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A gyeprekonstrukció tervezésének szempontjai: 

• Indokolt-e a gyeptelepítés? 

• Csak abban az esetben kezdjük meg a beavatkozást, ha meggyőződtünk arról, 
hogy a „természetes gyógyulási” folyamatok fenntartása lehetséges…

• Az elérendő cél meghatározása… Milyen megoldást válasszunk?

•Az élőhelyi tulajdonságokat (a talaj víz és tápanyag szolgáltató képessége, 
klimatikus viszonyok, környező növénytársulások, természetes visszatelepülési 
források stb.) figyelembe véve, jelöljük ki a „vázfajokat” (veresnadrág csenkesz, 
barázdált csenkesz stb.)…

• Vizsgáljuk meg, hogy hasonló termőhelyről tudunk-e szaporítóanyagot 
betakarítani, vagy van-e megbízható beszerzési forrás! 

• A telepítéshez és fenntartáshoz határozzuk meg a legalkalmasabb technológiai 
sort. Figyeljünk a költséghatékonyságra is!

• A fenntartási munkák során törekedjünk a mozaikos jelleg kialakítására, 
kerüljük a homogenizáló beavatkozásokat (pl: folyamatos kaszálás…)!



Tájléptékű beavatkozásokat hátráltató tényezők

• hatósági engedélyek beszerzése,

• földtulajdon kérdésének rendezése, vagyonkezelői jog megszerzése, 

• megfelelő eredetű és mennyiségű szaporítóanyag beszerzése,

• speciális körülmények (időjárás, perctalajok…),

• megfelelő időzítés a természeti környezet zavarásának mérséklése 
érdekében,

• a technológia folyamatos finomítása, a végrehajtás ellenőrzése.



A gyeprekonstrukció alapesetei a HNP területén:

• Megszüntetett csatorna nyomvonalak gyepesítése és természetes 
gyepesedési folyamatok elősegítése…

• Elöregedett lucernaföldek kezelése, felülvetése…

• Szántók, kunhalmok visszagyepesítése már több mint 
500 ha-on… (löszgyepek és szikespusztai gyeptársulások) 

• Egykori légi lőtér (Bombatér) rehabilitációja…

• Kísérleti céllal Szatmáritelek melletti szántón az őszi vetésű 
kalászosokkal keverék vetés a későbbi gyomosodás csökkentése miatt 
(őszi búza és veresnadrág csenkesz). Utókezelés kérdése…



Csatornabontás, tereprendezés 
technológiai folyamata

(a megfelelő felszín kialakítása, a mikro-domborzat 
jelentősége, felszíni vízmozgás…)



Bombatéri tájrehabilitáció

• teljes terület több mint 7 000 ha

• lőszer és robbanóanyag 
mentesítés 4 100 ha-on szükséges

• 1 200 ha-on földmunkák

• gyepesítés és visszagyepesedés 
fenntartása, hosszútávú kezeléssel



A megfelelő technológiai sor alkalmazása:

• élőhelyi viszonyok ismerete alapján

• pillanatnyi állapotokhoz igazodva

• a megfelelő agrotecnikai eljárás megválasztása



Betakarítás.

Szaporítóanyag megfelelő szárítása.

Szaporítóanyag tisztítás utáni 
előkészítése, zsákolás…



Magágykészítés



Vetéselőkészítés hengerezéssel





Vetés

Történhet felszínre szórással, vagy 
gabonavetőgéppel…

Szórva vetés előnyei:

• területteljesítmény nő – zavarás 
rövidebb 

• magtisztítás egyszerűbb

• függesztett műtrágyaszóróval jól 
gépesíthető

• viszonylag pontos mennyiség is 
beállítható (a mennyiség mellett a 
vízszintes és függőleges szóráskép 
beállítása is fontos)











Szeptemberi veresnadrág csenkesz telepítés 
állapota október közepén szórva vetés után…

Máta-puszta 2006



2006 december elején „hó alá” szórva vetéssel 
telepített gyep állapota Ecse-zugban 2009 tavaszán



2003 2004

2005

Erdélyi utifű
(Plantago
Schwarzenbergiana)

Természetes regeneráció

Sziksófű
(Salicornia 
prostrata)



Pionír gyomnövények visszaszorítása legeltetéssel…

Gyeptelepítések megfelelő utókezelése



Tisztítókaszálás :

• elsődleges szerepe a kevésbé agresszív egyszikű vázfajok előnyhöz juttatása…

Adventív növényfajok visszaszorítása (szárzúzással):

• a magról terjedés esélyének csökkentése…
• az optimális fejlettségi állapot időpontjában végezve…



Köszönöm a figyelmet!
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