tr.1 pazsit letesitesenek
talajelokeszitesi problemai
1-la 6.j pazsit Ietesitesere
adjuk a fejtinket, akkor azt
sza.krteletnrnel es precizitassal
E1s 6. lep6's a
fiiaikai e5 kerniai tulajclonsigainak, a magagy-clokeszites miticljAnak az ismercte,
his= ezzel befolyisoljuk az
elvetett mag csirazasat, es
megalapozzuk a finyires
min iseget
Fizikai tulajdonatgok
kozal a mechanikai ossze-teteir61, a vizhiztartis'
valamint a ho- es levegogazdatkodisr61 beszeIbetank_
A mechanikai tisszetitel a
szel-ame..frakda_. tqq_m-kyz.TL V..ifejezett nagysigat, valamint a
talajnemek %-s &any at
jelenti (1. tibleizat)..

tot

telitettsidget, takr5zi a vizatereszto kepesseget. Ezzel
szatriben a virvisszatartis a
p6ruster
. fogatt61 es a szemesemeretto)
A talaj h6gazdilkodasit
a talajlevegd es a g6z
ni szallapotar viz szabillyazza.
A talajnak hare van sziaksege
(ndpenergia) a viz elpirologtat4tsara. A naph61 nyerc energial kited ea] Mao mertekberp veszi fel, ezert van az,
hop a nedves talaj lassab_
has% a szaraz talaj pedig
gyorsabban melegszik fel.
A talaj levegozottseget es
légjarhatosigat alapvet6en a
vcalf..eitte.
es necivessigtartalma szabja
meg (p1:. ar oxig ellatatsthg atortor jO, ha a talaj poruste-

A legt6bb ffifitj aZ 5,5-6,9I bedolgozni a viz es tapanyag
ph tartomanyban fejladik f megtartisa erdekehen. Annak ellenere, hogy ez a mega legjobhan (2. takiffat).
z toblazat. Pc zsitgyep Mtesiegsre alkahnasAfajok
laareri pH-igerye
Ffifajok

Talaj pH
6,0-6,9

AttgolPede (Loh= peretme)
Rai perje (Pori pratensi.$)

5,5-6,5

V6rOs csenkesz (Fezilica rubra)
Feller/I:war-1(os tippan (Agr-rnstis albs)

.11M Nidkepra esenkesz (Festuca arundinacea)
cenatippan (Agrnitia capillaris)
Pizsitgyepek litesitesere a
Nitraves tab ►S a.l.ttezW ki.szenahomktijrezete nem teszi lenetove a viz
es tapanyag gybkerz6naba

A talajneThek szeine.sefrakcijk szerinti %o-as arcii7a
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Finom homok Darya homok

< 0,001

0,00 -0,01

0,01-0,05

0,05-0,25
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oidas nem hosszii eletii, bi3.owpm mixt€14 Smitlye.. a 'ZIN
szerkezeten. Homoktalajok
eseteben lenyeges szerkezetjavitast kotottebb taIajok
bekeverese'vel erhetank el.
Pl.: 1 resz hornokhoz, 4-5
resz valyogot, valamint szeryes tra'gyat vagy tozeget;
k6tOtt talajhoz 1 resz thzeget, 4 rest homokot es 2 resz
valyogot keverjank.
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A terrneszetes esapadek/
OntOzes •attIonysigat a talaj
viznyei6 kepessegenek merteke es a vizateresztesivis' szatartis nagysiga befolyasolja. A viznyel6 kepesseg
megmutaija, hogy egy idi5egyseg alatt (Ora) rnermyi viz
(ram) elnyelesere kepes a
talaj. Azt, bogy a talaj egy
idoegyseg alatt mennyi vizet
enged at , miutan elerte a

r ape* kb. 1.594-at lewge

lalja
kerniai tolajdonsagok
kovii a keinhatis (pH) az,
arnii naeghatirozza a talaj
savas, vagy ltigossigat. A
piwkila 1-14 kOzOtti tartoEno yban =Dag, ahol a 7-es
semleges e:rtek. Az ez alatt
tauilhato tartomanyr savasnak., mig a rolattit, higosnak
nevezzak.

9
10
rnaradasat Ezzej szemben az
agyagtalajok sok vizet tartanak vissza, riehezen raeLegethek fel, es gyorsan valnak
ttelo nfoddtte.
'
Milk a laze es kdtott

talajszerkezetet javitani
ken!
Fizikai javita_.eseten a
homoktalajokba $zerves tragyat vagy tozeger erdemes

A kimiai talajjavitassal
azt sazianenk elerni, bogy a
pazsitgyep (116-venyek) szalnaka kannyen felvehetoeki
hasznasithatoak legyenek a
tapanyagok.
Savanyti talajokat meszezessel javithatjuk, erre
14obban az ordltrnszkopor
(0,2-0,3 kern') vag), az egetett tnesz alkalmas. A meszez4st csak a talajvizsgalat
indokothatj al
A bigos talajt savasito
anyagok hasznaliatival javithatjuk. Leggyakoribb az elemi
k6n, mart tetepites elEitt a

talajba kell keverni. Pl. egy
pH 8-as valyogtaiaj esetn

2 1 IN
0,16-0,23 kern' ekmi ken
hasznalhatO a 6,5-tis pH eleresehez.
Tehat a talaj fizikai es kemiai tulajdonsigai rneghatarozza a já kulbarillapotil
talaj letrehozasit.
Az intenziv hasznalatnak
kitetr sportpalytiknaI Oahe,
golf stb) nagytizernileg tOrtenik a talajkeverekek elZiallitasa, A specials igenyek
figyelembevetele elengeclbetetlen, ugyanis a sportpalyik
mas szerkezeta talajok at
igenyelnek, mint pl. a kerti
pizsitok_
riliutan kijeloItik a kendL
pazsit tendletet, elke7dhetjiik
a talaj elokesziteset, kgyen
akar a meg1evi5 kerb vagy
rnashonnan behozott termdtalaj.
A munkalatokat kerti betersdersek 1o..Csk6dt.etesehez
sztlkseges elektromos vzetekek ker-ri le a), valamint az ontozorendszer elemeinek
cs(Ivezetekek,
sza repfejek) a letelepiteseve/
kezdjiik. Meg a gyeprelepites
el6t-t fejezzak- be az epitesi
munkilatokat
jcireicik,
viriteigyds-szegifyek), es a
tormeleket tivolitsuk ei.
Gyenge gydkereseclessel es a
fu kipuszadisaval kell szamobli, ha a torrnekk (p „
tegia) a teiepitesi tendleten
rnarad
ahra).
-

arnit felbasznilhamank, akkor erdemes beszerezni,
I ek et51 eg gyommagmente s
termatalajt es 15-20 cm
vastagon szetteriteni. A nagyobb rdgijk szetapritisa es a
nfivenymaradvanyok
elengecthetetlen. Ha a
talaj tlzikai tulajdonsigai
indokoljak, akkor vegezzfflc
el a javitast, cs allitstik be a
p`izsitalkotok igenye szerinti
optirnalis talajkernhatast_
Elleukizzuk a talajunk
szerkezetet, egy mar& fold
goinh6cea nyernisival. Ha
reggehe a got/lb& szetesik,
akkor laza, ha a f61dre kejrve
egybernarad., akkor tul k61161.1., ha Icejtve szetomlik,
akkor rnegfeIel5 szerkezeta a
talaj.
Mielott bannilyen tapanyagot is kiji.ittatnank, erdetalajvizsgala_tot vemes
geztetni arm* meghatisozisara.. hogy milyen rnennyisegben van a talajban a ri&venyek szarnara felvehet5
tapanyag.
nern Ithvetank el nagy
hihat, ha NPK hatoanyagbol
100-100-100 kwha adagot
juttatunk ki (34%-as airtmoeseten
30 era VelerFO, es szerves
aval (10 /Tim egyatt hedolgozzuk a talajba.
A szenres tragya hasznalatakor (ta-vasz) azzal kell
hogy a frissen kikelt

4oft
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anyaga gyornirte szereket.
Legjobb megoldas viszont
az, ha nbve-nyvedelmi szakemberhez. forduiunk.
A fiimag elvetese utdn
minderacepp- hntozni ken.
Valaszthahmk fdid feletti
mobil vapy foldbe
tert rendszerek kozill, el '43nyEik es h'itranyok figyelembeveteIevei.
A sullyesztert automata
ontezarendszernek sthmtaIan elbnyei k5z-al a mindennapjaink Cantiieset megkonnyila az egyik, hiszen a
heepitert szorofejeknek es az
automata vezerlesnek kaszonheteien a vizkijuttatas
egyenletes.
Fold feleth mobil Eintozes
e.seten csapin egy vizveteh
forrasra van szaksegank, hiszen tbrn.15 es es&letb. segitsegevel rnegeldhate a viZkijuttatis. Fir-fika4, Cs m-mkaszervezesi szerripentbOl viszont hatranyt szenved as
automata rendszerekhez kepest, mert a gyep szarnara,
szakseges eperfietes vizkijurtatist nem rnindig upanakkor es ugyanabban az idoben tudjuk megvalOsitani.
Az tintozesteohnikai paean barmelyik 6ntE3zesi forma valtozatit valaszthatjuk,
termeszetesen az sr-ecrtek
arany es praktikussig floelernbeveteIe merIett.

h

Wipprillipi
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1. eibut., A tormel4k okazta p.dicerhiairy es egvenetlen keles

Abban az esetben, ha a Ifu gyomos ]esz. Tarackos
pazsitletesitesre ten-ezett te- gyomok ellen hatekonyan
riileten nines terrnbreceg.
hasznalharunk arifimit halo-

Miutan el6kesziletrilk a
talajt, eldrintottak, hogy melyik Ont,ozesi format alkal-

mazzuk, elvegeztak a teralet
szintezeset (a ht,citerasz !eared err hen Wale lejrsen er le-

kavetkezhet a magigy
elokeszitese a veteshez.
Legfontosahb szernpont,
hogy jol itdolgozott, kellku
alepedett, apromorzsa's es
biologiailag beerett magigyunk legyen. Ha nines
idonk kivarni a talaj termeszetes alepedeset, akkor
lepesallora kell hebgerezni.
Mindtissze csak a ciponk sarka szabad, hop meglatszLdjon, ha raiepank a talajra.
Hengerezibez hasznalharunt( fa- yap( fern-, ill. v5rzel
feholtheto marianyag-hengert.
Gyakori hiba a hengerezes
ehnulasztasa, arni altal a temlet temiesz.eres alepedesevel egye-netlensegek alakulnak ki, igy a El kelese foltossa
Forrms, bogy a terrribtaliaj
bornogen legyen, a heterogenias a kes(ibbiekben az
egyenetlen talajfeIszinben, az
elterb tapanyag•szofgaltato
kepesseghen, eitero vi7hA7tarshnefoligypb
fog megnyilvanutni.
Az egyenetlen talajfeLszEin
runyiraskor sok bossaisagot
fog okozni, hiszen a ffinyir6
gip kerekei a ,,gizidroket"
megjarva fognak belevagni
(skalpairm) vagy esetleg nyiratlan teraleteket hagyni a
pazsiton.
Tehat, 118 sikeresen elvegeztak a tenilet elokesziteset
es a taiajunk indokolta szerkezetjavitast, valamint
bilk a kellaen illepedett magagyat (henger), kiszortuk- a
szakqeges (mil)tragya rrienynyiseget, k8vetkezbet a (firnag)vtt6s, majd az also apolasi
de ezzel b6vebben a kovetkeze' eikk
kereteben foglalkezunk.
GAT}, Attila

