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A gyepAilornAny novenyi-iisszetetel4riek vMtozasa
A yegYes of venyi osszetetel6 gyepek florniinya tl,andoan vSitozik. A kedvezatien
valtozasok a jellemznek, melyet lerornlasgrak, vagy clegradaciajanak neveziMk. A
termeszetes gyepek lercrnmsat Altwban nehez nyomon kdivetn:, tekintettel arra,
bogy viszonylag hosszt-J idon keresztol tortenik es altalaban nincsenek mtgbizhat6
f4egyzesek az 6-vtizedekkef, esetteg 6vsazadokkaf fcoraebi nEirvnyi-fiforriZnyrrif.
A vetett gyepek lerornlasa szinte a szernUnk iLttara meg vegbe. NehAny even
radikalis vAitozAsokat tapasztaihatunk. A valtozasokat az oko igiai tEnyezok
es a gazdalkodas befo]yasolja. Az bkolagiai tenyezok kOzdi az eghajlatot,
tn6ginkabb az egyes eveK idojathsat kE11 ernii(eni. Az egyinfist kovet6 aszalyos
ever hatAsara visszaszorulhatnak nagyabb fiivek, a
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csapadekos evek, vagy icloszako .k pedig eppen nekik, vagy esetieg a nagy
vizigenyfi Viros mfomoknak kedvaZnek.
Az eghajlal hatasara bekOvetktzd nllornanyvAltozas mellett a Lalajailapoc
vfiltozasanak kOszOnbet6 Allornanyatozas a jelent6s. A veteskor rn6g, iltalaban
kedvez6 takajfizikai ailapot a hasznAiat sorim Eakozatosan rornlik, a taiaj
tarnarodik. A fuvek jobban tolt r aok a rossz talajfizikai 61Iapotot, mint a
szanto101di nbvenyek, ennek eller i e re a talaj roinla leveg6zese es vizbefogatid
kepessege az egyik legfobb ok4 a novenyi Osszetete] romiasanak. Anglia'
ta.pasztaiatok szerint a talaj torni)rodesevel megjelent a gepben a sedbliza,
gumbos eesetpazsit, nehany szitty6 faj es a k6sz6 boglarka Hazai viszonyaink
kortitt a kOtOtt termeszetes pepek jellemz6 gyeptipusai is jelzik gyepek
talajanak tOmOdOttseget. A tarriodottseg nedves talajon korlatozza a gyep
hasznMatat is, vagy az Allati es a gEpi taposas tovabb tdrnariti a talajt, felgyorsitva
ezzel a gyep clegraaci6jat,
A talajallapot mellett a szakirodalom szerint a ta1aj savanyocVtsa es a
tapanyagkeszlet csakkenest jarui jelentelsen hozza a gyepallomany romliksaboz.
A gazdalkodas szarntalan eleme van hatassal a gyep niivenyi osszet6telere. A
tragyazas, az ontbzes, az ig6ny szerinti meszezes javitja, ezek tart6s thnaratiAs:- -i
rontja a gyepek allorniinyat. A hksznositasi rnoclok is jelentOs hatassal k)frnak. A
nillegeltetes kiiI6nosen tavasszal karos a novenyzetre, rnert a szivesen 'colt fajok
aranyat csokkenti. Ezzel szemben az"alul legeltetes" rem biztositja a haitaskepz6
szervak f6nyeliLask, ritkui a gep es nyitotta valik. A tartos kaszaliisos

hasznositas mel]ett a kisebb tamet6, a gyep aljat sarit6 ftivek fokozatosan
vi:;szasznru[nak, tart6s legehetes rnelleit a rnagasabb termet6 es termokApesseg0
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bokros fiivek boritotts5ga ]esz kisebb. Amennyiben a gyomirtas indokolt s az
elmarad, biztonsfiggal szArnithatunk a gyoniok terjedesere a gyep ertekenek
esokkenesere.
A magrol vetett 23repnovettyek kornyezeti ig6nye
A lerorniatt novenyzetti gyepek allomanyat legt'obbszar csak El- es pillangas
novenyek veteseve1 lehet feljavftani. Ahhoz, bogy ez sikeres legyen meg kell
szantetni a lerorrilfis kivaltd okait es id kell elegfteni a vetett magok e$ a kelo
novenyek kornyezetteI szembeni igenyeit.
Meiyek azok az igenyek, meIyeket a gyepesitesnel 5gyelembe ken venni?
A filvek es piliartgasok csir6zftsahoz, - mint ditalaban,- megfele16 h6mersekletre,
vizre van sziikseg, emellett a legtabb gyepalkoto fenyt is igenyel a csirazashoz. A
kivtrrrt horners6kIet a vegerficios i don kereszail biztositott. vizet a mag folyadek,
vagy legpara alakjabon kepes fe]venni. Ontaths nelkli1 a vizigenyt a vetesi id6
he Eyes megvalasztAsaval (lasd kesobb) Es a megfeIelo magaggyal tudjuk
biztosItani. A gyep szomgra az optimalis vetaagy niegfogalmazasaban nagyon
egetert a szakma. Eszerint a jO vet66gy biolegiailag beeredett, apromorzsas
szerkezetii, o1y mertekben torn6dott, bogy rajta setalva meglatszik a Mbnyom, pie
a cip6 nem slipped a talajba. Az ilyen magdgyba vetett mag hengerezes utan
talajjal van koriiiveve es nem iiregben fekszik, igy teijes feliileten keresztal veiled
fe] a vizet, ha ina'sbol nem a hengerezett felszinen lecsapOdio paraboi.
magb61 keit csirandivenyek gyors feji6desehez a kifejlett es rnegtelepedett
novenyek tart6s megmaradasahoz ja fizikai talajallapotra van sziikseg. A
gylikernek a fejlodesehez oxigenre vizre is sziiksege van. Ezt a ker felikelt a
szelldz5, JO vizbefogadd-kepessegil nem torndclott talaj tudja biztosftani.
Hazankban a gyepek talajanak 80 %-a kOzep kotott, vagy kotott talajokon
talitlhato, melyek hajlamosak a tbmdrodesre, kaIdnosen, ha a rendszeres
talajraveles (mint a szinten) a gyep sajatoss5gai miatt elmarad. A fenti
tulajdonshgokon tol a teumodOtt talajon pang!' a talajelet, amely tobbek kozdtt a
szervesanyagok lebontasat es a tapanyagok felt6r6das4t is akaddlyozza. A talajok
tomi5dOttseget, ahol erre szi1kseg van, a vetes eldtt kell megsziintetni. A felta]aj
tarndrseget a trcsas anlveld eszkozbk es ahol az hasznalhato az eke megsztinteti.
Vizsgalatok szerint azonban nem csak itt problema a tornadottseg i hanem az
altaIajban is, amihez altalajlazitasra van sziikseg. A megfelelo idOben vegzett
aitalajiazitSs vizsgiilatok szerint javftotta a talaj fizikai allapota't es biologiai
aktivit6sat. Reti szolonyec talajon hatasara a 29-56 cm-es talajretegben tobb, mint
ketszer annyi let a talaj gravitacios porustartalma (4,17 - 1,28 % helyett 7,08 -
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4,78 %). Ennek kaszonhet6en az eJs5 feloraban nagyobb lea a talaj
viznyeVikepessege (171 - 23,4 min/6ra helyett 199,2 - 43,2 rnmfora) es a
vizateresztes is magkisahh szinten alland6sult (3,6 mmiera helyett 7,2 mmlOra), Az
alta]ajlazitott taiaj szignitikLisan tobb CO2-t termeit es a 30 -45 cm-es retegben a
talaj cellulazhonto kepessege a tObbszorosere novekedett (11,36 es 0,01 % helyett
51,20 es 60,35 %, NAGY 1988). Oxigenen es vizen 051 a kelp es fejl6d6 novenyt
dipanyaggai is el kell ]atni. Hazankban a gyepek talaja aitalaban szegeny
tapanyagokban, tragyazasra a gyepesitesnel sziikseg van. Snerves tragyazasra
(istAil6tragyazasra) az utabbi evtizedekben nemigen volt pelda a gyepeken.
Haszniaata azert kivan karilJtekintest, rnert bar tapanyagai, mikroszervezetei a
gyep talajaba szuksegesek, de a bevitt szervesanyagok elbomlasahoz, a talaj
beeredesehez hosszabh idore van szakseg, masreszt az istkllotragya a berme
taldthato gyornimagvak mint meg tovabb gyoutositja az am6gy is Sltalaban
gyornos vetest.
Adottsagaink kozott a gyepesiteskor altalaban sziikseg van nitrogen-, foszfor-,
esetleg kaliurn-mtiitr6gya kijuttatasara is. KulOnbsen figyelni kell a fejl6dei fiivek - es
pillang6sok foszfor-ellatotts6gfira, hiszen a foszfor serkenti a gyokernovekedest.
Olyan orszligokban, ahoi a gyepek megbecsCiese kivala (nyugat-eurdpai
nrszAgak) a vizben oldodo foszfor mCitrilgyak ALL javasoljfik,
A gyepnovenyek ftlialAban enyhen savanyu (5, - 6,0 pH-j6) talajokon diszlenek a
Jegjobban. Amennyiben a talaj pH-ja ennei kisebb, sziikseg van a meszezesre,
kiilanbsen vetes el6tt, hiszen a savanyii talaj erOteljesen mersekh a lcorai
gyakerfej1[5dest.
Sajnos Magyarorszagon a rneszezesre a gyepeken sem nagyon figyeltunk oda.
Azokban az orszegokban, ahol meszeznek a gyepeken egy bizonyos mertekig (kb.
7 tfha meszadagig) egy adagban adjak ki a nieszet, Ha ehnel tobb kellene,
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probaijak a vetes sorEiba juttatni a meszet, vagy evente rendszeres mesztragyazast
vegeznek.
Ha ket vagy tabb novenybin all a gyep a novenyek versengenek egyrnassal a
n5vekedest es fejlodest segito feltetelekert, a tapanyagokert es a vizert. A
novenyek versenykepessege valtozhat a csirazastal a vegetativ es reproduktiv
allapotig es a kornyezeti feltetelektel fiiggoen is. A nbvenyek versengeset
befoly6solni tudjuk a megfele16 technologic val
gepnovenyeket kategorizaljak

aszerint,

vagy

gazdalkodissal.

A

bogy rnennyire kepesek eInyorrini

rnasnavenyeket. Eszerint vannak agressziv, kozepes es gyenge versenykepessegti
fi.ivek.
Ha e] akarjuk kertilni az agressziv ftivek eluralkodasat leheti5seg[ink van pl. a
vet6magkeverekben az ilyen ftivek csfraszarriat csoldcenteni, vagy a gengebb
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vergenykepessdge novenyek aranyat novelni. Megoklast adhat az is, ha az
agressziv favekkel szemben a pillangasokat Ogy segitjak, bogy a ftiveket segito Nmatragya' heIyett, a pillangasokat serkent6 foszfor-mfitragyat adunk. Agressziv
pi/lanes ellen Eppen forditva mtltragyazunk. Kovetett gyakoriat az is, hogy a
killibnbozo versenykepessegt1 ntivenyeket nem kenyszeritik sorba vetessel az
egymassal val6 versengesre, hanem szort vetessel rninden magnak biztositanak
val mennyi tenyesztertiletet.
Ha a nbvekedesi vagy fejlodesi erelyben vannak killonbsdgek figy segithetjiik a
gyengebbeket, hogy a gyorsan felnbvel novenyeket rendszeres hasznositassal
rbviden tartjuk fgy biztosftva pl. fenyt a lassaab navekedesiinek. Azonos
versenyhelyzetet teremt az is, ha elabb a lassabban csiraz6-fejI6d6 magokat
vetjiik el, =kid napokkal, esetleg hetekkel k6s6bb a gyorsan csiraza es fejlodd
nOvenyek rnagjait.
A finnagkeveraek iisszeallitasanak szernpontjai
A vetesre kerfil6 fu, vagy ftikeverek megvAlasitasahoz szarnos szempontot kell
figyeletnbe venni. IvEindenek eldtt agyepesites celj&ra. ken tekintettel teal -a. Ha
eltekintiink a specialis uepek (disz-, sport.., rersiived6-, gyiamolcsosok talajat
borito gyepek) letesiteset61, akkor a gazclasagi gyepek eseteben eMszor a
tervezett hasznosftasi mOdra kell figyelni, Legeltetesre lehetaleg alacsonyabb
terrnetti, slirG aliornanyt fejleszto fuveket es pillangosokat hasznaljunk.
KaszalAsos hasznositasra a nagyobb termeni, altalaban nagyobb termakepessegn
filveket ES piliangosbkat valasszunk. Keverack vetese eseten lehetoseg van arra,
hog killOnbozei fejl6d6si rinnusti nOvenyeket valasszunk. A korai
koran
magszarat bozo nOvenyek korai legeitetest tesznek lehetdve. A kesoi nbvdnyek,
ha az els6 nevedeket optirnaIis idaben hasznositottuk a masodik novedekben
hozzak a magszarat, igy novelik a masodik novedek terrnset, amedy hozzajdrul a
h a szn OS itasok kozotti egyerdetesebb ter mesmcgosztishoz.
A hasznositasi ceIndi kell figelernbe venni a gyepnovenyek izletess6get. Legelore
csak szivesen legelt nOvenyeket valasszunk. Ha szilA s, vagy szenakent tartositjuk
a gyep tearieset a kevesbe fzietes, de nagy termalepessegii novenyeket is
valaszthatunk. Legelokre ceiszerabb a gyorsan sarjadzo novenyeket vetni,
kaszalakra a hosszabb hasz.nositasi MI5 'Hiatt a lassabban fejlOdt1 nOvenyeket is
vethetjilk. Nem minden anal egyforman legel. A kanyarintva legeli5 szarvasmarlia
jobban lelegeli a magasabb fuvet, mint a juh, atnely a kisebb termera ftiveket
kedveli. A flivek nem egyforman viselik a legeltetest. A juhok may harar6sat pl. a
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trancia perjt, vagy a red komficsin nem tdrik es elobb, vagy utObb kipusitulnak a
izytpbal.
Fla nag termesek elerese a Del, akkor a nagyobb termOkepessegO, az intenziv
trapa'zast megnaiAlo fajokat es fajtakat valasszunk. Mers6keitebb
tennesszintekre megfeieli5ek a kozepes termesii gyepaIkota•,
Szempont lehet a fiikeverek 5sszeh'ilit6s anal a gyep varhato hasznalati ideje.
Amennyiben a gyepesitest a szantafoldi vetesforgaban csak 2-3 evre tervezik
valazthatunk rovidebb let filveket az angol- es olasz perjet, Ha hosszti
elet.6nek szeretnenk a letesitendo gyepet mindenkeppen eveir5 fuveket
vdiassamk. A kaszalt gyepeknel fontos a betakarithatos4. A rm:itrggyazott
gyepek else) nbvedeke (magszaras terrnes) konnyen megd51het. A rugalmas szani
iigynevezett Rvazaikoto" fiivek kepesek a termest allva tartani, fay csokken a
betakaritasi veszteseg (ilyen fu lehet p1. a csomos ebir).
A teveketien, tonmodott talaj szerkczetenek javitasLra az crotches, this
rioakerzetii, melyen gyOkeredzo Iiivek a legmegfelelnbek (sajnos rL c eelra
legmeRfelelobb francia perje melt 6jabban nern lehet beszerezni),
A gyepesites eelja u tan a gyepesftendO terfilet okolOgiai adottsagaira ken figyelni
a vetelid6 fajok es fajtAk kivalasztasanal. Hazai viszonyaink kazott az akologiai
adottsagok koziil elsi5sorban a vizellatotts4 (arneiy limitale tenyez5) az, amire a
keverekek Osszeitilitasanal figyelemmel keli lenni. Mint a korAbbi fej zetekbLn
lattuk, a vizellatotts.ig olyan fontos tenyez5, bogy ez alai* kategorizaljuk a
gyepek fekveset es a vizigeny fontos ertekrrierd a fajok jellemzesenel is. A jnbb
vizelIAtottsAgot igeny16 novenyek aitalaban nagyobb terrriOkepessegilek, a
miltrgyitzast jpbbEn meghAleiljalk, noveciekenkenti termestik az ev saran
kJegenlitettebb, A nagyobb csapadelai, jobb csapadekeloszlasti, vagy magasabb
talaivizallasu terilletekre az Ode viszonyokat kedveld fajokat vaIasszuk. iikltalaban
az is igaz, hog ilyen aclottsAg6 terilleteken biztonsagosabb a keles es a vetett
noverlyek rnegtelepedese.
A vizellatottsag mellett a talajadottsagok is segithetnek a kcvcrekek
osszeallitashban. Igaz ugryan, hogy a veteshez aitaiaban megfeleld agrotechnika is
parosul Cpl. tragyazas, esetleg meszezes), amely a talaj kedvezotien tulajdonsagait
megsziintetheti, vagy mersekelbeti, a talaj kotottseget azonban kevesbe, így a
keverek valtozhat aszerint, hogy hornok vagy peldaul nehez agyagta]ajra
A harmadik lenyeges szempont a keverekek osszeillitAsanai a novenyek
t,Elajdonsdga. A szamit5sba vehetc5 neivenyek kiilonbaznek padaill a renyigeny, a
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vizigeny, a t5panyag (rnitrElua) igeny, a tapanyagaranyok (a faeleknek
elsosorban nitrogenre, a pillanOsoknak elsosorban foszforra van sziiksegiik), a
teialkisig tekinteteben. A vegetacias iclo'szakban mAs a fejlociesi ritmusuk. Mas a
terrnetiik, felepitesiik, arnely kiiIdnbozo hasznositasi madra teszi Oket a
legalkalinasabba. Wiltoz6 a nOvenyek beItartalma, Izanyagaik esetIeg csak
bizonyos hasznosftlasra teszi clket alkaImassa. Mint korabban is ernlitettiik triL's
nove,nyek tgrsulokepesse2e, A fiivek agresszivitasat a keverek fajainak
megvalasztAisLval es megfelelo agrotechnikval mersekeihetjtik, es ugyanigy
segithetjiik a keverek gyenge versenykepessegil tagjait,
Figyelenlbe kell venni a keverek Osszeallitasain0 a gyepen aikalmazando
agrotechnikkit. T:igy tunik , hogy a vilagban visszaszoruli5ban van a nag y rafenditasi
szintx1 gyepgazdaJkodas. Nernesak gazdaSagossagi, de kornyezetvedelmi
szempontok is hozzdjarultak a magas N- adagok merseklesehez a gyepek
miitragyziz(isaban. Az ernlitett szernpontok miatt egyre nagyobb hangsfilyt leap a
nemzetkbzi gyakoriatban a nitrogen mihragya- adagok reszbeni helyettesitese a
pillangos navenyek altal megktadtt nitrogennel. Sajnos hazankban edc ig nern
voltak jelerttc s vizsgalatok a pillangos novenveK hasznalhatosAgaroi es basznarai
gyepekben- Amennyiben a kutatas maid a gyakorlat haznnkban is bizonyitja a
pinangesolc elorlyelt a gyepekben a keverekek : Osszellitasakor ezt figyelernbe
]ehet vermi.
A korabbi hazai irocialom a fiikeverekek osszeallitasahoz iranyt mutatanak
javasoIta a pepesitestiez kazeJi gyepek tanulni5nyozasat, mivel a kozeii
gyepekben j451 virula fajok bizonyara jal megtelepithetok az iii gepesitesben is.

iris

Ezzel alert oelszerii Ovatosan banni, men az okologiai viszonyok meg

tavoisagOn held is nagyon valtozatosak lehetilek (pl. nagyon heterogen talajok,
kiiionbtati vizellatotts6g), rnasreszt a gyepesit6sseI p6rosul6 talajmiiveles,
tragyazt'6, elter5 hasznositas egeszen eiterd inikrookologiai viszonyokat
teremtbotnek.
Altalaban igaz az a rnegailapitas is hogy lehetoseg szerint a hazai

es

a

tajegysegb61 szhrmaza faitait hasznaljuk a gyep nOvenyeinek. Ezek jobban
alkalmazkodtak a helyi viszonyokhoz. Sajnglatos mOdon a gazdalkodAs gyakorlata
fajtAk helyett 'Beg napjainkban is fajnkban gondolkodik. Ennek az az eredm6nye,
bogy a vct6magforgalmaza'sban is szinte kizarolag a fajOkat jelalik rneg.
Az eI6z6eken tut befolyssaI lehetnek a fi:ikeverek bsszetetelere a gazdasagi
felteteleic (gapellatottsag, a tapanyaggazdalkOdas szinvonala) es olyan sayttos
koriilmeflyek is (pl. termeszetvecielmi eleifTgsok), arnelyek tilthatjak, vagy
cloirhatjAk a vetendor nEivenyeket (celifoIchin mar ma is taIkhatunk erne
peldakat).
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Javasolt &vepkevert kek
Mint az el6z6 fejezethen Wtuk a keverekek.6ssze6111/As6t nag -yon sok szernpont
figyelembeye-leIevel keil ve. gezni. Ha rnar kiatakult a szArnitasba veheto fajok,
esetleg tajtik szAnia, azt ken e[cionten, Logy rnelyek keriiljenek be a
vet6inagkeverekbe. A gyepesiteseknel alapvet6en let elkepzeles ervenyesiii. Az
egik el 'aterbe he]yezi az egyfajjal tartend gyepesitest, a rriasik jobbnak tartja a
t(ibbfajCi keverekek alkalmazasAt.
Az egyfaii:i gyepesite$ e]onyei:
- konnyen meghatarozhato a "gyep' igenye (ta]aj, viz, tApanyag sth),
egyszerti a vet6magnorrna megfiliapitAsa,
nern veszeiyeztet az el5re nern I6that6 faalionnany-valtozas,
- az elso nbvedekben konnyebh a hasznositas idejenek mega'flapitasa.
Az egyfaj gepesites hatrzbyai:
- ha az adott faj

telepithet6 meg sikertelen a gepesite,s,

a novenyAllomany mindig ritithbb, mint a kevert gyepekben,
- a termett fti takarrnanyerteke kisebh, mint a kevert gyerke,
- a vetett u pusztuliisa utat nyit a gyomosoclAsnak,
- a naveny nem kepes az adott terfileten elerhet6 termesztesi feltetelek
maximalis kihnsznalasa'ra,
- a killEinbdz6 novedekek terrnesenek arAnya kevesbe szabalyozhat6,
szarazsag,
- a kOrnvezeti felteteiek valtozasara kevesbe tud reagani
vizbeiseg, rnelyebb vagy magasabb legeltetes, valtoz6
tgpanyagellatas, sth.).
Az egyfajjal tartend gyepesit6snek a tent;ek niiatt viszonyiag keves a szakmai
indokoitsaga. Eddigi ismereteink alapjan ket esetben indokolhata a hasznidata.
SzelsCise'ges viszonyok koiatt . j6, .fia egyetlen nOvenyt hasznalhatunk. Erosen
vizeny6s teri3leten pl. indokalt lehet a tisztavet6sii zOldpantlikafii gyep. Az er6ser
szadas 9 pH folOtti szikeseken a sziki mezprtzsit lehet az egyetlen f 1

,

amelyik

rnegel (ha eloteremtheto a vetamagja). Ugyancsak kedvez6 lehet a forrO levees
szaritrn6nyok el6hIlit6sara tefepftett, nagy termokepesseg6, egyfajli gyep (p1. zeild
pAntlikafa, magyar rozsnok, nadas csenkesz).
A gyepes szakemberek

tfthen t6mogatifik a tbblifajti gyepesitest. Ennek

elf3nyeit az alahbiakban foglalhatjuk ossze:
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jobban alkalmazkodik a kevesbe ismert korillrnenyekhez, igy
biztonsagosabb a gyepesites,
sCirabb Allornkinyt kepez, mint az egfajit gyep,
- a vegyes nOvenyzet rniatt johh a termer takarrnanyerteke,
valarnely fu kiritkulsa eseten a tObbi faj atveszi annak helyet, nem lest
nyitott a gyep, nern fenyeget gornosocgis,
- jobban kipes kihasznilini terrneszt6si feiteteleket, igy Litalaban
nagyobb a tertnese,
szabalynzhai6 a novedekek terrnesenek arAnya,
- a feltdteJek valtoz6sara rugalmasabban reagal, stb.
A kever6kek liatranya, hog y:
- nehezelihen hatarozhato meg a gyep igenye,
bonyoluitabb a vet'dmagnormAi, fokeppen pedig a vetdmagok ariinyait jai
rneghatirczn[,
- bonyoluItabb a hasznesitgs opt; m6lis idejenek rneghatfiroza'sa (a fiivek
bugazasa rnas-inns idnben tortenik),
- bonyol-ultabb a fi'i'Lllomfiny clinarnikAnak tvititozsanak) szabalyozasa
az agrotechnika eszkezeivel, stb.
A fentiek ellenere - 6gy gondolom bazai viszonyainkra is aclaptalhato az a
nyugat-europai rne&digyeles es megAhapittis, miszerint a vetett fajok es fajt6k csak
kism6riekben befolyLsoljak a regebben vetett gyepek novenyi osszet6telet, az
egyes novenyek aranygt es a gyep termeser (az Kiralysagban pl. csak 5
%-ban). Az emllieti tulajdonsrigait a gepneX sokkal inkabb meghatairozzak az
urr]kod akoi6giai adottskokat es a gazdalkods modja (az EgyesuIt
Kiralysfigban 95 %-ig).
Mieldtt a gyepesitdsre javasolt nbvenyeket ismertetjulc meg ket dolgot keli
enillieni. Az egyik, bogy a gyep a vetorriagforgalmazAsbari is "mostoha gyerele, igy
gyakran eldfordul, bogy a vetOrnagok hozzaferhet6seget is figyelembe kell venni,
inert nern minden ter -vezett nove- ny magjat letiet beszerezni. V6gi.11 hangsfilyozni
kell, bogy receptet a vet5rnagkeverekek assze4liitasahoz sem lehet adni. Deg, ha
arm gundolunk, bogy hanyfele lenyezo befoiyasoija a keverekek osszeallitasft, Az
iranyelvekei az adott korinmenyek kdze aktualizfilni keIl, ami mindenkeppen
sz(iksegesse teszi a gyepesitendd teriil.t alapos megisinere - set (elerhett:i
dokumentumok ianulm'anyozasa - talaj es egliajlati adatok, heiyszini szerniek,
korabbi gazdglkodasi tapasztalatok sib).
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A gyepnovenyek ismerete vagy kiserleti eredrnenyek alapjan tobben keszitettek
javasla tol a gyepesites fajaira. AjaniAsaikban az a kOzos, hogy a terblet hidrologiai
(vizeHtottsagi) viszonyait es a hasznglat rnbcljat rnindannyian figyelembe vettek.
(1., 2.. 3., tAblazatok, BARCSAK 'es KERTESZ 1986, NAGY Z. 1988),
VINCZEFFY (1991) a H'it6rsit6si kfs6rietei es izeini ,gyepesitesj tapasztalatai
alapj2Th a javasolt novenyek keverekeit es a vetomagnorma iranyszSmait is
megadja (4. tablazat). NAGY Z. (1988) 8 killanboz6 talajadottsagra es a
sz51601tetvenyffk sorkozeinek gmesitesere ati kort . e konkret keverekeket.
A vet6rrlag mennyisege
A gyepesites celja minders esetben a sure t8matt gyepallon-nThy kialakitasa. Ezt
,

nagyon sok tdnyezo hefoly5solja (idC[jfirs, talaj, veto5gy stb.), de az alapot
mindenkeppen a veEetE mag, belyesebben a csirakepes rnagok szama adja meg.
Egy fajjal tarten5 gyepesites eseten az ajaniott hektiLrhnkenti csfrasztim 10 es 100
kbzdtt valtuzik, kevere.kektiel.ez dltalaban 20-30 milli6 kOzbtti. Ha egy

szflzaleka marad meg az elvetett csfranavenyeknek, akkor az 2-300 czer nav-enyt
jaeni hektironkent. ivlegfigelesek szerint nehany hanappal a vetest kovete'en a
ncivenyeknek 15-25 sarizaleka rnaradt rneg. amely egy ev mulva 10-15 szazalekra
c.sett v;ssz-a. A gyepesftest kovet6 beallt uepallarnany ndgyzetmeterenk6nt 50000000 vegetativ hajtfist fejleszt, arni kivecli a gornasada8t, vedi a talajt a taposas
j5r6 tiprastal es jó alapot ad a kesobbi evekre. A csirazast kovet6 ido'szak nagy
egyedszArna rnindenkoppen csOkken az evek rriUsaval. Ez ellen a hosszabb
elettartaimf) fajok kivalasrffisaval, kOlonOsen pedig a szakszerii a'po3assal es
hasznosithssal iudunk vedekezni.
A killonbaz6 novenyek tisztavetese eseten javaso:t hektkonke . nti csiragzarnot a
mag nag-ysAga alapjan hatirozzak meg. Ennek Ekz az alapia, bogy minel kisebh a
mag, annal kevesebh a magban taialhatc5 tartcOek tapanyag, annai kevesbe
elelmes a nsfrandvdny es ezert annal tobb csfrakepes inagot kell vetni a zart
allornfiny kiaiakitoghoz (5, ttibifizat),
A vet6rnagmennyiseg meghatarOzAsakor a javamlt csiraszam mellett a vetdmagok
ezerszemtbmeget es haszndlati erteket ken figyelernbe venni. A ,./eti5rnag
haszniiIati erteket, mint rninden tniis vetamagru'il a tisztasag 6s a csinak e- pesseg
szorzlta tLdjE az a k-Ibbi keplet szerint:
tisztas4 % x csirkOkepesseg %
Hasznidati ertek % =
100
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1, liblIzat. Legeld rfpasi geepen eliMordul6 6,s a telepitesbez javasolhatO novenyfajok

A gyeptalaf fekvase
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nAdas csenkesz

Nedyes

Vizerlyds

5zarvaskerep
dveld. vOrOs here
komIi5s luccrna
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r6ti pele
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zOki pant1ikaft1

tarackos tipparr

rclocsri kerep

Barcs4k 6s Kertdsz 1986,
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I tAblz..at. Rdt tfpusx1 gyepen 66foridubo ds teiepluesehez javasolhatO no.vdnyfajok

A gepTalaj fekvese

SzAraz

Ode

Alif6

FiLlangds nOv6ny

rnagyar rozsnok

vdrOs asenkesz

feh6There

sudar rozsnok
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szarvaskerep
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reti csenkezz
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angol perje

szarvaskerep

c5orn6s eOir

vtirOs csenkesz

eve[t5 vOroshere

nddas csenke,sz
Nedves

korniiis lucerna

zinc' pdndikaill

tarackos tippan

r6ti csenk-s.z
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ecseip6zsit
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Barcsdk e Kendsz 1986.
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d-172M
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22 alatt
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Magyar 1-0450-01(
Angot pefie
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Relic enkOz
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Wuras cseakesz
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Aranyzab
So.4t..1 c&.t.r."z.
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Meg kell jegyezni, hog a filmagvak csfrakepessege du-alas alatt altalaban
erf3teljesen csbkken, a harmailik evre esetleg 50 % a1a, igy a gakorlatban mindig
celszer0 elvegez-ni a csirgztatast az ide vonatkoza szabvfmyok szerint.
A hasznalati erteket ismenie. vaiamely novenyhektAronkenti rnagmennyiseget egy
keplette] hat6rozzuk meg:

(1216ru

1,

g kgiria = .1.crkepes csfra (millioilla) x E-Zerrnagaintg (gr)
hasznglmi

enek %

Peldaul a re ti csenkesz eseteben, ha a tisztasAg 96 %, a csirakepesseg 90 %,
96 x 90
A hasznAlati ertek =

— 86,4 %,
100

100
A tisztaveteshez sztiks6gcs vet6rnag-- . 20,0 x 1,5 x

= 34,72 kgla.
86,4

Felvetadik a kerciCs, hog a gepkeverekek Eimag osszetetelet hogyan hatarOZZUk
Meg. Az egyes kornponensek kiva' nt horitottsa'gi sthza]eka alapyrn megosztva az

egy hektarra eloiranyzott magmennyiseget, nag on tort kepei kapunk. Az azonos
versenylcepessega, de elter5 ezermagtamegri novenyek kozatt ugyanis kedvezabb
helyzetbe kerEilnek a konnyebb rrLagv i novenvek, inert tobb csirk vetiank beli5liik
hektaronknt. Erniatt foltetlen a tervezett hektronkenti csfraszaniot osszuk meg
a fajonkent tervezett boritottsAg aranyaban Cs az igy kapott csiraszhmokra
szainftsuk ki a keverekbe sztikseges vetamag-mennyisegeket.
A kiszarnitott magmennyiseget azonban csak irahyrnutatbnak kell tekinteni, Inert
ezt ad ott kOrtlimenyek kOzott szamos tenyez6 modosithatja.
A gyepek 0616 tdrsuIbk6pessege miatt az agressziv novenyek vet6rnagmennyise'get is keverekben celszertl korliitozni, 61talAban max, 20-30 %-ban.
Ugyanakkor a kbzorribos, vagy gyenge versenykepessft:i fajok magiAt ce'iszerl a
sziimitott ertekhez kepest megemleni 25-50 %-kal, ha agressziv faj is van a
kevereleben.
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Egyes szerzok a keverek fajainak hektaronkenti magmennyiseget a novenyek
kozotti versenges miatt 10-20 %-kal javasoljnk megernelni a sz6mitott ertekhez
képest.
Mindenkeppen figyelni ke]i az egbajlati adotts6gokra, Ha a vizellatormig
bizonytaIan indakolt a vetornag mennyisegenek novelese. Ugly ancsak
biztonsagosabb a gyepesites, ha kedvezotien talajadottsjg6 (pi. szikes)
terWeteken enieljuk a hektAronk6nti vetoraagnormat. Arnennyiben jó
vet61.kgat kialakitani maradhatunk a kiszAmitott Inagrnennyis6gnel, de ha nern,
(igy a vetolgy hib6it (ureges, rogas magggy) kompenzalhatjuk a magmennyiseg
novel6sevei.
Jelent6s mertekben befolyAsolia a vetend6 rnag mennyiseget a vetes rnidja, vagy
ink6bb eszkoze. Az ditalAban hasznalt gabonavetdgepeldwi szernben a specPAlis
apromagvetagepek magadagokisa precizebb, vetesi melysege egyontetiabi -3,
magtakarasa igy kevesebb vetornagMI ugyanannyi mag kel, mint a nern
specials vetogeppel vetett nagyobb. magmennyisegbol.
Vfgi.11, de next utolso sorban a gyepesites m6dja szerint is valtortatnunk kell a
vet6mag mennyiseget. Telepitesnel a javaso]t csiraszarnot fatetlen el ken vetni. A
gyepek felalvetesenel azonbnn amikor szgrnitunk a jelenlegi gyep hasznos
,

novenyeire is, csakkenthetja a vet6magnormat.
Mint iranymutatast elfogadliatjuk a fel magrnennyiseget. Aszerint azonban, hogy
milyen mertekil foltilvetesre van sziikseg VINCZEFFY (1991) tovdbbi
killonbsegeket test. Allorn6nykiegeszitei feiiihretesnel 1(3, Allorn6nyjavito
feltilvettsne1 112, allomanyfeKijita fellilvet6sneI 213 magmennyiseg vetEset
j avasolja.

A veitEs ideje
Az optinialis vetesi idot
eI, hog a csfraashoz es a keld nOvenyek kezdeti
fejlade. sehez szOkseges feItetelek mikor adottak a .leginkgbb. A legfontosabb
felteteIck a megfeleld h6n-lerseklet, a .16 vizelIatottA a 6-s a minima.lis gyomosodL.
Ontoz6ssel bLmikor vethet0 a gyep. OntOzes nelkiil tavaszi (rneginkabb a kora
tavaszi), nyarvegi es keno 6szi vetesrol lehet szo,
Tavaszi vetesnei a gyep hasznosithatja a thrall tell esapadekot, igy foleg a kezdeti
fejladesre kedvezdek a feltetelek. Lehetaseg szerint minel korabban vessiink_ A
tavaszi vetes legkesdbbi idopontjAt a gvep "gylikervditLsa" alapjan hatarozhatjuk
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meg. Gykei-%., 6[6snak nevezzilk a ftivek fejlodesenek azt az ithiszakat, arnikor
bokrsodEisi csornOpontbni kifeil6cinek a j5rulekos gyOkerek eis a jar -u:ekos
hajtAsok. Ekkor a noveny nagyon 6rzekeny a j6 vizellatottsagra. Ha a gy6kervaltas
a szaraz nyari idOszakra esik (ez legkoribban is L - Junius kOzepeto[ jelentkezhet)
sik:fi -tt)en Jesz a vepesites, A an k6n., 61t;-5s a vetest koveto 7-8. heten k6vel.kezik
be. igy mindenkeppen Onius kOzepe eldti 2 llonappal kell faldbe kertilnie a
magnak. Ez azt jelenti, bogy, aprilis kdzepe.ig fOltetlen ei kel] vetni ffepet.
Tapasztalatclk szerini ziem lehet eleg koran vetni, meg az is elkepzelhet6, hogy
efiyh6fe 2 . 7cycis talajba vetiiika znagat

Szarazabb fekvesti terukteken bizonytalan a tavaszi vetes
Konnyen
szilradO talajokon (hornok, tozeg) a h6sveti (bdjti) szelek kiszarithatjak a feltaiait
es meghifIsithatiak a gyepesitest. A u ❑ rs kezdeti fOveknel (anga, ciasz
perje) keveshe kockazatos a tavaszi vetes, a ]assn kelesti es fejl6c16sij fiiveknel
azonban lien) elegge biztonsagos, A tavaszi vetes hatrilnyalent emlitik, bogy a
fuvek nen- esnek at az ev folyanifin a jarovizacion, ezert nern fejlesztenek
rrr
ra% igy mers6.keir rxa e1. 6vi terrres, igyanakkor &c3. gyomosodasra ken
szamitani, arni elnyonthatja a kelei fiiveket.
Nyarvegi gyepesitesre augusztus vege es szepternber eleje a legmegieleli5bb Ida.
A kora eiszi esok miatt csak ritkan bogy nines kell6 neclvesseg a
alafban, ez6rt hizIrlyas a k-eies, A nagycbo gc:idot ditalkan az- a4-ozEcc, i'rugy
na Lyon rich& optimalis vett5Agat kesziteni. Nyarv6gi Kve.pesitesnel a gybkenthltas
mindenkeppen kiegyeniftett vizelidtasnAl l erui sorra. Ha megkestink a vetessel
tei beallta elatt nern tortenik rrieg a gybk&valtas, Legkes6bb szepternber
kozepere el kell vetni. Ny6rtit6i vet6st kovet6en a novenyzet Etesik a jarovizacion,
a kavetke.z6 evben mar rnagszarat hoz, igy szertncses esetben mar teijes termest
kaphatunk. A nyanitOi gyepesites elanye, hogy az 6sz foyarnan nem of in nagy a
gyornosod'as vesze)yc /mint !avaszzal. Prob)ernz Jehet a pill angasak teiallosigaval,
amennyiben kesi.5n kel a novenyallornany es a heref6lek nern tudnak eldgge
uneger6s6dni. Ugyanez a favek esttehen kevesbe lehet probiLna, tekinteLtei arm,
hogy a fbvek kevesbe erzekenyek a fagyokra. ()Van tertiltteken, &hp] a korai
agryok gyakorfak, az leper E filego—fdifS, hag7 a ker-R- pfCaug-ersait t6Tcitliarr
vetjuk a friss kelesu g-yepekre,
Ha a talai kes6 6sszel is rn&eihet6 lehet6seg van az 6g -ynevezett "tel ala"
te3epftesre. A kesd 6sszel (lehet6ieg minel ke'sobb) elvetett filkeverek a hideg
miatt mar rem csfrazik a vetes eveben, hanern csak a hoolvadast kovetoen, Az
olvaais niindenkeppen optirntIlis vizeliatottsagot biztosit, Az is elafordulhat, bogy
mar a ho alatt kicsirazik a mag, 1gy mindenkeppen kivedberok azok a veszdyek,
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atnelyelc rnegkesett tavaszi vetesbOl, vagy a varatian ke's6 tavaszi szarazs6gba
erednek.
A vet& m6-clia
aszerint kell rnegitelni, hogy mennyiben sikeriii a
A Eikeverek vetesi
melyseghe ve.tni, algal a csirkis feltetelei a
magokat a szLnugra optimEi
legirt‘Cabb biztositotta -k, A oepkeverekek AltAban l s vagy apro magokbal
,

allnak, i f rem szabad azakat melyre vetni. A gyepesitesre szant rnagrvak
optimMis vetesi rnelys6ge IV es 2,5 cm kbzott van. ideglis a teriliet vIzeilata.sa
akkor 0146r a feltiletre szart inag is megfelti6en beaiit gyepet eredrnenyezhet,
hazAnkball flyer' koriiImenyeket azonban nemigen taialunk. Igy rnindenkeppen a
talajba vessOk a moot_ A vetesi rnays6get vizs0.6 kisirlete.k szza -int s felszinre
szo'rt m ago61 jobban csir.fizott a 0,5 cm-re, maid az 1 1,5 c. -re Veteti /Dag. 2 cm
-

foleitt peciig mAr ism61 csokkent a csirazott inn sazalEka. Aitaionn igaz az, hogy
az apro toagokat sekelyebbre, a nagyobb rnagokat meiyabbre vessuk. Azok a
rnagok Ainelyek a csirazLhoz fAnyt is igenyelnek lehetoleg ne keraljenek 1 cm alA
(pE, red perje). A 5ekelyre vetett magok a to]ai kiszaradAsakor nem kapnak
e legend6 vizet a c3ii- A2Asiiii-a, vagy k6s8bh a csirarrOveny nom jut vizhez As
elpusztul, ezert a szarad6sra hajiarnas teruleteken, vagy taIajokon tazeg)
lehet6s6g zerint a melyebb vetest v6lasszuk.
Ha a kevaekbe kerult magok optimaiis vetesi in4.4rs6ge jol elhatarolhat6 ceiszer4
a rnagokat 2 max. 3 menetben, a nekik i egniegfele16bb melysegbe vetni. A
tobbletkbltsegeket a biztonsjigosabb teiepites vagY fahilvetes kompenzallta_tja.
A vetes eSzkOzeit tekintve evtizedekkei ezeldtt a legrnegbizhat6bb a kezi vetes
volt. Kesobb a gabonavetesre kAszitett univerzAlis vetdepekke.1 retettek, majd,
megjelentek a specials aprOrnagvetogepek. Jakozben a gyakorlat tObbfele
eszkort is kiprdbidt a gyepkeverekek vetesere, igy pi. a 1:ntitrAgyaszerakat is.
Akiirrni is az eszkaz a eeJ uganaz kell hog ]egyen, a megadott vetotnag
rnermyis6get tgyealletesen, opt3n.10s m6lysegbe elvetni. A keverek kijuttatisanak
allandasitgat a rnegosztott rnagiada (apro- es riagyo l bb magok) nagyban segiti,
Egyenleteebb a mag eiosztAsa a terLieten, ha fe•1 magmermyis6gekkei ktresztbe,
maid h os szaba vetunk. Az optirmAlis rnelyseget a 01 eloke.szitett rnagggy As a
rnaysegtoft 15 veteigepek biztositjak. Megbizioth a vetesi rnelys6g, ha kdt
gy ilKish e ngerezes kozott vetjak ei a magot. A fuilek tenyeszteriket igeny6t a szort
vetes jobbAn kieiegiti, mint a sorbs vetes, Inert a sorokban sokkaI en5sebb a filvek
kozOtt a versenges, mint a sz6rtan vetett nose6nye.k kazOtt.
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Altalaban nehez a szaros, vagy szAlkas niagok (r6ti ecsetpazsit, aranyzab, franca
perjE stb,) vetesi m6djk megtal6Ini. Ezeknel meg ma is a ke'zi vetes a legjobb.
Kordb ban a vetes egyenietessegEt a vetend6 rnagok drazsirozLaval probaitAk
rnegoldani, de napiainkra nern alakult ki ennek gyakoriata. Erdernes szolni
a takaranovenyes gyepesitesrdl, ame]yet a korabbi ev -tizedekben gyakrabban
alkalmaztak. Ennek az volt a lenyege, hogy a teriliet jobb hasznositasA'ra es a friss
kelesn navenyek vedelrnere ritka ailarr, nyii szantafoldi novt'nyt vetettek. A
cakaranOvenyes gepesites elanye, hogy kedvez6bb a mikroktirna a gyep szamgra,
kisebb a gyomosodas vesthlye. nagyobb eves hozamot ad a terillet. Hatranya,
hog a takaronOveny konioly vetelytarsa a kei6 novenyeknek a vizert, a
tApanyag❑ kert es foleg a fdnye'rt, erniatt visszatartja, vagy elnyomhatja a kei6
raivenyeket. Napjainkban fly madon nemigen vetnek gyepet. Javasolhata azonban
a kannyen szgrada talajokon (t6zeg, futdhomok) es a szelveresnek kitett
teralezeken koratavaszi telepiteskor. Ha vetiink takaranovenyt lehetoleg gabonk
vessfink 113 magrnennyiseggel, 2-3-szoros gabona sort6volsagra. Kozvetlen utAna
vessiA el a klye p k eve re ket is. Torekedjiink a karat betakaritgsra (teljes gabonanove'ny i[6) Es viszonylag magas tarlaval takaritsuk be a takaronbvenyt.
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A GYEPJAViTASI, FELMT,SLSI Es TELEPiTESI MODOK
Ha a gyep nOvenyi allc.)rnAnya lerornlott gyepjavitassak, vagy gyepfellaijitassai
hozhat6 letre kfvfint nnvenyi nsszeteteiii gyep. Gyepjavitasrol akkor beszeliink,
ha a megleve5, de valarnilyen oknal fogva leromlott ueren a novenyfillarnAny
kedveza megvaltozasat t.J.j lajok; vagy fajt6k bevitele (vet6se) nelkul erj -Lik el.
A gyepfellajitas szinten meglevo gyepen ttirte.nik oly motion, hogy vetessel fajokat
vagy fajtfikat visziink a ni5v6hyallomtinyba.
Gyeptelepiteskor a nem gyep (zOrneben z ir,tri hns_znositistii terilleten 36tesitiink
meghatarozott calai gyepet.
1:iiratelepitesrc51 akkor van sze, ha az eredeti gyep novenyallomanyat te/jesen
kifrtjuk es CI] naveny6liornanyt letesittink a heiyen.
A miepjavitAs
A gyepjavitas a novenyi osszetetel valtortatasanak hagyomanyos. vau klasszikus
madja, Azert valik sziiksegesse, inert a zsaroI6 ga.zdglkodas (pl. trk&zits
elmaradasa), van , a szakszenaien hasznositas (pl. tidl korai, vav kesai
betakaritds, kimerita lege/tetes stb,) eredmenyekent az ertekes
gyepalkotok aranya csb'kken a gyepben.
A gyepj avfras febetseges eszkOzei a batekonysag sorrendjeben: tragyazas,
szakszerii apolas (gazoli kaszalasok, gyornirtas, ally gyepek talajmilvelese)
Idmeletes hasznositas. Tragygzassal, eis6sorban N-miitragyazassaI a nagyobb NigeryCies nagobb term6kepessegii fffelek (pIi sovany csenkesz gyepen a red
perje) eiszaporodaAt segitjiik el& Ha viszont a pillangosoknak akarunk kedvezni
ceiszerCi ldsebb N-adagokat es tobb foszfor-nAttauat haszn6Ini. A gazola
kaszilasok beiktath'sfiva1 egyreszt az allatok altal le nem legelt favek, tovAbba
gyornok magerleJeset lehet elkeriilni. Gyornirtassal a mergez6, szilros vagy
kozombos gyornok visszaszoritas.at erj -ak el, igy adva 1ehet6seget a filvek
felszaporodAsanak. Az A116 (termi5) gyepek taIajmuvelese javitja a talaj viz- es
levegogazdalkoclasAt, ezaital kedvez az ertekesebb gyepalkotoknak. A kfmeletes
hasznosliassal e1kerijihetjiik a leginkabb szivesen legelt filvek, vagy pillangosok
kiritkulask A legeltetes es a kaszalasos hasznositas valtogatrisfival egyers6lyt
tudunk tartani a legek5i vagy kasz6I6 tipuszi nbvenyek kozott.
A gyepjavitas alkalmazhatosagat tObbtele szempont szerint iteii meg
szakirodalom. Az egyik ezek kOziil az ertekes fiivek es pillangosok borftottsaga
iavitando gyepben. Egyesek szerint, Ira ez eleni a 10-20 %-os ertaet. van
realitasa a javitasnak. Mjsok a nern kivanatos navenyek boritottsaga alapian Itelik
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ezt trieg, es azt mihndjak i ha 10-20 %-ban talithank iiyen novenyeket (pl.
tarackbUza, sedbi:iza) a utpben, akkor mar ne a javit6s, hanern a feltliitas mellett
duntstink.
A hagyonagnyos gyepjavitas els6sorban az 50-es evekig volt nepszeril, nag
tekintely6 hirdeloi JONES (1937) Es KLAPP (1938) voitak.
A gr'epjavicas eionye, hogy olcso, hiszen tuiajdonkeppen folyo raforditasok
(ternielesi kNtseg) eredrnenyekent erhettink el eredrnenyt. HEtranyai kOzott kell
emiiteni, bogy valamennyi kohkret problemara hem ail rendelkezesiinkre
megbizhato gyakorlati tapasztalat, vagy kis6riet3 eredm6ny, isy a kezeres hatisa
hiztrynsaggal flea] jelezhet6. el6re. Masik hatranya a madszernek, bogy 'assan
vezet eredmenyre, hisz a havenyallorn(my kedvezO valtozasa csak Cobb ev rrava
jelentkezik.
A uepfelii ji-tas
Ha a gyepjavitas nem jirhato (it, a v6rhato eredmeny nern 1 ielegit6, vagy rovid
id6 alatt szeretnenk a novenyi osszeteteit megvAltortatni a gyepet fe] keli u,jfrani.
A fel6jitas lenyeget az adja, bogy olyan novenyeket visziink (vetiunk) a gyepbe,
ainelyek eddig hiElnyortak, vagy alacsony volt a boritottsaguk. A fehijitas
indokakent a gyep alacsony termOkepesseget emlitik, de indokolhatja a nern
megfele16 novenyi dsszetetei (az ertekesebb novenyek hianya, a gyomoss6g, a
nem vetett favek maps aranya) a gyep nern kello zartsaga (alacsony boritotts6g)
gyep rossz milivelhetosege(egyenetlen, bolygatott felszin) stb.
A feliajitas sikere anon rntilik, hogy a vetett rnagok szArnara mennyiben sikeriil
kedvez6 feiteteleket biztositani, tovabba a kelp novenyek megenosi5desehez az
eredeti nOvenyallomdnyt mennyire sikerkil vjsszaszoritani vagy kiirtani.
A toreses ajratelepites
A felCijitas legkezenfekvdbb medja a gyep toreses f]jratelepitese, amikor az
eredeti gyepet talajmfivelessel (els6sorban szanUssal) irtjuk ki. I v konnyen
biztc- sithatjuk a vetett novenyek szarriara a kivant felteteleket. Az eghajalati es
talajadottsggok, vagy ru6s Auk miatt azonban el5fordulhat, hogy Igy meg blyan
gyepet sea] sikerult kialakitani, mint az eredeti gyep volt. Koves-sziklas talajokon
talajmii- velesre (szantfisra) nem is gondolhatunk. A 10 %-os vagy annal
meredekebb lejtdkan a vizerozia veszelye ruiatt nem szanthatunk. Teizeg talajan a
talaj kiszkadisa es a szeIerozi6 veszeiye miatt kockazatos a tares. A nehez agyag
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(ligynevzett pert) taiajokon a ttilsagosart nedves, vagy tu]sagosan szaraz talaj
sokszur Jehetetlenne teszi a szAnta- st,
A tires ifert szol az is, hogy a nifjveies csbkkonti a talaj szervesanyag-tartaltnat,
ami N-hiAnyhoz vezet, es ezt csak N-trAglza'ssal lehet rnegsziintetni. A fentieken
tcji meg Kell enallteni azt is bogy b6r hazarikban kiterjedt vizsg6Iatok a gyepek
novenyv6delmer61 nem folytak, a nemzetkazj irodaldrnbol tudjuk, hogy a friss
vetesil nbVenyek novenyved eime nem kidolgozott, pedig a Kvomosodas mellett
szknos, 16 thatatian elIeriseg" (kLrtevOk, gornbabetegs6gek3 k6rosithatjak azokat,
ami megi-disithatja a gyep toreses ujraielepitesenek a sikeret.
A gyep feitilvete'se
okiak hortak a felszinTe z
A tdresos Ojratelepitest nehezittl, van/
felialvete es gyepfelOjitas gondolatit. Ennek az a lenyege, logy a megievn
gyecciornrany kiirthsa vettink tij novelly eket a gyepbe. A fehliveteses
feirocis ]egegyszertibb mddja az Ogynevezett feltilszards, inikor a vetdmagot a
gyepre s•6rjak, es azok kedvez5 feitetelek (els5sorban vizellatottag) eseten
csirfiznak, majd megtelepednek. E.zt a modszert sikerrel alkalmaztak pI. Uj'ZelandhJn es Ausztraliabalt A nagyterfileta extenziv, zomeben hegyvicieki
gyepeket javitottA meg ropillOgeprol, vagy helikopterrdi vegzett feliilszarassal.
Az elszort mag talajtakar6s nelkiili csirdzasahoz csapadekos id jaras sziikseges.
Ez adott pl. Irorszagban, ahol az evi csapadek 1250-1500 mm,
A folyariatos es kielegito vizellatottsag nelkiil a feliiIszorassal vegzett
gyepfe16jftas bizonytalan eredrnenyeket ad. Ennek oka, hop: a feUilett .e, hull3tt
mag es a talaj kOzOtt nem ion letre megelelo kApcsolat a vIzeilAtashoz, tavabbA
felszin kiszkadasa a kicsirazott mag deszikkAci6jahoz (elszaraciasahoz) vezet_
Javithatja a feltilszi5rAs sik6ret az i:igynevezett "rata intivelesu, amikor az elszert
magokat aHatokkal (pl. juhakkal) tapostatjuk talajba, igy adva takarast a mag
jobb viztilatotts5gahoz. Hason16 eredrn6nyt ad a boron -61as, vagy mAs kOnnyii
tala'jrnti)'-vaes is. A fe)1:11szOras env masik hAtr4nya, hogy az eset]eg kikelt
ndvenyeknek versenyeznitik kell a megleva vegetaci6vaI a viz-, tapanyag-, es
fenyekikitottsagert, Ebben a versenyben a kelp Overly hatranyos helyzetben van.
igy ha riem szoritjuk vissza az eredeti riovenyzetet az, fijvetesti navenyek
megert5sOdeseig, a fehilsz6ras sikere flagon bizonytalan. Napjainkban, arnikor
mks gyepfel6jit'asi rnOdszerek is rendelkezesre aRlrrak a feliiisz/Oramak mesedek
lejtabn, csapadekos, vagy jó vIzeliatottsftg6 gyopeken iehet letjogosultsaga, de ha
a gyep zirt, a sikerhez a rnLglev6 vegetfaciOt vissza kell szoritard (kemiai vagy
mechanikai inOdszereldce1). Hazankban a feltilszOrtissal vegzett gyepfehijitasra J6
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plcia a Szarvason kidolgozott b6cli hares gyepfelLijitasi maidszer (NAGY Z,
1988).
I-t:
felCijitando gyep rniivelhetd
mag felszinre szarAsAnak hianyosskait
vetesseL, vagyis a inagoknak a t-c-Itajba juttatEis6val kiisz6bNlietjUk ki, Fe101vetesnel
sziin6sos gyeptaressei elientetben cslipan telifleti talajmilvdest ailcalmazunk,
amely ugyanolyan j6 eredrnenyeket adhat, sot bizonyos esetekberi eldnylisebb is
Jehet, Az erre iranyu16 Osszehasonlito vizsgialatok eredrnenyei a kbvetkezokben

foglalhat6k ossze;
- a humuszban (szervesanyagokhan) gazdag reteget a ft[ iieti nit've Les a
talaj felszinen tartja,
lejtOkbn feitileti milveles eseten kisebb az erazio veszelye i

szolonyeces talajon a jó tulajdonsagu gyepnemez (a talaj gydkerekkel
atszott retege) felszinen tarthsa szignifikansan jobb eredmenyt ad,
kedvezotIen tala$]Iapotban vegett saantas utan tabb maveIesre volt
sztikseg a inagAgykesziteshezi
feliileti miivelesnel a 0-5 cm-es reteg morzsalekosabb szerkezetii es tobb
nitrog6nt tartaImaz,
a fe[fileti nii velesi madok szanttishoz viszonyitva kisebb hatasfiak ar
vegetficiora (annak visszasznritas6ra, vagy kiirtsLra), in. ha azt
akarjuk, hogy szmotteva eredmenyt erjtink el, tabbszori mCivelesre
van szOkseg,
- az eldzo miatt a feliAeti milveles esetieg drags bb lehet, mint a szantas,
ezert a talajelineszites far szempontja az alka]mazhatosdg mel]ett

gazdas6gossAg legyen.
A fellilvete,s elotti feliileti talajraveles megvgIasztL6hoz alapvetaen a talaj
▪dottsfigait, t talaj 511spotat es a yep aliapotia kell figyelerobe vertni. A fehileti
mfivelesre t5bbtele eszkort hasznaatunk. A nem kel]Oen tart, Byer aliomanyu
gyepeken a fogasokis is megfeleli5 ]ehet. Zart gyepekre a szakirodalorn ketfelff
eszkazt aja'nl: a ta- rcstis eszkozoket es a talajmarat. tares& 1952-ben
rneg alig isinertek Europaban a gepek felitiftits6ra, az Egyestilt Allatnokban
azonban a leggyakrabban ezt hasznaltak- A gyep Orcs6zasat sekelyen kezdtek,

majd egyre melyebben jarattak, illancloan valtozi iranyban Hazankban kiserleti
celra elOszOr Karcagon haszglt6k a tArcstit, majd a gepftiojit5si t2ehnolOgiak
fejMoleseveI egyre jobban terjedt. A DATE felii[veteses javitfisi model]- es tizenti
kis6r]eteiben elert eredrnenyek aiapj6n a debreceni g•epfelojitasi technoi6gia
a}apvettl eszkOzev6 volt (VINCZEFFY 19B1), A taWitnarat a thcsAval szemben
▪ :,;(isorban a jobb talajadotts5g6 gyepek fekljitz'ish-E1 ajanlja a szakirodalom,
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Hazankban ilyen gyep viszonylag keves van. Talajmar 6val rnegfele16
talajallapotnal a kertszer6, apr6morzses szerkezeti magAgat hamarabb Id lehet
alakitani. Hetranyakent emiltik nagy er6g6p teljesitrnenyigenyet, az ezzel
osszeloggo vjszonylag terthet teljesitmenyt es azt, hog a legfelso taiajreteg
jobb taiajokon a szitntashoz viszonyitva talajmarOzas utan nagyon sok gyornmagot
tartalrn i z.
A direktveteses gyepfelCultSs

A koltsegtakarekossag elve hivta eletre es a mezogzadasagi gepipar fejindese
tette lehetove az tigynevezett direktveteses gyepfeltijitast. Ennek az a lenyege,
bogy mtiveles nelktii vetik a gyep talajaba a fel6jitasra hasznalt vetomagot. A
direktvetes egyszenisege es olcsosaga megjelenesekor nagyon csabft6 volt.
Amerikaban p1. a legtbbb jnnovaci6 (iijitas) a zrOveles felfijitasi maciszer
fejlesztesebol szarmazott, es nehany orszagban egyrnas latan jelentek meg a
laile5nbozei direktvetogepek. A dircktvetogepek altalaban magas rnilszaki
szinvonaltiak, megfelelb' talajAllapotnal megbizhatO munkat v6geznek. Alapvetti
funkciOik a kEivetkezOk: barazdanyit6s, predz magatlagol6s(kiveve a szfilkas- vagy
szCiros magokat), a final; talajba helyezese, a vetc5barAzda zarasa. A direktvetes
eilinyeit a kbveikezokben 6sszegzik:
gyorsabb a vetett n6veny niegtelepedese,
kisebh a gyornosodas, mert a taiajbal gyommagot nem hoz fei,
- a betemetett kaveket nem bolygatja (a vilag szcirnos orszagaban lenyeges
szempont pl. 1.15j-Zeland, Skanclihav allarnok),
- j61 megorzi a talajneclvessEget,
- ova a feltalaj kialakult szerkezetet,
neat Dbveli az erozi6veszelyt,
- nem romlik a Depteriiiet jarhatosaga (g6pek, allatok taposasat elbirja),
- kicsi a gepl- es kezimunka felhasznalais.

MagyarorszAgon a 70-es evekben t€ bb termeiesi rendsztr is probAiko2olt a
direktveteses feltijitassal, vAltakoz6 eredmenyekkel. Az AGROCOOP-nitl
dolgortak ki az ME-130 tipusu direktvet6gepre alapozott gyepfeltljitasi
technologiat, ameiy jo eredmenyeket adatt a munkamilveietek, az elOrnunka, a
koltsdg es az energia jelent6s megtakaritasaval (HARANGOZO 1983).
Hamarosan kiderffitek azonban a direktvetes hatrAnyai. A vetes minoseget
nagyon rontja a jelenlevO vegetacio, Inert a Op nOvenyi reszeket prEselet a
vetobarazdfiba Cs ezzel gdto[ja az nptimalis inag-talaj kapcsolat kialakujasat, a
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mag Tnegfele16 vizentitAtilst, csirlizW1t, ezert jO mLLnkit csak gyenge boritottsagta
gyepeken veY,ez_ A mkik prohleink az jelenti, hop a d[rekrvetes nines ha t s ssal a
ineglevO vegetAci6 visszaszoritAsL-a, fgy vetett nav6nyek az egyenl6tle,n verseny
iaT.t nem tudnik megrernsodai.
A icerniai veptel6jit6s
A direktvetes fend hiAnyossigainak megsziintetesere a aomirtoszerek hasznelata
Ls P. minimAlis jrndveia d eheti5seget, amit oss2efogiE26 never ketnjoi
gyepiehiji,Isnak nevezunk. A gycanfrt6szerek hasznaata a gyepfelfijitasban 194€)be i kezd6datt, Az els6 szerek TCA hataanyagUak voltak, arnelyeket rtiaradv a- ny
hata'suk miatt pr6b61tak rnfis sze.rekkel helyettesit=ii. EI6bb a Daiapont (2,2
DCPA) probaltak ki, arnely nern volt mjnden newennyel szenlben liatekony, rnajd
inegielent a Paraquat, rnelynek nagy elanye, bogy rninden riovenyre liatasos, es
inert a talajban gyorsan inaktivalodik. A Gllphosate
flints inyhat tt
197J-ben kei - Ort piacra, es trtindtrOig zi leghatekor2yabb szer a kerniai
gyepfel6jitfisban. Annak a ketsegteltn tenynek ellenere, hug) , a gyonairt6szerek
nate.konyan irtj'ak a fel(ijitand6 gyep novenyzetet, igy messzantetik azok
verserige2et az f]jonnan keki filvekkei, mAr a kezdeti icioben is voltak, akik
lenntartgssal fogadtilk Ilas-zndlatukat. A uornfrast- k&&6' direkwee6ges
technologifival szernben szAraci& 61-vet sorakortattak lei:
- a gyornirtoszerek Inagas ftra Tnegdragitja a feEijitast,
- a perrnetezes es direktvet6s kozbit v .Lakozfisi idOt (1-4 ev) kell tartani,
amely Glatt a kontakt szerrel irtott gel) 1:1jrasarjadhat.,
- a gyarnirt5s orunagAban nern szijnteti mega nbvenyvedelmi probrernakaT,
rnert az avar, arnely a kartev6k 62 korokozOk tejtekbelye a felszinen
in arad,
- t paragnat-tai nern minder nOveny irtilato (IA vorOs csenkesz, rEti
ecsetpazsit, tarackbiza, zoldpAntiikaftl, ssok, szitty6k, zsurlak

-

nern)
a tatainadveMs Lagrii feizi jitAs jobb eredmenyeket ad, azert a vetcet Mvek_
biztonsiigos megtelvedEsehezveto6g,yat tell kesziteni, bogy a
csirkialshozkedvezz foeteleket teremtsurik, vag 20 %-kal neivelni
Ica a vettlrnag mennyiseget,
az ercleti n6venyzet eibomIlisabal szArrnaz6 szervesanyagok, edgy az,
avarhan niarado gyon -atoszer-maradvAny gAtolja a csirSzfIst es a
kezdeti fejle5dest, ktlionosen, ha az avar kapcsolatba kertli a inaggal.
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A ke nijai feltijittis don resz]etezett hAtranyainak csakentesere killfaidan
prdbillkortak a ma gi:1 k Ca-permidns va nu lgas.2'k'val, mellyel a borni6 avarban
a n ierob folyainatok aerob folyarnatokkg vale) alakitasAhoz es a csirazashoz
lehet a sziikseges oxiOnt biztositani.
A gyepferijittis iegutobb kidolgozott technolagialja a kornbin6lt talajmilve16-,
veta-, perrnetezdgepek, angolul a "slot-seeder"-ek hasznalata. Ezek a gepek eg
me ne tbcn vegzik a talajmCivelesen alapuk gyepfeJrijit6s vaiarnennyi munkajat. A
-"barazda-vetOgep" a gyepen kuleinbozil sorAtvolsagra 2-3 cm szeies es 2-3 cm mely
csikokat mtivel rneg, abba ribvenned6szert, nAtrdgyat es vetomagot heiyez,
hengerrei zaria a vetest, esetleg a sorok 'venters 10-12 ern szeIes savban
gpmirtist vegez. A gel" nagyon bonyoiult folepit6st% az eddigi tapasztalatok
szerint trlszakiLag nem eiegge megialzbato, hasznalata eddig -viltoz6
eredmenyeket adott es hasznalata a gep magas Ara rniatt meglehetasen draga.

A kii]ortbda5 gyepesitesi rflOcicik Jegfontosabb jeilernzoit foglaija Ossze a 6. sz.
tablazat, Mint leithat6 a gyepjav3tast61 a teieDit6s fete halm-Iva egyre erOteljesebb a
gyepaliatnany bolygatasa

es a talaj InCivelese, ogyre kevesbe ervenyesW az eredeti

gyepallornany versengese, 68 egyre nagyobhak a kditsegek.
Ismetelben hangslilyozni kell, hog a gepesitesi madnt az adott kariiimenyek
atfogd dernzese alapj an ken kivalasztani,
Az altaialjavit4isos reliilvet6s
A magyarorszagi gyepek talajadottsagai es a gyepek talajanak toraddEtttsege a
gyeplelajiths saran sztiksegesse teszik a talaj fizikai Aliapotanak javitasat
altalajlazitassaL Felinvetes elott a maggy kesAtesre A szantas helyett jobbna_k es
tekonYabbnak bizonyult a tObbszori vAItoza iranyft taresfizas. A gyep "feketere
utan alkalrnazzuk az altaIajlazit6t, hog csekkentsiik a lazitas vonaer6igenyet 6s lenetoseg szerint mine] kevesbe tapo5suk vissza a fellazitott talajt (7. sz.
tgblAzat). A kerettechnoiogia a debreceni gy e pgazalkodasi tecbnoldgia raze.
Komplex gyepfel6jitasi teclinologia. amely az intenziv gyepgazdalkodas minden
elemet Haszrdihatasagit Cobb tizezec ha tt .-rn€szetes, vap lerorniott
gyep feJ6jitasanal bizonyitotta az orszag szamos gazdasAgaban, eiter6
adottsagoknal, tabb t1zezer hektaron, gazdasagosan.
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7. tablAzat. Az altalajlazItasos felOvetes kerettechnologid.ja

A rraurtkafolyamat cdlja

I, Az eldzO gyep maradvAtiyainak

Az aIkaltna.zott munkamilvelet

L Sz

i s, (kaszilas, szncskAzAs)

let akaritasa
II. A gyepnernes felaprftdsa

2. Nyitott tdrcsaz6s (v4ltakozo itirtyban)
3. Nyitott tAres6z.is (valtakoza, irAnyban)

4. Tlrc,sdLis + gy -ardshengerezes (valtakoz6
irgnyban)
5, Tarcsd.zis Drurtishengerez.d,s (vgitakozi5
iranyban)
A sirna feldlet kialakItasa
IV. A tApanyagok kijuttatasa

6. Sinift6Dis

vagy kdt irAnyban)

7. MiltrAgya ra.kodas
8. WItItrAgya szdras

V.

A talaj tOrri6tiottsd.g6.nek raeg-

9. AitalajlazIas (e.setleg 5-41: 1 cm
keresztirAnyd eldizzitas utan)

szantetese
VI. A mfitragyak bekeverese

10. Tdra.aztis + gyardshengerezes.

VII. Az intetiziv fidajolg.bevitele

11. Vet&

VIII. A vetd$ z rasa

12. Gyir-Lis
' hengere.z.6.s

Nagy,G. (1988)
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Osszefog ] alSs
A gyepek nbvenyzete fokozatosan v altozik.

A viltozes a

termeszetes gyepeknel viszonylag 1ass6, a veterteknel radik6-

A villtoz6sokat az okolagi.ai

lis i gyorg,

cenyez5k es a gazdAl-

kodAsi meid b6folyasolja. EzEk kozill a talaj

tomod5tts4ge es a

szakszertitlen legeltetes a ket jelent5sebb keirositd t6nyez5.
A tdoadOttseg magszUntetesere-a talaj fels6 reszen a tarcsa i

amelybrsznaltji6szOceg hanos.
A fok e verek OsszeilIllt6s6t befolOsolja a hasznaiat i a vj'zkesziec 6.$ a talaj.Telepichetijnk egy fOfajt, vg.y kevereket,
Az 1 fa/61 6116 tisztavetes

az egyszeriiseg, hatronya a

kevesebb Lerm6s, a ritk6bb nbv6nyzet, a. kopAronod6sbal
gyomasodjs. A

adada

kever6k el6nyei: biztosobb letesites, s6rIlibb 61-

1:51DID is err:ekesEbb

ter[?li p rat^ iss nincs,mert ,71ar

benovi a m Asik f3. HAtr6nya a szakembert6] fijgg8 figyelem •s
tudes.

Icecdke.,-, 1, 1,p1.5 es

d o l g ozat ismertet 3. e1v

ristipus s zerin,

2. alja3vekb31, szelCUvekb61

pillang6sok-

bal 6ssze6llithata kevereket 6s. 3. a calaj vizgazdilkadAsAhoz
lagzodo k e verekeket (ut6bbiek telepitgsre,

illetve feiulveteses

javitasra is megadja a.mennyisegeket),
mivei

a

gyeptores kockazatos, - a fe1i4vetesnek van nagycbb

aikalmazilatosAga.

Ezen belia a direktVetes kedvez5tlen, az al-

talajjazisos fe101vetes biztonsAgos l

ez6rt legblob esetben

az javasolhat6.

Szerz6 - Auttior! Prof. Dr. NAGY Geza
(Agricultural University,. Debrec e n, 4015, POB:35, HungatY)
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GRASSTAND ESTABLISHMENT AND RENOVATION METHODS
Geza Nag;'
Surn fria ry

The sward composition is continuously changing. This changing is relatively
slow in the permanent grasslands and quite quick in the established swards_
The sward dynamics are influenced by the ecological factors and the
management technics. From these effects

the soil compaction and the

continuous free grazing are the main damaging effects. To eliminate the soil
compaction we can use harrow-discs on the surface and subsoilers in the
deeper soil layers.
The composition of a seed mixture is determined by the way of utilization,
water supply and the soil conditions. We can establish pure stands or
miKrures. The adventage of a pure stand is the simplicity of the establishment
and the disadventages are the lower yield, the less dense sward and the weed
invasion which may occur if the density is declining, The adventages of the
mixrures are the more safe establishment, the more dense sward, the higher
yield with higher nutritive value. Open sward may not occur as open spaces
are regrown by the companying 'grasses. To farm the mixtures needs more
technica[
The paper presents offered mixtures according to different principles;
1. the way of grassland use (grazed or cut), 2. the habitat of grasses (height,

root system) and clovers, 3. the water supply conditions.
In Hungary the sward reestablishment is risky due to the available soil
conditions of the present grasslands so

the renovation is offered. The

conditions are not favourable for the direct drilling so in most cases
subsoiling followed by overdrilling is the most safety technic and may be
suggested to the farmers,

S -xeczo Author Prof. Dr. NAGY Geza
AgrA rtudo rn nyi Bgyetern, deb rece n , 4015. Pf: 36.

(Agricultural University, Debrecen, 4015, P013,36,
Hungary)
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