DÍSZKERT

A füvesítés buktatói
A FÜVESÍTÉS EGYSZERŰNEK TŰNIK, DE MEGFELELŐ ESZKÖZÖK NÉLKÜL, MINŐSÉGI ANYAGOK
(VETŐMAG, TÁPANYAGBAN GAZDAG TALAJ) ÉS NEM UTOLSÓSORBAN RENGETEG LOCSOLÓVÍZ,
VALAMINT A FENNTARTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TEMÉRDEK IDŐ NÉLKÜL NEM AZ. EZ MIND FELTÉTELE ÉS TITKA A SZÉP ZÖLD GYEPNEK.

H

a a termőrétegünk nem megfelelő, azaz legalább 15-20 cm-nél nem vastagabb, akkor a
talaj hamar kiszárad, így több vízre és tápanyagra
lesz szükség a fenntartás során, és ez folyamatosan fennálló probléma lesz. A két talajréteg között
pedig vízzáró réteg alakul ki, így a gyökérzet nem
tud mélyre hatolni, és nagyobb eső után pangó víz
keletkezik. Ha nem jól végezzük a talajmunkát, a
tereprendezést, akkor egyenetlen lesz a talajfelszín,
ami foltos kelést és később a fűnyíróval tarvágást
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eredményezhet. Ezt legegyszerűbben egy széles
gereblyével vagy lehúzófával történő egyengetéssel
tudjuk megelőzni.
Ha vetés előtt elmaradt vagy nem megfelelő a
gyomirtás, akkor sajnos első évben gyomos pázsitunk lesz. Ugyanis vetést megelőzően érdemes egy,
vagy erősen gyomos területeken két (tarackoló növények ellen) gyomirtást végezni (fozát hatóanyagú
szerrel): ezek a zöld növényi részen keresztül felszívódnak a növénybe és a gyökerébe is, és ott 12-14
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nap alatt fejtik ki hatásukat. Permetezést, gyomirtást
követően 2-3 órán át nem eshet csapadék! Szánjunk
időt a vetés előtt a gyomok eltávolítására. Ezt követően végezhető el az első talajmunka. Ez a feltöltött,
vagy nagyon rég művelt kerteknél fordul elő.
Fontos a pontosan, egyenletesen kiszórt, jó
minőségű fűmag. Egy négyzetméterre 4-5 dkg
a szükséges mennyiség, persze nagyon egyenle-

Túlöntözés
Sajnos véletlenül is előfordulhat, hogy a frissen
vetett füvet egy nagyobb eső vagy egy el nem
zárt szórófej túlöntözi. Olyankor összemosódik a
fűmag, vagy lejtős területen lemossa a talajfelszínnel együtt. De ennél is rosszabb, ha talajhiba
(nagyon tömörödött a talaj) miatt pangó víz alakul
ki, ami akár a gyökérzet fulladásához, azaz a növényünk pusztulásához vezet.
Ezért fontos a jó minőségű és szerkezetű talaj
előkészítése. Ha már kicsírázott a fűmag, a napi
2-3 öntözést visszavehetjük egyre. Ha a fűszálak
már akkorára megnőttek, hogy a végük vissza-

Lehetőleg gyűjtőtartályos fűnyírót használjunk az első
nyírások alkalmával

tesen kiszórva. De figyeljünk, a túlzott magszórás
sem jó, ugyanis a gombás fertőzések melegágya
lehet. A fűmag a talajfelszínen csírázik, ezért ne
dolgozzuk be túl mélyre. Ennek feltétele a finom
morzsalékos talaj, amit vetés előtt és után is
szép egyenletesre tudunk hengerezni, ügyelve
arra, hogy a fűmagok egy cm-nél ne kerüljenek
mélyebbre. Ezt követi a rendszeres és alapos,
napjában többszöri beöntözés egészen az első
fűnyírásig, ami 14-21 nap múlva várható. Ezt követően a locsolásból vegyünk vissza. Ha nem kap
elég tápanyagot a kikelő fű, nem fog egyenletesen bokrosodni, fejlődni. Ezért tartós felszívódású
műtrágyát vagy talajjavító szerves trágyát dolgozzunk be vetés előtt a talajba.
Ha keveset öntözünk, rosszul vagy egyáltalán
nem csírázik ki a fűmag. Fontos, hogy vetést követően a felső 4-5 cm-es talajréteget folyamatosan nedvesen tartsuk. Jó megoldás az első 8-10
napban a talajfelszínt árnyékoló szövettel, azaz a
Raschel-lapkelmével takarni.

Lombfúvóval távolítsuk el a friss fűvetésről a lehullott
leveleket

hajlik, akkor jöhet az első fűnyírás, lehetőleg fűgyűjtős géppel, 5-7 cm magasan. Előtte élesítsük
meg a fűnyíró kését. Ha végeztünk a nyírással,
nem túl nehéz hengerrel gyorsan járjuk át a felületet, hogy az esetleg kiemelt fűszálak gyökérzetét visszatömörítsük a talajba. Ha nagyon vizes
vagy párás a gyep, várjunk a fűnyírással. Ez lesz
az a munkafázis, amit ettől kezdve 5-7 naponta
el kell végeznünk.
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Ha robotfűnyírónk van, akkor is az első 2-3
nyírást még mindenképpen hagyományos fűnyíróval végezzük el. Ezután jöhet a robotizált
kertápolás.

Inkább ősszel
Szeretnék még pár tanácsot adni, amivel könnyebb
és eredményesebb lesz a gyep ápolása, és így még
zöldebb lesz a kertünk. Hiszen a zöld gyep látványa,
a kedvező klimatikus hatása a család apraja nagyja
számára csodálatos környezetet nyújt. Arra készüljünk fel, hogy egy szép zöld, ápolt gyep rengeteg
munkát, törődést, anyagi ráfordítást és nagyon sok
öntözővizet igényel. A tervezésnél figyeljünk oda,
hogy ne csak fű legyen a kertben, hanem lomblevelű örökzöldek, virágzó cserjék, és ha lehet, virágzó
évelők is, így természetes és nem művi környezetben lesz a házunk vagy a nyaralónk.

A túllocsolás miatt kialakulhatnak gombás foltok a gyepben

A legnagyobb kérdés, hogy mikor vessük a
fűmagot? Az utóbbi évek időjárása az őszi vetést
hozza ki nyertesként, a szeptembertől novemberig
tartó időszakban. Az is az őszi vetés mellett szól,
hogy az egynyári gyomok már nem csíráznak, így
kevésbé gyomosodik a vetés. Tavaszra, mire újból
gyomosodna, már féléves a gyep, így nyugodtan
használhatunk szelektív kétszikű gyepgyomirtót. Az
őszi párás reggelek még nagyban hozzásegítenek a
gyors és biztos csírázáshoz, keléshez.
Az egyetlen gond talán a fákról lehulló lomb
lehet, ami alatt kipállik a gyenge fű. De lombfúvó
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segítségével naponta vagy kétnaponta lefújhatjuk
a leveleket a területről. Így nem tapossuk agyon a
talajt és a gereblye nyomai sem látszódnak meg a
friss fűszálak között.
Az öntözés is nagy felelősség, még egy kiépített
automata locsolórendszer is okozhat galibát, ha ros�szul állítjuk be.

Őszi vetés után a következő évben már használhatunk
speciális gyepgyomirtót a kétszikűek ellen

Mire is figyeljünk vetés után? Az első 2-3 hét
a kritikus, ilyenkor lényeges, hogy folyamatosan
nedvesen tartsuk a talajt. Az első nyírást követően
viszont már heti 1-2 napot hagyjuk a gyepet száradni, ne öntözzük.
A legjobb minden másnap vagy harmadnap a
kora reggeli locsolás. A harmattal együtt felvett víz
hasznosul a legjobban. Inkább nagyobb adag vízzel locsoljunk, így a gyökérzet mélyebbre kúszik és
több vizet és tápanyagot tud felvenni.
A túlöntözött gyep fogékonyabb a gombás fertőzésekre, és a sok vízzel a tápanyagot is kimossuk
a talajból. Most ősszel a káliumtúlsúlyos műtrágyákkal készítsük fel a gyepet a télre.
A már beállt gyepre szerves trágyát is használhatunk, így a talaj szerkezetét is javíthatjuk.
Utoljára pedig a nyírásra figyeljünk: alkalmazzuk az egyharmad szabályt, ami azt jelenti, hogy
a fűszál hosszának csak a felső egyharmadát vághatjuk le egy-egy nyírás alkalmával. A túl mélyen
lenyírt gyep nagyon rosszul tűri a stresszt, mert
a gyökérzete sem tud mélyre hatolni. Így mind
a kiszáradásra, mind a tápanyaghiányra nagyon
gyorsan reagál.
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Érdekességek a kertészet világából
Talajtakaró fólia helyett lebomló papír
Bizonyos kertészeti kultúrákban úgyszólván nélkülözhetetlenek a különféle talajtakaró fóliák: segítenek visszaszorítani a gyomokat, hamarabb
melegszik fel alattuk a talaj, és a párolgási veszteség is kevesebb a takart
felületeken. Nem lebomló voltuk miatt azonban rengeteg fejtörést is
okoznak a műanyag fóliák. Németországban ígéretes kísérletek zajlanak
a papír alapú helyettesítő termékekkel.

Drágám, lekapcsolnád kérlek a világító leandert?
2017 decemberében a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói
bejelentették, hogy megtalálták a módját, hogyan hozhatnak létre fényt
kibocsátó növényeket. Ezt úgy érték el, hogy speciális nanorészecskéket
ágyaztak a vízitorma leveleibe, amelyek lehetővé tették, hogy közel négy
órán keresztül halvány fényt bocsássanak ki.

Még októberben is terem a magaságyásunk
A kiadónk udvarán tavasszal létesített magaságyás még így októberben
is bőségesen terem. Mostanra felkerült rá egy tábla is: "Gyurka bácsi
emlékére" felirattal, a tavaly júniusban elhunyt Bálint György emlékére..

A kertészettel kapcsolatos bővebb tartalomért
keresse fel naponta frissülő hírportálunkat,
a magyarmezogazdasag.hu-t!
magyarmezogazdasag.hu/rovatok/kert-szolo-bor
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