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A pazsitgyepek ontozese
Pizsitgyepek eras es ellenallO gyokesz6najanak leirejatet - a tapanyag-utinpatlas mellett - a rendszeres lintozessel erhetjak
el, hiszen a termeszetes csapadek mennyisigenck terbeli Cs idobeli eloszlasa
csak ritkin fe1e1 meg a
n,t[venyi igenyeknek.
A hosszan tarto viznellon
idoszak, mely ado'dhat termeszetes vagy mesterseges
csapadek hianyab61, elobb
hervadisban, majd a teljes
kiszaradishan nyilvanul meg.
A hervadas iltalanos jete
pazsiton a labnyorntmk
vabbtartb megmamda.sa, hisze n a ctiszalak nem kepesek
olyan gyorsan felegyenesedni, mint ahogyan tennek
azt kedvezo vizeflatas eseten. Ezt koveti a levelek
napfenyes id;513en torten
„her,radt" naegbajlasa eras
szinvaltozaA mellett (haragos rnelyzeild szin), ami nem
mas, mint a lankadis_
Ez az allapot kesobb kavetkezik be, illetve tovabb
tart akkor, ha a fu melyen
gybkerezik_ A tartos vizhiany a kisales fete tolja az
allonianyt, a fiu eFobb sirOra, majd barnara vat, a
levelzet elhal, es a folyarnat
rnegfordithatatlanna
Az intenziv fenntartasil
pazsitok gyakorlataban a
sUllyesztett automata-ontoberendezesekkel profeszszionalisan oldhato meg az
6ntCazds. A kbzteridetek (IA
parkok) gyepjein ritkan taraiunk gyep ali sullyesztett
Unt6zoberendezeseket, ezert
forties a hervada.stanetek
felisraerese, hiszen az alka-

lornszerlien telepitheta mobil esortetakkel a kisfiksi
idaszakot ell enstilyoznunk
ken.
Az ontozes tervezesekor
figyelernbe kell venni az
ontr:kzesi idiipontok, az
ontnzes vizadagjanak es
gyakorisfiginak, valarnint
az 6ntozes. idlitartainfinak
szaks7enii megvalasztasat.
Az bntozesi irl6poni -ak
megvallasztasakor
titirekadjunk a Di elettani
szempaatjabol tortita5 ontErzisre. Tehat hajnali, reggeli 6rakban Weldon' 10
arraie vegezzuk az OM&
zest, hiszen ilyenkor a legkisebb a parolgas, a lebult
leveleken _a hidegviz seta
okoz stresszt, valamint a M
napk.ozbeni fe1szar
. adasa kedvezatlen feheteleket to rernt
a levelbetegsegek szamira
Az eiszakai oritozis nem
ajanlott, inert beffilledest
okozhat, anni a gombas betegsegek clterjedeset iddzi
elti. A meleg idoben, akar
kara esti 6raban tbrteni3
antozes is elosegiti a levelgombak megjeleneset, es a
gyep novenyvedelmi be.avatkozasok nelkail tbrikrenaegy.
✓gyaltalen nem sjanlatt ttlontozni,
aa
men a vizcseppek nagyft6
modjara viselkednek, es ebbal kifoly6lag lyukat egetnek a leveleken.
Az ont`dzest nem rnindig
lehet a fii elettanahoz igazitani. llyenkor pas szempontokat kell figye1embe venni,
mint pl.:
Munkaszervezesi sumpontb61, ha a terilletet nem

lehet teljes egeszeben beOntozni, de a mobil 5ntiiza berendezeseket maximalisan
szeretnenk kihasznalni, akkor gyakran egesz nap kell
Eintozni
gyepszOnyegezes eseleben napkozben is
Ontozni

Sportszervezest okokb61,
pl gott,alycikan, a folyarna-

tca hasmalat miatt csak ejj el
lehet i5ntazni, de ekkor mar
novenyvedelmet is terveani
kell_
Az OritOzisi idiripontok
megvalasztasa maga utan
vonja az Onttizes gyakortsagiriak es vizadagjanak a
meglaatirozasit, hiszen a
pazsitgyep alui vagy tiiloritCadse is kilos hatasi.
Az ontozes gyakorisagin
adagjat, a pazsitalkoto
fajok. tulajdonsigai (vizigenyak) mellett, a talaj szerkezete (viznyel5 liepessge) es
a tembiszetes csapadek manynyisege is meghatirozza_
A pazsitkvels.... vizigenye
elter5. Tabb vizet kivannak
a tippanfilek es a reti perje,
k5zepes vizigenye az engol
perje, kevesebb vizet igenyel pl. a vas csenkesz.
A legjobb ere:dinky eIeresehez ontozzkink ritkan, de
mdlyen. Addig iniytassuk az
egyidejii vizellatast, amig a
talaj fels6 10-15 cm-es ritege arnedvesedik. Ivlinel melyebben nedvesedik at a talaj, amid jobban k6sztetjek
,,lefele" a fii gyolereit (melyebb gyokeresedes)_

A gyakori, kis mermyisegti vizzel valo ontdzes sekely
gydkerezest eredmanyez,
arni cs6kkenti a navenyek
toleranciajat a szarazsig- es

egyeb stresszel szernben.
Ugyanakkor a tCant6zes pl.
az egyeves gyomok csirazasanak kedvez, hiszen a talaj
felszinen vagy kOzvellenal
az alatt esirazeak es a kis
mennyisegii, gyakori ont6zoviz kijuttatis, e gyors
novenyeket juttatja
elonyhaz a gyeptlivekkel
szembe'n.
A talaj szerkezetenek ftiggvenyeberi a homokos szerkezefii, hurnuszba-n szeg6ny
talajok nem ke'pesek megtartani a vizet, ezert pl_ 4-5
naponkent kisebb 10-15 nun
vizadaggal, kozeph5tan, jo
vizgazAiilkodis4 talajon 7-8
naporikent 15-20 mm, mig
agyagos talajon ritkan, 1012 naponkent 30-40 mm
neDzetmeterenkenti vizadaggal celszerfi ontelziti.
A talaj vizoyeld kepe;ssege is meghatirozza az dritozes idotartarriat, hiszen
gyep alatti talaj 10-15 ernes beiztatisara homokos
talajon kevesebb idare van
sztikseg, mint kritottebb,
lassabb viznyelesd talajon.
A term6szetes csapadek
mennyi,seget is figyelembe
kell venni, es ennek fuggs..6nyeben rnegszervezni az Ontoze„st, ugyanis a nyari sthraz klima gyorsabban kiszaritja a talajt, ekkor
vizmanpetlas indokolt. Bur
intenziven Ontbzdtt sportgyepeknel ritkin fordul
megemlitendo, hogy az alulOntazes forte nyar idejen
kiszaradisit erecimenyezheti, es a legyengidt pizsit
ez esetben nem tudja felvenni a versenyt az egynyari
gyomok terjedesevel.

GiaaA0
A pazsitgyep step latvanyt nytijt., ellenallobb a
betegsegekkel szemben, tartosabb basznalatot biztosit,
es nem utoisosorban elnyomja a gyomokat is abban
az esetben, ha szakszeriien
valasztunk az 15ntoze,'s modszerei
Az OntZizes eszkozei fiiggvenyeben megkillOnbortetOnk felszin alatti, illetve
feletti (esOz.reto)

lylindenekeliStt meg kell
emLiteni a frissito Ontilizest,
amelyet pl. golfpalyikon a
zasz.16 korali terlleten (green)
alkalmaznak a meleg evszakban. Ez a gyep hfite.sk
szolgalja, es vedi ac eras
napsugarzas perzselb hatasator az arra erzekeny nOvenyeket. A frissito Oncozest
rovid ideig, kis vizadaggal,
napkozben - 11 es 15 Ora
kOz6tt - celszeru vegezni, a
n45 v eny ye de lem ten.' ezese
mellert_
Figyelern! A frissito
iitaze's alkalmazisit nevi."
a napi gyakorlat, hanern a
sziiksegszeriisig dikiedja.
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csop, tisort va y firt hit, 111_
eseivizgy4)15 ciszterna), szivattrira (kid, ciszterna), tamlEire (mobil ► endszer), fold-

be leashatt5 viezetekesOvekre, kalOnboz8 eiaga.zo es
Osszekoto elemekre (pl. Te'en), esUtetOkre, es vezer[Eire (oz &mazes, program
szerirth mrikekliseirez).
A mobil rendszerli fold
feletti amazes egy vizveteli
helyri:11 tOmldvel, csatlakozOkkal, esortetovel (pl. negysz6g es kCjresoitelisTk), kerb
camp eseln az erre szerelbeta OntOzokomputerrel rnegvalosithato.
-

szemponljabol az intenziv
fenntartisti paz.sitgyepeken
kerti prizsit, filtballpa(ya) a gyep ala siillyeszlett
45ntOzoberendezesek kinalnak alternativit. Nagyobb a
berubeizasi igenyak, mint a
mobil esortetoknek, de az
emberi munka- es idornegtakaritas meIlett, professziolis frottaist trek l hegive.

az ontOzokomputer, vagy eizArjuk a vizcsapot, a szorelfejek automatikusan visszahazodnak, igy filnyiriskor
nern kirosodnak. A szorofejekkel szemben timasztott
alapkbvetelmeny az, hogy a
vizet a ber5ntozni kivarit terillet minden riszebe egyenIetesen juttassak ki,
ben az ekte-.C6 vizrnerinyisegek foltosodashoz vezetnek.

Az Ontozestechnikai piacon szarntalan berendezestipus kortal valasztbatunk,
terrneszetesen figyeiernbe
yew a pazsitgyep fenntartas
szinvonalat, ill. a terrnekek
ax-ertek aranyit,

Figyelem! A szArafej-tipusok elteri$ vizmemiyisine' dolgoznak, de ezzel,
ill. a rendszer kiepkesevel
kapcsolatos informieiek a
gyartektol es forg m
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vizsugar

-- outhztkomputer

essuakozok

Legelterjedtebb at es8ztet5 ontOzis, melyre a mobil rendszerii fold feletti,
illetve a gyep ala sullyesztell., automata berendezesek
hasznalhatoak (cibra).
Armak fdggvenyeben, hogy
Eneiyik bnwz6si format vilasztjuk, szaksegank van
egy vizveteli helyre (*era

/vizsugar
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A felszin Oath ontEi.z .e.s
azt jelenti, hogy a vtzet
anelkul j ntratjuk el a fu gyokereihez, bogy a felsaint benedvesitenenk. Erre a celra
az ont5zestecinukai piacon,
a gyep ala telepithet.6,
csepegteth csavek kOztil vilaszthatunk. A rendszer kiepiteset pazsitgyep telepite ,
sekorajnltvgczi,

zOktol beszerezheto.

csailakoth T-elem
!

csatlakozo L elem
-

Ar bra. A siillyeszteg es

El6nye az alacsony benthazasi lobltseg, bitzdarya az
MO es a /tern hatekony inunkaszervezesben nyilvinul
meg, hiszen egy nagyobh tercue eseten a be nem Ontozatt re:szekre az esortetOket
at keIl telepiteni. 'go/ rnegjelennek az egyenetknsegek,
ahova tobb, illetve kevesebb
viz jut, va/amint a „kigyozva tekerga" soktsig
sern nyitt szep latvanyt.
Ennek kikilsztibOIesere a
hatekoty munkaszervezes

a ftgd /earl mobil anet5z5berearieze's aittpelensei

A rendszere.k ienyege az
automata-programozhatosigban, a szorofejek preeiz
vizkijuuatasdban, a szenzorok aLkalmazhatOsegaban
(pi_ esJerzereld), a vezerekek es esatlakozasok stabili16.siban, illetve a pazsitgyep
igenyei szerinti OntOz6sben
van. A roldbe alyesztett
szorofejek a viznyornas hatasara rugO eIlenebe ernelkednek ki 4-s vegzik el az
UntOzest. Arnikor a vezetekrendszerben megszunik
viznyornis., talk lekapcsol

Osszegent az tddigrieket megallapithatn, bogy
az ontozds nem elnanyagolhatk reszet kOpezi
a jo minos6g0 paisitgyeg

fenntartisanak. Viszont
csak akkor celravezeto,
ha szoros osszhangban
v.egezziik a 3zakszeni
nyirassal, de errol bavebben a saran kaverkezo
cik.kben olvashatunk.
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