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GYEPBEN

Osszefoglalo
Az utobbi id5kben egyife ti45 a kornyezet iriinti erdekiddes, sot a ttilscigosan egyhanga
nyilt zoldteraleteket vagy kerteket i5 kezdik rendre a tertneszetes. fete kozeliteni.
Vadvircigok diszgyepekbe telepitesevel foglalkortak kiserletesen a legtObber, azonban az
eredrnenyek a gazdasagi gyepek kialakiticisdhoz is irdnyadok.
F45 celom volt olyan tarsitas kialakitasa, awl}, a vetes uhini evekben is
p,ogrnbvinyt ter/no gyepet pre7entAl, eftiltal ligvancsak 5seglive a
g-vogvniivenygajtes lehetjseget. Ezert vcilasztottatn eveld gyOgynOvenyeket es a:
egysrika gyepkepzesre a j uvekei, mivei ezeknek a ftif oknak kicsi as einyoma kepessegiik
LotiLitn perenne kivetelevel).
A iavaszi telepitestiel kihaszndltuk, hogy telepliesi tapasziaiataink szerint — a ftivek
gyengebb fejl6dEse tniatt a ketszikii gyepalkotak megtetepitese biztonsagosabb. A
ny(2rvegi yetis utcin usganis a fiivek elnyoma hatciseirci a kovetkezi3 evben a ketszikifek
at- nya erolyen visszaesik a gyepbeti.
Bevezetes

Mind gyakoribb a kfvdtsag a ,,viragos retek", az apolt, rovidre nyirt diszgyepek irant.
Az Lin, viragos retek gazdaggi teszik a szokvAnyos told terilleteket, masreszt
okologiaiIag fontos tertiletek az ailatvilag szamara is nelkalozhetetlenek mind elohely,
mind pedig allategeszsegugyi szmpontb6l. NAGY es VINCZEFFY (1998) szerint
hazai gyepeinken eloforduIO 1240 viragos novenyfajbol mintegy 400-420 gyOgyhatasii.
(Az Eurapai Uni6 2092/91. szarai rendelete alapja - n elkesat 140/99. szgrn6
Korminyrendelettink 7.5.4 / a pontja kimondja, hogy „ az Okologiai cillattartdsban
szintetikus, alloprithis keszitrnenyekkel vagy antibiotikumokkai =Ow; erdnyben kell
reszesiteni a fitoteropids es horneopaticis kesthmenyeket.„"). Ez utObbi teriiIetek

kasegtelentil nern a szabadido eltOltesere hasznalhat6k, hanem gazdaskgi gyepekkent.
Miert is van tehdt sziikseg mesters4es gyepekre? A kerdes megvAlaszoldsara
szdmos — az alabbiakban felv(tzolt problerna:
1. Meg,valtozott a tajhasznalat, a legeltetes es kaszalas al61 felhagytak a
tertileteket_
2.. Sok a felha2yott vagy szantoroldi rniiveles ale' kivont tertilet, amelyeken
valOsAgos gyomtenger uralkodott el.
3, JOnehany olyan lepusztult (clegradalMott) terEilet adodik, ahol mar semmi esely
nincs a korabbi ailIapot visszaallftasjra. Amikor meg ugyanis nagyobb volt az
fdiatletszam, sok olyan gyepteriilet keletkezett, arnelyeket ma mar nem
Ieeeltetnek, ugyanakkor eg,yeb hasznosltAssal sera tartanak form, ezert sorra
elgyomosodtak.
Az elten5 ayephasznositasi formak elt6rO fajszam6 vetomagkeverek alkalmazasat
kivanjak rrieg. ky pl. hitsmarhatartashoz 3-4, tejela tehen tartasahoz 5-7 fajbol A116
vetornagkevereket allitunk ossze. Azonban extenziv gyepeknel a fajdiverziOs
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hovelesehez fokozhatjuk a magkeverekben szerep145 fajok szamat (SZEMAN et al,
2001),
mestcrsegcsen
k
Potencialis m egoldaskent varhat6 a fenti terilletel< re__onstrukci6ja
PUSztan
egyszikti
tarsitassal,
inert
k ialakitott gyo ayri ovenyes gyeptarsitassal. Azert hem
a hatianyagok es vitammok szeles spektrumat hordozzA magukban a gy6gynOvenyek.
Ezaltal is nOvelik a diverzitast, valtozatossagot es esztdrikum°tAnyag es modszer
vizsgalatara allitottuk be_ KUIon
A kiserletet gyogyn 6venyes gyepteiepites es fenntartAs
kozi.11 a gyagyhovenyek
figyeimet forditortunk a ketszikii
gyepalkotOI
megtelepithet8 s 6Onek vizsgaiatara.
A kiserlethen szerepl6 n6venyek sem tApanyag- visszapOtlast, seta ontOzest nem
kaptak.
II a talc elakesziteni, kiiionesen
Gyepek letesit6sehez mlndig nagy gondossaggal ker
ha arra gondolunk, bogy a rnagvak nem kett hethek m lyre, csupan a talaj fels6 1 cm-es
retegebe. Szantas 6s megfeleI6 eImunkAlas utiin tome:445a vetoagyat alakitottunk ki a
veteshez,
A kovetkez6 pazsitfufajokat vetettilk: Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca
heterophylla, Poa v•iratensis,
pelarbnsta g0
l : 501ce
a,
l 1a
6z
Az alabbi gyo gynOv6nyeket telepitettuk rendre ku ibinbe
- 11-1ia H
collina,
lanceolate,
iik Qicycl j vc.,/ ,
arknyokban: Act 1 6co
per foratum es ket kiser6 hovenyfajt:
Thymus vulgaris, OrIganum vulgare, Hypericum
Salvia pratensis, Dianthus carthusianorurn, A filarany Kbveti a gyegynOvenyek aranyat.
ElOszOr a pazs it filfajokat, aztan a gyOgynovenyfaj okat es vegul a ket kiegeszito
Dianthus carthusianorum) vetettiik el. A vete.st negy
nOvenyfajt (Salvia pratensis es
ismetlesben vegeztijk el , Iatin tegla elrendezesben.
Kovetkeztetesek

es

megvitatasuk

Az egyeb ketszikOck kOze sorolhat6 reiativ (felteteles) 'omolt kis mennyisegben (max.
b6
20%) semlegesek vagy hasznosak, nagy mennyiseg
en karosak. Kedvez hatsuk
1361
kiderul,
hogy
nemcsak a beltartalmi artekiik
rnellett — V1NCZEfFY (1993) left -AsakitE,gt.6, kaats,a 5ok esetbett fetveszik, a NintKVii, a kilkict/367-n qiuktM41424gk.
KONACS (1975) ,dzsgAlatai szerint az aliatok a legeloil egysegnyi szarazanyagban tabb
taperteket talaInak, mint ugyanannyi kival6 szantofOldi szalastakarmanyban, es meg kell
e'vanyielem-tartaImukat tekintve
me g emliteni, bo gy c novenyek szamos esetben
gazdagabbak, min[ a gyep mas nOvenyei (KOTA et al:, 1995). Peldaul az Achillea
j61 tea, de a hedves talajokat
collina fejlett gyoy.errendszere miatt szAraz reteken i
koze sorolhat6. Ha a gyep
kedveli. 1116olaj-taftaima miatt a szenat izesita anyagok
hezagiaiban ill, koPaszfolciaiban tOmegesen fordul terhes gyornnOvenhyd valhat,
Szabalyozott l ege i6asznalattai, tragyazissal gyerithetai
Az egyszi ku poltum perenne fajr61 BARCSA1• (1986) tobb nOviny mellett
Litt telepitjuk, akkor
megallapilja, bogy ha erzekeny es .01 tarsul6 niiverirkkel egY
magjab6lkevesebbt hasznaIjunk.
A gyogynovenyfek telepitese az elvartaknak megfelel6en alakuit, s az Origanum
\--al\Wco\D
lk.v1,2Aw.j" "zei'A6VANiverm
Nuk,p_tt
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elfekvesenek tudhato be. A kakukkfii a cickafark es az utifci titan harmadikkent
kepviselte a legnagyobb boritottsaQi aranyt, s 6lialAban ott alkottak nagyobb foltokat,
ahol rovidebb volt a fli. A kakukkfIT' az egyik legregebbi es legfontosabb
gyagynovenyunk, aminek szaporitasa nem e gyszerii.
A Salvia pratensis — mint kfserti novenyfaj
talajbOli elojtivetele nem volt
meafigyelhetO egyetlen parcellan sem, arni egyreszt a magok talajban valo eIfekvesevel,
mdsreszt a zsdlya eseteben a magvak eletkeptelensegevel magyardzhato. (Az OMMI
LaboratOriurnaban elve'gzett eletke'pesseg-vizsgalatok alapjAn). A Dianthus
carthusianorum szalankenti elojiiivetele megfigyelheto a parcellak nemelyiken.
A fufelekkel egyfitt sikeresen telepithettik a gy6,gynovenyek, ezzel e2yidejuleg an is
el ken mondani, hogy a kezdeti konkurenciat elseisorban a gyornok, es nem a fiivek
jelentik, tavaszi telepftes esetdn.
VarnatUan az aranyok- kiegyenlitOdese a harmadik evre mez.indul, ami abban
nyilvdnulhat majd meg, hogy az allomdny kOzelft a legnagyobb aranyban telepitett es
szaporodasnak indult novenyek botanikai boritAsahoz, hiszen ezt kiserletek alapjan
i2azoltdk (MARADICSNE 2001).
Osszefoglalva elmondhata, hogy ahol lecsokken a gyogynovenyek aranya, ott
rnegfigyelheto a gyomfajok eIoretarese, ill. amennyiben a pazsitth boritasi aranya
novekszik, tigy csokken a ketszikiiek aranya, kortuk a gyornfajoke egyarant.
Abban az csetben, ha a karos ketszikii gyornfajokat eroteljesebben vissza kivanjuk
szoritani, akkor eIonyosebb az oszi telep(tes, hiszen ekkor a filfajok atesve a
jarovizaci& — jobban megerasodnek, s eroteljesebb fejlodesiik reven tavasszal
eInyomjak a ketszikii novenyfajokat. Ugyanigy ervenyesill a „folerOsitO hatis" a Nmatragyazas eseteben is, vagyis a mOtragyaval kozvetett gyornirt6 hatast erhetank el. A
miltrazyat azonban az extenziv gazdaikodasban nem alkalrnazzuk, ezert esetunkben a
gyomok visszaszoritasat a telepitesi ido megvalasztasaval &het .* el. Nem hagyhato
figyelmen kiviil, hogy a tavaszi telepiles nemcsak a gyomoknak, de a
gyOgynovenyeknek is kedvez. A pazsitififeleknek azonban nem elanyos, rnivel a fiifelek
a tavaszi telepftes utan nem hoznak magszarat, csak leveleket, hiszen nern esnek at a
hideghatdson. Igy boritasuk nern novekszik olyan mertekben, mint az varhato lesz
kovetkez6 evek folyaman. A viragszar-neveles idejen ugyanis intenziven fognak
fejlOdni, es majd csak a kovetkezO aspektusokban huzOdnak vissza, amikor a viragzo
navenyek a nyiras utan lehetoseget kapnak viragdiszuk kinevelesre. Eppen ezert a
telepitesi idO megvalasztasat kombinalva az optimalis magadag elvetesevel &beta el a
kivant sartisega es osszetdteiii allornany.

AjAn15sok
A gyogyn5venyes pazsitgyepek telepitese saran felmerii15 nehersegek lektizclese
erdekeben a kovetkezo szempontok figyelembevetelet iavaslom
1. A vetOrnagkeverek esszeallitasandI fontos a kOrnyezeti tenyezak es a
termoneIyi adonsagok figyelembe vetele, valamint a fenntartasi technoI6giak
pontos megszervezese.
2. A gyOgynovenyes vetOmagkeverekek sikeres telepitesenek elosegitesere a
tavaszi telepitest javaslom, mert ekkor kihaszndlhato a rtivek ez idejti gyenge
gyomelnyorno kepessege.
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Erdemes gy6UnOvenyeket tartalm aZ 6 vetOrnagkeverekekboI kia1aku16
fajgazdag allomgnyokat 1etrehozni, mert ezek fenntartasa olcsObb, mint a
tisztan rtivekb61 Do, gyakori nyirast igenylo allomanyoke.
4. A gyepck gyOgynOvenyekkel vala teIepitdse feltederail javasolhat6, hiszen a
megfelelo magaranyok kialakitasaval a gyogynOvenyek boritasa 20% vagy az
alatti marad. Igy ezek irtand6 gyomnak nero minosalnek, viszont gyajtesiik
nem elhanyagolando gazdasagi hasznot hozhat.
5. Velem6nyem szerint a gyornkerdeseket at kell ertekelni • mere a oc9
mas elbfral6s ala esnek. A hasznositas szabja meg, mi a
gy6gynovenyei
felteteles gyom, ktiztlik mi a gyOgynoveny. Az e1bfralas ftigg att61 is, bogy
e az allat vagy nem, ill, megint ma's a megiteles szenakent val6
lelegeli
hasznosIta soran.
Jelen kis6rIetankben csak alplivekbol alto egyszikil Allomany -t alakitottunk ki.
Mivel a magasra bagyott Allomany nagyobb termese rnerseldi a talaj
tapanyagkeszletet, ezert ceIszera a pazsitgiallomanyt 30 — 40 cm — es
fejlettsegi 6.11apotban levagni. Elkertilhetetlen, bogy a szalftivek ne
telepedjenek be a kialakftott tarsitasun0a. Azonban mindenkeppen
csakkenteni kell az egyszikiiek megerOsodese idOszakaban az arnyekol6 hatast,
bogy a betelepftett gyOgynovenyek ne szorulianak vissza.
Az igy letrehozort gyOgyniivenyes gyepek a jOvoben alternativ hasznositast
tWthl
wspil-vgfAceot mst%Ct.\t-W)
ednikwit-Lx‘e.k.
legeltetesre szinten alkalmasak.
3.
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