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Gyepek helyzete Európában 

 Természetes állapotú gyepek területe 
drasztikusan lecsökkent 

 

 Gyepterületek leromlása 

 Intenzív gyepművelés (műtrágya, szerves trágya, 
növényvédő szerek, túllegeltetés, szárazodás) 

 Művelés felhagyása (cserjésedés, avarfelhalmozódás, 
kompetítor füvek terjedése) 

 

 Gyepterületek eltűnése 

 Gyepek beszántása, beépítése 

 Erdőtelepítés – faültetvények 



Gyepesítés 

 Gyeptelepítési módszerek 

 Spontán gyepregeneráció 

 Magvetéses gyeptelepítés 

 Szénaráhordásos gyeptelepítés 
 

 Gyeprekonstrukció céljai 

 Megmaradt gyepek területének növelése 

 Pufferzóna kialakítása 

 Ökológiai folyosók kialakítása 



Melyik módszert válasszuk? 

A gyepesítési módszer kiválasztása függ: 

 

 A  termőhelyi viszonyoktól 

 A gyepesítés megkezdése előtti kiindulási állapottól 
(utolsó szántóföldi kultúra/ültetvény) 

 Az elérni kívánt célállapottól 

 A rendelkezésre álló anyagi és emberi erőforrásoktól 

 A kitűzött célállapot megvalósításához rendelkezésre 
álló időtől 



 A cél: a gyepesedési folyamat gyorsítása 

 Elterjedt a természetvédelmi és a mezőgazdasági 
gyakorlatban 

 Alacsony diverzitású keverékek (2-8 faj) 

 Magas diverzitású keverékek (akár 60 faj, 15-40 faj) 

 Vetőmagnorma 15 - 40 kg/ha 

 Ha túl alacsony – erősebb gyomosodás 

 Ha túl magas – túl zárt gyep alakul ki 

Magvetéses gyepesítés 



Magkeverékek összeállítása 

 Alap: céltársulás jellemző fűfajainak 
magjai (jó kompetítor, vegetatívan is jól 
szaporodó füvek, lehetőleg több faj) 

 Helyi forrásból származó, adott 
termőhelyi viszonyokhoz adaptálódott 
ökotípusok magjai 

 Ha lehetséges, kísérőfajok magjait is 
használjuk színezőelemnek (pl. 
pillangósok) 

 Kereskedelmi forgalomból nehéz (vagy 
lehetetlen) ilyen keveréket beszerezni 



Magkeverékek összeállítása 

 Saját aratású szaporítóanyag a 
legjobb 

 Aratás időzítése: a magok már 
érettek (14-18%-os nedvesség-
tartalmú), de még nem peregtek 
ki a kalászból 

 Az aratáskor és az azt megelőző 
pár napban száraz idő legyen 

 Átlagosan 50-200 kg/ha mag 
aratható 

 Szárítás, naponta forgatás, rostálás 

 
Gyepterületek rekonstrukciója és mocsarak védelme Egyek-Pusztakócson LIFE projekt 



Magvetés 

 Csíráztatási próba 

 Talaj-előkészítés (sekélyszántás, 

tárcsázás) 

 Aprómorzsás vetőágy készítése 

 Magvetés (szeptember-október) 

 Magtakarás könnyű fogassal 

 Tömörítés gyűrűshengerezéssel 

 

 

 
 
 
 



Kevésfajos keverék - Eredmények 

1. év 3. év 

 Szik magkeverék 1. év 2. év 3. év 

   Vetett füvek borítása (%) 22,6±7,6a 54,7±11,3b 67,6±5,8b 

   Rövidéletű gyomok borítása (%) 64,2±9,9a 18,5±6,8b 1,7±0,6b 

   Évelő gyomok borítása (%) 1,9±0,8a 16,0±4,8b 17,8±6,2b 

   Fajszám (db/m2) 15,3±1,1a 9,7±1,4b 6,8±0,9b 



 Általában a fajok 25-33%-a egyszikű 

 Nehéz és költséges összeállítani a magkeveréket 

 Kevés a nagy léptékű vizsgálat 

 

Fajgazdag keverék 





Magtermesztés 

 Pro-seed DBU project 

 Magok gyűjtése 2013 és 2014-ben 

 Palánták nevelése üvegházban 

 Talajelőkészítés (2014 október) 

 Vetés és ültetés sorokban 

 Nem használtunk sem vegyszereket, nem locsoltunk 

 Fenntartás: mulcsozás és kézi gyomlálás 

 A túlélési arány biztató, első évben már virágoztak és 
magot is hoztak a növények 

 A legkritikusabb pont: a gyomok elleni védekezés 

 



Mezei cickafark 
Magyar szegfű 
Koloncos legyezőfű 
Orbáncfű 
Enyves mécsvirág 
Macskahere 
Osztrák zsálya 
Ligeti zsálya 
Hólyagos habszegfű 
Vastövű imola 



Latin név Magyar név Megmaradási arány Virágzás/Magkötés 

Magvetés Palánta Magvetés Palánta 

Achillea collina mezei cickafark Kiváló Kiváló Kiváló Kiváló 

Agropyron cristatum taréjos tarackbúza Jó - Jó - 

Centaurea scabiosa vastövű imola Kiváló Jó Jó Kiváló 

Dianthus pontederae magyar szegfű Kiváló Kiváló Rossz Kiváló 

Festuca rupicola barázdált csenkesz Jó - Rossz - 

Filipendula vulgaris koloncos legyezőfű Jó Jó Rossz Kiváló 

Hypericum perforatum közönséges orbáncfű Kiváló Jó Jó Kiváló 

Melandrium viscosum enyves mécsvirág Kiváló Kiváló Rossz Kiváló 

Phlomis tuberosa macskahere Jó Jó Rossz Rossz 

Salvia austriaca osztrák zsálya Jó Jó Rossz Jó 

Salvia nemorosa ligeti zsálya Jó Jó Jó Kiváló 

Silene vulgaris hólyagos habszegfű Jó Jó Rossz Kiváló 



Magas diverzitású keverék 

Regionális magkeverékek (44 faj) 

Certoryje Nature Reserve, Fehér-Kárpátok (5 éves gyepesítés) 



Diverz magkeverék vetése 

 Pro-Seed DBU projekt 

 35 fajos diverz magkeverék összeállítása 

 8 terület, összesen 32 kolonizációs ablakok létesítése (2013 ősz) 

 Talajelőkészítést követő vetés, vetési denzitás: 10g/m2 

 Kolonizációs ablakok méretei (1×1m ,2×2m, 4×4m) 

 Legelt és kontroll terület 

 

 



Eredmények 

 Összesen 149 fajt mutattunk ki a területről 

 1. évben 31 vetett és 81 nem vetett faj 

 2. évben 34 vetett és 91 nem vetett faj 

 

 

 



Eredmények 

Centaurea solstitialis 

Scorsonera cana 

Silene 
vulgaris 

Achillea collina 



Költségek - magvetés 

Munkafolyamat A B C D 
Vetőmag, szaporítóanyag beszerzése 
   Fű-vetőmag vásárlása 80.000 - 48.000 - 
   Fű-szaporítóanyag betakarítása és cséplése - 12.500 - 7.500 
   Kétszikűek kézi begyűjtése - - 47.500 47.500 
   Szaporítóanyag tisztítása, zsákolása - 450 - 450 
   Tárolási költségek (3 hónap) 1.350 1.350 1.350 1.350 
Talajmunkák 
   Nehéz vagy könnyűtárcsázás 7.000 7.000 7.000 7.000 
   Simítózás 5.500 5.500 5.500 5.500 
   Vetőágy készítés 6.000 6.000 6.000 6.000 
   Magvetés 4.000 4.000 4.000 4.000 
   Magtakarás könnyű fogassal 5.000 5.000 5.000 5.000 
   Felszín tömörítése gyűrűshengerrel 4.500 4.500 4.500 4.500 
Utókezelés 
   Kaszálás és szárzúzás 16.000 16.000 16.000 16.000 
Összesen 129.350 62.300 144.850 104.600 

Alacsony diverzitású keverék A -vásárolt maggal, B - aratott maggal, 3faj 

Magas diverzitású keverék C -vásárolt maggal, D - aratott maggal, 15 faj 



Alkalmazási javaslatok 

 Alacsony diverzitású keverék 

 Gyors gyepesedés fontos 

 Gyomosodás veszély 

 Tájképi gyeprekonstrukció nagy területen 

 Természetes gyepektől távoli területeken 

 Magas diverzitású keverék 

 Kisebb területeken 

 Ha van lokális magforrás aratáshoz 

 Elegendő forrás áll rendelkezésre 

 Alacsony és magas diverzitású keverék kombinálása 

 

 



Utókezelés fontossága 

Kaszált Felhagyott 



Utókezelés fontossága 

Kaszált Felhagyott 



Utókezelés fontossága 

Összborítás Vetett fajok 
 

Kísérőfajok 
 

Rövidéletű 
gyomok 
 

Évelő 
gyomok 
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Kezeletlen 

Kaszált 



Hortobágyi Nemzeti Park; 9 éves legeltetéssel kezelt gyepesített terület 



Köszönöm a figyelmet! 


