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Jobb gyepgazdalkodast!
iny atz.keszlet csOkkenese jaTILT ]enyeuesen a i!yepallouviny romlasahoz. Ehriarad a traz.yazis, 1neszezes. A
nillegehet6s a szivesen fogyasztott tajok aranyat csakkenti. az alullegeltetes hatasara kiritkuE a gyep.
A magrOl petal gyepnovenyek kornyezeti igenye es
filkeverekek
Nein ketseges. bogy a kiri tku Et __-,!yepekef siiriteni
ken: •agy tefjes hlravetessr_‘1. vagy felhivetessel.
Biztositani kell a megfeEe16 magagyat. Biologiailag
be6rett, aprOmorzsas szerkemegfeleEeen ulepedett
talaj biztositja a -vetOrriag
csirdzasat, kihajtilsat.
Taresazds, szantas, melyito szantas, hengereles kozfil
valasztjuk a icgmegfelelabnet.
Ha a talaj tapanyagokban
szegeny. intitragyazasra, ha
erosen savanyh, meszezesre
van szukseg.
Fontos a megfelcio ftifajfa inepalasztasa. A leettelesre lehchilett alacsonyabb
terinetU 5urii allornanyt fejlesztO fit veket es pillangdsokfa hasznaijunk. Kaszalasots
hasznositas•a nagyobb ter - met- U. altalahan nagyobb terin6k.epessegiii ftiveket es pillangosokat valasztunk.
A hasznositasi eelnal figyelembe ken venntink a
tiOvf:triyek izietess6get. LegelOre csak szivesen legelt
no,•-enyeket valasszunk. Ha
szendzs vagy szenakent tartositjuk a gyep terrneset,
kevesbc izietes, de nag• termokepessegut is valaszthat fink.
Tenneszetesen a keresketic:left-then kaphato ftivek

tudunk valasztani. Romaniaban kepes szatnh fUmagot tcrmesztenek, a tablazatban azokat sorolon-i, de
a mai asszekottetesekkcl
nerlt nehez altalunk ismert,
koraimenyelnknek megfele16 filfajokat mashol is taidini.

mincienUtt tneoerern. A csomos ebir avressziv, rna.s fajokk al setve azokat par even
belal kiszoritjat
komocsin_ Ilaron-)szek es Hargita megye legalterjedtebb termesztett szalRive. Fagyokkal szernhen
ellenalia. a talajjal szemben
nem igenyes. Inkabb a ko-

Megjegyzes. Keverekben
•
vetornagmennyiseget a
raj jelenletenek a Yo-a..ban
hasznalj uk.

lo
kozismert. ElsOsorban az
tide es szaraz fekvesh terhietek novenye. de JO alkalmazkodakepessee miatt
Niezosegtol a fenyozonaig

is Jo takdrnii:nv! ad, Lk
kot-han durva. fas -.C.tis Ll

szenaja.

Leggyakr»11th

it

Megjegyzesek a fiefajok
megvalaszteisanthi
Angol pet*. Altalaban az
Occani eghajlaton terrnesztheto tab evil. Mar a vetes
&then nagy term6st ad, es
maghozataira kepes. Az alaesony h6mers6kletre es a szarazsagra egyarant 6rzekeny.
Iia tortenetesen mindketto
eri, mar az elso utan teljesen kipusatuthat. Az arnyekohist tuft Legelo 16tesitesekor a furnatzkeverekben legfel j ebb 2-4 kg-at has znalj unk.
Reif csenkesz. Egyik legertekesebb, magasra novh,
lazabokria szz lfii. 161 sarjadzik, a tiprast turi. leg-eltetesre es kaszalasra igen alkalalas. A lionierseklettel szemben igenytelen. Pango vizet,
arasztast hosszabb ideig is
elbir. Nagyon sovany, sekely
raegu, nagyon savanyh ta[ajar) new termeszthet6. Feherhervel JO] tarsithath.
Csomos ebir. Legerteke.sebb terrnesztett evelo pazsittlivek egyike. B6termosege, gyors sarjadzasa, kiva-

kon
kepc a letnagyobb recinCtsE -iozataira.
Elsosorban kaszJl.::Sra a [
mats, de esszeru leacb.ctessel
s hasznosithata
ko:bar:
ttvors,

Nev
magyarul

rominul

gotanikai
csuportosinis

CiiinaoSZilks4!gJet

Ii h a

Angol perjc
Reti cserkesz
Csornos chit
Reti komoesin
5ros cscnkesz
Arva rozsrtok
Feberhere
Szarvaskercp

PZiite.,c de iivezz
Goioinal
Tirn oft iced
PeiitLy +•.fr.7zi
013.Nig-0
Trifbi crib
Glaicdei

tOttebb talajokat kedveli.
Hereftivesek letesitsere fo
leg vorosherevel cielszerh
telepiteni.

Lazabokrti
I.azabokril
Lazabokr:-,
LaZai.)01:11..1
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1,71 -6c ( .5. unkccr.

inoslohil kOrtintie•
terrneszten hi\ ek
levjobban bija. Llsi.sorban f1eLR legc .tOink rf:lirrvetescre has:fm;liuk.

nveket

Ket01,, ki a tilmaL,

szakemberek tanticsal
keres k cclunk a

R=11; koin6c.s•in

1. to', 2. kalci.sz . 3. kairiszka•
4. liilec.ske, 5. nyelvecske
rl,C1 rOZSiWk. S7drazs ag-

tiro, evelo , tarackos szalfh.
Erodait, szaraz hegyoldala-

ta
uk
alt
del rn ceget.
termest leszerzbdi
szi. Harinelyik fait ajarloni.
csak az alga] ptrjc;1
EbbOE v an sok a kereskedclen-iben, mert
Eibz. A Maross .zcntg,
Altattenvesztes: Kisealet:.
Allornas a szantataldi tO rnagternlesztcssel nverte
legnagyobb jO\ edc.Emet
7-:..ma ■

