2006. 17. evf. 10. szam

ritFORLIV1

51

Retek es legelok maragyazasa,
a gyepgazdalkodas fejlesztesenek lehetosegei
a Duna-Tisza kozen
Harmati istvan cry. tudomanyos fc3munkatiks

Szeged

Hazankban a gyepes teruletek arariva nagy, a me' dgazdasagilag niCivelt osszes teruIetnek (MMOT) 19,3 %a (1,265.000 ha). Ezek kihasznAltsaga azonban
kicsi, anii nemcsak a gyepes talajaink te.k)lx.;egenek
gyenge, illctve rossz minosegevel es a csapaclekszeOrly eghajlatunkkal magyarazhato, hanein a inegclbbbentoen kicsi kerodza allat:illom:inyunkkal is Mindezekhcz ineg hozzdjarul a keno sz:tktud:issal cs gyakorlattal rendelkezo gyepgazdalkocla szakembcrek
csekely szdma is.
EurOpa inagas szintLt mezogazclasdggal rendelkez6
nyugati orszdgaiban intenziv gyepgazddlkodast folytatnak. A gazdasagok rentabilitdsdhoz, jovedelinez6segehcz ugyanis nagyban hozzajarul a novenyterinesztesi es az allattenyesztesi agazat egvindsra epulese, elOnyeinek alapos kihasznaldsa. A tragyaszukseglet nagy
feSZeC, csetenkent egeszet, szolgaltatja. Az
allatok taplalasat pedig a szervcstragydzott legelokOn
es szantokon tern -Jett takarmanyok bi .ctositjdk.
Ez jOreszt hazankban is megvalosithatO azokon a tajakon, ahol a jobb tcrinohelyi aclottsagokkal rendelkezc3 gyepes terililetek nagyobb aranyban taidlbatok.
A gyepgazdalkodds fejlesztesenek a Duna-Tisza koze. n kiemeit jelentOseget, elsosorban nein a gyepek orszdgosnal is nagyobb teriAleti aranya (az MOT-nek
22,1 %-a, a Flomokbatsigon 26,8 %) ad, hanem az,
holy nagy elarelelpest jelenrenc ciz bkolOgiai aclottsdgok atapjdn torteno, okszerCi t s Ovedelinezo terUlethasznositashoz, es nein utc-)1,s6 sorban a g, -yepre alapozott szarvasmarhat arras fejlesztesehez, ami a Homokliatkig rendkivuli szerves tnigya hidnyanak csokkenteset is ereclmenyezne. A retek es legelok terillete
mintegy 270.000 ha. KozL-Tnert, bogy a sikeres honioki
ni5Yenytermesztesbez (fokent sz616, a gyilinialcs es
zoldsegnoveny-ek eseteben) a szeryestragyazds nelkiilozhetetien. A szervestragyazds tart6s hianya a lioinoktalafok termekenysegenek fokozatos csokkerie.set
okozhatja, arni elOsegitheti a sivaurgosockisi folyamat
felgyor:.,;uldsat. Igeii nagy elony, bogy a Duna-Tisza kbz6n talaIhat6 gyepes tertiletek talajanak nagy resze,
mintegy 40 %-a 20-30 crn yastagsagti, humuszban tobbnyire gazdag reteggel renclelkezik, nielyeken - eredme'riyeink alapjan igen jovedelmez6en, kiernelked6en nagy gyeptermesek erheti5k el. Kutatasi erecirnenyeink, a nagy gazdasagokban, sok szaz hektdron, eve.ken at vegzett gyepgazdalkoclasi tevekenysegem es a
Duna-Tisza kozenek alapos, sokolcia16 isinerete alapjan
bogy a rob talajokon torten() gyepgazdalkodas kialakitasa, a Duna-Tisza kezenek egyik
legjelentbsebb, eddig kihasznalatian fejlesztesi lehetasege.
Tobb mint 4 evtizeden at intenziven fbglalkortarn tobbek kOzOtt - Duna-Tisza kozi szikes, homok es re-

ti talajn, kUlonl-)azo novenvi osszeteteln ternieszetes
gyepek feijavildsd.nak (?..6 termesenek kerdeseivel, tovdbbd az ezek lick en letesitett kLiltilirgyepek. (lege16, kasz:11c -legelo. liave.slaere) telepitesenek es terinesenek szin ten tortena tartasdnak technolc'.),gidjaval. Mivel a gycptcrine_.;ztes sikere clantnen a szakszerill tdp:mrag- es a -vizellatas fuggvel.nye, czert kutatamunkamat c ket Cenytza vizsgdlatara konecntraltain.
Annak erclekeben, he gy eredrnenveinket, madszereinkct a gyakorktban hosszU ke1.16 sik.crrei es biztonsaggal lelIesserm alkalmazni, a irlitrdgyazasi kerdeseket egymasra eiDi31ci , t_•)1D1Drivire tool} tiz even at vegzett tartamkiserlettkben yizsgaltain, Tanuhridnyortam
N-, P- es K.-mil trdgyak killanboz(5 adagjainak e5 ezek kond-iinaciainak laatasdt a gvcpek nos - C:nyi asszerettlere, tern -le:56re es el-ietenkent LISV(111Vi Osszetetelere. A
militragyakezelesck szarna 12-20 kbzott volt. Kiseriettinket onte.)zetic,].n Cs Untoz3tt konalmeTryek kozott vecteztil)k.
E k5zIetnenvben az igen nagv volurrienfi kutatomunkdinnak csak reti takiju gvepeken elect klemelkedo
credmenyeit ismertetern, amelyck lelietOseget
kinalnak jOvedelmezO gyepgazcialkocias kialakitdsdra, a gyepre_ alapozott, elsdsorban hbsmarhatartas
nagy ardnyll't teileszt.Csere.
1-c.Ozismert ugvanis, hog• a legelteteses dllattart:isnak
sok elanye van:
A gyep legc)lesolDID Us legtermeszetszcriibb takarinanya a keradza allatoknak. Boseg,esen tarialmaz sokfecic asvanvi c1nvagot. melvben gyakran etvagyfokozal. sot g,y6g ,,..1),Itas6 no\ -envek is elafordulnak.
r En nek es a tiszta leveg,on tort end mozgas eredmenyekent a lege.16 allatok egeszsegesebbek, h.oszszabb elettarininuak, toL-}b utodot hoznak a vilagra ; tov-Abba hUsuk, tejuk izlete6ebb, ertekesel)b.
A legelo allatok Gruleke jelentosen hozzajarul
gyepek ripanyagelkiffiSLihOZ, es nem okoz F,OnClOt.
ci kbtott tartds0 szJrvasinarllatelepeknel keletkezo
higtragya kezelesc, elhelyczese es hasznosItasa.
kevesebb 1)cruildzast igenyel ens az allattartas
koltseg-c is sokkal kisel)b,
Csakkenti a sz;intai.eruletek sz•,ilascakarn -u.inv-ternleszt6s:re torteno felhasznalasat, igy azok egyeb
navennycl vethetbk be
r A tenyiegeseii hasznositott ;.-_,_,yepterbletek - ismereteini szerint tanlogaidst elyezl -ietnek. A gyepes teruletek novekedlae.tnek szant6
rovasdr,i.
r A felsoroltakai egybeyetye kimondhato, bogy a
yersenykepesseg jelentasen javithato a Iegeltet6ses allattartassal.
Mege.miitem, bogy. hajdan eventc 250-300 ezer legelon sz.uletett es tartott szarvasmarlhit Ilajtottak a nvugati orszagokba, fOkent a bdcsi (iiicituriscirokun. ahol nagvon kedveltek ezeket kival6 minoseguk miatt.
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Annak ellenere, hog ■,- a Duna-Tisza kazen
hornoktalaiu g ■. - ei.)eken is j6 ereclrnenveket erszikes
nagyobb kaltsOgigeilyessege.
tunk el. azonban
ebb61 fakacl6an loyal kisebb .icloszeruseg-c iniaii c kOz1emen\-1Den oem ismerretern.

A meszes reti talajti gyepek frifitragyazasanak
fabb ercilmenyei
A Desna-Tisza kOZI gyi..Jp,ek minte,gy 35-10 %-a (kb.
111Tr100 ha) 15-35 cm V;1.5LEg5Lig,C[ 11L1MLISZOS rete,ggel
1-enclelkexa. er6sen meszes. re0 C..:s reties jelle.gii talajoRon alakult ki. Ezek tOln ■,-01n6 resze a }-loinokhdtsag
nvuga(i peremet szegelyez(5. mC:lyfekve.siii ternletelsen.
Duna-x -olgyl-)erl es a 1-ion-tc)kh tsjg
zotti laposokban, az on. senllyekekben talalhatc5.1. ,.
\-ek.c.)ny. Eiumuszos szintje Glatt viz. -taro
reti 11ilE'SZk(5 SZillt lieniejszakkumul(iciOs,
lyezkedik el, emiatt ezek z riiCJlc31c11 mtivelesre nem
kalmasak, de. rajtt.il< igen ereciinenye;.-; gyepga:.:(1alk -o;ids ill:1k Mato RF. Humuszos szintjUk hum usztartalma
(4-6 `)(01. L1).bol adocloan e talaOk teriri(_i.szetes kepessege ki(-2111elkedOen j6, anti a
N-ige.nyes itivek szamara kulonasen keelvezo, as cz kevesebb N-Ini.itragya fellaasznaList tcsz szOkseg,esse. Kell'itotts;iguk is jO.nak, estenkem igen jOnak moncll - ato,
viszont P-tartalmuk igen csek.(rly. Ezeklb61 hovetkezik, hogs e talajolon P-tragyazasnak van clbnto
jelent6sege, mellyel sehc,l mdshol nevi
lehe.t inegno\ -elni ten-nest, Mivel K - t
\-b61 pedig keveselD1)re
nein keri
]orntitrigyazdsi
van szOkse.g. eze..=‘; - t
val k:seb1). mint indsurt.
gytvek rk.JA -enyi osszettelc a vizviszoA reti
fidg,gve.nye.belt szelsony,.-}k es a talitj
sai,;esen vaitozo. A vizrcricie ...et. a szdral.',11)1TA Walt tertileteken a cscnkeszes. az Oda-)1) fekvesii reteken
kekperjci's
a feti penes. wig a vizenvoseh,l) rt:_izeketi
C'S yizigvomc.)s tdrsuIdsok le1leinz.61;.. A kowl6s lucerna es it keskerlylevel0 szdr•as.,kerep sok fontos gvepalkota. A vizrendcz6sek hittds:ira a reti talajoralkOdall",q a kOZkon is eg -re.rtagvol)btertileten
11101)011ta jeile i.i , szarazsdgot igen j 61 turn scAtinv csenkesz, amelv inellett tabb hel% -en nyar a csillagy,izsit is
inegjelenik.
a. A termeszetes gyepek nove'nyi Osszetetelenek
javittisa, teriliesenek nOvelese

/1 Disila-valgvben, \'izrenckze.tt teruletekre lawnzo sovany csenke.szes-cickafarkkarOs termiiOszetes gyepen, 28 even at 12 nintragya kezdi:Js hatdsair vizsg:11tam ontozetlen ontnzatt kortillinenyek kozon. tartainkIserletekbe n. Ennek to gvakorlati szakemberek figyeline.be ajdnlhato 4 igen jellemzo tra,gvakezele.s
eredwenvet szemleltetem. Ebbal jal
hogv
alkalmazott N-nek szamotteh
vo hatdsa nines, a talaj igen j6 termeszetes N-szolgaltato kepe.ss;_.2,e miatt. Ezzel szemben az
onmagiiban alkalinazott P-mdtrdgya igen nagy, ontozOtt tertileten peclig kiewelkedoen nagy terrnesnavelest okozott. Ez nagyreszt a pillangOsok riagyar. -inyti
adbdott, kijilonOsen az ontozott viszonvok kozott. 'Alegjelent es elszaporodott a keSktIlVit \Tell] szarvaskerep. a komlos lucernai az ontozOtt teruIeten ezeken kivul meg az eperhere es a vOrbs here is,
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A pillangosok toine,gardnyat Os fajasszetetelet az evek
soran az idajdras - ine.g az ontozott teruleten is - igen
jelentOsen befoly(isolta. A pillangesok melIett az igen
eriekes gyepalkoto It 1 -0.i perje is jelcntos rn6rtekben
Jai-clam
OkonOrnini szernponib61 optimalis iilidtr,Agyakezelesnek a 100 kg/ha N - 60 kg/ha 1 3 ,0.5 bizonyult, melylyel sok eV dtlagdban 6,33, iiletve antazeses viszonvok
kozOtt 7,12 t/ha szenatermest kaptunk. E kombinalc
trdgvakezelesnel crosen ervenvesult ct N-nek a fuvek
versenykepeseget, fejladeset fokozo e:.-; a pillangosoket csakkentb hatasa. fit yeti perje vast uralkoclavd. A
16/pillang6sigvoin toiilegar,:inya atlagosan 62:5:33, it[dive tv, ontozott teruleten 60:24:15 volt. Az ennel nagvobb NP-adag,ok ineg, tovabb noveltek ugyan a gyep
icrineset, de ennek javedelmezosege mar kisebb volt
az elohhinel. Termeszetesen az iciojaras a ternies
mennviseget es fajosszertele.t i_Nvine.rte.kben befo]v(solra a 28 ev
a?, NP-kezeleseknel elbfordult 12,
de 5 Vila szenatermes is. A termes ndvedekenkenti
megoszkisat a miitragvakezelesek mellett dontoen a
vizelldtottsag merteke befolvasolta. Ez az NP kezelesekne.1, a 3 novedek sorrencljeben dtlagosan illetve az ontozott tertileten 52:36:12 % volt. Legeltetes
szempontjabol a teriiles inegoszlAsa - 3 termcszetes
gvepeken - nem 111011Cillato kedveZonek, A pillangosok a jobb sarjad /. .6 kepessegukkel ezt az javitfok(Jnt. kedveza vizellatottsag eseten.
A N-mCitritwa megnsztott. novedekenke.nti kiszarasa
ezeken az aramTokon new sokat jitvitott, inivel N-migyd hatekonvsdg,a a novedekek sorreiadjeben nagyon
er6sen csokken, ez6i't a termeszetes gyepeknel a kora
tavaszi, egvszerre torten() kiszOrds leggazdasAgosabl). A ketszeri kiszOriis csak ontozott legele.Sn es nagvobb N-nclagok esetehen teller inclokolt.
A iniitrag,•dzas harakonysa ,ga 6th}, azaz 1 kg 1111:1Edgya hatodnyaggal elert szenatermestobblet (kg) a P, 50
01-mil 37, illetve kezls.n62,itv8;wgazP
12. A P hatekonysdga teth,it kienidked6cri nary a red
talaju gypeken.
A tragyazds hatasara a gyep gr:5kertornege is no, es
ennek kovetkeztaen kialakulo nagy gyokernemez an
kin folyanhth gdtloldg hat a gyep naveke.clesere, ez&t
3-4 ii'venke.nt erdemes ezt asszel nehany melyen
meghasogatni, vagv hosszabb ido eitelte u tan feltarni
es iij gycpet I tesireni. Egyebkent a gyepek nagytbineg6 [Doi cos gyOkorzenikkel javitj:ik talaj szerkezetet es
t Oipanvagtartalnlat.
A Homokhdtsdg homokbuckdi kozotti inek,,Tiekvesii
lapos-okban, a se)? .21)..aebbea, tormeszetes gyepeken
vt5gzett
nellnle.g elter6 eredmenyekre vezettek. Ennek oka a talaj kisebb humusztartaltua, kOtif -itt.sege e.s K-tartalma, toydbbil a kazepes P-ellatottsaga
Ezert ezeken nagyobb N- kisebb P-hatasokra
sz:unitani. A meglehetasen viiItozatos novenyzettt, erasen elgyomosodon, mine IN. ?1,c5.511 toride ion vegzett
5(2::1-leJti'inkben 4 ev
okonomiailag a legkedve.
zobbne.k. bizonyult mutrAgyakezele.ssel: 1.60 kg/ha N ,
2 -vat 8,37 t/ha szenatermest ertunk ell En- 50kg/haP
nek hatasara a gyep novenyzete fokozatosan alapvetifh
en megvaltozott, a ketsziku gyoniok nagy resze eltunt
a gyepb61, ainelynek uralkoclb novenye a roti perje lets
egyre nagyobb tomegt1 tarackb6za, csomos emir es
francia perje tarsasagaban. Pillangosok csak az 6nrna•
gdban alkalmazott P-tpdgyilzott parcelldkon jelentek
rneg, de jelentis tomeget new kepeztek. E kezeles itt
-

MFOREM

2006. 17. evf. 10, scam

53

+ 100 kg/11a 1. ,Q tnigyazas± 50 kg/ha
sal ertuk el. Ennek IL.it(tstira azonban mar a
teljesen lefekUdt. Az ilven nagyaclagn
28 evi tcl. mOs'irlag
11 c:n. termt:siitlJg
militrag4, dzas entiart sera ajanlhatc .
tbzerlen
()rit(");•,,&ri
ligvancsak a semlyekek.ben, de szciraz
6,3
fe.kuesa terilie.ten nagyon csapaclekszegeny evekben N I ,„,
trtigytizdssal csak
4,65 t/lni sznateriric:st knpttink az 1. navedekkel_ A gyep 2. novecleke a rendkivuli
sz(trazsdg miatt nagyon elgvoinosoclott, 6rtektelenne valt. Ugvanezen kiserletben a
csapadekos 2004, evben az elobbi tragyakezelessel mar 7,04 t/ha szenatermest ertunk el az 1. es a 2. nOvedekkel. Ekkor mar
tl inngvar rozsnok lets a dominans
francia perje es a csomos ebir tarsas.:igdban. A csapadekviszonvok tehdt terineszetes gyepek fajosszetc'telt es termeset
0
'60
fakent,
kitett, a szaraz fekvest:i tertileteth.:
16
62
37
88
ken igen nagvinertekben, szintc dbntoen
tai= co Ca iligyilz.as; Ilittekc)ny:;;:igii:
befoly(isoljak, meg az optimalisnak bizonyult int`itrdgr.`tz:`is e.seten is.
2. di; rci' LTE,, yanezen a szarazfekvc:e.sCi gyepen a
szarazs:igot igen jot turf Eifajokkal (maontOzott telepitett legelo szenatermese (10 c vi lag.)
gyar rozsnokkal, tariO.S
vOrOs
9,86
csenkesszel sib.) relepitett gyepen viszont
az elobbi mutrtigya adaggal, 2 ev atlagdban, 9,65 t/ha szenatermest (?rti:Ink el. Ez
telepitett meg a rendkivul asz1tivos
2002. 2003 nvaran is tide zolci maradt es
erase]) lelassulva ugvan, de tovn . bb navekedett. Ez az ereclmeny is a szakszerilen te--gyomok
lepitett, megfeleI6 fajokbol 3116 gyepekII pill a rigc.W.1; elCinyeit1Dizonvitja.
I . cibir7

Termeszetes gyepek szenatermese

]

16,.._•k

b. Telepitett gyepek tniitragyilzasa es
a gyeptelepites

6; ztozOtt lege16. A I)una-volgyben, nuniuszban gazdag, (4,5 - 5,5 %) meszes r(li ta1.0
90
•35
lajon, sovanv cscnkeszes gyep hely.e_in kith=
is hatc.i.'ko riysLig,:i. 71:g iriarnigya hiLraitny:lgg:ll cl(' _. 1-rsi.61ILrucluz_NObbleL i k?,.) s(!rlett, celb.61 relepiteit legelo
tip LlSiii gyepen, 10 even at tolyarnatosan vizsgdltam a
3. erib7f N-, a P-int'itragyak novel-cvo adagj:iinak es
Telepitett kaszjici es fiiveshere szenatermese (anti zellen)
ezek konibinicialnak (20 felc_ kezeles) hatasdt a gyep novenvi osszetCtelere es ter7 evi :Wag
10 •/ ;
6 Ovi :itlay,
9 :i'l
•-...., . .:, --•8,91
thesere. A gvepvetdmag-keverek .ingot
—:
8
if,,:•-i.
9-1-/
rI
E.
perjet, reti pellet, cson n5s chill, reti csen7.52
zt 6 -I .
keszt,
tovabbti 16cli beret es szarraskerepet
r:
(
.ti7J 7 i1
tart alunazott.
A miltit.igyakezelesek irt is alapveteen
6/
_ ...-'
befolvasoitak
a sikeresen telepitett es az
Ei Gyoin
D.'" .,
igen jal beallt gyep novenvi osszetetelet es
• Pill.
4
terineset. Az ereclmenyek kOzul cane! is
Ft1
3 v".2.0J
csak a leginkabl) figvelembe veenclO 4 jet
lem7o mUtr(igv‘lkezeles
szernIelterem
a
cibizi
cal.
2.
Az
Onimig(iban
alkalrna,
zott N-InOthigya
termest inegbizhata
-7
0 47
mert6kben itt sent novae, niivel ez (Aran
0
N11:?1
0
N uxi Poi
N
FN.
nagy N-bOseget okozott a talajban, anti
4
39
112 11
5
Meg az erOsen N-ignves Rivek szdmara is
th=
laat6konys*I: 4 ithlmigyii
ele:Tt sif.rnarc;rinOsUthblet (4?g) 11 Atranyosnak bizonvuit. A N tovabl)rontott2 talaj egyebk6nt is rossz N:I ) aranydr. E
csak 34 94-os termesnovekedest okozott, Duna-vOlgyi
kezeles laardsara a filivek nem fejladtek, pillangosok
69 %-ossal szemben. A K is new ileg nbvelte a tannest. ki sem keltek, viszont hizonvos ketszikii gyornok clszaLegnagyobb szenatermest (10,21 t/ha-t) a 240 kgiha N
porodtak.
tehilt az erCsen P-1-lidnyos
0

,

Per

N2,11!. 1 .k.1
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reti talajokon anmagaban nent ajdnlatos alkalmazni,
antozOtt, telepitett legek5 eseteben sent
Ezzef szemben a P-mOmigya - onmagaban is - igen
nagy terrnesnovekedest okozoti, arnelv elsosorban a
pillangt5svir(Iguak versenykepessegenek es fejlocIserick crotches fokozasa raven kovetkezett be. KisCrIetunkben 10 eV atlagaban a P 80-as kezelessel, ontOzeses
viszonyok kozOtt 7,20 t/laa szenatermest kaptunk, A
faajpillangns aninv sokevi itlagban 43:57 volt. A t:ipanyag batekonysag (th) erteke, azaz 1 kg inntrag,ya-hatbanyaggaI kapott szena termestabblet peclig 90 kg!
Ilyen nagy intlimigya-laatekonysag meg a szakirodalomban scm igen isniert. A P-tragyazds erasen meszes,
gazdag humusztartalinti reti talajokon, telepitett gyepeken onmagzAh-mn is javasollattto, naive' ezzel kis koltseggel, igen jovedelinezoen novelbeta a terines, melynek tObb mint a felet nagy feberjetartalinU pillangos
navenyek alkotjj.k.
Az N e.s P egyiattes alkalmazasaval meg nagvobb termeseket ernink el_ A mOtrigyaadagok nOveIesevel
szenatermes jelentosen novekedett, 10 ev titlagiban 13
t/ba-ig. Azonban Okonomiai Cs ko rhyeZetVedel
megfontoldsok alapjdn inktibb csak a N, {K,P so kezelest ajanljuk, mellyel 9,86 t/Ila szenatermest kaptunk. Ennek
tapanyag-hatekonystigi erteke 35. Novenyi osszetetelenek ftl/pillangas/g•ont ar:inya 76:20:4. Az evek saran
nerncsak ez az arany, hanem fi_ivek fajosszetetele is jelentOsen valtozott: csornOs ebir
tart6 uralma
tit(in fokozatosan a feti perje vette a 1.:ezetO szerepet,
a red csenkesszel tarsulva. A csoinos ebir ezutan mar
alarenclelt szerepet jatszott. Az NP-kezeles hattis(ira Irialakult red perje-reti csenkesz clominanciaji:t gyep
szarvaskereppel es loch laerevel tarsulva igen aikalmas
szarvasinarb a Ieg,elcinek.
A kiserleti tertiletet evente 4-5-szor rendszeresen OntOztUk, esetenkent 40-50 min vizzel, amely nagymerte.kben fokorta a mairdgyaltatasokat es a gyepalkotok
1:6 zOtti yersengest.
A gyep termes.enek noveclekcnkenti inegoszlasa a legeltetes folvamatossaga szeinpontjabal ezen amazon,
telepitett Iegelon sent monclhato kedvezOnek a JO vizellatas Cs a N-adagok 50+25+25 %-os aranyban tOrtenr.5
kiszordsa eltenere. Ez az Onmagaban aclott P-tragyazds
eseten a novedekek sorrencljeben: 45:30:16:9, inig az
NP-nCI 50:25:15:10. A N-trdgyftzfis batekonys4a az also
nOvecleknel a legnagyobb, majd a nOvedekek SZ2i1115nak novekedesevel egyre kisebb. Az allatok gyeppel
tOrteno folyainatos elIdnisa erclekeben ezert a legeloken kivUl kaszilokat es ftiveshereket is szUks6ges
Fliveshere letesitOrse Cs mfitrdgyeizasa. E kCircldsek
rnegotddsa ce1 .061 egyreszt reti talajla termeszetes
gyep belyen, intisreszt elhagyott yeti talajuszancOn
hank sikeresen telepitett fuvesherCken is 6, illetve
even vizsg(ii.tuk a miitragy2rizas kerdeseit, Ontozetlen
kartitImenyek kbzott. Ezekiel is az elazaekbez hasonI6
rntlitragyakezeleseket vegezn:mk, 4a miaragyalaatasok
asszebasonlithatosaiga (eh-abal. E fuvesherek telepitesenel angol perje, red perje, magyar rozsnok, es csornos ebir, tovdbba lucerna es szarvaskerep osszetetelu
gyepvetOmag-k_evereket haszmiltunk. A miltnigyakezelesek kozul a 4 legjellemzObb hauls:It a 3. eibra mutatja.
Minclket fuvesheres kiserletben kozel azonos eredmenyeket kaptunk. A N-tragydzdst onmagaban nem
ajAnlatos alkalmazni, melt sem a ftiveshere novenyi
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osszetetelere, sent terme.sere nem gyakorolt kedvezi5
batdst. A P-tn-rigyazas elsasorb an a lucerna fejlocles6nek
eriteljes fokozasa raven nagymertekben navelte a tern-lest (7,52 es 8,68 tjha szena), rcndkivuli hatekonysa,ggal. A tapanyag-hatekonvsagi mutatak erteke: 97 es
112! Teitat e tragyakezeles in. kulonOsen kiemelkedoen
jovedelmezO. Az else evekben a termes tUlnyomo
tobbseget a lucerna kepezte, majd evek elorehaladtaval aranya termessel e.gyfitt lassan esakkent, rnig a
csomos ebire non. A NP kombi kezelesek m az onniag(lban alkalmazott P-hez viszonyitva - csak kismertekben nOveltek tovabb a fuvesherek szenatermeset,
azonban az evek saran elaretbra csornas ebb - miatt az
NP banIsa egyre nagyobb lett. Az NP adagjai Os aruinyai
tigvanis alapvetaen befolyasoltak ca fil/pilIangas, azaz a
csomas ebir/lucerna aranyat, anti az evek sz:ima szerint, sat az ickijaras hatasAra is vAltozott. Az okonamiailag is elfogadhato N1, 0,,+1360, illetve N 1 20±P60 kezelessel 7,
illetve 6 evi atlagban viszonylag, kis miltr(igyazasi kbltseggel 8,94, illetve 9,31 tflaa igen ertekes beltartaIrrin
szenaterinest kaptunk. A lucerna + (=somas chic datumnanekiju havesberevel re'ti talajokon tehdt mind a termeszetes gyepe=k helyen,
elhagyott sLintekon,
igen javecielmezaen nagy terinesek erlietak el. A tell
felev takarmanylxizisanak biztosicisaban teh(it a ftiveshere dant6 szerepet jatszlaat.
A meszes reti talajokon termeszetes es a telepitett
gyepeken parhuzamosan vegzett kiserleteink erecimenyeit osszevetve inegallapitottain, bogy a
telepitett gyepeken (legelokon, kaszalokon, ftiveslaereken) sokkal nagyobb terrnesek arbet.(51( el egyreszt a
kultUrfajok nagvobb termokepessege, inasr6szt ezek
lenvegesen nagyobb tapanyag-hasznosit6 kepessege
raven, mint a termeszetes gyepeken. A tekpitesnek
ezeken 16,01 e red talajokon meg sz'Zimos eldige van,
melyeket kovetkezakben sorolok fel:
jelentOs mennyisegii humuszt tartalmaza, et&
sen meszes reti tatajt1 gyep feItorese.vel, a talaj
megmunktildsaval megszuntetjitik ci talaj ost tom&
dOtt, levegatlen Ez a Duna-Tisza kazi r6ti talajoknal ktilonOsen fontos, mivel ezek belvizes, esetenkCnt mocsari viszonyok kozott alakultak ki. A talajmUveles batasara javol a talaj vizbetbgacla es viztarozo kepessege. toviibba 11.6- es leveg,6gazdalkoclasa. Ez leltetove teszi a talaj hasznos.
levegOs (ae rob) viszonyok kozbtt I11LlkC clC mikroorganizmusainak elszaporodastit, melvek meginclitjak a talaj konnyen boinla szerves anyagainak
(mineralizAci6j(a), alibi jelentOs
mennyisegU nitrogen felszabaclulasAboz vezet. E
tertneszet ajandekdnak mondhato nitrogen . miatt
jOval kevesebb N-milltrdgva.t keli felhaszmilni
szuksegesnel, anti jelentas koltsegmegtakarittist
okoz. Meg kell emliteni, bogy a Homokhatsdg
sernlyCkcinek reti es reties jellegii talajaiban
ezek tObbnyire kisebb humusztartalma mutant — a
felszabadulo N mennyisCge kevesebb, ezert ezeken a N-tragyAzds termesnovelo szerepe nagyobb.
► Lebetaseg rtyilik a P- es az esetlegesen sztikseges
K-iniltrdgythlak a megmOvelt. talajretq,, gel tOrteno
bsszekeverCsere. amivel lenvegesen javithatjuk a
gyep tapanyagellanisdt es szirazsagtiTireset.
► Lehetave valik a tc.m:Ile.t mikroclomborzatanak
inegszUntetese, felszinenek elsimitdsa, anti lehet&
teszi a gepi munkalatokat, a esapadek es az
esetieges ante:)zaviz tocsasoclfis nelktili talajba szi-
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v:Irgisat, s ezaltal ttz egyontetubb nav(!nyi bsszetetel
A kuittirfajok newcsak a r(tp:Inyagokat, hanem
riyari csapadekof is jobban basznositjak, mint a
,gyeng_'n sarjadzo terineszete.s gyepek,
Nlegsziintetjuk az clhalt es felhatniozoclott gyokertOmeg alfal kialakult nemerszeriii retcg-et, timely
egy iclo titan gtitolja a filvek fejledeset.
► Az 5-8 fatitab61 Casio telepitett gyep t -iitakiban tobbfde t'i-ipanyagot fartalmaz.
Kimondlaatd, bogy intenziv gvepgazcialkorlis telepitett gyepek nelkul a hazai okologiai viszon pink kOzbtt
nem oldllatO meg.
A gyeptelepitessel kapcsolatban azonban meg kell
jegyezni, hogy kbltsegesebt) megolcias a termeszetes
gyepek feljavitdsanal, nagyobb szaktuckisf e5 gyakorlatot iganyel, megfelelo nainasegii hazai elifKillitasti gyepvetornagokra van szukseg es csak vizrenclezett te.ruleten ajtinlatos alkaimazni. Mindezt azonban a telepitett
gyepek javal nagyobb termessel 1 -E:11:11jtik
A telepitett gyepek, fc5kent a hereflivesek utAn a talaj
termkettlysege Ienyege.sen javul!Fe.ltOresfik wan az (ittrienetileg vefett 1)Ciza - kicsi IN-P-adaggal - 7-8 t/ha
szennermest adott.
A tetepifelt gyepek gellarmina szeles hattirok kozoft
vltozl-lat. a gyepet alkot6 fajokral, a mutr(1,g,yaztis szakszer0seget61, a haSZIZOSItAS modjatal tug,ti_-4.6e.n. A n-iagyar rozsnokos vczernavenytI, vor6s csenkeszes, reti
perjes, francia perjf.L's gyepek mcgfelelO agrotechnika
• es kimeictes tegeltetes eseten 8-10 e.vet is kibimak. nagyobb aranyu leromkis Ezek eleetartainat
vetessel 11aeg letter hosszal)bittini.
A vizviszonyok szerepe a gyepek terrnesenek
alakulasaban
A gyepek vizigenye nagy, kb_ annvi vizet pa.rologtafnak el, mint a szabad, nyilt vizftd.f.ifet. Egy tonna szarazanyag elotillinisahoz nagy '...iltaLinossagban tragytizattan gyepeknek 90-100, wig tapanyagokkal jai elkitoftaknak 60-70 mm vizre van sziikseg Jo tapanyagellatksal tehlt igen jelentasert javithatjuk a viz hasznosttEast, azaz egysegnyi menruyi.s6gli vizzelt(51_-)b termest
erhetunk el. A vizfethasznalas hatekonvsaganak n5yekesere azert is igen natty szukseg van, mivel a gyepek
gyokerzet6nek fulnyonia fabbst3g,e a talaj 0-20-30 cmes retegeben Ilely-ezkeclik- el. Ez a vekony talajreteg pedig csak keves vizet tuci rarozni, a faro bc..)mokok: 30-33,
a gyenge'n humuszos hornokok 40-45, wig a reti talajok 80-115 wrn-t.
Ebbol acloclik, bogy a gyepek a tenyeszido ft:ilnyomo
reszeben vizithinyban szenveclnek, ami rontja intitragyak liasznosufasat is es az C.'rtekeseb17), a vizigeriyesebb gyepalkot6k versenykepesseget. Intenzfv gyepgazdAikodas csak ontr:5zatf •v'iszonyok kezbtf valosirlratá meg. A Duna-Tisza kc'.1)zen ez csak ennek Duna-ve_A-
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meg. Itt az Ontaze.3viz sokkal olgyi reszeben
csobb, mint a Tisztintuton., snivel a vizet a Soroks-ftri Du.na,agbal gravitticiastin enp,eclik be az anfozo fc csatornakl)a. Ai antozes meg, igy is nagvon drtiga, czert Ontc..5zni c.sak nagy termokepesstL'gfi, antazest kelMen
megliald16, ttipanyagoh-kal jot elLitott gvepeken erdemes,
Az a ntEizes jelenfOsen noveli a mutragyak ilasznosukisat, a talaj termtliszetes tapar y-againak felttirodtisdt,.
nug,y1)an elasegiti az ert6kes, a nagyobb terma- kepesse,Tili fajok elorttorc:!set, a gyepnbvenyek sarjadzasat,
osszes.seg,cH3en igen jelentas termcf...snovekedest. okoz
(2-5 t/ha szenar). A lcgciOk ant -)z.ese kulonosen fantos, snivel a 2., 3. esetleges 4. no\ -e(lek 4tirjadz2s:11,
tis eztiltal termeset a N-till:itragy,izas mactt, fokent Ontazessel lehet novelni.
A liomoklathstig scmlyekeil)en a IDelvizgazddli:odas
vizrendezessel kell megolcfalit egyreszt a gyepteriflete.k 1Delvizv6leitnet, nyThreszt az esetlegesen tarozott belvizzel
terOletek 5ntt.)zes6t. Sverencsere
scinlyekek nagyobb re'szertek tide fek\. -6se es a viszonylag,osan jc.5 \- izgazdalkociiist.1 Ittlirittszos szirittel
rendelkeza
illetve reties jellegt:ttalthai igen jc5
te.iseg,et kinainak a javcdelmez(5 gvepgazcl:ilkotLis
tozis
kittlakit2sara.
osszefoglalgs
OsszclbghifOclii meg,cilictpithre 16. flogv a Duna-Tisza
kozi reti talajil gyepek noven ■- i osszeteteIe a talaj tulajc.lorisigaitel is fi_igg,6.:.,,,zakszerii intatragyazassal tilap\ -etoen inegjavitllato Cs ennek eredrnenveker.,,t fermese
ineg,s()kszorozh a [6. A Itumuszt)an Os K-ban gazclag,
'eve j61 ellatort nicszes reti talajokon intenziv, igen jovoctelattezo g). -epgazcI:iiko(kis \ -alOsittlat(5ineg. A fern16szetes gyepek reljavitast"tval Cs a 1 -idyl:ikon telepitett
kult.urgvepek (Iegela, kasz216-legeio, kaszala, fijyesltere) (..-gvuttesevel meg•alosithato alapozott,
koltsegkirrielo, eg,6sz.,=:_ges szarvasniarbatartas lelent.Cis
fejlesztese. Ennek ki_116nos Ic.‘lentaseget adna
az, hogy itc_)maktalaiols.. int.:velesci'hez lettetleni:11 sztak-seges szcrves tragya igen aagvfoku 111-Any:It jelentosen
csok,keriteni 1(211c:tile.
A gyepgazdtilkodas treclirien-us es kfv:Matos rnerte1,:d fejlesztese ercleke.ben - megitelescin s2erint - erasiteni kellene a g,yepgazdtilkodasi sztiknaernak kepz6st, basziaos gvakorfati tapasztalatok nie,szerze.sevel
osszekapcsoltan. Az erecliii0nyes gyepgazd:Ilkoclash.oz
tig,27:mis alapos szakniai t Ltd:15- ra es tapasztalatokra van
szuks6g,. 7`ovalto2 tan-tog:ant kellene hazai gyepvctomag,-termesztest is, a liossDa elett), nagy termOkepessegt:i kultiirgyepck letesitesellez szukseges pithingos fajok vcrOmagjtinak elc5allitasa erdek-6bon.
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