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Pazsitgyep fenntartasa
tapanyagellatasi modszerek
Az urbanizacias gyepek
ges tapanyag rnennyiseget.
novenyek jatszanak fontos
Annak eIlenere, bogy a taszerepet.
lapanyagellatas modszerenek kialaki(asat a fenn- laj N-tartalma talajtesztek
Figyelemi Az alacsony
eretimenyeivel definialtartis-reehnologio sziririforditis neat elhanya.
vonola hatirozza meg.
bate, problernas lehet a Ngoltsagot, lianem szigorn
ellatist kOzvellentl erre
A matragyazas tervezetermesx.tes-teaItnelegiat
sekor celszeril figyelembe
alapozni, mivel a natrium
jelent.
venni a pazsitgyepb veggyors felhaszriMOdasa es a
A klizepes raforditas
zett talajvizsgalat credN-kOrforgalomb an fellepO
igenyt (filintenziv) pazsitmenyet, hiszen ez inforyesztesegek miatt valtozetniciot szolgaltat a talaj fi- korty kepet mutat_ Az optigyepek esetehen (pl. Vizzikai felesegerol, kibtottse- rnalis N-hatoanyag kijut- park* kerti pcizsitok) a
nyiras es a tapanyagellaVis
gerOL kimhatAsetr61, szertatis rneghatarozdsahoz
rendszeres vagy rendszeryes anyag es sOtartalradr61,
vegyuk figyeiernbe a pavalamint makro- es mikro- zsietivek igenyeit (tablci- teien, melyet bagyornielern tartalmiroL
nyes, i Iletve szabilyozott
rat).
A talajban lev6 asvanyi
anyagok mennyisege es
Ttibliozai. A legfontosabb ptizsivek N-hatozznyag igenye
feIvebetosege fiigg a taiajPkzsitififEleli
N (kg/hoiey)
szerkezettal, a pH-ertekti51
Angolperje
(LeUlan
perenne)
100-200
es az idOjarast61. Mivel a
Reti perje (Poo pratensis)
nitrogenforrnik a talajban
100-200
aLlandean atalakolnak,
Voros csenkesz (Festteca nibra)
50-150
hatirozasukkal esak egy
Feheritarackos tippan (Agrostis allra)
150-300
pillanatnyi erteket kapunk,
Nadkepa esenkesz (Feshica arut&inacea)
100-200
hiszen a nitratok kOnnyen
kimosadharnak_ Ezert fonta.panyag-leadasu rn -Citratos a talaj szerkezetenek es
Pazsitgyepek tapanyaggyakkal megoldhatunk.
az 6ntOzOviz mennyiseelIitisi modszereit a fenngenek es mini5segenek az
A hagyomanyos Tnitratartisi eel es riforditasi
ismerete.
gyikkal torten6 tdpaszint fiiggvenyeben eelA pizsitfavek szamara
nyagellitis eseten a foszszen3 megtervezni (Pa zsitaz enyhen savanya talaj az
fort, a kaburnet, vaiamint a
vepek rneghatarozasa, eroptimalis, az ett51 elter5
nitrogen egy reszet osszel,
telceMse - Erdelyi Gazda
a nagyobb reszet pedig
kernhatas megneheziti a
2008/10).
tapanyagfeivdtelt_ A kerntavasszal junatjuk ki.
hatast csokkentheti a helyAl aeso ny
raforditils
igenya (extenziv) gyepek
telen miltragy ahaszna lat,
A ni novekedese tavaszviszont netvelheti a magas esetehen (pl. vadviragoj szal amlagy is crotehes,
kaleinum-, natrium- es mag- gyepek) fenntartasi eel a
ehliez hozzAjon meg az
altalunk
kijuttator nitroneziurn-tartalmi4 ontiJza, - - talajtakaris, a nyiras ritka,
viz.
5ntozes nines, nailtragyagen, igy a makori nyiris
Araint ismerjiik a talajzast nem igenyelnek, hielengedhetetlen. Ez nem
vizsgalat eredrnenyet, meg
negativism, ugyanis a gvaszen a tapanyagellatisban
tudjuk hatarozni a szaksea pillangos nitrogengrajtd
kori nyirds gyepet

eredmenyez, hiszen van
eleg tipariyag a hajtasneveleshez.
Ha azt feltetelezzuk, hogv
kevesebb nftrogin kijuttotisa a fu novekedeset viszszafogja, akkor teyediink,
hiszen ha nines elegen65
trapanyag a hajtaskepzeshez, raadasul meg nyirjuk
is, akkor a pazsitgyeptink
„rnegkopaszodik" es ritka
lesz_
Ha azonban kesve adjuk
a nitrogint, ugyancsak hason16 hatist eriink el, tehat
a pazsitunk nem tud beigy helyet kindl
a gyomok teijedesenek (pl.
pitypang Nagy gyervnek-

lane
Olyan pazsitok eseteben,
ahol az igenybevetel mellett, pl. diszit6 hatirs is elvast, rnegoszto miitragyazast kell alkaLmazni. Ez azt
jelenti, hogy az evi nitrogenadagot ht reozre osztvo adjuk
Az els6 &mat tavasszal,
a fagyos, de mar nevi
havas talajfi gyepre, a rnaSO-Clikat tnajus elejen, majd
juniusban, jaliusban es
augusztus vegen a Obbit.
Ha a Ai z011d szinenek a
kifakodasi idejehez igazitjuk a miltragyazist, akkor
hatekony tapanyag-visszaMtlist. tudimk megvalositarii_ Egy atlagos es j61 ziire& pazsitgyep elerese
.erdeke'ben, az tit reszletben
torterriti kijurtatdsi rn6dot
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ktivetve, kb 100 kg/ha
hato,anyag szaksiegcs, 22.
34%-os ammoniamnitrat
mOtragyab61 300 kg-ot jelent evente. Tehat alkalrrrankent 20 kg hateanyag
szakseges, aim 60 kgina
ammonium-nitralban van
meg.
Folios! A nifitragya-..
zasi idopentok megviilasztasit mindig a fi
novekedesi ritrousahoz
igazitsuk.
Mindig nyiras, man, es a
mar felszkadt pazsitgyepre szorjuk ki a miitragyett.
Igy a szeracsek gyorsan a
talajra jutnak, es a jo vizoldhatOsiguk ktivetkezteben hamar hasznositani
tudja a netveny.
Figyelem! flatmates,
nedves fire nem siabad
gyors hatisii, nitrogen
batfianyagu nrifitragyat
kiszerni, mart a szemrsek ratapadnak a II leveleire, es megegetik azt

Osszel mar nem ajinlatos N miitragyazai, melt'
eroteljes hajtasnovekedest
eredmenyez, es ez a gombis bategsegek kockazataval
A szabalyozott thpanyagleadastri rtaittagyak alkalmazasinak mi5dszeret az
intenziv fenntartasti pizsitgyepeknel mutatom be.
A magas raferditas igeoyel (intenztv) pazsitgyepek.
e,seteben (pi, dam- es sportgyepek) a tapanyag-utat'
potlits, az dritazes es a nyires tervszeni es rendszeres,
A hauomanyos gyors
hatasu aitragyak alkalmazasa anyagi szernpontiN51
igen Ithltseges, nem beszelve a szakszeriltlen al-
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kalmazasbol credo kOrnyezetszennyezesrePi. Ebben
az eselben a szabalyozott
tapanyag-leaclast miltragyak aikalmazasa jelenti a
szakszerii es kornyezetkimelobb tapanyag-utanpotmivel tninden egyes
szemcse mint egy rniitraeszkoz makbdik.
Hatastartaamkat tekintve
letemek rovid, k.d.zepes, 5-6, is hoss4,
honapos szabalyozott
tapanyag-leadasu — szemeserzett vagy burkoh
tragyak.
A rovid hatistartamai
tipusok (2-3 honap) tavaszi
jo eredmenyt erhettink el, ugyanis
rnarciusi-aprilisi kijuttatasa gyors kIzOldtilest okoz
a pfizsitban meg akkor is,
ha az idojaras iniatt csak
lassan indul el a fii vegetacios fejli5d.ese. Alkalniazhate az iv tiDvabbi reszeben is 2-3 havonta,
harornszor egymast koveti5
kijuttatdsban, vagy kombinalhato valamelyik hoszszabb hatastartamii keszitmennyel.
Terrneszetesen kivalthatjuk hagyomanyos aminonium-nitrat irnitragyaval
(N 34%), de ekkor mar
szamolni kell a kirnoserdas
miatti pazsitgyep szinvesztesevel_

A laizepes hatisidejh
tipusok (5-6 honap) majusi kijuttata'sa a nyiri
id+5'szakban „ategolclja" a
pazsit tipanyagellatisat
szemcse burkolatinak kosztinhe'toen, hiszen a tapanyag feltanklasa a ribveny
igenyei szerint tortinik,
nem keil tartanunk a kimosodastol es az ebb61
cred6 szinvesztestol.

A hosszii hatistartairati
szabalyozott
tapanyag-leadasU
gyak eseteben a burkolat
teszi lehetove a teljes ve-getaciobeli, egyszeri alkalmazist. Ugyanis a gyorsan
felveheto nitrat hat6anyag
gyors tavaszi hatist eredmenyez, mig a karbarnid
fokczatos feltarodesa biztositja a folyarnatos hatastartamot.
(8-9 hana,o)

Leteznek olyan grantdalt
rniitrapak, arnelyek gyornirtoval vagy mehairteval
kiegeszitve Icerillnek forgalornba, igy kitinikn alkalmazhatoak a pazsitgyepben megjeteno ketszikt3 gyomok es rrioMk
alien.
A tell stress.z kivedesere az alacsony nitrogen-,
valamint a magas killurntartalmit tigynevezett „Stress
Control" miltragyatipusok
hasznallaatoak, hiszen segitik atveszelni 3z augusztusi hoseg okorta stresszt,
es felkeszitik a pazsitgyepet a tell honapokra.
Adagolasuk tekinteteben
mindig vegyak figyelembe
a csornag0145anyagon fdtantetett infomaielokat_
Szabtilyozoti tapanyagleadrise4 nziltraucikkal — futballpcilyenz — vegzett krs,era ratios
detebn
szinhatdst, arni az egyedi
tapanyag-leadeu
r mildnak
koszonhetil 4 gyors hata-
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kalonazarsat koveto szinvesztes jelenteis szinheterogenitiict okoaolt a paid

mivenycillomanycibarr.

A tapanyagellatis megtervezesa a miitragyakiszoras munkafolyamata
koveti, amely tortenhet

kezzel vagy szerokocsi
segitsegivel.
A kezi szoris joval tab
idol es faradlsagot vest
igenybe, es az atfedesekre
is nagyon kell
szemben az egyenletes
szaraskepii szorokocsival
rten5 miitragya-kijuttatissa.
Erre a cera leggyakrabban ejtveszoros vagy
pitOtarcsils keszillekeket
haszna..lhatunk, melyek pantos beallitisa a maragyaadag es a szorasatfedes
szernpontjabol nagyon fontos, I3a egyenetlen az elosztas, akkor az egyik helyen tipanyag-tuladagolis,
mig rnashol tapanyag-delicit alakul ki, anai foltosodast vagy akar helyenkent a M kiegeset credmenyezheti_
Tehat Esszefoglalaskent,
a tapanyag-utanpatlis kbrilltekintO. miinkat igenyel.
A miltragya szakseges, de
c sak megfeleiti mertelben,
sem tul keves, sem tut
nagy rnennyisegben nem
celrav ezeto.
Terrneszetesen a tapanyag-utinpatlas
gaban nem oldja meg a
siiril is a terhelhetO pizsitgyep lelrejattet, hiszen
fontos, bogy a fii ergs es
ellenallo gyarkerzetet hozzon letre, ami megalapozza a zart, egeszseges
manyt
Ezt legkannyebben a
rendszeres es szakszerii
antozesel ahetja el. de
erral bOvebben a scion
ktivetkezt) cikk kereteben
oivashatunk.

Gyeirgy Attila

