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A füvesítés alapjai
AZ ŐSZ A GYEPTELEPÍTÉS IDEJE, AMIKOR GONDOS ELŐKÉSZÜLETEK UTÁN ELVETHETJÜK A FŰ-
MAGOT. SZÁMOS KÉRDÉSRE ÉS PROBLÉMÁRA KELL AZONBAN MEGOLDÁST TALÁLNI, MIELŐTT 
NEKIKEZDÜNK A MUNKÁNAK.

NAGYKUTASI VIKTOR

Milyen a jó fűmagkeverék? Mi alapján vá-
lasszunk? Nagyon fontos a fűmagkeverék 

azért, mert a gyep egész élettartamát fogja meg-
határozni, azaz 12-15 évet, ezért egy jó keverék 
legalább 5-6 fűfajtából áll. 

Egyes botanikusok szerint a világban több 
mint tízezer fajta található, amiből akár gyepet 
is képezhetnénk, laikusként elég nehéz tehát 
választani. Ha ismerjük kertünk adottságait, va-
lamint tisztában vagyunk azzal is, hogy mennyi 
időt tudunk vagy akarunk a gyepfelület ápolásá-

val foglalkozni,akkor ki tudjuk választani a meg-
felelőt.

Nem csak a márka számít, ugyanis minél jobb 
fajtakeveréket választunk, annál nagyobb az esé-
lyünk a szép zöld és tartós gyepre. Az biztos, hogy 
a legolcsóbb nem lesz túl jó, érdemes nagyobb 
összeget költeni a fűmagkeverékre. Ennél is fon-
tosabb eldönteni, hogy mit tudunk megadni a 
gyep számára, értem ezalatt a rendszeres nyírást 
5-7 naponta, a rendszeres jó minőségű tápanyag 
kijuttatását (nem csak nitrogén-utánpótlás) és a 
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legfontosabb, a víz utánpótlása. Tudjuk-e rend-
szeresen, legalább heti három-négy alkalommal, 
négyzetméterenként 3-4 liter vízmennyiséggel 
locsolni a nyári időszakban? Ez a kutunk kapa-
citásától is függhet, vagy ha vezetékes ivóvízzel 
locsolunk, szánunk-e rá ennyi pénzt, és ha nincs 
automata locsolórendszerünk, még időt is, hi-
szen nem kevés idő a locsolótömlő mozgatása 
sem.

Nagyon fontos tehát a környezet. Ha nagyon 
egyenletes levélzetű, szép struktúrájú gyepet 
szeretnénk, ezek általában vékonyszálú gyepek, 
és ha tudunk a számára vizet és tápanyagot 
adni, akkor válasszuk a sport vagy golf keveré-
ket, amit használni is lehet, mert mindkettő jól 
bírja a taposást. Ha nem tudjuk vállalni a rend-
szeres öntözést, akkor az utóbbi időben elterjedt 

mediterrán vagy szárazságtűrő fűmagkeveréket 
válasszuk. Ha ezt locsoljuk és tápanyagozzuk, ak-
kor nagyon szép zöld felületet kapunk, ha nem, 
akkor sárgászöld, de használható felületünk lesz, 
amit a növekedése ütemében elég akár 10-15 
naponként nyírni. Igaz, az ilyen keverékeknél a 
fűszálak 2-3-szor olyan vastagok, mint egy sport 
keveréknél, de jobban is bírják az extrém szá-
razságot. Összegezve: kevesebb gondozással is 
megfelelő zöld szőnyeget biztosítanak.

Az utóbbi két évtizedre jellemző, egyre szél-
sőségesebbé váló időjárásunkat a régi jól bevált 
fajták nem igazán viselik el. Főleg az időjárási 
kilengéseket nem bírják, mint a tartós szárazság 
és a hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék, 
vagy még nagyobb odafigyelést igényelnek a 
gondozásuk során. 

A fűnemesítés az utóbbi időben a nádképű 
csenkesz irányába tolódott el, mert szélesebb 
szálú fű a megszokott pázsithoz képest, de sok-
kal jobban bírja a mélyre vágást, és strapabí-
róbb a mélyre hatoló gyökérzetének köszönhe-
tően. Így ideális azokban kertekben, ahol nem 
építettek ki öntözőrendszert, illetve gyermekek 
vagy házi kedvencek rendszeresen használják 
a gyepet. A plusz vizet természetesen még zöl-
debb színnel fogja meghálálni. Ezért van az, 
hogy a mediterrán keverékekben 70-80%-ban 
ez a fajta található meg, bátran merjük mi is 
használni.

A mediterrán fűmagkeveréket ritkábban is elég nyírni

Leginkább az öntözés vállalható gyakorisága alapján válasszunk fűmagkeveréket
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Kertünk talajának minősége befolyásolja 
legjobban a növények fejlődését, hiszen a talaj 
összetétele nagyban befolyásolja a víz- és tá-
panyagmegtartó képességét és a humusztartal-
mát. A legtöbb kertben a füvesítést megelőzően 
talajfeltöltés történik, azaz új talaj kerül a kertbe. 
Igen ám, de nem mindegy, hogy az milyen, és 
honnan származik. Magyarországi viszonylatban 

a talajok felső 15-30 cm-es rétege a humuszban 
gazdag termő rész. Alatta található az úgyne-
vezett altalaj, ami humuszban, szerves anya-
gokban, mikroorganizmusokban szegény, azaz 
majdnem élettelen közegnek kellene tekinteni, 
ezért ha ilyet vitetünk a kertünkbe, azt bizony ta-
lajjavítással kell élővé tenni. 

Nem is beszélve a gyommag-szennyezettség-
ről− és elsősorban nem az egynyári gyomokra 
gondolok (szőrös disznóparéj, fehér libatop, par-
lagfű), mert azok ugyan kikelnek, de a rendsze-
res fűnyírás hatására eltűnnek a gyepfelületből. 
Nagyobb problémát okoz az apró szulák erős 
gyökérzetével és a fűszálak közti elfutásával. Mi-
vel kétszikű növény, vegyszeresen eltávolítható. 
Ami a legnagyobb gond, az a tarackbúza, ami a 
tarackoló gyökerével is szaporodik, sajnos emiatt 
a talajmunkával szétdarabolva újabb növényeket 

hozunk létre. Ha ezt bent hagyjuk vagy beenged-
jük a fűbe, majdnem lehetetlen kiirtani, mivel ez 
is egyszikű növény. Erre az a legjobb megoldás, 
ha hagyjuk kizöldülni és totális gyomirtóval (fo-
zát hatóanyaggal) legalább kétszer gyomirtunk. 
Az utolsó permetezést követően 10-14 nap 
múlva végezzük el a talajmunkát, azaz a vetés 
előkészítését. Ez az a gyom, amit vagy az elején 
kiirtunk a kertünkből, vagy otthagyva teljes tér-
hódításba kezd. 

A talaj javítására érett, majdnem földszerű 
istállótrágyát vagy érett komposztot használjunk. 
De kapható szárított, granulált trágya is, ami in-
kább csak a talaj tápanyagtartalmát javítja. Na-
gyon kötött talajoknál a homok hozzákeverése 
a legjobb talajlazítás. Ha tudunk tőzeget venni, 
azzal a talaj szerkezetét lazítjuk és javítjuk a víz-
megtartó képességét is.

Az igazán szép, sötétzöld gyep rendszeres gondoskodást 
kíván

Nádképű csenkesz

A gyep legnagyobb ellensége a tarackbúza
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magyarmezogazdasag.hu/rovatok/kert-szolo-bor

A kertészettel kapcsolatos bővebb tartalomért 
keresse fel naponta frissülő hírportálunkat, 

a magyarmezogazdasag.hu-t!

Érdekességek a kertészet világából

Veszélyes új diéta - Ártalmas lehet a túlzott gyü-
mölcsfogyasztás?
A kizárólag „nyers” élelmiszerekből álló étrend komoly egészségügyi 

kockázatot jelent, ezért fontos, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozásra 

törekedjük a mindennapok során.

Immunerősítés ősszel
Ha ősz, akkor jöhet egy adag immunerősítés, hogy felkészülten nézzünk 

elébe a télen ránk váró kórokozók hadviselésének. Ez az időszak fantasz-

tikus segítőket állít csatasorba csatasorba számunkra, érdemes közülük 

minél többet kiválasztani. És a hagyományosan bevált gyógynövények is 

jelentkeznek egy-egy bevetésre.

Tengeri spárgát üvegházból
A tengeri sziksófű vagy tengeri spárga egy, a csúcsgasztronómiában 

is kedvelt, különleges, fűszeres, szokatlanul sós ízű növény. Üvegházi 

termesztésére eddig senki nem vállalkozott. Két német fiatal azonban 

egy régi üvegház átalakításával kidolgozta a sós vízzel történő termesz-

tés technológiáját, az eddig elért eredményeikért most innovációs díjat 

kaptak.


