
Gyepek kezelése 
 
 

1. A gyep ápolása 
 
1.1. A nyírás 
 
Minőségi gyep kialakításához a legfontosabb előfeltétel a rendszeres nyírás. A gyakori nyírás oldalhajtások 
kialakítására készteti a gyepet, ezáltal növeli sűrűségét és az asszimilációs felületet. A nyírás megakadályozza a 
gyep magszárba szökését is, erősítve a vegetatív hajlamot, ami a gyep hosszabb élettartamában nyilvánul meg.  
 
A nyírás során eltávolított asszimiláló levélfelület ugyanakkor stresszt okoz a növénynek, melyre a gyepnövény 
alacsonyabb gyökértömeggel és gyökeresedési mélységgel, valamint csökkenő tartalék tápanyagképzéssel reagál. 
A nyírásra adott válaszreakciók érzékenyebbé teszik a gyepet a szárazsággal, a betegségekkel, de az ápolási 
hiányosságokkal szemben is.  
 
Ezért a nyírásnál kompromisszumot kell találni egyrészt a növény tűrőképessége, másrészt a felhasználás igénye 
között.  
 
A nyírási magasság emelésekor például a gyep nagyobb asszimilációs felületet képez és fokozott gyökértömeg 
képzéssel reagál. Ennek gyakorlati haszna egyrészt a talaj nagyobb árnyékolása, illetve a mélyebb gyökeresedés 
következtében fellépő fokozott szárazságtűrés, másrészről pedig a nagyobb asszimilációs felület következtében 
fellépő fokozott tartaléktápanyag képzés, ami az általános kondíció javulásában mutatkozik meg.  
Mivel ez fordítva is igaz, általánosságban elmondható az is, hogy minél rövidebb a nyírási magasság, annál 
fokozottabban kell a nyíráson kívüli egyéb ápolási műveleteket elvégezni. 
 
A nyírás gyakorisága szoros összefüggésben van az egyéb ápolási műveletekkel, a gyep típusával, faj és 
fajtaösszetételével, tápanyag-ellátottságával, az öntözéssel, az adott évszakkal, a karbantartó eszközök 
színvonalával, a gyepfelület minőségével, stb. 
 
Az általános nyírási magasság dísz- és sportgyepnél általában 3,5-5 cm, de az is fontos, hogy nyírásonként csak a 
levélhossz 1/3-át szabad eltávolítani. 
 
Gyakori kérdés, hogy a levágott nyesedék tápanyag-utánpótlásként a gyepen maradhat-e. Erre azonban csak a 
helyi viszonyok ismeretében lehet választ adni. Az mindenesetre biztos, hogy csak száraz időben végzett gyakori 
nyírások és biológiailag kiegyensúlyozott talajélet mellett képzelhető el a nyesedék tarlón hagyása. Amennyiben 
azonban a mineralizációs folyamatok nem eléggé gyorsak, erőteljes gyepfilc-képződés léphet fel, káros 
következményekkel. 
 
A nyesedék eltávolítása mellett szóló érvek: 
 

- nincs gyepfilcképződés 
- kisebb a fertőzési veszély 

 
A nyesedék rajta maradhat a gyepen, amennyiben: 
 

- gyakori a nyírás, kevés a nyesedék, száraz az idő 
- egyenletes a terítés 
- talaj biológiai aktivitása magas 

 
Egy labdarúgópálya pl. évente kb. 1kg nyesedéket produkál négyzetméterenként, feltéve, hogy kb. 30 nyírásra 
kerül sor. Ez a mennyiség az adott nagyságú területen megfelelő talajszerkezet és biológiai talajaktivitás mellett 
még éppen képes elbomlani, tápanyaggá alakulni. Nagyobb nyesedékképződés, illetve a hosszantartó száraz 
időjárás azonban káros gyepfilc képződéshez vezet, vagyis a nyesedéket, vagy annak egy részét feltétlenül el kell 
távolítani. 
 
A növekedés intenzitása: A vegetációs időszak során a füvek április-májusban érik el a növekedési maximumot, 
nyáron visszaesik a növekedés sebessége míg kora ősszel, augusztus végétől szeptember végéig a tavaszinál 
valamivel alacsonyabb, újabb maximumot ér el. Szeptember végétől a nyírások közötti időszak lényegesen 
meghosszabbodhat. 
 
A nyírások gyakorisága: A felhasználás célja erősen befolyásolja a nyírások számát és gyakoriságát. Míg egy 
mező, legelő, külterjes gyep évi 2-3 nyírással kezelhető, a labdarúgópályán átlagosan heti 1-2 fűnyírás történik, 
egy golfpálya esetében pedig mindennapi nyírásra van szükség a vegetációs időszak legintenzívebb időszakában. 



 
A nyírási magasság mindig kompromisszum a növény igénye és a használat által támasztott követelmények 
között. A sportcélú gyepnek simának és rugalmasnak kell lenni, hogy a labda guruljon, illetve pattanjon. Ez csak 
alacsony nyírási magasság mellett valósul meg, ami azonban összességében ellentétes a növény igényével. 
Kézenfekvő megoldás, hogy az alacsony vágási magasságot megfelelően gyakori nyírás mellett kell fenntartani, 
ebben az esetben a gyep kevésbé károsodik, illetve állapota egyenletesen fenntartható. 
 
A következő táblázaton a nyírási magasságokat láthatjuk: 
 

Gyeptípus Nyírási magasság 
mm 

Gyep magassága 
mm 

golfgreen 4 - 7 4 - 7 

golf fairway 15 - 25 20 - 30 

focipálya 30 - 50 40 - 60 

díszgyep 40 - 60 60 - 80 

park 50 - 60 60 - 100 

 
A gyakori és rövid nyírásokat egyes fajok, fajták eltérően viselik el. Általános szabály, hogy a finomabb levelű fajták 
jobban viselik az alacsony nyírást, mint széleslevelű társaik. 
 
A következő táblázat a nyírási magasság alsó értékeit mutatja különböző gyépképző fajoknál, amelyik 
magasságnál a növény még nem károsodik, természetesen a nyírási magasság megfelelő, fokozatos csökkentése 
mellett. 
 

Nyírási magasság (mm) Faj 

5 – 10 Agrostis stolonifera 
Agrostis capillaris 

10 – 20 Poa supina 

20 – 30 Festuca rubra 
Festuca ovina 

30 – 50 Poa pratensis 
Lolium perenne 

 
  
1.2. A nyírás gépei 
 
A nyírás minőségét, tisztaságát, a gyep regenerálódásának gyorsaságát típustól függetlenül a fűnyíró, illetve a 
vágás minősége határozza meg. 
 
A különféle típusok közül hazánkban a rotációs, forgókéses fűnyíró a legelterjedtebb. Ez a fajta fűnyíró magasabb 
fű esetén is használható, árfekvése jó, nyírási minősége megfelelő karbantartás esetén elfogadható. A szintén 
egyre gyakoribb, nagyobb területeken is használatos hengerkéses fűnyíró magasabb vágási minőséget, rövidebb 
nyírást tesz lehetővé. Nagy területtejesítmény, magasabb beszerzési és karbantartási költségek jellemzik. Nem 
szabad elfelejteni azt a mindkét típusra érvényes szabályt, hogy csak egzakt beállítás tesz lehetővé jó minőségű 
vágást. 
 
 
 

2. Trágyázás 
 
2.1. Követelmények 
 
A trágyázásnak döntő szerepe van a sűrű, terhelhető, vizuálisan is vonzó gyep kialakításában, megtartásában. 
 
Mint minden élőlénynek, a gyepnek is tápanyagra van szüksége. A tápanyagok beépülnek a növénybe, 
ugyanakkor (ha és amennyiben) a fűnyírás nyesedékének eltávolításával kivonásra is kerülnek. A nyíráson 
túlmenően a gyep állapotát elsősorban azzal javíthatjuk, ha a talaj tápanyagtartalmával, tápanyag-szolgáltató 
képességével összhangban biztosítjuk az optimális tápanyag-utánpótlását, valamint a szökségtelen, vagy a 
fejlődést korlátozó anyagokat eltávolítjuk. 
 



Melyek a főbb követelmények a fűműtrágyákkal szemben?  
- segítsék elő a sűrű és terhelhető gyepszőnyeg létrejöttét  
- minimalizálják a kiégési veszélyt  
- legyenek gazdaságosak  
- produkáljanak egyenletes növekedést, kevés fűnyesedéket  
- legyenek környezetbarátok, ne szennyezzék a környezetet  
 
 
2.2. A talaj tápanyagtartalma 
 
A talaj különféle tápanyagokat raktároz, amelyek közül a növények számára felvehető tápanyagokat kell 
figyelembe venni a szükséges trágyamennyiség meghatározásánál. 
 
A talaj állapotának megismerése érdekében lehetőség szerint törekedni kell a 2-3 évenkénti talajvizsgálatra. Ennek 
keretében tájékoztatást kapunk talajunk fizikai állapotáról: kötöttségéről, pH-járól, szervesanyag és sótartalmáról, 
makro- és egyes mikroelem összetételéről. 
 
A talajvizsgálatok eredményei a következő főbb adatokat tartalmazzák: 
 

Talajtípus - Homok, vályog, agyag 
PH - Optimális érték fűfajok számára 5,5-7 pH
Tápanyagtartalom - mg/100g talaj (foszfor-P2O5, kálium-K2O) 

 
 
2.3. Tápanyagigény, tápanyagpótlás 
 
Az évente pótlólagosan szükséges tápanyag mennyiségét a talaj eredeti tápanyagtartalma valamint a növény 
tápanyagigénye határozza meg. A növény tápanyagigényét döntően a gyep használat módja, intenzitása, valamint 
a gyepfelület fajtaösszetétele határozza meg. 
 
Ha a talajvizsgálat eredményei alapján a talaj tápanyaggal közepesen ellátott, a kijuttatott trágya általában fedezi a 
növény igényét. Alultápláltság esetén emelt adaggal elégítjük ki a fokozott igényt, míg felültápláltság esetén a 
mennyiséget csökkenteni kell. 
 
Évente szükséges, átlagos tápanyagigény hatóanyag (g/m2): 
 

Gyep használat N P2O5 K2O MgO 

Díszgyep/házikert 10 - 25 4 10 2 

Park 10 - 15 4 8 - 12 1 - 2 

Sportgyep    15 - 25 5 -10 10 - 15 2 - 3 

Golfgreen 30 - 40 0 - 6 15 - 20 2 - 3 
  
 
2.4. Tápanyagok aránya 
 
A talaj tápanyagtartalmától függően akár elméleti, akár gyakorlati alapon minden gyepnek testreszabott trágyázási 
programot kell kidolgozni. A különböző trágyaféleségeket többnyire kombinálni kell egymással, hogy a szükséges 
tápanyagokat lehetőleg az optimális arányokhoz minél közelebbi mértékben juttathassuk ki.  
 
Ennek megfelelően minden körülmények között alkalmazható, univerzális gyepműtrágya, vagy kezelési módszer 
többnyire nem adható meg. A gyakorlatban N(nitrogén), K(kálium), P(foszfor), N-K, N-P-K hatóanyagú, valamint 
mikroelem tartalmú műtrágyákat alkalmaznak. A többkomponensű trágyák alapvető előnye, hogy a szükséges 
hatóanyagot egy menetben juttathatjuk ki, hátrányuk azonban, hogy az adott területen szükséges arányok ritkán 
fedik a gyep valódi igényeit. 
 
A gyepfüveknél a levéltömeg termelés áll az előtérben, ellentétben a mezőgazdaságban magjukért, gyümölcsükért, 
virágjukért, gyökerükért stb. termesztett növényekkel. A mezőgazdaságban használt N-P-K trágyák ezért 
fűműtrágyaként csak feltételesen alkalmazhatók.  
 
Túl magas P tartalmuk következtében pl. egyes füveknél hátrányos P feldúsulás jöhet létre, ami elősegíti a nem 
kívánt vadfüvek pl. Poa annua felszaporodását. Gyepeknél ezért elsősorban olyan trágyák javasolhatók, melyek 
csak kevés P-t tartalmaznak. Kivétel ez alól a magvetés, illetve a gyepregeneráció, amikor a magas P tartalmú 
műtrágya (starter) alkalmazása feltétlenül indokolt. Csírázáskor ugyanis a P elősegíti a csíranövények 



gyökérfejlődését, valamint meggyorsítja a kezdeti növekedést.  
 
A talaj fajtája is hatással van a trágya kiválasztására. Erősen elsoványított, homokos hordozóréteg esetén pl. a 
kimosódás révén erőteljes K veszteség jön létre. Itt magas K tartalmú trágyákat kell alkalmazni.  
 
A késő őszi trágyázásra szintén kevés N-t, de sok K-ot tartalmazó trágyaféleségeket alkalmazzunk. Az a nitrogén 
ugyanis, amely erősen kötött, lassan kioldódó formában van jelen, elősegíti a gyep anyagcsere folyamatait anélkül, 
hogy csúcsnövekedést indukálna. Eközben a K elősegíti az anyagcserefolyamatokat és ellenállóbbá teszi a 
növényt a szárazsággal, valamint a téli időjárással szemben.  
 
A K-nak a nyári hőségnapok elviselésében is nagy szerepe van. Amennyiben a gyeptrágyában K-szulfát alakjában 
van jelen, csökken a kimosódás, valamint a kiégés veszélye. 
 
Nyomelemek, mint a nevükből is kiderül, rendkívül csekély mennyiségben szükségesek, hiányuk azonban 
akadályozza a növény növekedési folyamatait. Különösen sovány, homokos hordozórétegen van a nyomelem 
utánpótlásnak nagyon fontos szerepe. Itt megelőzésképpen nyomelemekkel dúsított fűműtrágyákat használjunk.  
 
 
2.5. Trágyafajták 
 
A különféle trágyák elsősorban hatóanyagtartalmuk és a tápanyagok aránya tekintetében különböznek egymástól, 
de minden trágya a következő csoportok valamelyikébe sorolható: szervetlen /minerális/, szerves /organikus /, 
szervetlen-szerves, hosszú hatástartamú. 
 
A korszerű tápanyag-utánpótlásban a hosszú hatástartalmú gyeptrágyák meghatározó szerepet játszanak. A 
következő kedvező tulajdonságokkal rendelkeznek: 
- minimalizálják a kiégési veszélyt, mivel a tápanyagok lassan, talaj mikroorganizmusai által szabályozott 
folyamatokban szabadulnak fel,  
- a tápanyag arányai a gyep igényeit követik,  
- a lassú tápanyag-feltáródás következtében nem indukálnak csúcsnövekedést,  
- elősegítik a mélyebb gyökeresedést,   
- apró szemcseméretűek (elit, mini, standard szemcseméret)  
- nem kötik meg a vizet  
- egy 25 kg fóliával bélelt papírzsák kb. 1000 m2-re elegendő, ami könnyen szállítható, kezelhető,  
- környezetbarát hatásúak 
 
 
2.6. Hosszú hatású gyeptrágyák 
 
A hosszú hatású műtrágyák jó kezdeti hatással valamint hosszabb időtartamú, egyenletes, jó tápanyagellátással 
rendelkeznek. A hosszantartó egyenletes N-nel való tápanyagellátás azonban csak a rövid, középtávú valamint 
hosszú ideig ható N formák kombinációja révén érhető el. 
 
A hatóanyagok átalakulása hosszú láncú vegyületi formákból a rövidebb formátum felé a mikroorganizmusok révén 
közvetlenül a természetes növekedési tényezőkhöz kapcsolódik / talajhőmérséklet, talajnedvesség/, azokhoz tehát, 
melyek a növények növekedését egyébként is közvetlenül befolyásolják. Így valósul meg az igény szerinti 
trágyázás. 
 
 
2.7. Trágyák szemcsemérete 
 
A trágyák szemcsézettsége a hatóanyag eloszlás egyenletességét befolyásolja. Szemcsemérettől függetlenül 
fontos azonban, hogy a granulátumnak homogénnek kell lennie, ami annyit jelent, hogy a szemcséknek egyforma 
méretűnek és hatóanyag-tartalmúnak kell lennie.  
A finom granulátum célja, hogy mindegyik fűcsomó tápanyagpótláshoz jusson. Ha ugyanazt a tápanyagot nagyobb 
szemcsékben juttatjuk ki, akkor a szemcsék közvetlen közelében túlzott ellátás jön létre, míg távolabbi helyeken 
hiány tapasztalható. Különösen a gyakran nyírt területeken jelentkezik a finom granulátumoknak az az előnye, 
hogy gyorsan a gyepszőnyegbe mosódnak és a nyíráskor nem keverednek az esetleg eltávolításra kerülő 
fűnyesedékkel. 
 
 
2.8. Trágyázási időpontok 
 
A trágyázási időpontok, illetve gyakoriságuk a használat módjától és intenzitásától függ. A márciustól májusig tartó 
időszakban a téli vegetációs szünet után beindul az erőteljes növekedés. Azok a gyepfelületek, melyek a téli 



használat következtében erősen megrongálódtak, ekkor igénylik az első intenzív trágyázást. Ezáltal a füvek 
regenerációját segítjük elő. Csekélyebb használat esetén az első trágyázás időpontja akár április közepe is lehet.  
 
Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy a tél végén alkalmazott könnyű fenntartó trágyázás kiváló feltételeket teremthet a 
gyep növekedéséhez, ezért - különösen rosszabb állapotú gyepeknél - indokolt lehet a tenyészidőszak előtt sort 
keríteni rá. 
 
A közhiedelemmel ellentétben a júniustól augusztusig terjedő időszakban is magas a gyep tápanyagigénye. Nyár 
elején még regenerációs növekedés zajlik, melyet a bőséges tápanyagellátás komolyan segíthet.  
 
Júliusban és augusztusban a trágyázás segítségével egyenlíthetjük ki a kánikula miatt beálló növekedési 
depressziót. A környezet megóvásán túl ekkor legfőbb célunk a sűrű és terhelhető gyep megőrzése. Ekkor 
teremtjük meg az előfeltételeit az őszi és a téli problémák elkerülésének.  
 
Csekély igénybevételnek kitett területek augusztus végén, szeptember elején kapják az utolsó trágyázásukat. 
Fontos, hogy szeptember végétől fokozott N-tartalmú trágyával már ne trágyázzunk, ezzel ugyanis a téli nyugalom 
előtt álló füvet erős növekedésre késztetnénk, a növekedés következtében pedig csökken a betegségekkel 
szembeni ellenállóképesség. 
 
Ha lehet, október végétől juttassuk ki a késő őszi trágyát, amely a télen is tevékenységnek kitett gyepfelületeken 
elengedhetetlen. Ez a trágyázás elősegíti a gyökérképződést, valamint a tartaléktápanyagok képződését, ezáltal 
nő a betegségekkel, hideggel szembeni ellenállóképesség.  
 
 
2.9. A trágyázás technikája 
 
A trágya fajtájának és mennyiségének meghatározása mellett a trágya precíz kijuttatása az utolsó fontos lépés az 
egyenletes tápanyagutánpótlás során. 
 
Közismert, hogy a túladagolás egyrészt a gyep kiégéséhez vezet, másrészt szennyezi a környezetet, aluladagolás 
esetén pedig hiány lép fel. Erősen lesoványított hordozórétegen különösen vigyázni kell, mert a két érték 
egymáshoz viszonylag közel áll, ugyanis ezek a talajok csak mérsékelt pufferképességgel /kiegyenlítőképességgel/ 
rendelkeznek. Ilyen talajon fokozott óvatossággal kell eljárni. 
 
Gyakran látható, hogy nagyadagú trágyázáskor, vagy egyenetlen kijuttatás esetén különböző színű és növekedésű 
zónák, vagy foltok keletkeznek, ami esztétikailag meglehetősen zavaró hatást kelt. Fontos tehát, hogy a kijuttatás 
során így nem csupán a mennyiségre, hanem az egyenletességre is ügyelni kell. 
 
A kijuttatást többnyire száraz időben végezzük, hogy a szemcsék a talajra jutva közvetlenül fejtsék ki hatásukat, de 
azért is, hogy ne égessék meg a növények leveleit. Kivétel ez alól, amikor a szilárd formájú gyomirtót a párás, 
harmatos fűre juttatjuk ki, mert így a hatóanyag a levélen jobban megkötődik és a növény levelén keresztül 
hatásosabban szívódik fel. 
 
Mélytrágyázásnál a levegőztetés, lyuggatás után végezzük el a trágyázást és utána megboronáljuk a területet. Így 
elősegítjük a szemcsék minél teljesebb mértékű bemosódását, az 5-6 cm mélységre bedolgozott trágya elősegíti a 
gyökerek mélyebb rétegekbe való hatolását, a gázcserét, melyeknek következtében javul a gyep állapota. 
 
 
 

3. Karbantartás 
 
3.1. A gyep öntözése 
 
A természetes csapadék mennyisége, térbeli és időbeli eloszlása csak ritkán felel meg a növényzet igényeinek. 
Amennyiben természetes csapadék mennyisége és eloszlása elégtelen, vagy a talaj vízkészlete alapján nem áll 
rendelkezésre a szükséges vízmennyiség, akkor a hiányt öntözéssel pótoljuk. (Magyarországi klimatikus viszonyok 
között ez gyakran előforduló állapot.) A gyep vízigénye a mikroklíma, a fajtaösszetétel, a talaj és más környezeti 
tényezőkön túlmenően a hőmérséklettől függ. A gyepfelület vízigénye ezek figyelembevételével átlagosan 1-7 liter 
/m2/nap = 10-70m3/hektár /nap. 
 

Gyep vízigénye a hőmérséklet függvényében 

Napi maximum - oCelsius Vízigény - mm/nap 

35 oC felett > 8 



30 – 35 6 – 8 

25 – 30 4 – 6 

20 – 25 3 – 4 

15 - 20 2 – 3 

 
Általánosságban a ritkább időszakonkénti, de nagyobb adagú öntözés javasolható. Gyakori kis vízadagokban 
történő öntözés a gyökeresedés elsekélyesedéséhez vezet, mivel a gyökerek a mindig nedves feltalajban 
maradnak. Ez erősen csökkenti gyepünk taposás és szárazságtűrését. A növényállományban a nemkívánatos Poa 
annua és Poa trivialis fajok könnyen felszaporodnak és kiterjednek. 
 
Estenként fontos lehet a csapadék mérése csapadékmérővel, illetve a kijuttatott öntözővíz mérése és öntözési 
napló vezetése. A helyes vetőmag megválasztásával bizonyos mértékig csökkenteni tudjuk az öntözéshez 
szükséges víz mennyiségét. 
 
Mivel az öntözővíz korlátozott mértékben előforduló természeti erőforrás, aminek komoly költségei vannak, 
igyekezzünk az öntözést célszerűen minimalizálni. Ebben segíthet a magas színvonalú öntözési technika, az 
öntözés helyes időpontjának megválasztása, a szórófejek helyes beállítása, megfelelő átfedések, illetve lehetőség 
szerint a szélcsendben történő öntözés. 
 
 
3.2. Gyepszellőztetés 
 
A gyepek talajfelszínén az elhalt növényi részekből idővel gyepfilc képződhet. Jelenléte kis mértékben hasznos, 
túlzott vastagságban azonban kimondottan káros. Kisebb mennyiségben mulcsként védi a talajt a kiszáradástól 
illetve csökkenti a csúszásveszélyt (pl. labdarúgópálya esetén). Ha azonban az elhalt növényanyag 
felhalmozódása gyorsabban zajlik, mint a természetes lebomlási folyamatok, rövid idő alatt vastag, tőzegszerű 
réteg keletkezik. Ez a réteg alacsony erősen savanyú kémhatású, és mintegy szigetelőrétegként viselkedve 
kimondottan akadályozza a víz, a tápanyag és az oxigén kellő áramlását. 
 
Normál körülmények között évente 1cm filcréteg is létrejöhet. Ez a vastagság még nem ad okot aggodalomra, mert 
kedvező hatásai érvényesülnek, 2cm azonban már 20 l/m2 öntözővizet is képes megkötni és a víz talajba jutását 
megakadályozni, ami nyáron roppant káros. A probléma megoldása az alapos gyepszellőztetés. Jól elvégzett 
gyepszellőztetéssel 1 kg/m2 gyepfilcet is kidolgozhatunk és eltávolíthatunk erősen elfilcesedett gyepünkből. 
 
A gyepfilc negatív hatásai a következők: 
 

- erősebb gyomosodás 
- betegségekre való erősebb hajlam 
- erős víz és tápanyagmegkötés 
- csökkenő gyökeresedés mértéke 
- szivacsszerű puha felület 

 
Gyepszellőztetésen azt értjük, amikor az erősen elfilcesedett gyepet megfelelő szerszámmal megszabadítjuk a 
felhalmozódott gyepfilc rétegtől.  
 
A gyepszellőzetés legkedvezőbb időpontja a tavasz, illetve kora ősz, száraz időjárási közülmények mellett. 
Lehetőség szerint mindenképpen kerüljük a kánikulai viszonyok között végzett gyepszellőztetést.  
 
Házikertekben kézi gyepszellőztetővel, nagyobb felületeken gép segítségével távolíthatjuk el a gyepfilcet. A 
gyepszellőztető annál tökéletesebb munkát végez, minél kisebb a kései közötti távolság. A kitermelt anyagot 
természetesen el kell távolítani a gyepről. Mivel a munka erősen elfilcesedett területen csak ritkán tökéletes, 
ismételt gyepszellőztetéssel lehet a kívánt eredményt elérni. 
 
 
3.3. Lyuggatás 
 
A legerősebb tömörödésnek kitett rész a gyep felső néhány centiméteres része. Következésképpen az 
összetömörödés hatására levegőtlen körülmények jönnek létre. A lyuggatással hatékonyan javítjuk a felső részek 
átlevegőzését. Lyuggatás során a lyuggatógép tüskéi négyzetméterenként lyukak sokaságát hozzák létre 5-10cm 
mélységben, melynek a következő kedvező hatásai vannak: 
 

- csökken a feltalaj összetömörödése 
- javul a talaj vízháztartása 



- gyorsul a gyökérzet növekedése és gázcseréje 
- csökken a gyepfilc képződés 

 
A lyuggatógép akkor fejti ki kedvező hatását, ha tüskéi lyukas, kónuszos kiképzés folytán kis földdugókat emelnek 
ki a talajból. Amennyiben a lyuggatógép tüskéi tömörek, további összetömörödést idéznek elő. A lyukak sűrűsége 
meghatározza a lyuggatás hatékonyágát. A professzionális perforátor négyzetméterenként 300-400db, 5-7 cm 
mély lyukat készít.  
 
Munkavégzés előtt, szárazság esetén a gyepet alaposan meg kell öntözni, ha megfelelő eredményt szeretnénk 
elérni. A munka szezontól függetlenül, egész évben végezhető. Kötött talaj esetén homokszórással kombinálva 
jobb és tartósabb eredményt kapunk.  
 
A lyuggatás során keletkezett lyukakat kvarchomokkal feltöltve javíthatjuk a feltalaj vízelnyelő képességét. A 
lyuggatás során kitermelt földugók a területen maradhatnak, homokkal keverhetőek vagy a gyepfelületről 
eltávolíthatók. 
 
A levegőztetés másik formája a hasítékolás, amikor késekkel vékony hasítékot vágunk a gyepbe, hogy javítsuk a 
feltalaj átszellőzését. A hasítékolásnak hasonlóan kedvező hatásai vannak, mint a gyepszellőztetésnek.  
 
 
3.4. Homokszórás („top dressing”) 
 
A gyepfelületek légcseréje és vízáteresztő képessége különösen a fokozott használat következtében fellépő 
összetömörödés hatására idővel csökken. Felületi egyenetlenségek keletkeznek, amit rendszeres kvarchomok 
szórással jelentősen mérsékelhetünk: 
- a légcsere javul  
- a felületi egyenetlenségek kiegyenlítődnek  
- a feltalaj szárazabb lesz  
- lyuggatással kombinálva a feltalaj homokban gazdagabb lesz  
- a gyepfilc gyorsabban lebomlik. 
 
Kijuttatása esetenként 2-6 l/m2 mennyiségben javasolható. Ha nagyobb mennyiséget használunk, lehetőleg 2 
részletben juttassuk ki. A homok feltalajba való keverése céljából alkalmanként lyuggatással is kombinálhatjuk, így 
mindkét kezelés hatása fokozható.  
 
Ügyeljünk arra, hogy a homok legyen agyag- és mészmentes, télálló, valamint apró (1-3mm) szemcseméretű. 
Mosott folyami, vagy bányahomok, illetve méretre őrölt kőzúzalék is alkalmazható. A sarkos szemcse nagyobb 
pórusteret hoz létre a lekerekítettel szemben. Kötött talajokon évente akár évente több alkalommal is célszerű lehet  
homokot kijuttatni, alkalmanként 2-6l/m2 mennyiségben. A kötöttebb talajoknál a homok több durva frakciót, míg 
lazább talajoknál több finom frakciót tartalmazzon. 
 
Az ún. „top dressing” a homokszórás nemzetközileg elfogadott módja, melynek lényege, hogy a meglévő gyepet 
felülről a gyep fejlődését kedvezően befolyásoló anyagokkal felülterítik. Ez az anyag leggyakrabban mosott homok, 
komposzt és/vagy valamilyen talajjavító anyag, illetve trágya keveréke. A „top dressing” részben a talaj 
szerkezetének javítása, részben a tápanyag-utánpótlás, részben a felületi egyenetlenségek csökkentése céljából 
kerül kijuttatásra. Alkalmazása a homokos felépítésű sportgyepeken feltétlenül szükséges. 
 
 

 
4. Gyepbetegségek 

 
4.1. A gyepbetegségek okai 
 
A gyepbetegségek okozói többnyire a szabadban mindenütt megtalálható gombák, vírusok. A betegségek 
természetesen bárhol felléphetnek, függetlenül a termőhelyi viszonyoktól, de a kiegyensúlyozott 
tápanyagutánpótlás valamint a helyes agrotechnika csökkenti a fertőzés bekövetkezésének valószínűségét. Bár a 
kórokozók alapvetően mindenütt jelen vannak, kiterjedt fertőzés bekövetkezéséhez szükséges a gyep ellenálló 
képességének a csökkenése is, és/vagy kedvező környezeti feltételek a korokozók elszaporodásához. 
 
A leggyakrabban előforduló betegségek a következők:  
- Microdochium (hópenész),  
- Typula,  
- Corticium,  
- Sclerotinia (dollárfolt),  
- Marasmius (gombakörök),  



- Rhizoctonia (barna folt),  
- Dry-Patch,  
- Pythium,  
- Ophiobolus,  
- Fusarium,  
- Colletotrichum,  
- Drechslera (levélfoltosság),  
- Puccinia (rozsdabetegségek). 
 
A létrejött kárképek megjelenési formái különbözhetnek a növényállomány, a nyírási magasság, illetve egyéb 
tényezők szerint. Azonosításuk sokszor azért is nehéz mert gyakran együttes, felülfertőzéses esetek lépnek fel. 
 
 
4.2. Gombakörök 
 

 
 
 
4.3. Rozsdabetegségek, Corticium sp. 
 

 
 
Tünetei:  
Vegetációban egész évben, főként magas páratartalom mellett fertőzhet. Kezdetben világosbarna majd sárgás 
elszíneződés, a levélen rózsaszín micélium, erős fertőzés esetén összefüggő piros felületek keletkeznek. 
 
Védekezés:  
Kiegyenlített tápanyag-utánpótlás, alacsonyabb nyírás, gyepfilc csökkentése, talaj levegőztetése. 
 
 
4.4. Puccinia 
 

 
 
Tünetei:  
Különböző rozsdafajok okozzák, sárga-fekete-barna rozsdát alkot, a levélen különböző színű foltosodás keletkezik, 
melyen spórák találhatók. Szél, fűnyíró, taposás útján terjed, többnyire nyáron fertőz. 



 
Védekezés:  
Stressz-szituációk kerülése, időleges felület kiszárítása, a köztesgazda (pl. Berberis) eltávolítása, megfelelő 
fajtaválasztás. 
 
 
4.5. Ophiobolus 
 
Tünetei: Szabálytalan, kezdetben 5-10cm átmérőjű ovális körök, melyek a szélükön gyűrűszerű, bronzos 
elszíneződést kaphatnak. A betegség kiterjedésével a foltok kiterjednek, középen elhal a fű, ahol idegen füvek és 
gyomok telepednek meg az elhalt részeken. A betegség gombakörök módjára terjed, évről évre nagyobb körök 
formájában. Legyakrabban a golfpályák „green” területein fordul elő. 
 
Védekezés: A talaj meszezése és az egyoldalú tápanyag-utánpótlás egyértelműen segíti a terjedését, vasszulfát 
permetezésével azonban növelhetjük az ellenállóképességet, A gyepben lévő csenkesz (Festuca) fajták a 
betegséggel szemben relatív rezisztensek. 
 
 
4.6.Hópenész - Microdochium, Gerlachia nivalis 
 

 
 
Tünetei: Ősztől tavaszig fertőz, de a nagyobb károk általában hóolvadás után vehetők észre. A levélen fehéres, 
szürkés, pirosas micéliumbevonat tűnik fel a fertőzés aktív zónájában, ami eleinte kicsi, ovális köröket alkot, 
amelyek később 30cm körülire nőnek, majd összeolvadnak. Intenzíven kezelt felületeken erősebb a fertőzés (pl. az 
említett golfpálya „green” területeken). A fertőzés hatására szerencsére általában nem hal el a fű, hanem a kör 
közepétől kiindulva regenerálódik. Érdekes sajátossága, hogy magas talaj-pH értékek mellett erősebben fertőz. 
 
Védekezés: A veszélyeztetett felületeken megelőzésképpen vegyszeres permetezést alkalmazhatunk, kálium és 
vas hatóanyagú trágyákkal trágyázhatunk. Segíthet a talajfelület szárazon tartása, a nyesedék gyűjtése, a lehullott 
lomb eltávolítása, illetve a felgyülemlett gyepfilc felszaggatása. 
 
 
4.7. Levélfoltosság - Helmintosporium/Drechslera 
 

 
 
Tünetei: A levélen feketével határolt barnás foltok jelennek meg, melyek a fertőzés előrehaladtával nagyobbak 
lesznek, a foltok közepe elhal és sárgára színeződik. Erős fertőzés esetén a növény teljesen elhal és hiány 
keletkezik a gyepben. Főleg a hűvös hónapokban, 15-25 C hőmérsékleten, magas páratartalom mellett fertőz. 
 
Védekezés: Csökkentett nitrogén, ugyanakkor magas adagú kálium trágyázás, a felület szárazon tartása, szárítása 
lyuggatással, gyepszellőztetéssel. 
 
 
 



4.8. Dollárfolt - Sclerotinia 
 

 
 
Tünetei: Apró, 2 cm nagyságú sárgás elszíneződés, amely később kicsit nagyobbá fejlődik. Közelről, a levél szélén 
fehéres micélium látható. A meleg időjárás és magas páratartalom elősegíti a fertőzést, ami gépekkel, vagy 
taposással gyorsan tovaterjedhet. A Poa és Festuca fajták különösen veszélyeztettek. 
 
Védekezés: Száraz talajfelszín, légmozgás optimalizálása, megfelelően beállított öntözés, gyepfilc eltávolítása.  
 
 
4.9. Phytium 
 
Tünetei: Nyáron fertőz. A gyep korától függően több formában jelenhet meg. A gyep csírázási fázisában a kikelt 
fűnövény elhal, a levele elszárad, a talajból könnyen kihúzható, gyökere sötétre színeződik. Beállt gyepekben az 
eleinte különálló szürkés foltok összeolvadnak és nagy fertőzött területek keletkezhetnek. Ebben a szakaszban a 
tünetek hasonlóak a szárazság idején tapasztalt jelenségekhez, de ha az egyes növényt nézzük, ez könnyen 
kihúzható, gyökere sötétre színeződött, miközben a levél szürkés-sárgás árnyalatot kap. Micélium csak különösen 
nedves körülmények között jelenik meg. 
 
Védekezés: Mindenekelőtt szellőztessük meg a talajt, reggel öntözzünk, hogy utána gyorsan felszáradjon a levél, 
egyúttal kerüljük a túlöntözést. Ha lehetséges, ritkítsuk a sűrű gyepállományt és csökkentsük a gyepfilcet, valamint 
adjunk nagyobb adag káliumot is. 
 
 
4.10. Typhula 
 
Tünetei: Igazi téli betegség, a nyári hónapokban ugyanis a szaporítóképletek nyugalmi állapotban vannak. A 
fertőzés gyakran a hótakaró alatt terjed ki és csak hóolvadás után vehetők észre a nagyobb kiterjedésű szürke 
felületek, amelyeken belül a fű elszárad. Fertőzött gyepekben tavasszal gombostűfejnyi narancssárga 
szaporítóképletek figyelhetők meg. Az érintett felületek egyébként többnyire valójában nem halnak el, és a tavasz 
folyamán regenerálódnak. 
 
Védekezés: Kerüljük a késő őszi nitrogéntrágyázást, közben azonban növeljük a kálium mennyiségét. Így tegyük 
ellenállóvá a gyepet, esetleges fertőzés esetén pedig tavasszal szellőztessünk és a nyesedéket távolítsuk el. 
 
 
4.11. Állati kártevők (bogarak, lárvák, fonalférgek, stb.) 
 

  
 
Tünetei: Nemcsak a talajban élő kifejlett bogarak, hanem ezek lárvái is károsítják a gyepet. Ezenkívül persze 
különféle károkat okozhatnak a mezei egerek, pockok, vakondok, stb., amelyek táplálkozásuk során a földben és a 
föld fölött lévő növényi részek elpusztításával, valamint járatok és halmok képzésével rontják a gyep állapotát. 
Amennyiben a bogarak, lárvák, fonalférgek  túlságosan elszaporodnak, elsősorban a növény gyökereinek 
pusztulását okozzák. Ha ilyen problémák adódnak, akkor a gyep a levelénél fogva felemelhető, gyökere hiányzik. 
Ilyenkor további másodlagos kártételre számíthatunk a vakondok, illetve a madarak részéről, akik táplálék után 
kutatva okoznak további, akár súlyossá is váló károkat. 
 
Védekezés: Az ilyen kártétellel szemben előzetes talajfertőtlenítéssel védekezhetünk. Amikor azonban a kárt 



észleljük, védekezni már késő, mivel legtöbb esetben a növény foltszerűen már elpusztult. A védekezést tovább 
nehezíti, hogy a kártevőknek több nemzedéke is egyidejűleg jelen lehet, és az adott pillanatban a talaj eltérő 
mélységeiben eltérő fejlődésű fázisú károsítók találhatók, ahova nehéz a védekezésre használt szert bejuttatni. 
Kedvező szaporodási körülmények között ezért bizonyos évjáratokban komoly károkat okozhatnak. Az ilyen károk 
bekövetkezésére elsősorban elhanyagolt területek, vagy erdők közelében nagyobb valószínűséggel számíthatunk. 
 
 

 
5. Gyepszőnyegezés, vagy fűmagvetés? 

 
5.1. A gyepszőnyeg felhasználási területei 
 
A gyepszőnyeg minden zöldfelület létesítésénél felhasználható, ahol szükség „értéknövelt” megoldások 
alkalmazására. A nagyobb beruházási költséggel szemben magasabb hozzáadott-értéket képvisel a füvesítéssel 
szemben.  
 
Föbb felhasználási területei a következők:  
- Rézsűk és egyéb eróziónak kitett, frissen humuszolt felületek  
- Sportgyepek  
- Igényes, intenzív diszgyepek, parkok, családi és társasházak, nyaralók kertjei  
- Lakóparkok, lakótelepek, játszóterek zöldfelületei  
- Bevásárlóközpontok, irodaházak, ipari létesítmények zöldfelületei  
- Minden olyan helyen, ahol a létesítést követően egyrészt a minőség, másrészt a gyors használatbavétel 
igényként jelentkezik. 
 
 
5.2. A gyepszőnyegezés és fűmagvetés összehasonlítása 
 
Általánosságban a helyi termőhelyi viszonyok, a létesítendő terület nagysága, a minőséggel szemben támasztott 
követelmények, a költségvetés nagysága, valamint az időbeli tényezők határozzák meg, hogy füvesítünk, vagy 
gyepszőnyeg fektetése mellett döntünk. A döntést az alábbi szempontok vizsgálata segítheti: 
 

Tényező  Füvesítés  Gyepszőnyegezés  

Kockázat 

Nagy. 
Minőségét károsan befolyásolhatják: 
erózió, szélkár, zivatar, madárkár, 
gyomosodás, optimálistól eltérő vetési 
időpont, stb.. 

Alacsony. 

Létesítési idő 

Tavasz: jó, ősz: legjobb 
A téli és nyári vetés biológiailag 
kedvezőtlen, következménye 
hiányos, foltos kelés, ami csak hosszú 
utókezeléssel korrigálható 

Egész évben, még fagyos  
körülmények között is, bármikor, amikor 
gyepszőnyeg rendelkezésre áll. 

Talajelőkészítés Tápanyaggal feltöltött, megművelt, apró morzsás, szintezett, enyhén tömörített, gyom és idegen 
anyagoktól mentes, simított felület. 

Vetőmag 
minősége 

A kereskedelemben kapható fűmagok 
eltérő minőségűek, 
nagy a bizonytalanság a 
csírázási erély, tisztaság tekintetében. 

Általános, a magasabb minőségi 
követelményeknek megfelelő, nemesített fajtákból 
álló, eltérő felhasználási igényű, nagy biológiai 
igényeket kielégítő keverékek alkalmazása.  

Gyepborítás 
egyenletessége 

Taposási károk, erózió, eltérő csírázás 
körülmények következtében egyenetlen 
lehet. 

Teljesen egyenletes. 

Gyomosodás 

Nagyon jelentős problémát okozhat, akár 
több hónapon keresztül is. 
Ha szükséges, vegyszeres kezelést kell 
alkalmazni. 

Minimális, kezelhető. 

Vízigény 

Magas vízigény. 
A megfelelő arányú csírázás érdekében a 
vetést az első négy héten állandóan 
nedvesen kell tartani. 

Víztakarékos. 
A fektetés után legalább 2 hétig alapos öntözést 
igényel, ezt követően vízigénye mérsékelt, mert 
kezdettől fogva árnyékolja a talajt, amely lassabban 
szárad. 

Talajerózió, 
vízelfolyás 

Esők elmoshatják, de nemcsak a fűmagvat, 
hanem a talajt és tápanyagokat is. 

Akár heves záporok megkötése is lehetséges 
komolyabb eróziós 
károk nélkül. 



Látvány Eleinte egyenetlen, nyitott helyekkel. Azonnal vonzó látvány. 

Használhatóság 
Az első 2-3 hónapban intenzív gondozást 
igényel, illetve csak mérsékelt használatot 
tesz lehetővé. 

Legyökeresedésig, lerakás után két hétig kímélni 
kell, de utána igénybe vehető. 

Létesítési költség Alacsony.  Magas! 

Ár / érték arány 

Az alacsonyabb létesítési költségeken túl 
magasabb színvonalú, költségesebb 
karbantartást (vízdíj, vegyszerköltség, 
stb.)igényel. 

A jelentősen magasabb létesítési költségeket 
azonnali minőség és a továbbiakban jelentkező 
megtakarítások ellensúlyozzák. 

 
 
5.3. Fűmagok és keverékek 
 
A kialakítandó gyephez érdemes olyan fűmagot, vagy fűmagkeveréket választani, amely a célnak leginkább 
megfelel. Gondos alapanyag választással sok későbbi bosszúságtól és költséges karbantartási feladat 
elvégzésétől szabadulhatunk meg. 
 
A megfelelő fűmag kiválasztása semmilyen körülmények között ne legyen „árkérdés”. Egyrészt azért , mert a 
fűmagköltség elenyésző hányadot alkot a gyeptelepítés költségvetésében. Másrészt azért, mert a kívánságunknak 
megfelelő gyepet bizonyára nem a legolcsóbb fűmagkeverék fogja megalapozni, de nem szabad elfelejteni, hogy 
ugyanekkora hiba a legdrágábbat választani. Harmadrészt ne feledjük, hogy a használat módja és intenzitása, az 
élőhely, valamint az ápolás várható színvonala határozza meg a fűmagkeverékeken belüli faj és fajta arányokat. 
 

10 000 mag mennyisége kémcsőben 
 

 
L p.     F. r.     P p.     P p.     A c.     A s. 

Fűfaj Darabszám garmmonként 
Lollium perenne 500 db/g 
Festuca rubra 1 000 db/g 
Poa pratensis 3 300 db/g 
Poa supina 4 000 db/g 
Agrotis capillaris 16 000 db/g 
Agrotis stolonifera 17 000 db/g 
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Az általánosan elterjedt főbb fajok monokultúrában vetve: 
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