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U60" ULTETVgNYEK SORKoZFUVESfTESE

Czinkeiczky Mihgly
MagyarorszAg mezt5gazdasggilag mSvelt teraleteib61 mintegy 2.297
ezer hektar a% erozionak kitett terulet. TOrt6nelmi borvidekeink
kozial i3 helY ezkedik el ilyen teraleten, tehat igen jelentft
borvid6keinke0 a v1zer67i6 hatgsa.
A borvidekek elhelyezkedeset figyelembe ye- ye sz616terme16sre
alkalmas merej ek lejt6sd teruletek, ahol kivg16 bor termelheto
nyolc megy6ber1 talglhatok mintegy 13.200 ha - cn, ezek a tertiletek
a sz616termes%tes erdekeben megfelen technolOgia kialakitgsgval
-djbal betelepthet 6k, hasznosithatdik.
A lejtok XitetEsege, a 1ajt6s iranya a borek min6s6get
jelentosen befolYgscaj gk. A fenti szempontok miatt a nagyilzemi
szolotermPszree kialakialgsgval a 17

25 t as lettakatecE5rtittl
terOletek teiaszirozgsgra ker01 t sor. . A fenti mel iorAcios
-

-

beavatkozgs a jelentos k6ats6gek mellett a t4j arculatdnak teljes

megvgltortatAsAt vonta maga utan, igy lasd Szekszgrdi borvidek
► -es bevaggsai_ kes6bbiekben a telepit6si
Bakta clan 1 0-12
emelked6s6vel
4 hegyldbi terfaetek nagy
k5ltsegek
de gyengebb minftgget ado szEllafa tgkkal
term6seredm6nyeket,
telepit6dtek be.
A mine5seggel szembeni igenynOveked6s az el6z6 evtizedekben
parlag-onhagyouthegyoldalaktijabbbeteleiAtesettenn6szuks6gesse.
A knts6ges me liorgcios eljgrgsok miatt vdlamint a Wrnyezet, tdj
vedelme 6rdel4ben tartottuk fantosnak a mgs orszdgok Altai
sz el es ko rcten a lkaimazott es bevgit technologia feliajjitgsgt, a
sz616 sorkOzeinek faves talajtakargsat, amellyel a kolts6gek
nagymOrtekben 6sOkkenthetok.
Szabadfaidi kiserleteinket a Soproni Allami Gazdasagban
Jgnostelepen 19 8 6 szeptember /6 An, a ladacsonyi Szolftgaidfik
Hegykozseg szai4szewqtkezetben, Badacsonytomajban a Tfti hegyen, a
-

-

I6R
Szenegeto d618ben 19B7. dprilis 20-gn azonos agrotechnikai
feltetelekmellett (tgpanyagszint, vizellAtottsgg, tenyeszterillet)
dllitottuk be.
A kis6rletek co. ija az volt, hogy olyan

perspektivikUs (kis

viz- es tapanyagigeny(i) f6fajokat vonjunk be a viZsgaitokba,
amelyek a hagyomgnIros nagy vizfogyasztgs6 fajokkal SzeMben nem
jelentenek viz- 6s tdranyagkonkurencidt a sz616 szdmara.
A vizhaztartasi kisertelek eredmer nyei azt igazoltAk, hogy a
Fona/as csenkeszes es a Veresnadrg csenkeszes AllomAnyok a
vizsgglt evekben nem jelentettek vizkonkurencigt a sz616 szAmAra
sera a tenyeszidoszak 'aiatt, sern az 6v folyamgn. Ugyanis a
sovAnycsenkeszokre (pseudovinaetumok) az jellemz6, hogy A nydri
szgrazsAgot (jUlius-augusztus) ldtens (aestivaci6) Allapotban
v4sze1ik at, igy an6lkul alkalmazhatok a oorkoz favesitesere, hogy
a sz616ben a legkritikusabb id6szakban viz- es tdpanyagjconkurenciat
jelentenenek.
A fitoproduktum vizsgAlatok alapjari az 611apithat6 meg, hogy a
Festuca pseudovina es a F'estuca ovina var. capillata a telepitest
kOvetO mAsodik evt151 kialakitanak egy stabill fajosszetetelll zgrt
SllomAnyt, aminek zArtsgggt a vet6st61 szdmitott hatodik evben is
megtartanak ugy, hogy e ket tajnAl mertilk a lagkisebb zold- es
szdrazanyag termeseket. A 7 tjha kOrrali gyOk6rtermesak pedig
alkalmas lehet a kedvezftlen adottsdgil talajok biomeliordciedAra,
igy a sz616 altetvenyekben az

erozio elleni v6delemre.

Szerz6 cime: Dr. Czinkaczky mihdly fOiskolai adjunktus
DATE MezogazdasAgi viz- es KOrnyezetgazdAlkodasi

Foiskolai Car, Szarvas,

5541, PfA.

