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Pazsitgyep fenntartasa — miitragyaformak
A „u5keietes" gyepfeldlet pantos tapariyag-utriripotlasi tervet iginyel a
pitzsit tipusat6I, az evszaktol, az idojaristol es az
igenybevetel merteketal
fLiggi5en.
A metragyak n ,l5venyek
taplaIastira alkahrias anyagok, melyek a terrneszetben elh;fordulo nyersanyagokbod kerniai szintezissel
vagy atalakitassal
Tehat a „meet-I-aria"
megjeltd.es csak az
vernatkoziki egyebkent nem termeszetidegen
anyagok.
A mdtrdgyakat halmazallapotuk es Mszetetehlk
alapjan csoportosithatjuk.
Eszeriut triegkiiIonbaztetank inalard vagy felyekony
bairn azallapotti, Osszetiteldk alapjan pedig:
1) Euszerti miitrigyak2t, amelyek csak egy repelemet tartalmaznak (pl. N,
P, 20.

2) Osszerett rulittlgyikat, arnelyek altalaban ket
— esetenkent baron — tapelernet tartalmaznak (pi.
kaium-nifrao.
3) Kevert . mitragyakat,
amelyek azegyszeria mad.gyak vagy egyszen csszetett miitrawak ket vagy
tobb komponensti Ikeverekei (pi_ NPK; PK; NP).
A paz!i#gyeRek tap2.nylfg-utzlnpdthisa tridtragya formAban ttirtenik,
amely lehet nil:1rd (vizben azonnal oldoda, gramdalum) vagy folyekony
halinazitilapot6 ( it& essel
Idjutiathato). Szerves tragyi7Asr61 (pl. istakiireigya)

pizsitgyep eseteben nem
beszekink, jelentOsige pi.
kas2cdo tipusE baszongyepek eseteben van.
A szilird halmaz.fillaponitmgentartairma miltragyak a hatoanyag hozziferes szerint lebetnek: vizoldhate, lasso es szabklyozon
tapanyag-leadisilak.
A vizoldhabi, miltrt jeatinzoje, bogy
g
gyors hatits(aak, tehat a
novenyek harnar fel tudjak
venni. KirtiosOdisiak jetent6s, ez egyreszt veszteseg,
triasreszt k6myezetterhelo
asi es denitrifikacios veszleseg a karbarnid
is ammonium lartairmi
miitrcigyaknal forded e15),

hilvos es meleg idojaras
eseten is egyarant jet' a
hatekonysiguk es kevesbe
dragak. Ha szazaz idoben
alkalmazzuk, es nines csapad& (ontOzis) a kiszlirast

kovetOert, a 11 levelet megegethetild
Vizoldhato miltragyak
hatOanyag azerint a kijivetkezdk: ammonium-nitrat
(N1/4 V03) (N% 34), amm 6 n iurn-szulfat
irs1H4) 2SO,J - (N% .26),
(KNOA)
(N% 23), kakium-nitrat
[Ca(NO)] (N% 12), karbamid irCOOVH 2) 27 (N%
46)

.

Minden t serben a..talaj
pH teszt eredmenye dhoti
el, bogy melyikre is van
sziikseg. Alacsony pH ertekCt talajra kaleium-nitrat,
magas kernhatas eseten
anunauium-szuffit basznalhato. Ha csak N-t aka-

rank kiadni,

ammoniurn-nitratot vagy karbamidot alkalmazzunk, de
ezek kimosodasa fokozottabb, ezaltal kisadagla elosztasok indokolt.
Iiilanboao eljarissal,
karbataidbol allitjak era a
lassis tapanyag-leadasil
mutraorikat, amelyek az
azonnal e1erhetel nitrogenforma 6s a lassan fcharotin nitrogenlineok kiegyensidyozott kevereket
tartalrnazzak. Az idoben
eau:mod& hatas a term&
oIclhatemaganak cs6kketttesevel, illetve a talajban
torteni5 bornlisinak lassitfisaval*heto el.
Idetartozik az ureaform al dehyd ( UP), a
methyI6n urea (MU) es az
isobutylen diurea (ATM)
rtratrigya. Nitrogen bat 6axiyag-kibocsitas-uk iligg a
talajhornerseklettol, a pH01, a talajelett451., mikroorganizmusok tevekenyseget45.1 es az antazes intenzitasated. Feltarodis mar -+5
'C felett vegbemegy, es a
h•Smerse'klet emelkerbesevel fokozatosan gyorsul.
A szabilyozon tipanyag-leadas
tigyne yezett ,.,bevortatos" miitragyak eseteben a karbamid
oldhatOsaga csbkkentheto,
a miltragyaszemesek kennel (SCU sulfur coaled
urea) vagy polirner gyan(PCU polymer
coated urea) ttitten6 bevonisaval. A bevonat (bumf)

nemcsak a szemcse oldhatosigat lassitja, lehetove
teve a viz es as oldatres' zek
dit'fliziejat, hanem .asszetapadisukat is gatolja.

A taparryag-le-adas medianizmusa a mdtragyaszencsebe diffundilo vizzel
kezdodik, timely feleldja
granuatum beisejeben levO tapelemeket, majd a
talajoldathoz kepest fenna116 koncentraciokidonbseg kovetkeztebert kidiffinal Igy a folyamatosan
kiaranale tapanyagot a fii
gyokerei kOnnyen fel tud.jai( venni. A hateanyag-kibocsatas szabalyozhatii az
egyes reszek bevonatvastagsagav al, A tapanyagok
leadasa fagypont felett
kezda-dik, es a taiaj melegedesevel intenzivebbe v-ilk. Abogy bill a gyibietzana h5rne'rseklete, egyre kevesebb tapanyag jut ki, es
ez megfelel a n6venyek ndvekedisi titernenek Miutan
a granulatumok kittr[iltek a
talajban, lebomlanak.
A lassiilszabalyozott tapanyag-leadasii matragyak
kozepes-hosszd hatastartamitak, riikan eget1 meg a
pazsit 'eyelet, drii.gabbak,
htivos iddjaraskor nern deg
hatekonyak, de N-forritskent
sokkal megbizhatobbak,
mint a hagyomanyosak.
A kereskedelmi forgalomban a Mfastularn filggvenyeberi szamtalau terniek koz-d1 Yalasztbatunk
(pl. 2-3; 5-6; 8-9 hawpos), Vannak foszforban
gazdag, ilgynevezett „indite gyeptrAgyik (celepitS-rlcor) vagy ketszikii gyomok, rnoha elleni gyomirteval, ill. vas-szulfeettal kiegeszitettek. Az alkali-nazis-6c eseteben mindig vegyak figyelembe a pizsitfenntartas ceijat.

GAR2a40 11111111111111111•1111=1111111111111
A foszfortartalrati miitragyik kovetelmenye,
hogy a foszfatok a noveny
altal konnyen felvehetiik
Iegyenek. A foszformardgya-elballitas lenyege a
nehezen oldhato foszforvegyifietek atalaldtasa vizben vagy gyenge savakban
oldhato vegyaietekke.
Altalanesan alkahnazott
foszforrrainrigyik csoportjaba tartozik a szaperfosz(P% 17-18), a por (P%.
szemcse alaku16-8)es
(P% 17-19) triple szttplarrosdat es a por alakit
nyersfoszfail (P% 30).
Arrnalc erdekeben, hogy
a konnyen olded6 foszffitrniirragyak talajbcli megkot:Odese Iassitott legyen,
szernese alaktira gyartjak,
igy a granulitturnok feltilete lenyegesen ldsebb, mint
az ugyanolyan tomegr.i, finornra 6rOh rniitragya14,

A leg-tabb
vizben okidik, czert
ionjai gyorsan 6sszekeverednek a talaj ionjaivaI. A
leggyakoribb K--nitragyak
a Idorid tartalmA
a kalcium-idorid (CaC1 2),
(K% 60), a helium-nitrat
(KVO 3 ) (K% 44) es a killum-szulfrit (K 50 4)(K%
.50), Utobbi alkahuazasa
ott javasolt, alto! a magas
talaj pH-t csekkenteni kell,
A itifelik nem Idoriderzekenyek es a kalium
taladagolasbol eredi5 kar is
alig fordul ela , hacsak nem
a sohattis jelenik meg. Fellephet viszont ion antagonizrnusbal ered6, magnezium- es kalciumhianyt
elLidezo kozvetlen kartetelt okozo hatis.
A fotyekony mfitrigyik
kovetelmenye a magas ha-

toanyag-tartalorn, az alacsony kristalyosodasi homerseldet es a megfeleio
hatoanyag-arinyok meglete. Elonyiik a szilard halmazallapotuakkai szemben, hogy a tapelernek aranya tetsztilegesen valaszthate., meg , valamint a vizben oldott apelemek megfele16 gepekkel, egyerdetesebben juttathatek ki, !nit'it

Ha gyorsan szeretnenk a
pazsitgyep tiim5ttsegen,
szinhatasin javitani, akkor
alkaLmazzunk hagyemanyos, gyors hatasti miltragyakat. Azonban ezek VeS2tesegei nagyobbak, mini a
szabalyozott Vapanyag-leadistialmak, igy a kornyezetterhelo hatisuk is jelentos.
Alkairnazisukkal a nyari
h6segria.pok stresszhata.sait
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tapanyag-leada'si miltragyikat, inszen alkalntazasuk utan a RI Idegetes-veszely nem all faun. Lenyegesen dragabbak., mint a
hagyomknyos mutragyik,
de alkalmazasuldloz nem
kell magas fake szakertelem.
A legfontosabb miitragyak jellemzr5it az alabbi
tti Ham t fogialj a ossze.

Teibldzat. A legfontosabb onitrogyattpusokjelleonzji

i

Ifordozo

NPK

Gyors hatisti
46:0:0
karbannd
34:0:0
anamanium-nitrat
arynnonium-szulfar
26:0:0
13:0:44
kalium-nitrat
Lass.O/Szabayozott hatisii
38:0:0
LW es iikilLI
LBDU
Sal
PCIJ

Hatastartarn

Hatsis

ravid
reivid
rovid
rovid

gyors
gyors
gyors
gyors

le,.!
-des I Kimosodas
veszelye
.rnagas
snagas
rnagas
magas

kazepes
magas
magas
maps

kdzepes-hosszli nagyoii lassal alacsony
alaesonv32;0:0
kozeps
mersekelt
.
kazepes
221380:0
kelzepes
roersekeh alacsony
24/35:0:0_ kozepes-hosszO
mi:rsekelt alacsony

szilard Ellapothan. Hatranyuk a rnagas szinto technikai felkesztiltsegben mutatkozik meg, ugyanis p1. keverb', taro16, szaflibo, adago145 berendezeseket igenyel.
Folyekony milirSgyak osoportjaba tartozik, pl. a cseppfoly5s ammonia (N% 82).
A pazsitgyvialLtapanyag-utAnpothisa
ban szilard nultragyikkal tartenik!

De milyen tipusti rniirragya.t vklasszunk, hiszen a
eel az egytIntetil es szep
„sotetzold" szinti pAzsitgyep, de a fiivet sam szeretnenk kiegetni. A szukseges tapeletnekkijuttati.sa
egy hataanyagla miltragyakkal rnegoldhato, de
ekkor mar tervezni kell a
mikrn e/ ern-tragyizast is_

nem tudjuk kivedeni, valamint augusztus uteri idoszakban nem tanacsos az
alkalmazasuk, mert a fiivet
eras burjanzasra kesztetik,
es ez kedvez a levelbetegsegeknek.

Tehat a hagyomanyos
to fitragyak hatastartami
p5vid, kirnosodasuk ketzepes-magas es hasznalatokhoz ajinlott a szakertellem!
Figyelem! Gory hroeisie
nifrogendarlainta
szak.szerlitiren atkalonazoisa esaten a fie kiegetes-veszelye magas.

Ha a teljes vegetaeios
idoszakra szeretnenk megoldani a pizsitgyep ta'panyag-utanpatla_' sat, akkor
valassznk a szabalyozott

!
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Osszefoglalva tehat
miltragyaformak ismerete
elengedhetetler a pazsitgyep tipanyag-utimpatlisi

prognunj kink kialakitasa
erdekeben., akarcsak a pazsitgyepben evente vegzett
talajvizsgligl, melynek
fontossiga a IdjuttatandO
rnaragya mennyisigek
meglaatirozisakor mutatkozik rneg (teirepite.sekor is
ajonlott elvegazni).

A tapanyagellatars modszeeenel - akincsak a O.uyiraskor - figyelembe keg
venni a
navekedesi ritmusat, es eszerint vegezni
a rnatragyazist a surit es

n

egydntetii piasitgyep erdeVeben, de err6I bovebben a
kovetkezo cikk kereteben
reszletesen olvashat-unk.
Gyorgy Attila

