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P azsitgyep fenntartasa
tapanyagok es elettani hatasuk
A 16keletes gyepfeliilet
pintos tSpanyag-gazdalko!list igenyel, hiszen a viz
kiju ttatis a onmagaba
nem elegendo a tetszetos
pizsit kialakitisahoz.
A pazsitgyep sikeres tapsnyagellatasa alapvethen ha rom makroelern -- nitrogen,
foszfor, kalium - es h6t
mikroelern - yaps, mangfin,
cink, nor, rez, moiinden,
Idev - jelenleten alapszik. A
legfontosabb tapelernek ismerete megkOveteli elettani
batisaik isrneretet k, IY.szen
a navenyek szervezeti fedpiteseben kozel neg-yven
elem jitszik szerepet, me'yet a levega51, a vizb6i es
a talajbt51 vesznek fel (1.

rablazat).

jelem Ennek ellenere a talajnitrogen elsodleges forrisa
az atmoszfera (ieveg5 78%-a
N) es csak masocilagos a
ntivenyi eredet. Egyeb forras a csapadekvizbal, a
biologiai N-kOt6sb81
Rhizobium bakararmo) es
a mineralizaciobal, inarrobiiizaci6b61 ered. A talajba
bekerido nitrogen egy rCszdt
a novenyek azorinal folveszik, masik reszet a mikroorganizmusok italakitjak,
vagyis imrnabiiixciIfcik. A
mineralizaci6 reven a talajba visszakeriito navenyi maradvanyokat a roikroorganizmusok tijra eibontjak es
amm+niava al ak itjak
A Vizsitgyep szirnira a
legnagyobb mennyisegben
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L 4abfrizat. A legforrtosabb nerverryi icipele ►nek
A nitrogent a ladvinyek
nitrat (WOO Cs ammenium
(PIH4') formaban veszik fel
a talajbol, rnelynek ttibb
mint 95%-a szerves kb -res.ben a feltaiajban, a humuszanyagokban Cs novenyi maradvanyokban van

hoseg-, hideg- es NzarazsagairEsberi, az linfeldjito
kelressegben es a novenytarsal& faji tisszetetelebeia
meg.
A Domelnyomo kepessage a haltisnovekediesben
Cs sariisegnen van. A nitrogen hatisara a level mellyzbld szint vesz fel. arni egyben jelzi a N-ellatottsag
szintjet is. A ffinyiris hatisira a talaj nitrogenkeszlete
csiStken, ebboi adifidoan a
levelek rrielyzold szine halvanyul, mignem atmegy
sOirgaszold allapotba, ami
jelzi -a nitrogenhiany raftteat. Az onifelhljita kepessig biztosItja, hogy a seniilesek helyen ne nojenek ki
uornok, valarnint a hosig ,
-

Tvlagnezium (Mg) Rez (Cu)
Ken (S)

haitis
gyokernovekedesben, a hajtassuriisigben, a levelszinben, a

igenyelt tapelem a nitrogen.
Fontos szerepet jitszik a
gyomszabilyozAsban,
hiszen a flivek igenylik es
Dark mig a vela *Palo
ketsziktiek tObbsege nem,
ezert kipusztulnak. Pure
gyakorolt elettani hata.s.ai a

hideg- Cs szarazsigtfires
merCeke - a N hatasara - a
rendelkezesre ilk') viz jobb
hasz-nositasiban rejlik. .
A nitrogeneilitas minosdge tisszeftigg a pizsituep
novenytarsuLis lap iisszetetelevel is, ugyanis a telepiteskori iany k aros
pentozan-hatast eredmenyez,
inert talajbakteriumok elvonjak a rendelkezesre allo
keves nitrogent (szerves
anyag lebomcisahoz), 6-s ennek kavetkezterben a fii
megritkul, helyet kinalva a
gyomoknak.
A N-hiany ttinetei egyerami a fii fejladesenek a lassulasabanileallaseiban (tome nclv6s), a gyenge

bokrosoclasaban, a szarhoz
simulo rnerev tartasu levekkben es a yilagoszbld vagy
sargasz,old level elszinezodesben nyilvanul meg.
Ug-yancsak 1ea11 a fu gyOkdrnOvekeciese a mely nyira.s liatasara is, hiszen a n
minden iron az elvesztett
asszimilacios feliiletet iffekszik potolni. Elettani szempontb61 csupin a hajtasok
30%-at tivolitsuk el, hiszen
a fid ennel a nyirisi magasmeg rendelkezik
annyi levelfelidettel, hogy
gy,(5kereibialas nelkW a fej14,- .
deshzik4]mt
hasznositani tudja. Ha azonban atlepjiik ezen optimal's
hatan, akkor a pazsitunk
„megkopaszociir , es kip-ant-al.

A talaj, szerves anyagiban a masediklegnagyobb
m ennyisegben jelenlevo

Opelem a foszfor, amit a novenyek dibidrogenfoszfat- es
hidrogenfoszfat-ion
(142PO4. es f1P01) forrnaban tudnak felvenni. A
talaj P-tartalma nagynnerterkben pdgg az anya.k6zetto), az id5jaristal es a talaj
szerves anyag tartalmatell.
A foszfor a ta iaj b an
sz erve tlen vagy szerves
kat6sben fordul eI5. A
szerves formaban levo foszfor a humuszban gazdag
taiajokon az 6sszes P-tartaIomnak tobb mint 5094-át
teszi ki, tehat a szervesen
kateat P mineralizalodasa
fontos folyamat.
A talaj legfontosabb szervetlen foszfatiai a Cci-, a Fe-
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k
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es az A.?-foszfatok, melyek a
talaj adottsigaitol fuggoen
gyorsan atalakulnak. Erosen
savanyt`i talajokban a foszfor gyorsan kicsapadik, vassal, mangannal es alumiitinunal, 14gos kemhatasU
ta]aiok eseten pedig kakiumina] kepez felveheterlen
asvanyokat. Bar a talajban
levei P naerzrojis.v. aoksua
elegendarick tilinhet, de a
ndvenyek nem tudjak mxtindet hasz-nositani, melt egy
resze megktitOdik a talaj
agy agfrakci other', amit nagymertekben befolyiso! a talaj
kemhatis a_
A legtobb haszonsithato
foszfort a 6-7 pH kitizotti
talajak szolgaltatjak, A talaj P-tartalmanak az eierhethsege attel Fagg, hogy
mennyi vas, aluminium,
mangan es kaieium van a
talaj are ugyanis a foszfatno olekulak ezekhez k8t6dnek_ A novenyek tapla.litsakor fontos, bogy a foszfa.tok kdnnyen felvehetoek
kgvenek.
Ffire gyakorolt elettani
hatasai a telepites sikeresseg6n ek befolyisolasab an,
a g4.iik6rkepzodes elosegiteseben, a prep iiregedesenek mersildesiben es a
repro dukciora gyakorolt
hatasaban (mogkipzes)
nieR. Telepiteskor seset, hozzajarul a gy6keresedeshez, a hajta,sndvekedishez es a bokrosodashoz
(foszforb61 nincs hausfog!...aszias), Talajbeli mozgasa a gyakerzOna felso 10
cm-ere korlatoaddik, szerriben a nitrogen es kaliumrnal, rnelyek 20-30 ern
melysegben mozognak a
talajban (1, 4bra).
A P-hianyos pazsit tiinetei
szernbetundek, pl. gyenge
gyOker- es hajtasnovekedes,
s5tetzdld szin, vekony

rorev tartasu 1evelek, visaszahajlott hajtasvegek,
morfologiai ninetek hasonlitoak a nitragenhianyra, de
Fa a levelek same szennyesz 6ld a gyenge navekedes
mellett. Tartos hiany eseten
a levelhfively es a szar vd1-4.3$.re szinezddik,
suala-am. ne
aitoiczato efemrreit",

u gyanis a szerves anyagoak
non epitOelerne, megis netkolozhetetlert a novenyek
peyodeseben. A. talaj isvan vai CRildpatok es asiiicinu)k) gyenge oldhatesaguk
rn [att, akarosak a talaj hunyasztartahrta es a unikroorg oizmusek altal megkdtott
mennyiseg is, keves kilium ot szoIgaltat a n5venyek
szimara-

ion antagaajznius, arni Caokoz. Ktivagy
r]iItekintoen kell a K-uttinpatlis eseteben eljar i, rnivet kdnnyen kimosodhat a
talajboi (homoktalab_
Elettani hatisai az arhYag esere-follyamatOkra, a Wid keresedesre, a szarazsaggai, in. a tell
sztualatak tIllemillitAftta., a..
betegsegekkei szembend
fogikanysigra, a hervadistal- 65re, vatamint az
i genyb eveteltii r 6-ke pes segre terjed ki.
Ezen tidrnenberi a vizfor galom szabilyaiA'sahan jarszik szerepet, fenntartja a
turgamyomast 3 levelekben,
valamint megbadrozza a
pazsirgyep 3z1nez 5deset, siirtiseget es ndvekedisi ntem

rufelere jellemzo, bogy doszi5r a virigcsitcsok viiigosodnak ki, maid a level ker
szeIen terjed az alap fete,
igy a klordzist nekrozis kdveti.
A miliroelemek fontosak
a pizsituep fejkid6seben
annak ellenere, hogy nagyon kis Inuiriyiseget igenyelnek a Alva (a nov6: nyelchen 0.61-0,00001%
mennyisgghen talcilhata),
ezert targyalasukra nem
1.th-fink ki reszletesen.
Az elettani folyarnatokban heidIniitt szerepiik sokretfi. Peldaul a klOr, a magneziurn es a rez a fotoszirttezisben es a sztwerk 'epz,(3.disben ja.tszik szerepet, a
vas az esztetikai szinezEidesben, a oink a klorofill kepzes.dbem a rnolibden a feherjeszintezisben, a ken pedig
1:.,T.,1/427s4resze,
Hianytineteik klordzis,
nekrozis, sargulas, kokadtsag stb_ formajaban jelentkeznek.
Figyeletn! A itilzon' Hi iftravgivis is Iceiros eredmanyekhez hiszen ha
pd nifrogennel tidapialjuk
a newenyt, szavetei oengiiinek, <eta! jobban ki
lest tive u kirtevok es
betegsegek i iimarascinak

eibra. NPK znozgasa a talajban
Az elhalt n5venyekb51
(szervas anyag) kimosOdik,
e2 rt a talajban jOthizt csak
szervetlen formaban levo K
e hiforduasivai kell szamoln i. Ndvenybeli
jelentos, ezert el'o'forduthat, hogy tobbet vesznek
fe l a szilksigesnel, ezt neiik Juxusfogyaszta'snar Bar a hiladagolasabol
szirmaza kazvetlen kams
ha0-s nem jelentds, fellephet

Hianylhan a nov4nyek'
nek romlik a mrakaricepzodese, zavar keleikezik a tur' .gib an, ezaltal
gor szabilyozas
a hervadis nanctei jelentkeznek writ a
fit eseteben a levelek visszahallasaban mutolkozik. Khianyas pa,zsitgyepekn ek
romlik az igenybevolel. tiǹ-6se, erzekenyebbe valik a betegsegekre, a sz4- razsagra es
a tell hidege. A Iegt5bb

Osszessegeben tehat a
tipanyagok es elettani hatisaik ismerete, a tetszeros es
strapabire piasitgyep Fenntartasa erciekeben nelkU16zbetetlen.
Minden egyes pizsitgyup,
mas-mis tapanyag-uta ► potlasi tervet igenyel, es ennek
megvalosulisa erdekeben a
miitragyaformak at, ill eve
alkalmazasuk modsieret ismerrii keli, de errol bavebben a kdveckez& cikk kereteben olvashatunk.
GO T ) iff.v.L.

