Altafanos gyakoriat, hogy a
gyengobb termakepessegd, a
szantokildi miivelesre keve'sbe
alkalmas terfileteket hasznositjak retkent vagy legeldkent. Azt
is tudjuk, hogy minden munka
Naha vale, pa a Mid sovany, termeketlen. Eppen ezert van kWnos jelenteisege ezeken a terilletoken a tapanyag visszapOtlesnak. A tragyazas layman annal
gyorsabban kovetkeznek be vatwzasok a gyep novenyallomanyaban, mine! szegenyebb a talaj
tapanyagokban, es mine/ kedvezobbek a nedvessegviszonyok.

Nitrogentragyazas
A gyep fejliSdesenek meggyorsulasa, ezzel egyidejfileg a
termes fokozedasa, alltalaba yeye a nitrogentragyazas valamennyi kedvezd hatasa mind kaszalokon, mind a legeleSkon bekovetkezik. A tavaszi, hektaronkent
kijuttatott 50 kg nitrogen tanalrnO
maragya igen je hozamukhoz segftheti hozza a gazdalkodit. Kijuttatasi eszkozkent a szantoftildi
matragyaszora gepek hasznalatosak.

Foszfattragyazas
A foszforsav serkenti a fiihozam nevekedeset. Foszfattragyazasra az dsz javasoihate. A foszforral jol tudott, hogy kismertekben mozog a talajban, az esdviz
lassan mossa be a melyebb retegekbe, igy egyszerre akar tab
evi szukseglet is kijuttathate, ezzel munket es koltsaget takarithatunk meg. Az ailatok behajtesa
utan 300 kg kiszerasa hektaronWrit aka!' 3 evig is ereztati kedvezo hatasat.

Kaliumtragyazas
Ka liumtragyazasra fdkent a
40 %- us kalisot es kensav
mot szoktak kijuttatni meg az esz
folyarnan hektaronkent 200-250
kg mennyisegben.
Tapanyag kombinacio
A gyepektragy6z6sanal rendszerint tobb tapanyag kombina-

cieja hasznalatos. A retek, legelak tragyezasanal ket alapvetd
kombinacio lehetseges:
1. Egyikt &vegzett kalium- foszfattragyazas, ahol a nitrogenrdl vale gondoskodas a herefelek, pillangosok elvegzik.
2. -lanes es allando jellegii NPK
tragyazas.
A nniltragyak alkalmazasanal
a gyepeknel is figyelembe kell
venni a nnak mindseget. Eldfordulhatnak olyan szallitmenyok,
arnelyekben magasabb a nehezfern koncentracii, illetdleg a
szarmazasi helytd1 ffiggden tartalmaznak egyeb olyan elemeket
is, amelyek nem kivanatosak.

hektaronkent 200-300 mazsa kijuttatasa az dsz
foiyarnan.
Termeszetesen a meszknegysegek, meszes
talajokon nem kell tartani az elsavanyodest61,
ilyen helyeken nem kell meszezesre gondolni.
Fekteteses tragyazas
A legeld legtermeszetesebb tragyaja az a
szerves tragya, amit a legeld jeszagok a lege[tetes saran a „deleltetes" es az ejjeli hallatas aikalmaval hagynak vissza. Fektetessel- delelo es halohelyek esszeni valtortatasaval- a tragyat a legeldnek arra a reszere rakjuk, ahol az a legjobban
szfikseges. A fektetese tragyazas ugyanazon a
helyen egyhuzamban legalabb egy hetig, de legfeljebb Worn hatig tartson. Ezt kiivetden azonnal
vegazziik el a tragya talajba kevereset, meg annak kiszaraciasa alert. Erre altalaban tercsazassal
szokott sor kerulni. Vigyazni kell azonban, nehogy
a legeld tulsagos megbolygatasra kerOljan, mart
ezzel tobbet artunk, mint hasznalunk.

Meszezes
A melyebb fekvesa helyeken
gyakoriak a savany6 talajok a retaken, legeldkon. Meszezessel
osokkenthetiiik a talaj savanytasog6t, eidsegithik a hasznos bakteriumok eiszaporocieset. A meszezes csokkenti a talaj kotottseget es a talaj vizgazdalkodasara
is kedvezd hatessal van. Korabbi
tapasztalatok alapjan a gazdak
szfvesen felhasznaitak a gyepek
meszezesere a „cukorgyari
mesziszapor, Kifizetddd a talaj
savanyusagenak merteke szerint

Istallotragyazas
Istalletragya kiszorasa a gyepen es legeldn
szelsdseges esetekt51 es specialis adottsagoktol
eltekintve nem gazdasagos es nem ceiszera. Kutatok meresei szerint a gyepen minden mazsa istallbtragya utan atlag csak 8 kg, szelsaseges
esetekben 3-12 kg szenatobblet mutatkozik.
Egyeb tragyazasi eljarasok kOzOlmeg eldfordulhat komposztfelhasznalasa, amely eldsegiti a
talajbakteriumok elszaporodasat es a gyepek
bokrosodasat is. Mind ezekkel a tulajdonsagokkal hozzajarul a gyep- legeld ,,megfiatalitasahoz" is.
Laszlo Laszlo
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