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A tiszanhili gyepek tennesnovelesenek lehetas6gei
)36:nszki Tam,
Agthrtudorminyi Egyetem, Debrecen

Hazankban a gyepek akkor kepezbetik megbizhatePan az allattart5s takarminybazis6t, jó legel5t es a min6segi szenat - ha a gyepek termesatlagait nOvelkik. Killonesen ervenyes
ez a tiszlintlili gyepekre.
A gyepek termesnavelesere az elmCilt evekben a tudom6nyos kutat6munka sorin sok
Idvei16 modszert es tobb eIj6r-Sst dolgortak ki a Tiszintilion is, es a DATE-n is. A szamos
modszer korti1 e16adasomban ket eredmennyel szeretnek rOviden fogla1kozni.
Az egyik a gyepek szakszen1 mgirtigy6zitsa ontozetlen es ontOzott kEpriilmenyek kazott,
azaz az optimais es rentabilis rnatragyazisi proram a kulOnfeIe talajokon elterxilo
killonbBz6 gyeptipusokra,
A rnEsik u gyepeken a pillang6svirlgti novenyek aranyanak nbvelese, vagyis a gyepek
pillangosititsanak prograrnja, az ingyen rende1keze,sre also legkbri N jobb felhasznalisfival.
Konkret kiserleti eredmenyek aiapjtin szeretnem bernutatni a ket m6dszer
eredmenyess6g6t.
A miltnigy6.zisr61 a kovetkez6ket. Az NPK miitragyik aikaimaz,Lisa a gyep
terrnesnovelesenek legdifoitEbb es leghatekonyabb eszkoze. Ezen l eltfl is a N rnetrfigya
legmeghatitroz6bb. liemutatok a N tragy6za's eredmenyessegere nehltny talajtipuson es
gyeptipuson vegzett kiserletet, egyseges PK rauptrzigyrizas rnellett. Ezek a soviiny esenkesz,
reti ecsetpfizsit, sziki rnezp6zsit, magyar rozsnok, red perje, sovrin ► perje gyeptipusok. A N
rrultriigya 100-400 kg/ha kozotti adagjaival a ktilltinbdzofr gyeptipusokon 43-341%
termesnovekedest kaptunk. A hatikonysig es az optimum a kiilbrifele gyepeken eltert5,
ezert nem lehet a mariigyLivall sablonokat alkalmazni.
Adott terrnelesi szinthez az NPK optimumok rnevilla.pitisa a legfontosabb. Ennek
igazolfisfira mutatok be egy ruSsik kiserleti eredmayt. A killanfele gyepek elter6 NPK
tripanyagigenriek, valamint killonbk5 tapanyage116totts4g6 talajokon torillnek el. E ket
befolyfisol6 tenyezeit ken osszhangba ]iozni a marrAgyaadagok meggapiteisiin61.
A tiszAnali gyeptalajok tobbsege N-ben gyenge ellitottsigit Mats a helyzet a P es K
tipanyagellgtotts6g m6rtekevel, mert igen sok helyen e ket elembol a vegletek is
megtaltilhEkt6k, azaz vannak igen gyenge, es igen j6 ell6tottsiigti terilletek, Wave talajok.
Ezert ezeken a tertileteken - az adagost61 Otero-en esetenkent tobb rntitr6gyiit Kell adni
hikinyza tapelemb61, vagy ellenkez5 eseiben rn6rsekelni lehet egyes miltragyak adagjdt,
vagy eppenseggel id6szakosan sziineteltetni lehet aclagol6s6t.
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A gyepek pillangositisanalc proramj461 nehany sz6t. Orszagos 6itlagban napjainkban
kiiiiinbsen a Tisminttilon - 5% alatt van a gyepben a pillangosok reszesedese, r# kiv6riatos
15-20% helyett. A nagyadagti N trigyaz6s visszaszoritotta a pillangosok aranyat a
gyepekben. Mivel manaps5g kevesebb matrigya 611 rendelkezesre, valarnint 16nyegesen
megnovekedett a mfitT6gy6k 6s az energia bra, tov6bb6 a karnyezetvecItirni szempontok
1-n3311k is eels/en a terrn6szetszergbb, ingyen rendelkezesre 6116 16gkiki N megklitels6t,
fBlhaszn616s6t fokiazni a pillangosok segitsegeve1 (50 132 kg/ha ND. A pillangosok bevitele
a gyepbe
N marnlya nelkiil
nerncsak a terrn6s rnennyis6get erneli (a tiszta
fakeverekhez viszonyitya 32 58% kal), hanem lenyeges min5s6gi javultist is eredm6nyez,
lctiMinosen a takarm6riyozgs szempontja161 sz(iksege5 es nelk -iilrizhetetlen tapelemekb61,
arnin6saynkb6I (a fileverekhez viszonyftott tobblethoz.am: N-bia 54 107%, Mg b61 53119%, Ca-b61 42-97%, P-b61 37-72% es. K-b61. 30-55% kozotti). A N nultfigya. .zas
alkalrnazas6val a pillangosok visszaszoralfta rniatt a pillangosok ei6bbi hozarrabblet
liata'sa rn6rseki6clik, illetve rnegszanik.
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