolperjenel vi1agosabb zoldeki
szarkes zoIdek. Fenyige-

nyes, jai vizgazdalkoda,sta,
rnagas tap any agtartalmii
talajt kivan. A rOvidre nyirast nern $zereti, optimalis
nyirasi magassaga 3050 mm. A nyiradekot minden nyiras Wan erdemes
eliavolitani, a filcesedes elkeralese erciekeben. Ha ez
nem tdrtenik meg, a felszini retegbe a noydny a
tarackjaival beleno, es ez
kesobb kiszaradva a prep
ritkulasit okozza. Az elmando talajszelibztetesre erzekeny. LegkedYezobb pazsitalkotO tarsntivenye
vbri3 scsenkesz.

Vortiscsenkesz
(.1estura. rtibra L.)

Az kirnyekos tertiletek,
taposist j61 tath pizsit- es
sportg-yepek egyik fontos,
finom szahl novel:lye. Olyan
helyekre, ahol keves a feny,
ajanlott vOrdis esenkeszt
tartalmaz6 keverelet vetni.
Talajjai es tapanyagga1
szemben nem igenyes, csak
az agyagos talajokat nem
szereti, yiszont a lasso esirizasa miatt a telepitessel
szemben igenyes. Nyirasi
magassaga 30-50 mm. A
reti perjdvel cgy titemben
feji5dik, ezert nagyon j61
tarsithatoak.
Ket valtozatit hasznaljak, az egyik a Festuca
rubra var ruhratarackos,
terjedo ti5vii, surd gyepet
kepezo, vekony levelu val.tozat. Nern birja az aIacsdny nyirast es az eras
igenybeyetelt, ezert els6sorban paikok gyepativenye.
A masik valtoza_t a Festuca rubra yap: cornmutata.
Ellentetben a var rubraval,

JO] birja az alacsony nyirast, ezert sportgyepek-

ben gyakran elafordui,
leginkabb golf- is fiatballpfilyin_
Diszpaisit keverekekben megtalalhan5 a rovid
indakat kepth fajtaja., a Feytuca rubra trichophylia is.

Feher vagy
tarackos tippan
(Agrostis alba L.)

Elsiisorban sport celokra az indas yilltozatait
Demesitik. Kiiionosen golf
„greenek" letesitesere
hasznaljak, mart nagyon
Jo]. kibirja a naponta ketszeri vigast is 3- 5 mm rnagassagban. Igcn sok tapanyagot es vizet igenyel,
viszont sze'p pazsitot ad.
Altaianos nyirasi magassaga 3-15 mm. Keyes keverekben talathato meg, melt
vetbmagja drip.. Levelbet egsegekre erzekeny,
ezert rendszeres n5venyvedeirnet igenyel.
A Ferencvarosi Torroa
Club Certterpa lya megley5
novenyailomanyin vegzett
Idserletenn igazoltak, hogy
a futbalipalyin is eiszaporodik, mart legjobban birja
a may nyirast annak eilenet; bogy sekely gyokerezese (seralekeny es szakad)
miatt ide nem vald.

Nadkepii csenkesz
(Festtca arundinafea L.)

Park es sportgyepekben, kUltimosen galopp
palyakon alkalmazzak.
Annak eflenere, hogy Onfeitijito kepessege gyenge,
tarackszerii faldbell
hajtasaiYal j61 boktosodik_
igenyes a tapanyagra, durvs szara, eras g-yepnemezevel jai fedi a talajt, ha
azonban az apolasa nem

meg-felelb, akkor zsombekos csiniya gyepet kthpez.
Betegsegekre es az eras
igenybeveteire nem erzekeny. Allomanyon beluli
versenykopessege j6, gyomelnyom6 hatdsa zirrt allorninyban eras. Nehezen
tarsithatd, agressziv nbveny, viszont ha jf5I gondozzak, szep pCzsitot ad.
Nyirasi magassaga 5070 mm. 5ztira2sag, fagy es
betegseg eiienallOsaga

Cernatippan
(Agro.stis capillaris

Golfpalyik (golf green)
es a finnan szerkezerii panitok leggyakoribb alkotoja. A szelsosegesen rOvid
nyirast kiyaldan elviseli. A
n5veny szara es leveie
nagyon finom szerkezeta
(keYesebb, mint 1 mm),
rOvid indakkai vagy tarackokkal ter*, Megfeie/45en
apolva nosszti eiett,
strap AIM. pazsitot ad. A
talajjal szemben nem igeayes, de vAraz, savanyil
talajokon eluralkodik.
Osszessigeben tehat: a

telepiteni kivant fajta talajdonsagait es igenydt figyclembe kell venni ahhoz,
hogy a kdvetkezb ciikLen
targyaland6 telepiteshez ki
tudjuk valasztani a megfelelo
A hasznalati celnak
rnegfelelo pazsit - legyen
akar haztaji, sport, park,
disz vagy vadviragokkal
tarkito rt. - es zteti k ai lag
nyugtato hatith, es a hasznAlatot is jail turi ,abbari az
esetben, ha a telepites kivitelezCse cdatiprelessel es
szakertelernmel megalapozott.
GyOrgy Attila

