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GNI5GYNOVENYEK JELENTOSEGE TELEPITETT GYE' PBEN
Magyar I Enila
osszefogial6
Az utabbi idokben egTre rzi a kornyezet iranti erdekEides, sat a t41sagosan egyhanga
n-vilt zolciteruleteket vagy kerieket is kezdik rendre a terrneszetes fete kozeliteni.
Vadvirdgok diszgyepekbe telepitesevel fogialkortak kiserietesen a legtobbet, azonban az
eredmenyek a gazdasagi gyepek kialakitdsdhoz is iranyadok.
Fri ceiom -volt olyan tthrsitas kialakitOsa, amely a vexes with evekben is
gyagynoverlyt termd epet prezentai, ezaltai ugyanas-ak elosegitue a
gvogynovanygyizytas lehetosaget_ zart valasztottam eve1,5 gyogynovenyeket es az
egyszikii gyepkepzesre aUftiveket, rzivel ezeknek a fajoknak kicsi az elnyomo kapessegiik
(a Loliurn perenne kivetelevel). •
A tavaszi teiepitesnel kihasvulituk, bogy — telepitesi tapasztalataink szerint — a fiivek
gyengebb fejladese miatt a katszikii kfepalkotak megteiepitese biztonsagosabb. A
nyarvegi vexes wan ugyanis a fiivek elnyom6 hatriscira a kOvetkeza &ben a kotsziktiek
arthnya er5sen visszaesik a gyepben,
Bevezetes
Mind gyakoribb a kivansag a „viragos retek", az apolt, rovidre nyirt dIszgyepek irant.
Az fin. viragos retek gazdagga teszik a szokvAnyos zOid terUleteket, masreszt
okologiaiiag fonros tertiletek az allatvilag szamara is neIkillozhetetlenek mind eliThely,
mind pedig aIlategeszsegtigyi szempontbOl. NAGY es VINCZEFFY (1998) szerint
ha.zai gyepeinken clofordule 1240 viragos novenyfajbOl mintegy 400-420 gyogyhatasu.
(Az Europai Unit') 2092/91. szAnni rendelete alapjan elkeszult 140/99. szarmi
Kormanytendelettink 7.5.4 1 a pontja kimondja, Fogy „
Okologiai dilattartdsban
szintetikus, allopthtids haszitmenyekket vagy antibiotikumokkai szemben el5nyben kell
reszesiteni a fitatercipia's Cs horneopdtids kdszitmenyeket.,,"), Ez utobbi teridetek
ketsegtelenillnern a szabadido eltoltesere hasznalhatok, hanem gazklasagi gyepekkent.
Miert is van tehat szUkseg rnestersegcs gyepekre? A kerdds rnegvdlaszolasdra vilagit rd
szamos — az alabbiakban feIvdzolt proble -rna:
I. IvIegvaltozott a tajhasznAlat, a legeltetes 6s kaszalds a]61 feihagytak a
teraleteket.

2.

Sok a felhagyott vagy szantafoldi milvel6s alai kivont terillet, amelyeken
valdsdgos gyomtenger uraikoclort el.
3. Jinthany olyan Iepusztult (degraddlodott) terillet adoclik, ahol mar semnii esely
nines a kothbbi allapot visszaallitdsara. Amikor meg ugyaris nagyobb volt az
allatIetszarn, sok olyan gyepterfflet keletkezett, amelyeket ma rnAr nern
legeltetnek, ugyanakkor egyeb hasznosItassal gem tartanak form, ezert sorra
elgyomosodtak.
Az elt&ro gyephasznosftasi formal( elt&o fajszarnit vettimagkevertk alkaimazasat
kivanjak mcg. igy pi. hiismarhatartashoz 3-4, tejelO tehdn tartasahoz 5-7 NW ally
vetbmagkeverdket allitunk ossze, Azonban extenziv gyepektidi a fajdiverzias
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novelesehez fokozhatjuk a magkeverekben szereplo fajok szamat (SZEIvIAN et al.
2001).
Potencidits megoldask6nt valrhato a fenti tertiietek rekonstrukcioja mestersegesen
kialakitott gyOgynovenyes gyeptarsitassai. Azert nem pusztan egvsziku tarsitassal, mert
a hat6anyagok es vitaminok szeles spektrurnk hordozzak magukbari a gyogynovenyck.
Ezaltal is nEivelik a diverzit.ist, valtozatossggot es esztetikumot.
Anyag es modszer
A kiserletet gyagynovenyes gyeptelepites es fenntartas vizsgalauira allitottuk be. Kilion
figyeImet forditottunk a ketszikil gyepalkotOk kozul a gyOgynovenyek
megtelepithetosegenek vizsgalatara.
A kiserletben szereplo novenyek sem tapanyag-visszapOtlast, sem ontozest nem
kaptak.
Gyepek letesites6hez tnindig nagy gondossaggaI kell a talajt elakesziteni, killonosen
ha arra gondolunk, hogy a magvak nem kerLilhetnek molyre, csupan a talaj felso 1 cm-es
retegfte. Szantas 6s megfelelo elmunkalas utan tomod5tt vetoagyat alakitottunk ki a
veteshez.
A kovetkezO pazsitftifajokat vetettuk: Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca
heterophylla, Poa pratensis.
Az alabbi gyogynovenyeket telepitettilk rendre kilionbbzo H1=1-lerbsl: 500 db./m 2,
HZ: 1000 dblml, H3: 1500 dbi m 2 aranyokban: Achillea collina, Plantago lanceolate,
Thymus vulgaris, Origanum vulgare, Hypericum perforatum es lc& kisero novenyfajt:
Salvia pratensis, Dianthus canhusianorum. A %wally koveti a gyegynovenyek aranyat.
Eloszor a pazsitfiifajokat, aztan a gyogynovenyfajokat es vegul a ket kiegesziti5
novenyfajt (Salvia pratensis es Dianthus carthusianorum) vetettiik el. A vetest negy
ismetlesben vegeztuk el, latin tegIa elrendezesben.
Kovetkeztetesek es rnegvitatiisuk
Az egyeb ketsziktiek kifize sorolhato reiativ (feltCteles) gyomok kis mennyis4ben (max.
20%) sernIegesek vagy hasznosak, nagy mennyisegben karosak. Kedvezi5 hatt - suk
mellett VINCZEFFY (1993) leirasahal kiderul, bogy — nemcsak a beltartalmi ertekuk
kielegito, hanem sok esetben felveszik a versenyt a killanbOzo pazsitfilfelekkel.
KO ACS (1975) vizsgalatai szerint az allatok a legelCin eKvsegnyi szarazanyagbari tobb
taperteket talnlnak, mint ugyanannyi kivalo szant6fOldi szalastakarmnnyban, es meg kell
meg emliteni, hogy e novenyek sznmos esetben nsvanyielem-tartalmukat tekintve
gazdagabbak, mint a gyep mns novenyei (KOTA et al., 1995). Peldaul az Achillea
collina Wet gyOkerrendszere miatt szkaz reteken is .161 no, de a nedves talajokat
kedveii, Illoolaj-tartalma miatt a szenat izesito anyagok koze sorolhato. Ha a gyep
hezagjaiban ill. kopaszfoltjaiban tOtnegesen fordul elo, terhes gyomniivennye valhat.
Szahaiyozott legelohasznalattal, tragyizassal gyerithet&
Az egyszika Lolium perenne fajrol BARCSAK (1986) tobb noveny mellett
rnegallapitja, bogy ha erzaerly es jol tarsuld novenyekkel egyi.itt teIepitjttk, akkor
magi Ab61 kevesebbet h as znalj unk.
A gyOgynOvenyek telepitese az elvartaknak rnegfelekien alakult, s az Origanum
vulgare es a Hypericum perforatum kisebb re'szar6nya a magvak talajbani tartosabb
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eifekvesenek tudhato be_ A kakuldcfii a uickafark es az utifu titan harmadikkent
kepviselte a legnagyobh boritottsAgi arAnyt, s altalahan ott alkottak nagyobb foltokat,
ahol ri5videbb volt a ft. A kakukkfil az egyik legregebbi es legfontosabb
gyOgynovenytink, aminek szaporitasa nem egyszerii.
A Salvia pratensis — mint kiser6 nOv6nyfaj — talajboli elajovetele nem volt
megfigyelheto egyetlen parcellan sem, arni egyreszt a magok talajban vain elfek -visevei,
mdareszt a z.salya eseteThen a magvak eletk6pteIensege- vel magyarazhatO. (Az OMMI
Laboratoriumaban eivegzett eletkepesseg-vizsgaiatok alapjan)_ A Dianthus
carthusianonirn szaiankenti elojovetele megfigyelhet6 a parcellak nemelyiken.
A Rifelekkei egyutt sikeresen telepithetok a gyelgynOvenyek, ezzel egyidejilleg azt is
el Kell mondani, hogy a kezdeti konkurenciat eisosorban a gyomok, es nem a fuvek
jelentik, tavaszi telepftes eseten.
VarhatOan az ardnyok kiegyenlitodese a harmadik evre rnegindul, ami abban
nyilvanuihat majd meg, hogy az Allomany kOzelit a iegnagyobb ardnyban telepitett es
szaporoclasnak indtalt novenyek hotanikai boritAsahoz, hiszen ezt kiserletek alapjan
igazoltak (MARADTCSNE. 2001),
asszefoglaiva elmondhato, bogy ahol lecsokken a gyogynovenyek aranya, ott
megfieyeiheto a gyomfajok el6retOrese, ill. amennyiben a pazsitfii boritasi aranya
novekszik, ugy csikken a ketszikuek aranya, kOztilk a gyornfajoke egyarant.
Abban az esetben, ha a karos ketazikti gyomfajokat eroteljesebben vissza kivanjuk
szoritani, akkor elanyOsebb az oszi telepites, hiszen ekkor a Rifajok — atesve a
jarovizaciOn • — jobban megerOsodnek, a erateljesebb fejlodesuk revdn tavasszal
eInyomjak a ketszikti nOvenyfajokat. rigyanigy ervenyestil a „fOlerositO hatas" a Nmtitragyazas eseteben is, vagyis a maragyaval kozvetett gyomirto hatast erhet -ank el. A
rraitragyat azonban az extenziv gazdalkodasban nem aikaimazzuk, ezert esettinkben a
gyomok visszaszoritasat a telepitesi Ida megvaIasztasavai erhetjak el, Nem haahato
figyelmen kiviii, bogy a tavaszi telepites nemcsak a gyornoknak, de a
gyogynovenyeknek is kedvez, A pAzsitffifeldknek azonban nem elonytos, rnivel a filfelek
a tavaszi teIepites titan nem hoznak magszarat, csak leveleket, hiszen nem esnek At a
hideghatason. fgy boritasuk nem novek_szik olyan mertekhen, mint az varhat6 lesz a
kovetkezo dvek folyaman, A viragszar-neveles idejen ugyanis intenziven fognak
fejlodni, es majd csak a ki5vetkez6 aspektusokban huzodnak vissza, amikor a viragth
nOvenyek a nyiras utan lehetaseget kapnak viragdiszuk kinevelesere. Eppen ezert a
telepitesi ido megvalasztasat kombinalva az optirnalis magadag eivetesevel erheto el a
kivant strusega es osszetetelCi Anomany.
Ajanlasok
A gyogynovenyes pazsitgyepek telepitese soran felmerula nehersegek lektizdese
erdekeben a ki5vetkezo szempontok figyeiernbevdteiet javaslom:
1. A vetiimagkeverek osszeallitasanal fontos a kOrnyezeti tenyezok es a
tennahelyi adortsagok figyelembe vetele, valamint a fenntartisi teehnolOgiak
pontos megszervezese.
A
gyogynovenyes vetomagkeverekek sikeres telepitesenek elbsegitesere a
2.
tavaszi teiepitest javaslorn, mert ekkor kihasznaihatO a Nvek ez ideju gyenge
gyomelnyom6 kepess6ge,
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3.

Erdemes gyogynovenyeket tartalmazo vetOrnagkeverekekbol kia1akulo
fajgazdag allomanyokat Idtrehozni, mert ezek fenntartasa olcsab, mint a
tisztan filvekbol allO, gyakori nyirast igeny15 allomanyoke,
4. A gyepek gy6gynovenyekkel vald telepitese feltetlenul javasolhato, hiszen a
megfelelo magaranyok kialakiasaval a gyOgynovenyek boritasa 20% vagy az
alatti manud_ igy ezek irtando gyomnak nem minostkek, viszont gyujtestk
nem elhanyagolanclo gazdasagi hasznot hozbat.
5. Velernenyem szerint a gyomkerdeseket at Kell ertekelni, mert a gyep
gyOgynOvenyei ma mgis elbfralas a1a. esnek. A hasznositas szabja meg, mi a
feiteteles gyom, kortUk mi a g,yogyn4:5veny. Az elbfralas fugg anal is, bogy
lelegeli — e az allat vagy nem, ill. megint mas a megiteles szenakent val6
hasznositas soran.
6. Jelen kiserletiinkben csak alfavekbol alla egyszikii aliornanyt aiakitottunk
Mivel a magasra hagyott allornany nagyobb termese merseldi a talaj
tapanyagkeszletet, evert celszerii a pazsittliallornanyt 30 — 40 cm — es
fejlettsegi allapotban levagni. Eikeralhetetlen, bogy a szalfuvek ne
telepedjenek he a kialakftc tt tarsitasunkba, Azonban mindenkeppen
csokkenteni kellaz egyszikilek rnegerasridese idtiszak6Lban az arnyeko16 [mast,
hogy a betelepitett gyagynbvenyek ne szoruljanak vissza.
Az igy letrehozott gyOgynOvenyes gyepek a jOvoben aiternativ hasznositast
eredmenyeznek (gyOgynovenygyilljtes), ugyanakkor megfeleiO aliatletszam eseten
legeltete'sre szinten alkalmasak,
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