Gyepjavitis a homokhatsigon
A Duna-Tisza kdzen, a hamokhatak kozOtt taMihato ni flyfekvesti
loposok. az
vezete „semlyekek" taiajcie termeszetes ikon kiaiakatt gyeptakani boritja Ezek fajsszetetele es hazoma szeisaserges hatarak 1(.64E41 vtittozik, a talaj tufaidanseigai es a
viiviszonyok fiig;gvenyeben. Feyavitasuk es hozamuk naveiese igen fontos reszet kepezheti a 1-lomakhin36g mezi5gazdasaga fejlesztesenek. tigyanis e zaj igen jekntas harryadot (29%) kitevo gyepes teriiiet jobs talajain kialakitandO gyepgazderikodas iehetcive
tenne a
allatak (ffikent a hOsmarha) anominycinak nagyaronyti novelise t es
ethital az eredmenyes homoki nowe nytertneszteshez nelkiilozhetetien szervestragya
sziiksegfet :relented hanyadonak kiefigiteset
Mindezenindokok mellett,
kell azt a kozismert tenyt,
hogy a gyepre alapozott busmarhatartas jelentos tapladkozas-elettani, egeszseg6gyi es
gazdasagossagi elonyokke[ jar.
E fontos program megoldasanak elasegitese erdekeben kerabbi kutatasainkat foiytatva
- vizsgaltuk a reti jiellegu, homokos yalyogtalajti sernlyekekban kialakult termeszetes
gyep mGtragyazassal tiirten.6
fekjavitasanak es hozamnovelesdnek lehetosagelt.
E eelhol intezetunk kiskundorozsmai telepen 16 kezeleshe! 6116 •n6tragyezasi kiserletet
allftottunk be, melyben 4. even
at vizsgaltuk a nitrogen a foafor es a kalium matragya hate
sat, kulik-ki.ilbn, es ezek valamennyi komhinaciajat. A foszfar es a kalium mi.itragyat
15sszel, mig a nitrogen 60 szazalekat kora tavasszal, 40 szazalekat az else novadek betakaritasa utan szeirtuk ki. Az
utobb it g azd as agta I a n saga
miatt a 3. es a 4. evben elhagytuk. A kiserletet veletlen eirendezesii, 50 nagyzetmeteres
pareel[akon vegeztuk, melyek
hozamat legszaraz szenakent
mertiik rneg.

A raittAgyak tannisnoveld hatisa terminates 'melt
(4 iv itlagihan)
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A kiserlet beallitasakor a teriilet nOvenyzete meglehettisen
vattozatos yak, es nagy r6s2e
ketsziku gyomokbol alit.
A megbiznate eredmenyek
elierese erdekeben ezert a mUtr6gyakezelest 8-szoros ismetlesben aikalmaztuk.
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Mar az elsOi evben igen nagy
matragyahatas a lakutt ki. Azonban a meg fokent a meglevo
novenyzet fejlodosenek, no- vekedesenek igen crotches fokozasaban nyilvanult meg, de
mar a gyep fajasszeteteienek
pozitiv 404 atalakuiasa is elkezditidott. Meginduft a krvek
(reti perje, tarackbLiza sth.} ternociftasa, es cud pdrhuzarmosan e gyomok visszaszcrulasa.
A kezeles kiilonbozepen befolyasolla a gyep fejlodeset,
novekedeset es fapsszetetelet,
ezert a parcellak g-yepillomanya kozon egyre nagyobb
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lOnbsegek alakultak ki. A talaj
gyange nitrogenszolgaltate kepessege miatt, a nitrogen matragya adagoktol Aiggoen igen
nagymortekben fokorta a
gyepnovenyzet fejlddeset on
novelte tOmeget, de a legkedvezdhb hatasat foszfor niCtragyaval kombinalva feltette ki.
Ezek igen er5teljesen PrIebt'Le k egyrnas hatasat, jobban
eiosegitettek a ftivek uralomra
jutasat es a gyomok yisszaszoritasat. Mar az els6 evben 16tVan, hogy a ntrogen+foszfor
egydttes alkalmazesaval erhet6 el a Iegjobb eredmany.

A gyep masodik niivedeke a szarazsag miatt - az ismeten
nitro-gentragyazas ellenere
sem fejlodbtt elfogadhatO
martekben.
A kiserlet 2. eYeben mar bektivetkezett a gyep fajosszeteteienek alapver6 atalakulasa,
javulasa, a miltragyakezel.esektEd ffigg5en. Nitrogen es loszfortragya egyuttes alkalmazasa eseten a gyomok visszaszonultak es a favek vettek at a
yezeto szerepet. Majdnem Wiesen tiszta tallornarwil parcellak alakultak Li. A ket dorniflans iiifaj, a reti perje es a tarackhiza egymashoz val6 lamergaranyat e nitrogen mtitragya adagja hatarorta meg. Ennek novelesevel parhuzarnosan flat a tarackbka aranya a
Teti perjehez viszonyitya. A net'
perje ugyanis nem joi viseli az
eras nitrogentragyazast. A legnagyobb nitrogen adag hatasara a gyep teljesen megdOlt...
Az anmagaban adott nitrogenmOtragya is nagynnertakben
fokorta ugyan a gyap fejlodeset, de a gyorrrokat kevesbe
szoritotta vissza, a kedyezatlen
nitrogen-fosztor arany miatt.
A szOIO fosztoros parceliakban
a pillangosok jelentos rnertek6
elszaporodesa ktivetkezett be.
A 2. noyedek ez evben seer
halalta meg az ismetelt nrtragentragyazast, ezert a tovabhiakhan az also novedek betakarttasa utan eat abbahagytuk,
es legettetessel nasznositottuk.
A termeszetes Oton elszaperodott fuvek sarjadzOkepessage
altaleban gyange, mart e 2. nOyedlikeknek a hozama kicsi, k01onosen ontiSzetlen koriiirnenyek kozatt. A folyarnatos legeltetes biztositasa ordekehen
ezert celszerii jobber sarjad2O
kuttlitivekkel telepitett legek5t
is letesiteni.
A kiserlet 3, eyeben a
bozo mtitragyakezelesek hatesara kialaku[t jellernzo novenvi
tarsulasok jelentdson mar rem
Yakortak. Toyabbra is a nitrog 11-1-foszfor kezelesfi parcollak

fGallomanya bizonyult a legjobbnak, rnelyekben a dorninans 5611 perje es tarackbOza
meliett a csorrids doll', a magyar rozsnok es a francia perje
is megjelent A gyep fajlistajanak bovines° is alkezd6dOrt.
Optimalisnak a heIrtaronkent
160 kilogramrn P2105 mCitragyakombinacid latszott, melyben
a reti perje ds, a tarakbLiza
agymashoz vale aranya rnegfelelo volt, s gyornokat alig tartalmazott. A nitrogen es foszfor kombinecidkban pilleng6sokat csak a legkisebb {60
N) nitrogen-adag eseten
tartalmazott a gyep, mivel ezek
versenykepesseget a nitrogen
erdsen rontja.
A kiserlet 4, eveben, a csapaelekos es huvas idajaras hatasare az agesz teraleten tovabbi jelentOs javulas kOvetkezett be. A foszfor es a foszfor+nilrogdn kezelesii parcellak gyepallornanya meg szebb
es job b lett. A feszfortragyezas
Ilatisara a vizigenyesebb pillangOaok meg jobban elszaporodtak es navekedtek. A sz61•5
nitrogenes parceilakban - a talaj en5sen leromlott nitregen/foszfor aranya miatt - elkezdodott a ketszik0 gyomok
elszaporodasa.
A kiserlet szenatermeset
&ante es parcrellank6nt mar-

talc, ennek alapjan ertaketUk a
mlitragyakezeies hatasait, a
conologlai vizsgalatok eredmenyeinek figyelentevetelevel. Az eves termesadatokat
osszehasonlitva, azt allapitottuk meg, hogy az alkalmazott
16-fele mCitragyakezeles termesbefolyasol6 hatesanak jellege minden evben szinteteljesen azonos volt, legfeljebb
csak martekk kazott alakult ki
kalonbseg, rnelyo elsosorban
a valtozo idojaras idezett

A szenatermes alakulasa
A szenatermds 4 eves atlagat
isrnerteto Oblezat adatai alapjan megallapithata, bogy a nitaciagjet61
regentragyezas
fi]ggoen
igen nagymertekben, 49,94 as 118 mizalek 1(8szinte linearisan mivefte a
szenatermac. A nitrogen rniltragya hatasat a foszfortragyazas meg tovabb fokorta a koztiik kialakult pozitiv kolcsdnhates revel'. A nitrogen+foszfor
kezeldsekkel, a nitrogen adagall; ndivekedesevel parhuzamosan mar 110, 183 es 234
szazalekkal nagyobb terrndst
kaptunk a tragyazatlan parcelAz onmagaban adott foszfor min:ram/a is ROvelte a szonatermest, de a nitrogennel kisebb marbokben (34%). A fosz-

Az eladisok szamatel fug
Az Eurdipai Unid Versenyhivatala engedelyezte a Bayer AG
szamara az Aventis CrcpScience megvasarlasat, bizonyos fel-tdtelek meliertt Ez a
jovahagyas donto lapest jelent az Cij Bayer CropSoience
vallalat letrehozasa ban.
Bizottsaggal tortent, meIyen a reszletekbe mend megbeszeles lehetave teszi vamunkra, bogy elerjiik stratagral oeljainkat, miszerint a vezetO vallalatok koze
jErnk" jegyezte meg Jochen
Wulff, a Bayer CropScience
Menedzsment lgazgatosegi
elnokjeloite. Az amerikai yersenyhivata4, a Federal Trade

Commission (FTC) varhatoan
rovid i6511 belul bejelenti hason16 donteset,
Az EU Bizottseg antese
szerint bizonyos reglOkban es
szegmensekben hat honapon
beliil szamos terrneket kl kell
vonni a forgalornbol, illetve at
kell adni az engedelyt. A lista
osszes erteke 600 millio !aune
vagy a kombinalt proforma
Ozlet 9 szazaldka. a 2000-es
adatoknak megfelelEten.
A Writes leginkabb a rovarold szereket erinti: az
Aventis teljes fipronil iizletet
el kell adni, habar ezek a termekek visszakephetnek engedelyiiket az EurOpan es az

for tragya hataset a nitrogentragyezas ennek adagjaitol
fuggden 141, 46 es 53%.l fokorta, az &Ebb emlitett
issonhatas miatt, A k6lium
matregya csak atlag 14 szazalekkal nOvelte a szenatermest

Hatekonysagi mutatak
A maragyazas hatekonysagat
vizsgalva, megallapfthato,
hogy a legjobb eredmenyt a
heldaronkent 160 kilogramm
N+50 kilograrnm P 205 kezelessel kaptunk, amelynel a tapanyag hatekonysegi orteke
25,8 volt, azaz 1 kilogramm
rniitragya hatbanyaggal 25,8
kilogramm szena tdbblettermast kabtunk. Ha e maragyakezeles k5Itseget levonjuk az
5,41 tonnas tObblettermes tonnankent 12 ezer forinttal szamott arabol, akkor 34 665 forint
jovedelemhez jutunk, A .uak-

USA-n kfvtili regia.ban. Az
europai kereskedelemben a
rovar5145 szerek lu5zUl ugyancsak eladasre kerillnek az
ehiprol, fosz a lo n, cipe-rmetrin es acetamiprid hatbanyagok. A mar letezO Bayer terrnekek kozul azok ertekesitesere keral sor Europaban,
amelyek hateanyaga a
ciflutrin, beta-ciflutrin, oxidem eton-medi es a fenam lob os.
A gyomirto szerek kozilil a
linunon As metamitron, a
gombad.115 szerek k4zul az iprodion, prokloraz, pirimetanil,
tritikonazol es fluouinkonazol
eladesa verhatO
Az engedelyatadesokkal
kaposolatbar bizonyos nagibkra, egyes orszagekra
vagy speoialls piaci alkalma-

szenlen vegzett gyeprniitragyazas tehat jovedelmezo.
A legnagyobb szenatermast (10,21 UN) azonban a
240 kgeha N+50 kg/ha
P205+100 kgilia 1(20 mOtragyazessal kaptuk, 18,6 tapanyaghatekonysagi ortakkei. Ennel a tObb letterm es (7,25 alai rabel levonva a mutragyazes
kailtseget az eldbbinal is nagyobb 137 665 Ft/ha) jovedalembez juttiatunk, Azonban
ennek jovedelrnezosege a joval nagyobb miltragyakOltseg
mint kisebb. Emiatt, vaLamint
a kalium miitragya kis hatekonysaga, tovabba a nagy nitrogen adag gyep fejeKsszetetelre gyakorolt, ootimalisnak
nem mondhato hatesa miatt,
az elObbi tragyakezelest ajar+
juk alkalmazni.
HARMAT1ISTvikh
n. rad. 43rmurikatirs

zasokra vonatkozo, eg -yeb feltetelket is sidirtak. Wulff hozzatette.. „Kezdettill fogva tiszUlan vottunk a versenyhivalehertosegetali
vel. Nagy drdekloddsre szamitunk leend8 visarldink161,
As az engedelyek eladaseb461
szerrnezo beveteleket a vallalat tovabbi erositesore haszneljok."
Az EU Bizettseg dontese
alapos versenyhivatall viz:sg
laton alapul, amelyet 2001 okt6bereben kazdtek. Ez megaban foglatta rnindkiet,vallalat
45sazes termekpoziebja vizsgalatat, elemezve a[kalmazas[
ter0letiiket As sajat piacaikat
ugyantigy, mint a versenytersaktal As vasarlakbal szerzett
informaciOkat.
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