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A gyeptelepites
es -apolas talajmilvelesi alapjai
Agyep, mint legtermeSzetesebb es legolcsObb takarmanyforras alapveto szerepet jatszik a kerOdz6k es mas
allatfajok takarmanyozasaban. A hasznositas celja meghatarozza a gyep novenytarsulasanak faji osszeteteiet es
aranyat. A konvencionalis es a fenntarthato gazdalkodas
eivarasai behataroljak ugyan lehetosegeinket, de a gyeptelepites talajmOvelesi mOdszeret a kOlonbozo gazdalkodasi rendszerek nem befolyasoljak.

I

A gyeptelepites
agrotechnikaja

A gyeptelepites modjat a telepites celja,
a gyephasznos1tAs formaja hatirozza meg
elsosorban. Noha a gyep, mint fogaiom
az allattartas szempontjabOl kerul rneghatarozasra akkor, amikor a legolcsobb es
legtermeszetesebb takarma'nyforraskent
ernlegetjiik, tisztab an vagyunk a zzal, hogy
a gyepeknek vannak egyeb hasznositasi

terUletei is. Gondoljunk a disz-, sport-,
golf-, park-, vagy eppen talajved6' funkciot
ben510 un, melioralo gyepekre. A gyeptelepftesi mi5dok, jlletve lehetosegek kijzfd
tehat mindig a celnak megfelelot vglaszszuk, figyelembe veve a termohelyi adottsa.gokat, a talaj szerkezeti, vizgazdalkodasi
es tapanyag-ellatottsagi viszonyokat.
korszerii gyepeket legel6ket, kasza".16kat— has szn. id&artarara, 8-15 evi haszna-

latra caszeril telepiteni. Ennek tbkreben
nagy jelenteisege van annak, hogy az elovetemenyek jti el-Open leVO, gyommentes
talajt hagyjanak vissza maguk uta.'n. Legalkalmasabb el6vetemenyek a kapasnOvenyek, az egyeves takarinanynavenyek es
altalaban a hiivelyesek.
A gyepnovenyek csak jól beerett, kifogastalanul eIokeszitett talajon annak a vetest
koveteien zart nijavenyallomanyt Ahhoz,
hogy ilyen talajallapotot biztosithassunk,
el6 kell segiteni az cl6vetemeTny tarlo- es
gyokermaradvanyainak minel gyorsahb
Fontos teha, bogy az el&vetemenyt javal a telepites eLott letakaritsuk es
az alapvet6 talajmunkalatokat (tarlohantas,
tarloapolas} jo minosegben elvegezztik.
Ravetkezo lepes az lajgyep telepfte,se. A talaj
elOkeszitese a vain& sal veszi kezdetet, arni
eleitt ellenOrizni kell a talaj tapanyagszintjet, ugyanis ez alapjan tcrvezhetiiik meg a
vetes el6tti tapanyagellatas merteket,
A hagyomanyos telepftesi eljArasolmal a
szantast megel6zoen juttatjuk ki az alapmiittagyat. Nitrogen hatoanyagbol 50-60
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szantafold
kg/ha, foszforbOl es kaliumbol pedig 100
kg/ha adagot tervezhettink. A telepitest
kovet6 tavaszon a filfelek megerosbdesenek hiztositasara 100 kg/ha nitrogen
hatoanyagil fejtr.'gyat juttathatunk k_i.
A szervestragyazas szliksegessege sokak
szerint vitathato, hiszen a fafelek nem
kis mennyisegben termelnek szerves
anyagot. Vannak esetek azonban, amikor
a tclepitendo navenyalloma.'ny meghalalja
a szerves tragyat, gondoljunk csak a 1aza
szerkezetti homokos talajokra. A szerves
anyag az ilyen jellegd1 talajokon jayitja a
tablazat

talaj viztartasat es mersekeli az agyag vizketeset.
A gyeptelepites ternakOreben fontos
tenyez6 a telepftesi id6 megvalasztasa is.
Gyepet ket idopontban telepithettink, Az
optimalis telepitesi ido Magyarorszagon
a kora tavaszi (febRiar 20.-rnarcius 30.)
es a nyar vegi Caugusztus 20.-szeptember 10.) ideiszak. Mindket idCipontinak
vannak el6nyei es hatranyai, arnelyeket
a Sikcres telepite's erdekeben figyeletnbe
kell yenni (1. triblcizat).
A ket telepitesi id6pont elonyeit es hatra-

a gyeptelepitesi idoszakokeifte:Os
elonyak

h6tranyok .

konnyebb magagykeszites

tavaszi
telepites

eros a gyomkonkurencia (parlagfQ veszely!)
nem egesz ertek0 a termes a telepites eveben

a szantott talaj megeirzi az oszi
es teli csapadekot

magfogas csak a kOvetkez6 &ben lehetseges
-

Ferman a nyari kiszarad6s veszelye

gyomosodas veszeiye kisebb

telepites
nyar vegi
telepites

biztonsagosabb

nehez a magagykeszites (igy draga is)

teljes termes es magf ❑gasi
lehet6seg az else)" termOevben
a kedvezobb karalmenyek miatt
a vetomag adag csdkkenthet6

tablazat

szaraz osz eseten a keles elhuzodhat,
pillangasok kifagyhatnak

.

a talaj-el§kesziteses ,vetes, nlynicaf*arykaia
eszkoze

megjegyzes

tarlOhantas

tarcsas borona — lezaras sima vagy
gyiirtis hengerrel

elovetemeny betakaritasa utan rOvid
idon beful

talajlaz[tas

lazito (kozeprnely)

„eketalp betegseg" eseten

tarloapolas

tams& barona — lezaras hengerrel

gyomosociastol fuggoen (akar totalis
gyomirtoszer hasznalata is javasolhato)

me lysza ntas

valtvaforgatep eke — elmunkalas fogassal — lezaras hengerrel

munkamelyseg 20-25 cm (melyito
tarcsazassa I is vegezhet6)

magagy kiaiakitas larcsa — lez6ras hengerrel
vetes

aprornag veteigep —

lezaras

kotott, ragas talajon tobb menetben
hengerrel

kisebb terEileten kezi szanta vetessel
is vegezheto

I, tablazat:.? : gyepek rriechar,OkaiApp.l4a:
celja
mikor
a gyep bundajanak (e4ozo
evi, elszaradt novenyi
reszek) kifesfilese

fogasolas

a viz aital lerakott hordalekok al61 kiszabaditani a
novenyeket
vakondtUrasok es

megjegyzes

kart test az indAs herefeIekkeE bencit-t gyepben
kora tavasszal,
favek bokrosodasanak
megmdukasa eldtt

sekeEy termoretegii,
homokos, laza talajokon
nem szabad

talajegyenetlensegek
tOlnedves, vagy tul szaraz
takajon nem javasolt

eicimitasa
legeltetesek utan a tragyalepenyek szetteregetese
hengerezes

talaj tomoritese

tavasszal

cserepesecies,
felfagyas kezeiese

fiatal telepitett gyepeknel,
kora tavasszal

talajszellortetes

a tafal feveg6ztetese

talajlazitas

ta[ajtOmodottseg megszLintetese (iazitasa)

retszellorteto keses hengerrel, nyirkas tafaialiapotban
ossze[
nagy vonaero igenye
miatt draga!

a talaj

levegd- es vizgazdalkodasanak javitasa
kaszalas

gyepbunda csokkentese

Legelohasznalat eseten
csak laza szerkezetii
homoktalajokon, illetve
kizar6Eagos kaszalo hasznositasnaE

osszel a tegeltetesi ideny
vegen

nem gyomirto cellal,
hanem tisztogatasra
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nyait osszevetve naiunk a nyar vegi telepites az el6nyosebb, ezert a 2. tablazat
egy a nyar vegi telepiteshez javaso1hato
agrotechnikai leftist foglal ossze. Meg
kell jegyezni azonban azt is hogy egy csapad.ekban szegeny, szaraz nyar vegi idojaras sznksegesse tchcti kis intenzitast, kis
mennyisegben 10 mm) adagolt keleszto
onthzes alkalmazasat is.
A talaj vetesre torten6 aleikeszitesenel
fontos az apromorzsas szerkezettl y kel16en tOtnorflett, kertszerden eh-nu/IRA-it
magagy biztositasa. Killonos jelentOsegil
ez a ftifelek fej16dese soran a gyOkervaltas
idoszakaban, hiszen a j6 magagy nedYessegmegtartO kepessege es a csapadekos
ideijaras egytittesen alapozza meg a telepites sikeret. A meleg, szaraz id6jaris es
a gyenge talajmunka ugyanis az allornany
kiritlailisahoz vezethet. Az elvart min6seg6 magagy elkeszitese nelkul nem biztositlratri egyenletes vetesmelyseg, ami a
mag naeretet61 fag,g6en 0,5-2,0 cm lehet.
A megfele16 mertekii talajtomattseget
hengerezessel biztosithatjuk. Eat koveti a
yetes, anti aprOmag Yetegeppel tortenik.
A gyep apolasa
A fiatal gyepvetes apolasanak az a celja,
hogy a gyepnOvenyek keleset, a kikelt
nOvenyek eniteljes bolcrosodasat es a
nagy vitalitas6 agresszly novenyfajok
elnyornO kepcsseget csokkentstik. A telepites eYeben es a telepitest kOveto evben
a gyep kimeletcs hasznalatot igenycl,
igy aianlott, bogy az dj telepitesti gyepet
meg ne legeltessuk, az else novedeket
1ehet6seg szerint kaszalassal takaritsuk
be. A tavaszi elso nOvedek kaszalasa
mains vegen vagy j -dnius elejen jmajus
25.-jnnius 05.) javasolhato_ Ha van m.egfele16. inennyisegti fd, Alcor sarj6szena
keszitesre is van leheCoseg. A kaszalasnal szarnolni kell a innveletet vegrehait6
munkagepek talajra gyakorolt kedvezotlen hatasaiyal is (talaitomOrodes, taIajfelszin-roncsolas). Ezeket elkerulni nem,
csak mersekelni lehet.
A lekaszalt szenat balazas utan lehet
elszallitani. A balakeszitesnel kertilni kell
a taposasi karokat.
Mind a fiatal, mind a be.allt gyepek apolasa soran arra kell torekedni, hogy a gyep
teralete megrnaradjon, kiilonbozo karos
hatasokt61 ne szenvedjen. Az apolasi
munkak ceija, hogy a gyep aalomanya ne
csOkkenjen, .a termes mind mennyisegi f

mind6segvoatkzbnd6e
yakozzon, noyekedjen, vagyis az apolasi
munkanak termesfokozO hatasa legyen.
A 3. tab/Ilan a gyepek mechanikai apolasa soran aikalmazhato lehet5segeket es
javaslatokat g3 -Giti ossze.
Csavajdo Eva

