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A gyeptaIaj

szerepe

Kitai Janos
Agr6rtudomanyi Egyetern, Debrecen
A talaj el6vilagat elsRorban a iontosabb OkolOgial tenyez6k tigy, mint a talaj
kemiai tulajdonsEgai i a domborzat, ezzel osszefliggesban a talaj viz- es hjtazdtakod6sa,
valamint a termeszetes nr6venytakanS hatarozzik mtg. Az emberi tevekenyseg
felhaszniasa, kuiOnbazi5 agrotechnik6k alkalmaz6sa, intenziv talajmilveles, a termesztett
novenyfajok 6s - fajtik), amely f6kent hozam es termeseredmenyek nOvel6sere iranyul,
tovlibb madosithatja mindezen tenyez6k hatisdt.
A talaj 615vilagiinak rriennyisegem, fiorijanak es faumijdnak osszetetelere vonatkoz§ari
szamtalan adatot taltilunk a szakirocialomban. A talajban a mikroo•ganiznilisok fordttinak
legnagyobb meanyis6gben, arnelyek kiemelked6 biornasszaval es a_ktivitassal is
• rendelkeznek (BRADY, 1990). Ktil5n ki kell emelniink azokat a talajbiologiai
eredmenyeket, amelyek az el6vilignak a talajban bethltott szerepevel .kapcsolatosak. A
•::talajban leja..tsz6d6 anyag6talakitis G0-80 %-bun a mikrofi6ranA koszi5nilet6, de a talaj
aktivitaftban donti5 szerepe van a giiisztanak is, Az anyug- es triergialitalakrt6
folyarnatok koziil legjelent6sebb a szerves anyagot atalakit6 hurnifik6cias 6s a szerves
Yagot gsvanyi anyagokra iebont6 mineralizalciag foly-aniatok. vaIamint
an
es a nitrifikticio.

nitirogertkele.s

•:.• A gyep saj6tos el61e1ye a mikr6bliknak, a berme 615 atacsonyabb es amgasabb rendu
.-.e161enyeknek. Agyepek talayiban
evre rtagy mennyis60 gy8k6rzet kepzi5dik, amely
egy risze elpusztul es ezlital a talaj szervesanyagiartalmit gazdagftja. Az elan novenyi
• maradvanyok kedvezi5 6letfelte"telt biztosftanak a humifikiciOban resztvev6 rnikrobanak
es fergeknek egyara'nt, h[ovekszik a talaj humusztartaima, a talaj szerkezetesebbe
Mine ddsabb a gyep novenyzett, army t6bb humusz ke'..pz6dik. A minerafizici6
jkoveticezteben javul n navenyek
t6panyagellitottsaga is.
Gazdag irodalmu van a faeverelek kialakitis(mak. A molt silizadban a fakeveraek - a
;,...t&rTneszetes gyepekhez hasonl6an sok fajb61 6.11tak. Keseibb csokkentettek a filfajok
xi: tmat. El6forduit, hogy egyetien fabi51 k6pzelt6k el a gycpet. PrObzilkortak kett6s, harmas
;.':-,keverekkei, de tijra a tobb fajti keverekek vtiltak gyakoribbi, mivel a kis6rletek azt
igttzoltak hogy a term68 naennyisege kiegyenthettebb, tapext6ke gazdagabb. Tisztavetest,
calk magterrnesztes sorin alkalmaztak,
E., A vegYes fakever6.kek sokkal alicalmasabbak a talaj szerkezetenek es a leromlott
-5--4irieszetes gyepek felEilveteses javitasilhoz, mint a monokultliths favetes A ftaeverekek
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ftivek, pillang6sok, esetleg m6s ketszikil nOvenyek kevereke amelyben a pillang6sok
meg .ertekesebbe teszik a takarmanyt (VINCZEFFY, 1994).
Napjainkban a gyepesftesnek ket alapvet6 iranya van: az egyik az egy fajjal torteni5
fuvesites, a mksik pedig a tabbfajd keverekek alkalmazisa (NAGY, 15[56). A szerz5
bemutatja minidket iranyzat clay& es hatranyat Velernenye szerint az egy fajjal to.rten6
fiivesitest csak szels&eges viszonyok (vizeny6s fertile, erOsen itigos kemhatis)
inclokoljak. A szakemberek tobbsege a tobbfajti gyepesftest tamogatja.
.

A vegyes frikeverekek

alkalmazisinak, illetve a monokaltark favetesnek

kell sziniolnunk. Mir
FElitR (1954) is felhivta arra a figye1met, hogy a ket-halorn nove'nyfajb61 kozdttiik
egy-ket pillangasbal kial.akftott mesterseges novenyasszociaci6 alatt nem v ik a talayiet
termeszetesen - elter5 talajmikrobiol6giai kovetkezmenyeivel

egyoldal6va, mint ugyanazon noveny ism6telt vagy gyakoribb termeIese eseten.
A magasabb rend novenyek es a rizoszfera mikroorganizmusok koz6tt ketoldahl kapcsolat alakui ki. A nOvenyek befolyksoljal a rizoszferaban es a gyiikeifeltileten 616' mikroorganizmus kozossegek mennyisegi viszonyait es osszetetelet, a mikrobapopulici6k viszont visszahatnak a n6venyek nOvekedesere, ez annul kiiejezettebb, mina vegyesebb novenyzetb61 611 az. asszocilici6. A rizoszfera mikroorganizmusok szerepet jilUzanak a novenyek gleteben, rnivel megvaItortathatjak a talaj szerkezetet, befoly6solhatjg.k a niivenyek
fokozhatjfik azok ellenE116kepesseget a kill6nboz6 betegsegekkel szemben.
A gyokerek kazvetlen felidlet6n a rizophinban es a gyekerekhez kOzzl est5 talajban
-

(nehfiny mm tdvolsigban), a rizoszfeniban a mikr6bak szama 61talEiban nagyobb, mint
magaban a gyoker-teivoli talajban, a gyokertal tab') cm tfi'vols6gban (SZABo, 1980, A

mikroorganizmusok szima ( a nibvenyrajtit61, a korat61, a talajviszonyokt6l fi.igeSen )
szazszor, ezerszer nagyobb lehet a rizoszferaban, mint magaban a talajban (BRADY, 1990),
-

-

A gyokerizzadmtinyok, vagyis a gyokerek filial a talajba kivalasztott anyagok nagyon

(szenhicIrjtokat, aminosavakat, szerves savakat, nukleotidokat-,
flavonokat, enzimeket, novekedesi faktorokat es rats vegyuleteket) tartalmazhatnak.A
rizoszfera mikroba Osszetetelet funkeionais szempontok alapjan jellemezve
megallapfthatjuk, bogy azok legt8bb esetben aktfvan mozg6, krDrnogen, gyorsan
szaporod6 bnkteriumok, kOztittiik tillsalyban vannak az anirnonifikalb, cukorferrnent616,
savkepzei, miklozbonta,
metilenkeket redukM6 szervezetek, amelyek
kepesek gliik6zt, acedtot es anilint is coddilni (SZABO, 1936).
Vetesforg6k es monokultiirak talajait vizsg6ltak KAZANCEVii et al.(1986). A
alatt talaitiik a legkedvtz5bb mikrobi016giai es biokemiai folyamatokat. A
bakt6riumok k6ziil novekedett a nitrifikil6k es a sugargombak szima, de csEikkent a
sokfele vegyilletet

mil, oszk6pikus gornba mennyisege, Tapasztalatuk szerint az 6vel6 favek
talnj mikrof16rtijiit es az egeszseges noverty fej1.6d6senek egyik tenyez6ieve. v6ltak.
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Tenyeszeanyes kiserletben hzirom gyepalkota (Loliurn perenne, Trifolium repens,
Plantago lanceolata) gyokerzin6ifinak bakteriumfl6r6j6t vizsggiltal LAWLEY et al. (1983)
egyiittes vetesben. A bakteriurn populAci6 mennyisege fUggott sr
novenyekteil. Sievert vetes eseteben nagyobb bakteriumszknot kaptak, mint az egyes
nOveny kalt-Cirikban.
Az egymas utin terrnelt vagy egyrria's rnellett 616 n45venyek anyagcsere termekeiken
kereszt(11 serkenthetik vagy gitolhatjal egymis n6vekedeset, fejl6deset
GRODZINSZICU et al. (1983) szerint a talajuntslig monokulturfival es a fitotoxikus
anyagok felhalmozedzisaval kapcsolatos. Ezek a keztes termekek a gyokerviladekok
szerves vegyilleteivel keplcsOnhatasba ker -iilnek es fgy g6tolhatj5k a novenyek fejl5cleset..
Vegiilis rnegallapithatjuk, hogy a ftikeverekek alkaImathsa nemcsak a terms
biztonsiiga szernpontjab61 es az ertekesebb takarmarry kisszetetel miatt fontos, hanern
kiegyenstilyozottabbaki t5laboidallibbak moradnak az ember tevekenyseget61 fuggetlentil
is lejitsz6d6 hurnifik6cios es mineralizki6s folyamatok.
A fakever6kek aloft a gyokervaladekok tisszetetele, sokfelesege el5segiti egy tobbszing
rizoszfera mikroflera es fauna kialakul6s6t, amely okay reszfvev5je a talajban vegbernen6
anyag- es energia-iitalakit6 folyamatainak. Ezaltal javul a talaj szerkezete, viz- es
hi5gazdfilkodfisa, valamint LipanyagszoigMtat6 kepessege.
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