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SZUKCESSZIOS FOLYAMATOK VIZSGALATA
SZANTOMCVELESHOL KIVONT TERCLETEN
CsIzi Istvan Monori istwin
,

Osszefoglakis
A szantarnavelesb6,7 !avant szantateridetek termeszetes gyeppe rla ftasi technologiaja a
ktilijnboth termahelyi adottsfigok WW1 determincilt cetera gyeptthrsuithsok kialakulthsa
n.iatt meg pantositelsra szorul.
Vizsgcilatokat vegeztiink 2000-2003-ban a DE ATC Karcagi Kutatointizeteben, reti
szolonyec talajtipusti pariagon a gyepszukcesszios folyainatok tanuiracinyozeisa celjdboll,

Megthilapitottuk hog' , a szcintafOldi miiveies felhagy thsa utan negy evvel a kaszciiiisok
gyakorisageinalc novelese hattisdra nett a piIlangds viragfe es az EveI6, fenyigenycs
ketszika gvepnOvewek borfthsi erteke, Es cs6kkent a 167evirozseis feitetlen gyomok
boritottsfiga. Ugyanakkor a pazsiVi7fElek boritasi ertekei a nern kaszarit kezelesnel voltak
a legnagyobbak a zavartalan generativ fdzis miatt
Bevezetes
Az EU csatiakozas sok ezer hektar szantoterulet mtivelesi aginak megvaltortatasat vetiti
eld, rnivel szamos tajegysegben az extenziv milvel6s6 gyepek kiaIakitasa tfinik az egyik
legjobb mcgoldasnak gazdasagi es kornyezetvddelmi szempontb61 egyarant (MARKUS,
2001).
Azonban prob16makent jelentkezik, bogy tillnyomOreszt szels6seges Okologiai
adottsdgti tertileteken varhato a fens emlftett c8Iti gyeptelepfte's, de ugyanakkor nines
elegend6 mennyisegii es minosdgu vetornag az e terilletekre jellemzO terrneszetes
gyeptarsuilsokat aIkoto novenyfajokboi, A hazai filmagtennesztesben ugyanis az export
celtermeltetes urailcodik, ami a nyugat-europai igenyeknek megfele16 „pazsit" vagy
.,sport" rtikeverdket anit elo (1VANY, 2001).
Kozenfekv6 megolda.snak tarnik a szantatbldi miiveldsb61 kivont teruletek
termeszetes begyepesedesi lehethsege, de ezen vegetici6 dinamikai foIyainatanak
kivant ir6nyba torten o befolyasoLsi technologiaja jelenleg meg pontositasra szorul a
ktilOnbozo hazai terrnohe lyek potencialis gyeptirsulasainak relevans tarsuldsdirlatnikai
ismerethianya miatt (MATE et al. 1999).
Celkitizesfink konkret kiserleti feltetelek kOzOtt vizsgalni egy reprezemativ
tiszantuli mtiveiesbolkivont szantOteruleten vegbemen6 gyeprestauracios folyamatot.
Irodalmi attekintes
szukcessziOs folyamat, erosen
A terrneszetes gyepek kialakulasa altaiaban igen
tTigg a kialakul6 gyeptipust6I es az adott termohelyi adottsagokta Sokszor evtizedek
alatt sem vglik teijesse e folyamat. A Wisconsin Egyetcm botanikus kertjeben 19351984 ki5zOtt 24 bektaron rnegprObaitak igazi prdrit elOallitani, de a fel dvszazad alatt
16trehozott meg sok lenyeges vonasban eitert az eredeti preri vegetitei6t61,
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jelezve, hogy mennyire bonyolult egy ilyen latsz6lag koz6nseges tArsulas (JORDAN et
al. 1987).
A felhagyott szant6161deken a rendszeres talajmilveles elmaradasa eros
elgyomosodast, masodlagos szukcessziOs folyamat megindulasat segiti elo, arni nehAny
ev alatt megterernti az alapjat egy magasabb szintil, hazai viszonyok kozOtr rendszerint
Pseudmiineturn tArsuldsnak (BARCSAK et al. 1978)_
KiilfOldi kiserletek eredm6nyei aIapjan prognosztizalhata, hogy a talajmuveles
megszunese utan az elso es masodik evben nagytOrnega egyeves gyorn fogja boritani a
teruletet, A 3_ es a 6, ev kozOtt az egyeves, magasra nova gyomokat felvaltjak az
alacsonyabb, stresszt(frObb pazsitfUvek es pillang6s virago novenyek, valamint az adott
tertiletre jellemz6 evel6 kaszikiiek (COLLINS et al_ 1.987; HULST, 1987; LEPS, 1987;
BORNKAMIVI, 1988; GIB SON es BROW N, 1991).
MATE et ai. (1999) szantofoldi mtveles al61 1991-ben kivont teraleten vizsgaltak a
vegetacio kialakulasat 1994-95-ben, del-nyugat dunanalli dkolOgiai viszonyok kOz6tt.
Kiserletiikben Worn kezeles hatasat vizsgaltak; evi ketszeri kaszalas, evi egyszeri
kaszalas, neat kaszalt
C6nologiai felvetelezeseik soran megallapftottak, hogy az evi ketszeri kaszalas
hatasara a pillangos virago novenyek populacidinak nagysaga erOteljesen novekedett, a
pazsitfu-feleke a legkisebb m6rtekben valtozott, rnig az egyeb nOvenyfajok boritasa a
legnagyobb martekben csokkent a masik lc& kezeleshez -viszonyitva. Az evi egyszeri
kaszalas hatasara a pazsitftivek boritasi aranya novekedett, a pillang6s viragti novenyek
reszaranya hasonlOan alakult az ketszeri kaszaidshoz viszonyftva. A nern kaszalt
teriileten a pillang6s viragti novenyek alacsony boritasi erteleket mutattak, a
pazsitffivek Altai boritott terulet viszont jelentosen megnett a masik ket kezeleshez
viszonyitva.,
IVIARGOCZI (2003) bugaci homokbuck.as teriiieten veuett esettanuIrnany
tapasztalatai alapjan arrol szamol be, bogy lea az adott terrn6helyen potencialis
termeszetes gyeptarsulas dominans faja sikeresen telepithet6, akkor igen gyorsan ki
lehet alakitani a fitoeondzis "alapvazdt", arnelybe term6szetes titon betelcpiilhetnk a
tovabbi tarsulasalkoto niivenyek.
Anyag es modszer
Vizsgalatainkat 2000-2003-ban vegezt(ik a DE ATC Karslgi Kutat6intezeteben. A
teljes
kisdrlet egytenyez6s, harom kezeleses, tiz
allitottuk be, egymas rnellett fekvo 3x1 hektar 2000-ben miivelesbol kivont
szantdtertileten.
A kiserleti helyszin 1986-ban feltort egykori gyepterillet, melyet cickafarkos-ftves
szikes puszta (Achillea-Festucetton Pseudovinae) vesz
csapadelaisszeg 503,4 mm;
A kiserleti tertilet klimatikus aclatai (50 eves
evi csapadekos napok szama 83; evi kozephornerseklet 10,6 ° C; evi hasegnapok szama
27.
A kiseriet megkezdestk_or a 0-10 crn maysegben vett talajmintak laborvizsgalati
eredmenyei: p1-40): 5,36; yi: 11,9; KA: 51; ossz so %: 0,03, 11„ %: 2,15; NO3-N
mg/100g: 2,56; AL-P205 mg/ 100g: 3,82; AL-K 20 mg1100g: 35,4.
A terilleten a kiserlet folyarnan es az azt megetaz.6 harom evben nern vegeztek
tapanyagvisszapOtldst es ontozest,
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A kfserlet kezelesei:
kezeles: E-vi ketszeri kasz 'alas (2K): Minden kiserleti ev rnijus 20-25. es augusztus
15-20. kOzott kaszaltuk az ezen kezeles ismetleseinek helyet ad6 egy hektaros
tertiletet.
2. kezeiis: Evi egyszeri kasz412is (1K): Csak indjus 20-25, kOzort kaszaltuk Ie ac egy
hektarnyi teruletet a rajta randorniziat tia ismetlespareellaval egyat,
3, kezeies: Nern kaszalt terillet (OK): A kiserlet kezdete Ma a tertileten keletkez6
fitomassza nern kertilt eltavolitasra egy hektár teraletr61, igy a rajta lev6
ismetiesekrol sern.
A nOvdnydIlornany conolOgiai felvetelezeset BaIazs-fele kvadrat modszerrel
(BALAZS, 1949) vegezttik minders ev majus 15-20. kazott 2x2 m mintatertileteken. Az
egyes nOve- nyfajok elnevezeset PR1SZTER (1998) konyve alapjan pontositottuk. A
niivenytdrsulast alkoto fajokat takarmAnyozasi sz,en -ipontok alapjgn csoportositottuk
BARCSAK et al. (1978) szerint: takarmany&tekii pazsitffivek, takarmanyerteka
pillangOs virAgti nOvenyek, felteteles gyomok, fehetlen gyomok. A kisdrIet adatainak
ert6keIeset varianciaanalizissel vegeztfik.

Er edmenyek
A kis6rleti helyszinen a vizsgalt kezelesek hatasara bekovetkez6 novenypopulacias
valtozasok hata.sakent a kiserleti idbszak v6gen melt c6nolOglai felvetelezes
eredmenyeit az /. tablazatban foglaltuk ossze,
tabitizat
A kaszalasok szamAnak h Vasa a novenyallomAny Osszetetelere miiveIesbol kivont
szintoterfileten (2003, Kareag)
Bo/165i ertekek, %
Kezeresek
1. 2K
2. 1K
3. OK
Sz135%

Pdzsitfiivek
Osszesen Al - ftivek SzAlfiivek
29,81
26,19
3,62
7,82
30,24
22,42
12,64
41.53
54,17
2,05
5,11
7,82

Pillang6sok
18.87
6,25
1,56
2,28

Felteteles
gyornok
32,45
36,25
34,92
7,31

Feltetlen
gyomok
1,56
3,62
8,15
1,42

A I. tabitizat adatai alapjan megallapithatO, bogy a takarrnanyertekt pazsitfilvek
boritottsAga tekinteteben a szignifikansan legnagyobb erteket a nem kaszalt teriileten
(OK) mertEik, arni azzal magyarazhato, Bogy itt zavartalan volt ezen betelepiilt novenyek
generativ fazisa, igy a magpergessel az egyedszaim novekedese. Megallapithat6, hogy a
2K kezelesnel mertilk a legkisebb szalfil boritasi erteket, ami ezen nOvenycsoport
alaesonyabb zavarasturesevel magyarazhatO.
A pillang6s viragu gyepalkotOk boritasi drteke a 2K kezelesndl volt a legnagyobb,
amely eredmeny az ezen nOvenyek nagy fenyigeny6vel magyarazhato.
Valaszithisithet6en a OK kezelesneI ugyanakkor azert men& a legkisebb erteket, men
az avarosodas es a nagytermetii gyomok miatt jelentfis volt az arnyekolas_ MATE et al.
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(1984) humidabb OkolOgiai viszonyok kOzett vegzett kisdrletiik soran, hasonla
eredmenyre jutottak a pillang6s virago gyepalkotOk boritasi viszonyait
A feltdteles gyomok boritasi 8rt6keit vizsgalva nem talaltunk szignifikans
killonbsdget a kezelesek kOzott, de e cseportot aikoto populaci6k tekinteteben azt
tapasztaltuk, hogy mig az 1K es 2K. kezeleseknel az evelo, fenyigenyes Achiliea collina
boritasi ertekei voitak a legnagyobbak, addig a OK kezelesnel az egyeves, a tomorodott
rdti szant6foldekre jellernz6 Matricaria discoidea boritasi eirtekei voltak a
legnagyobbak.
A feltalen gyomok boritdsi drteike a OK kezelesnel volt szignifiLins -an a legnagyobb,
elsasorban a Cardurts acanthoides boritasa volt jelentos. A legkisebb drteket a 2K
kezelesnel merttik, rely eredm6nyunk aldtgmasztja BASKAY-TOTH (1962) szakmai
velemenyet, aki szerint ezen sthros, t6Ievelr6zsas novenyek "talajba fojtasdnak" egyik
leghatekonyabb rn6dszere a rendszeres kaszalas.
Ajanlasok
Kfserleti eredmenyeink 6rtekelesenel figyelemhe kell venni, hogy a kiserleti terilletet
termeszetes gyepek Oveztek, igy a gyepalkot6 nov6nyek nagy mennyisegil szaporith
anyaga alit rendelkezesre. Olyan mtivelesbel kivont szantOterineten viszont, ahol a
legperspektivikusabb gyeptarsulas fajainak szomszeclos gyepekr61 torten6 betelepedese
akadalyokba uticozik, ott velemdnyunk szerint indokolt a gyomosodas megfekezese
miatt valamilyen forgaiornban 1v6, extenziv koitimenyeket tilr6 pazsialfajt telepiteni,
amit idovel az, anyaterm&szet Ugyis a helyi viszonyoknak legmegfelelObb
klimaxtarsulassa alakit di.
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