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Pazsitgyep-letesites
filmagvalasztastel a vetesig
A szakszeria pazsitg-yepletesites - a talajelokeszites
utau - a_ .Mmag__helyes
megvalasztasival es vet&
seve I kez
A legfontosabb, hog), j6
min8segii es az igenytinknek is megfelelii farThagkevereket valasszunk, hiszeri
a kiiraltekinthseg a kesabbi
pazsitgyep habitusaban fog
megnydvanulni.
A rnegfele16
magkev erek k ival as ztasa
anon mulik, hogy unilyen
jellegii pizsituepet kepzeltink el (pl. park, disc,
sport),'6s rnilyen adonsigu
kertunk (pi, arnyekos vagy
'winos). Dc ne a szembetarth termek osornagolisa
vagy hangzatos nevc szerint
valasszunk aimagot, hanem
minclenkepp olvassuk el a
osomagol6anyagon &Thintetett informaci6kat, rneggyazadve arral, hogy a leirtak taralkoznak az igenyeinkkel Ilyen inforrnaci6 pi.
a kevereket allot?) fajok/
fajtak megnevezesc es aranya (Mmegsz(iratek), a fernzarolasi es szavatossagi
idopont (csir drzdkepesseg),
valamint a hasznaIatra es a
vetesi aclagra vonatkoz6
adatok (em),

Megjegyzenchi, hogy
minden helyzetre egyarint aEkaErnaS univerzalis filmagkeverek nern
letezik!
,

Nthany mondat erejeig
fontosnak tartom az
leginkabb alkairriazott
p2sitfufajok rri agj enemazai nek az ismerteteset, ezzel is segitve a kerteszked'a
a tapasztalatszerzesb en.

Tehit, nagysag szerinti
esoportositasban a rumagokat Mr= csoportra oszthatjuk:

A leggyakrabban hasznalt
pazsitalkotok jellemzoinek
es elettani jellegzetessegeinek az ismerete eIengedheterlen a helyes pazsittipus
kivalasztasanoz, hiszen a
gyepalkotok tenneszt&sbeli
(iarkisscig) idejere a hajtas.nevelesi tulajdonsaguk
alapj an tudunk kdvetkeztetni. La.sd: „A iegfontosabh
pazgllaikate; k, avagy
arnin frirunk`` (Erdelyi
Gazda, 16. 6,..rf, 2008/12,
szim).

1. apro magvnak (<3
mm) pl.: reti perje, feher/
tarackos tippan, eerna tippan
' k (32. kOzepes magvuz
10 mm) pl, angolperje,
nadkepil csenkesz, vbrOs
cseakesz
3, nagy inagvaak (>10
mm) pi,: sudir vagy mercy

bevetel, aini a strapabfrosagban, a pihe,na es s6tA.1.6
emberck okorta taposdsCiirdseben kell megnyilvanulnia.
Peldaul:
Park
• angolperje
40%
(Lolizan perenne)
• reti perje
(Pea prafensi.5')
10%
• v+ is csenkesz (Festuca
rubra var. coinmutata) 25%
• vbros csenkesz (Festuca
25%
rubra var. rubra)

Tablazat A legvakrabban alkaimazott pazsivek rnaglellemzoi

meret
(rnm)

Ezermagtomeg (g)

angolperje

5-7

2,0

riti perje

2-3

0,3

voros csenkesz

4-5

1,13

feheritarackos tippan

0,5:-.1

0,06

nitdkepii csenkesz

5-7
0,5-1

2,5
0,08

Flifajok

cennatippan

rozsnok (Bronms erectus),
amely pazsitgyep letesiter
sere nem alkaIrnas!

A iltnagok megIcalf3nborteteseben a rnag formaja es fliggelekei, a szalka es
magnyel ees ke seg itenek
(Tabfrizat). A szal.ka a tok14.sz sertcszerti itiggeleke, a
rnagnyelecske viszont a
kalaszka, kalaszka 0.rsojapak a szeniterneeserrroarade darabja (az
egonagni kale szkcikban
ternrett famagnak nines
Fnagnyelecskeje).

Mag
c-sncsa fek
kibblijsodd

mindket vege
csiicsos

.
Sz ai
- ka
-- forna .
hianyzik

.,

,

luanyzik

kerekded

a mag
keresztmetszedi I +.3 - a
mindket vege
begyesedb

P1.:
Futball
• angolperje
(Latium perenne) 40%
• reti perje
(Foa pratemis)
60%
A parkgyepek es kerti
plizsitok eseteben is van
valami1yen

hasabos
keskeny

i

,. .

rovld, karcsu

.
.,
, luAnyzik hianyzik

: nag Oa szorfis ro5vid
ors6 alakii
hianyzik

A sportgyepek igenybevetele fokozon, ezert olyan
fajoknak kell a keverekben
lennifik, rnelyek a taposist
es az ebbo/ ado& serCileseket jai birjak, valamint az
Onfekijit6 kepessdgiik is j6_

Pt1 agnyele-eske

sz451.6s
hianyzik

Kerti pizsit
• angoiperje
(Lolium perenne)
30%
• reti perje
(Pea pratep2.51,5)
20%
• voros csenkesz (Fesruce
rubra var. conmutura) 25%
• vikas csenkesz (Festuca
rubra var. rubra)
25%
A diszgyepek esztetikai
Iegni tilos
jellegfiek,

kijelentessel. Olyan ni5v6nyek alkotjak, rnelyek finom levehlek, siirfl tornon
uepet adnak, 6s jol birjak a
rovidre nyirist. •
,

Ng

I

• v6rtis csenkesz (Festuca
rubra var. corn musts) 45%
• viiros csenkesz (Fesnwa
rubra trichophylla)
45%
cernatippan
(Agmstis capillaris) 10%
Megjegyzendii, bogy
csakis elleriorzott, jo rttiR
nosegu es feriaskrolt vetomaggal dokgozzunk!
A veiashez meg kell vilasztani a helyes telepitesi
idopontor_ Legtdbb esetben
magral tortenik a telepites,
igy megki.liOnbOztetiink faj
- ezen bcIt11 egyfajn vagy
t8bbfajd - es lailtinboz6
neinesitesu fajtak keverekeg. Ha az idajaras erigedi,
valaszth2eamk a tavaSZI - maroins kozepetaL aprilis kozepeig - vagy a nyar vegi
- augusztus kozepe utani vetesi idopontok
A tavaszi vets eldnye,
bogy az dszi talajeldkesztes
utan
' kedvez6 magagyat kapunk, heitrdnya a gyomkonkurenciaban nyilvanul
meg. A franek 6lettani szempontbol hidegre es rbvid
nappalos hatisra van sziiksage ahhoz, bogy magszarat
hozzon. Ennek hianyaban
tavasszal nern tud versenyezni (einyorroni) az egynyari, gyorsfejlodesu vomokkal. •
A gyOMOSOdA.S
. termeszetes folyamat, ne veszitslik
el a remenyt, hiszen a fanyirassal a gyomok kordaban tarthatoak, es a kovetkcza evben a fit gyorneltyoma, kepessege ervenyesiii.
A nyar uegi telepfies etonyei kOze sorolhatoak a
gyakoribb esozesek 65 harrnatkepz6desek, tehat a ke-•
vesebb heves zapi3r rniatt a
ftimag osszemosodasa elke-

rillhet.6. Az egynyari gyomok item keinek ki, az ittelelak pedig alacsonyan maradnak, fgy a kovetkez6 evben mar a Et el tudja nyornni. Hatrailya - az, bogy ilyenkor nehezebb-az-app5rnor
zsas magagyat elikesziteni
(ez nem okoz problem at a
behozott termotalciftuil).
A votes artenhet kezzel
vagy geppel. Kiskertben
gyakoribb a Uzi vetes, arni
a lepesallora hengerezett
talaj (1-2 cm meIyen) felgerehlyezeseve1 kezdedik
Ha van rA meld, &deifies
ffirirs
' " hengert hasznalni
Nagy teillIet eseten alakitstmk ki tertiletegysdgeket
(p1_ m1) a kOnnyebb es egyenletesebb votes erdekebe -n.
Alaposan keyed& Ossze a
armagot, es osszuk el negy
egyert16 reszre.
Hossz- es keresztirinyban oda-vissza negyszer
jarjuk meg a teri.iletet (k ezi
wrest:el ajdniott 20-40 gini
famaggal szamolni), rnajd
vegezza el a mag takarasat. Erre hasmalhatunk tozeget vagy foldet, amit vekony retegben szetterittnk
a teriileten, vagy valaszthatjuk a mag talajba-dolgozast, gereblye segitsegevel.
Telepitk titan sima bengerrel pirjuk meg, majd
Hyman tintozziik be a tertiletet. Figyeljtink arra,
hogy a vetermag sera ti,11 sesen-1 nil mdlyre ne
kertiljon (min. 0,5-max. 1,5
cm). A vales utin 2 hetig,
naponta 3-5 alkatommai
nornan tintozzink, a csirdzas mieiabbi megindulasa
erdekeben. Figyelni kell az
CintEizeshol eredO toosakepzodesre es a heves zaporokra., mclyck kOnnyeden Eksszcrnossa.k a ffirnagot,. igy folLos kelest eredrnenyeznek.

A csirizas megindulasahoz nerncsak vizre, hanem
fenyre es rnelege (legalab
5 'C ialajhomersekle4) is
szaksege van a magnak. Ha
minders fcltotel adott, akkor
'a vetest kovet8 elsi5 heten
az angol perje, egy kicsit
kes8bb (10-24 nap) a re'ti
perje sziklevelei jelennek
meg.
De risztaban kell ienni
Anal a tennyel is, hogy az
elvetett mag csin•i7isat szamos tenyez8 hefolyisolja,
mint pl_ az eghajlat, a talajtipus, a talajelokeszites, a
v et8 rnag-parameterck , a
iapanyagellitis, a vetes
pontja es mordja, valamint
fenntarFas varhato szinvonab..
Minden friss telepitesne1
jelentkeznek foltok, ahol
nern kelt ki a fd. Ezeket
emosolhatjuk feltilvetessel,
vagy rabizhatjuk a taractws
filvekrc (beneivik), de ez
egy lasstibb folyamat.
A kdes utatti elso teend6
az optirn Iis n Ira51 idEgont
meghatarnzasa, Ez akkor
koverkezik be, amikor a rti
elerte a 8-10 cm magassagot, Alcor osupin a levelesiacs 1-2 cm-jet szabad. eltavolitani. A Mnyiro ke-seinek elesnek kell lnie
azert, hogy a ?liver ne tapje,
hanem metszesszeriien vagfavet aloha ne
ja.
nyhjunk, a nyirisi nyesedoket tivolitsuk el, es nyirds
titan mindig hengerezzunk
azert, hogy a fellazult talajfelszin es fir visszatornorOdjon.
FOrlt0S, hogy ne hagyjuk
annyira megn8ni a five,
hogy elfektidhessen, Inert
tarsair kipusztitja, igy a
runyiras uten kopasz foItok
lesznek a pazsiton.

A kopasz foitok rnellert a
gyornok megjelenese is
rontja a pizsagyep esztenkajat. Ilyen pl. a pariaggr,
amely a ffinyir6 gdp kesei
alatt e]fek,szik, vnagzik es
poilenjeivel allergist okoz,
ezert gyokeresiol kell
terilleir51 elt avolitanz.
Megjegyzendo, hogy a
talaj gyommagkeszIete kb.
20 000 Lib/n.2', es ennek
20%-a talajboly gatasta 1
Pagg6en ki is kcl. Friss telepitesnel a E. orzekenysege
rniatt gyomirt6 szereket ne
hasznaljunk
Van egy masik vetesi
forma, amely az Egycsalt
Allamokh61 indult ki es
N yugat-Eur6piban nagyon
nepszeril (Alagyamrszagon
is megtalarThat6) nemcsak
sportpalyak, hanem a kerti
pizsitok letesitesenel egyarant. Ez a modszer a
hidrovetes. Lenyege, bogy
a vizet „vet6gepkent" hasznaljak, egy specihlis kontenerbe ti bbf6le fiimagot,
indit6tragyit, talajtakar6
anyagot kevernek, es eat
juttatjik ki az elakeszitett
talajra.
Abban az esetben, ha
nem szeremenk veszodni a
farnagvallaszta.s es -votes
bonyodalmarval, de gyorsari szerernenk kesz pazsitg-yepet a kertihikben, akkor
nernes egyszeraseggel va.lasszuk a gyepszdnyegeztst.
Ezen pazsitgyep letesitesi
formanak is megvannak a
maga kaveteLmenyei, mint
pl. a talajel8kesztes, a megfelelo gyepszonyeg-varlasztas es -lerakas rninfisege,
v alamint a fenntartas szinvonala sib., de ezekrol
bovebben a soron kOvetkez45 cikk kereteben resztetesen beszehink. .
• GyOrgy Attila

