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A GYEPEK MINŐSÉGI ÁLLAPOTA

 80 %-ban természetes gyepek

 20 % jelenleg hasznosítatlan←nincs elég állat                                

 Leromlott, gyomos, elbokrosodott gyepek

 Átlagos szénatermés: 2,5 t/ha (632 139 ha 

betakarított terület alapján)

 Átlagos állateltartó-képesség: 0,2-0,6 

számosállat (nagyállat egység)





KÖVETKEZMÉNYEK

 Terület bőven van

 Állat nagyon kevés →állatlétszám-növekedés?

 A minőség, termőképesség, állateltartó-

képesség gyenge

 A termést meghatározó tényezők

(technológiai elemek)

ráfordítása kevés, v. nulla



NÖVÉNYÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE, ÁLLAPOTA

Hosszú távú döntések:

- a hasznosítás módja

- az állatállomány megválasztása

Rövid távú döntések:

- - adott évre, vegetációs időszakra vonatkoznak

- - a hosszú távú döntéseinket, céljainkat
szolgálják

Bármilyen távú döntés kiindulási pontja:





forrás: https://www.dunaipoly.hu/









ELSŐDLEGES SZEMPONTOK

1. Borítás

2. Növénycsoportok arányai

• hasznos növények

• közömbös növények

• szúrós és mérgezők

Jó Közepes Rossz

100-85% 85-70% 70% alatt

100-70% 70-50% 50% alatt

0-20% 20-30% 30% felett

0-1% 1-5% 5% felett



MÉRSÉKELT BEAVATKOZÁS, GYEPJAVÍTÁS 

Gyomirtás, gyomszabályozás

Tápanyagellátás

Vízgazdálkodás, vízszabályozás

Gyephasznosítás módja



MÉRSÉKELT BEAVATKOZÁS

Fűfélék elterjedését kell segíteni

▪ Igényeiknek megfelelő N-ellátás→főleg műtrágyázás

▪ Megfelelő vízellátás→öntözés, melioráció

▪ Megfelelő hasznosítás→
▪ időben és nem gyomosító módszerekkel legeltetni,

▪ alul- és túllegeltetést elkerülni,

▪ időben kaszálni, 

▪ a legeltetést és kaszálást váltogatni

▪ Mechanikai ápolást időben elvégezni

▪ Nem engedni a többi gyepalkotó magpergetését

Vegyszeres gyomirtás



GYEPSZELLŐZTETÉS

A felső 10 cm-es gyökérzóna levegőztetése

Eszköze a gyepszellőztető késes henger



A KÉSES HENGER MUNKÁJA



TALAJLAZÍTÁS 

Jellemzői:

• munkamélysége 40-90 cm

• lehetőleg vegetációs időn kívül, a talaj nyirkos 

állapotában

• nagy vonóerő igény → költséges eljárás

• 2-4 évre tehető a lazítás hatása

• szikes és erodált talajokon jelentős javulás

• kötött és erősen tömődött talajokon lehet szükséges

• javul a talaj légjárhatósága és vízbefogadó 

képessége

• mélyebb gyökerezés → később bekövetkező kisülés 

• élénkíti a talajéletet



GYEPLAZÍTÓ



ERŐTELJES BEAVATKOZÁS, GYEPFELÚJÍTÁS 

Felülvetés

Gyeptörés

Gyeptelepítés



FELÜLVETÉS

Ideje: szeptember vagy március vége

Módja: 

Kaszálás

Vetés:

direktvetéssel

feketére műveléssel (tárcsázás, vetés 

gabonavetőgéppel)

speciális felülvető-géppel(totális vegyszerezés 

után)

Vetőmagmennyiség:

fél mennyiség direktvetéskor

kétharmad mennyiség feketére műveléskor 



A FELÜLVETÉS GÉPEI



A FELÜLVETÉS GÉPEI

Forrás: https://www.vektor-mezogep.hu



A GYEPTÖRÉS IDEJE ÉS MÓDJA

▪ 1. növedék legeltetése után (alacsony 
tarlóval kaszálást követően!)

▪ gyepnemez hasogatása (egyenesre állított 
tárcsával)

▪ középmély szántás

▪ aprítás (talajmaró, v. többszöri 
tárcsázás)

▪ hengerezés

▪ tarlóápolás folyamatosan



▪ Ideje: március vége, nyár vége

▪ Módja:

▪ aprómorzsás, ülepedett, jó gazda gondosságával 
művelt magágy

▪ aprómagvetés! →aprómagvetőgép, vagy 
gabonavetőgép

▪ két henger közé vessünk!





A VETŐMAG-KEVERÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

▪Befolyásoló tényezők:

• Fekvés →választás a fajok közül a vízigény 

alapján

• Hasznosítási mód

• A legeltetett állat faja, fajtája





Agrárminisztériumi támogatással, témavezető-projektgazda a MÁSZ

Munkavégzők: botanikusok, gyepmeghatározásban jártas 
szakemberek

Célok: 

valós információk összegyűjtése

a gyepek vezérnövényeiről, zártságáról, gyomosságáról

a gyepek minőségi állapotáról, állateltartó képességéről

szakmai alapot adni a szakpolitikai szabályozáshoz, 
-döntésekhez, stratégiaalkotáshoz

HAZAI GYEPEK ÉS A 

GYEPGAZDÁLKODÁS ÁLLAPOTÁNAK 

FELMÉRÉSE (AKGF-119-1-2021)



EDDIGI EREDMÉNYEK

Sikeresen lezárult az online 

felmérés a hazai 

gyepgazdálkodásról

A terepi felmérések 

többségében már 

megtörténtek, jelenleg 

az adatok digitalizálása 

zajlik



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


