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keRTem, ViRáGOm

A mi OTThOnunk

GYEPSZÕNYEG KONTRA MAGVETÉS
KI NE SZERETNE GYÖNYÖRÛ, ÁPOLT GYEPET A KERTJÉBE, ÉS SOK-SOK ÉVEN
DE VAJON TUDJUK-E, MILYEN ZÖLD ÚT VEZET
A SIKERHEZ? A GYEPTELEPÍTÉSNÉL KÉT MÓDSZER KÖZÜL VÁLASZTHATUNK.
AZ EGYIK A JÓL ISMERT ÉS ÁLTALÁNOSAN ELTERJEDT MAGVETÉS, A MÁSIK AZ EGYRE NAGYOBB TERET NYERÕ GYEPSZÕNYEGES TELEPÍTÉS. DE NE
GONDOLJUK, HOGY CSAK EBBEN AZ EGY DOLOGBAN KELL DÖNTENÜNK,
HA FÜVESÍTÜNK! SORRA VESSZÜK A LEGFONTOSABB SZEMPONTOKAT, ÉS
A FIGYELMÉBE AJÁNLJUK, HOGY A VÉGÉN ÚGY ZÖLDELLJEN A KERTJE,
AMILYENNEK ELKÉPZELTE.
ÁT ÉLVEZNI A FÛSZÕNYEGET.

w w w.tubaker t.hu

Nézzük a tervezés szempontjait!
milyen ARánybAn? érdemes megfontolnunk, hogy telkünket milyen arányban osszuk meg a gyepes és a növényekkel
borított területek között, mert bár a gyep telepítése olcsóbb,
de az éves rendszeres ápolási munkákkal a költségek mégis
átbillennek a fû „javára”.
mennyiT? csak annyi füvet telepítsünk, amennyire funkcionálisan és esztétikailag, a térhatás érdekében szükségünk van.
A gyep, bár egész évben szép zöld, mégis csak „két dimenzió”.
A virágok és cserjék sokkal több színt, formát, illatot visznek
kertünkbe, bár a kivitelezésnél többe kerülnek.
hOVá? Gondoljuk át, hová képzeljük el a gyepes felületeket. ha
a kertben kutya is lesz, célszerû a várható közlekedési útvonalait
tiszteletben tartani, nagyobb testû kutyáknál viszont a rendszeres taposás lelkiismeretes ápolás mellett is gondokat okozhat.

miRe, hOGyAn? A méretek és a formák mellett vegyük át azt
is, hogy mire, hogyan fogjuk használni a gyepet. ha erôsebb
igénybevételre, mondjuk sportoláshoz, a gyermekek játékához
adunk teret, akkor taposástûrôbb, sport fajtakeveréket válasszunk. Viszont nem árt tudni, hogy ezek a keverékek gyorsabb
növekedésûek, azaz több nyírást igényelnek, ezzel együtt
nagyobb a tápanyagigényük is, valamint vastagabb, durvább
levelûek. A pázsitkeverékek finomak, selymesek, vékonyszálú,
lassúbb növekedésû fajtákból állnak, így kevesebb nyírast igényelnek, és mezítláb igazi élményt nyújtanak.
mennyibe keRÜl Az önTözõRendszeR? A gyepfelületek
öntözésére használt kiemelkedô szórófejes öntözés kiépítése
négyzetméterre vetítve többszöröse a növényágyak csepegtetôcsöves öntözéséhez szükséges rendszer kiépítési árának –
ezért is célszerû átgondolni a füvesíteni kívánt terület méretét.
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Amit a gyepszônyegezésrôl tudni illik
Gyepszônyeg elôállításával hazánkben négy-öt cég
foglalkozik. A kész gyepet speciálisan erre a célra használt
területeken, gyepszônyegtermesztô telepeken állítják elô. A
gépi, precíziós vetés után 1,5-2 év alatt intenzív, szakszerû
ápolással állítják elô az általában 2,5 méter hosszú, 40 centiméter széles, speciális géppel felszedett, majd felgöngyölt
egy négyzetméteres tekercseket. A tekercsek ára mennyiségtôl, minôségtôl, típustól és termesztôtôl függôen 1000-1700
forint/négyzetméter (telepi ár). A tekercsnek teljesen tömöttnek, egyöntetûnek és gyommentesnek kell lennie.
A tekercsek lerakhatók egész évben, a téli fagyos hónapok kivételével, viszont minden esetben biztosítanunk kell a
megfelelô mennyiségû öntözôvizet. A mai, korszerû kertápolásban az öntözést célszerû a föld alá telepített, a talajból a
víznyomás hatására kiemelkedô, automatizálható rendszerrel
megoldani. Mivel mind a telepítés, mind a fenntartás alatt
történô nem megfelelô mennyiségû és egyenletességû öntözés
súlyos károkat okozhat a gyepben, ezen nem szabad spórolni.
telepítés elôtt a területet gondosan elô kell készíteni. Új
és újratelepítésnél is érdemes vegyszeres gyomirtást végezni,
hogy az évelô gyomok késôbb se okozzanak gondot. A terepszintek nagyjábóli kialakítása után az öntözôrendszert kell
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kiépíteni. Ezt követi a végleges szintek kialakítása , egyidõben
a „magágy” elôkészítésével. Mivel a gyepszônyeg 2-4 centiméter vastag, ezért a szinteket mélyebben kell kialakítani, hogy a
gyep ne kerüljön megasabbra a burkolatoknál. Ha telkünkön
gyakori vendég a vakondok, a gyeptekercsek lerakása elôtt
terítsünk le vakondhálót. A tekercseket kötésben, szorosan
egymás mellé kell lefektetni, majd a végén hengerezni.
A gyepszônyegezés gyors és látványos, a kezdeti
nagydózisú öntözés után, 7-14 nap elteltével használatba is
vehetjük. A tekercsek csíkjai az elsô pár nyírás után eltûnnek.
A gyepszõnyeg elõnyei közé sorolható, hogy a kész
tekercsek megvásárlásával megspórolhatjuk azt a sok figyelmet és gondoskodást, amit egy magvetésnek meg kell adni,
hogy szép gyeppé váljon. Nem kell küzdenünk a gyomokkal,
foltokkal, ezt a termesztôtelepeken a szakemberek elvégzik
helyettünk.
A legnagyobb „hátránya” is ebbôl adódik: a gondoskodást meg kell fizetnünk. Hátrányként talán csak még egy
dolgot említhetünk: el kell fogadnunk a termesztôk által kínált
fajtaösszetételû keverékeket, és ha speciális igényünk van
– mondjuk extra finom levelû pázsitot szeretnénk –, akkor nem
biztos, hogy megtaláljuk az elvárásainknak megfelelô kész
gyepet.

Tuba Péter, Tubakert
n é v j e g y

Tizenkétévesen nem is gondolhattam arra, hogy a patakpartról
hozott, az udvarunkon földbe szurkált gyékényekbõl álló „bambuszerdõvel” kezdem pályafutásomat. A bambuszerdõbõl tíz év
szakirányú tanulás után az immár tizenkét éve sikeresen mûködõ
Tubakert „nõtt ki”.
Vallom, hogy nincs két egyforma kert, ahogy két egyforma ember sem létezik. Az egyedi igények, a változó körülmények mindig új kihívást és lehetõséget kínálnak. Furcsa, bizalmas szolgálat ez. Valami olyat adni magamból, ami valójában
a megbízóról szól. Folyamatosan változó „életet” létrehozni
valakinek, valamit megálmodni, megépíteni, és ami néha
a legnehezebb: útjára engedni.
A harmóniához és prémium minôséghez rengeteg szempontot
kell összhangba hozni. Mint ahogy egy szép ruhának a méretes
szabóságról, úgy kell illenie gazdájához a szépen megtervezett és
megépített kertnek. Az én szolgálatom ebben: jó szabónak lenni, a
kertépítés „méretes szabóságán”.
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Amit a magvetésrôl tudni illik
A magkeverék kiválasztása talán a legfontosabb a kizöldült, kész gyep minôségét befolyásoló tényezôk közül. Ez az
a dolog, amit ha elrontunk, már csak az újratelepítéssel korrigálhatunk. A jó minôségû vetômag az alapja mindennek. Ez
határozza meg a gyep taposástûrését, selymességét, növekedési erélyét, tápanyagigényét, a betegségekkel szembeni
ellenálló képességét, vízigényét és az egyéb ápolási igényeket.
Vetésnél érdemes betartani az elôállító által javasolt négyzetméterenként kiszórt magmennyiséget. A keverék 4-6-fajta
magot tartalmaz eltérô arányokban, a típustól függôen.
A fajták a csírázási idô alapján két csoportra oszthatók: gyorsan,

4-14 nap alatt csírázók (ilyen az angolperje), és vannak az
elhúzódó, 14-60 napos csírázási idejû fajták (csenkeszek,
rétiperje, tippanok). Ezek az angolperje körött, annak „védelmében” kelnek ki.
Gyakori hiba, hogy a gyorsabb és látványosabb eredmény
érdekében több magot szórunk ki, mint kellene. Ilyenkor olyan
sûrû lesz a gyorsan kikelô angolperje-állomány, hogy nem
marad hely a pázsit selymességét és tömöttségét adó, finom
szálú fajtáknak. Bár rövid távon így „szebb” a fû, hosszú
távon viszont egy csökkent értékû, gyengébb minôségû gyepet
kapunk az értékes, terjedô tövû, vagy tarackoló szárú fajták
hiánya miatt.

A vetés talajelôkészítése megegyezik a gyepszônyegezésnél leírtakkal. A fellazított, elegyengetett talajt vissza kell
tömöríteni, úgy hogy a lábnyomunk ne süllyedjen fél centinél
mélyebbre. Tömörírés után lazítsuk fel a talaj felsô két centiméterét, ebbe a magágyba gereblyézzük be a magokat és a csírázást segítô startertrágyát, majd hengerezéssel zárjuk le a magágyat. A magágyat az elsô öntözést követôen folyamatosan
nedvesen kell tartani, a kiszáradás a csírák pusztulását okozza.
A magvetés ideális ideje a kora tavasz és a kora ôszi
hetek, ugyanis ilyenkor okoznak a legkevesebb gondot a kelô
csírákkal konkuráló gyomok, amelyek ellen a gyep 4-6-hetes
kora után vegyszerekkel eredményesen védekezhetünk.
Szöveg és fotó: Tuba Péter



