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A Syngenta 2009-ben idította el a Beporzó prog-
ramot Magyarországon. A program az Egyesült 
Királyságban, 2005-től gyűjtött tapasztalatok alap-
ján, ma Európa számos országában már része a 
nemzeti agrártámogatásoknak. A Syngenta prog-
ramja több tízezer hektárny méhlegelő kialakítását 
tűzte ki célul és kutatási programokkal, technoló-
giafejlesztéssel igyekszik népszerűsíteni Európa-
szerte.

Az elmúlt 10-20 évben a beporzó rovarok faj- és 
egyedszámának csökkenését fi gyelték meg Euró-
pában. A háttérben a rovarok táplálkozási lehető-
ségeinek beszűkülése, az élőhelyek megszűnése 
áll, amely az Európai Unió korábbi agrártámogatási 
rendszeréből ered. Ezt a hibát felismerve, most egy 
új támogatási rendszer ösztönzi a mezőgazdasági 
termelőket a biodiverzitást támogató „jó mezőgaz-
dasági gyakorlatok” alkalmazására, és több nem-
zeti agrárprogram külön is támogatja a célkitűzést.

Többfunkciós „Biodiverzitás szegélyek” kialakítása 
és fenntartása mezőgazdasági területeken

Technológiai ajánlás egyes célfelhasználásokra

A beporzó rovarok számának fenntartása jelen-
tős gazdasági érdek, mert a termesztett növények 
80%-ának termékenysége függ tőlük. A beporzók 
munkája 5 milliárd Euro értéket képvisel évente Eu-
rópában, egy 2009-es adat szerint. A program javít-
ja a növénytermesztés jövedelmezőségét és segíti 
a mezőgazdasági termelőket abban, hogy fenn-
tartsák környezetünk sokszínűségét, fajgazdagsá-
gát, úgy, hogy a gazdálkodás jövelemezősége nem 
csökken. 

Az Egyesült Királyságban 2005-ben indított prog-
ram eredményeképp a poszméhek száma meghat-
szorozódott, a lepkék száma 12-szeresére, más 
beporzó rovarok száma tízszeresére emelkedett.

Magyarországon, a 
2009-óta végzett végzett 

széleskörű hazai monitoring 
vizsgálataink alapján megfi -

gyeltük, hogy a méhek 5-8-szor, a 
poszméhek 4-6-szor, a lábon gyűjtő 

vadméhek 4-6-szor, hason gyűjtő vadmé-
hek 4-13-szor, a zengőlegyek 1-2-szer, 

a lepkék 1-3-szor magasabb egyed-
számban fi gyelhetők meg a telepített 

méhlegelőkön, mint a kontrolként 
kijelölt természetes mezőgaz-

dasági környezetben.

A program cél-
ja virágban gaz-

dag „Biodiverzitás 
szegélyek” kialakítása, 
amelyek a növényeket 

megporzó rovaroknak nyúj-
tanak nektárban és 
pollenben gazdag 

táplálkozó- és 
élőhelyet.
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Anyagunkban a hazai kisérleti és bemutató célú 
biodiverzitás szegélyeken összegyüjtött tapasz-
talatokat osztjuk meg. 2009 óta 650 ha-nyi 
biodiverzitás szegélyt telepítünk el mezőgazda-
sági termelő partnereinkkel, nemzeti parkokkal és 
kutatási intézményekkel együttműködve. Ezuton 
is köszönetet mondunk partnereink nyitottságára, 
segítő szándékára, mind a kivitelezés mind a sze-
gélyekkel kapcsolatos üzemi tapasztalatok meg-
osztásában.
A Syngenta Biodiverzitás vetőmag keverék fel-
használható a KAP támogatási rendszerében 
a Zöldítési célkitűzések üzemi megvalósítására:
• A termelés diverzifi kációjára
• Ideiglenes gyepként takarmány termelésre  
• Ökológiai jelentőségű területeken: táblaszegé-

lyekben, vizesárkok mellett, vizvédelmi sávként 
vagy erdőszélek mentén eltelepítve.

A mezőgazdasági táb-
lák szegélyeiben kialakí-

tott biodiverzitás szegélyek 
segítenek fenntartani a biológiai 

sokféleséget. E területeken a be-
porzó rovarok mellett sok más rovar 

is felszaporodik, valamint beköltöznek a 
madarak, rágcsálók és látogatják a vadak. 

A biodiverzitás szegélyek, a tájkép ki-
alakításában játszott szerepe sem 

elhanyagolható, mivel a vetett és 
hosszan virágzó sávok az em-

beri szem számára is von-
zóbbá teszik a határt. 

Talajerózió elleni, 
talajvédelmi program-

ban, a megfelelően elhelye-
zett biodiverzitás sávok fékezik 

a heves csapadékok talajpusztító 
hatását, és a talajhordalék élővizekbe 

jutását. Így egy „jó mezőgazdasági gya-
korlattal” kettős célt lehet elérni: a talaj-
felszín védelmét és a csapadék talajba 
vezetését, illetve a rovarok, madarak 

és kisemlősök faj- és egyedszá-
mának növelését a mezőgaz-

dasági táblák közvetlen 
közelében.
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A biodiverzitás szegély elhelyezése változatos le-
het, így könnyen beilleszthető a növénytermesztés 
rendszerébe. Helyét és méretét mindenkor a ren-
delkezésre álló terület adja meg. A gondos gazda 
úgy jár el, hogy a szegélyek az idegen megporzást 
igénylő olajos- és takarmánynövények, ipari nö-
vények, gyümölcs kultúrák a közelben legyenek, 
ezzel segítve a beporzók mind nagyobb számú 
megjelenését a termesztett kultúrákban, javítva a 
beporzást, és ezzel a terméshozamot. 

Biodiverzitás szegélyt az alábbi helyekre, ill. 
céllal ajánlott telepíteni: 
• Két mezőgazdasági tábla közé, táblát kerítve, a 

tábla nehezen művelhető sarkába, egyéb részeire
• Rossz termőképességű vagy nehezen művelhe-

tő, vagy rossz adottságú, ill. vadkárnak kitett te-
rületekre

Hova telepíthetünk biodiverzitás szegélyt?

• Természetes növénytársulások mellé, puffer zó-
naként

• Lejtő aljába, oldalába, a talajerózió csökkentésére
• Gazdasági utak mellé, fasorok által leárnyékolt 

táblaszegényekre
• Gyümölcsösök sorába, vagy az ültetvény szélére
• Zöldséges kultúrák közelébe
• Méhészetek mellé, méhek gyűjtését, táplálkozá-

sát segítve
• Vadföldnek, apró és nagyvadas területekre egy-

aránt
• Tömegtakarmány termesztési céllal (széna, 

szenázs)
• Visszagyepesítési céllal
• Természetvédelmi területeken rekultivációs céllal 

A vetőmagkeverék többfunkciós, változatos, amit 
a hazai viszonyokra fejlesztettünk ki. Sokféle ter-
mőhelyen is bizonyított 2009 óta. 
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A szegélyek létesítésének elsődleges célja a 
biodiverzitás növelése a mezőgazdasági táblák 
környezetében. Ugyanakkor egyes agrotechno-
lógiák előirt puffer zójájaként is alkalmazhatóak, 
vagy talajvédelmi célra. A felszini vizek mező-
gazdasági kemikália szennyeződésének meg-
előzésére.

Hova tervezhetünk biodiverzitás szegélyt?
• Két mezőgazdasági tábla közé, a táblát részle-

gesen vagy teljesen körbekerítve 
• Tábla nehezen művelhető sarkába, részeire

A biodiverzitás szegélyek mérete
Adott mezőgazdasági táblához, a tájhoz és a ren-
delkezésre álló gépparkhoz (kaszálás, szárzúzás) 
méretezzük a telepítéseket. Amennyiben szegély-
szerű telepítést célozunk, a gépi kaszálás mun-
kaszélessége határozza meg a telepítés szé-
lességét, így általában 6-9 m szélesek (3 m gépi 
munkaszélesség mellett). Cél, hogy a terület köny-
nyen kaszálható legyen, elkerüljük az esetleges 
taposást és biztosítani tudjuk azt, hogy mindig 
maradjon kaszálatlan, virágzó sáv is. A telepítés 
hossza legalább 50 méter, de mindig a tábla adott-
ságai legyenek mérvadóak a szegély hosszban. 

Szántóföldi mezőgazdasági táblák környezetében

• Gazdasági utak mellé
• Fasorok által leárnyékolt táblaszegélyekre
• Árokpartokra
• Természetes növénytársulások mellé, puffer 

zónaként, Natura 2000 területek szegélyeként
• Lejtő aljába, oldalába, a talajerózió 

csökkentésére
• Gazdasági utak mellé
• Tömegtakarmány termesztési céllal 

(széna, szenázs)
• Visszagyepesítési céllal 
• Vadkárnak kitett területekre A biodiverzitás vetőmag keverék növényi ösz-

szetétele
A telepítés 3-4 évre szól, így növényi összetétele 
is ennek megfelelő. A program során hazai keve-
réket dolgozott ki a Syngenta Kft., a Lajtamag Kft. 
vetőmag forgalmazó céggel együttműködve. A 
keveréket egy és többéves, döntően a pillangós-
virágúakhoz tartozó növények alkotják (vörös here, 
lucerna, alexandriai here, bíborhere, fehérhere, 
baltacím, szarvaskerep), ezen kívül tartalmaz még 

mézontófüvet (facélia), pohánkát (hajdina), mustárt 
és támasztó növénynek évelő rozst, a talajerózió 
csökkentési cél miatt réti komócsint. A keverékben 
több egyéves, de önmagát újravetni képes, vagy 
áttelelve megújuló növény van, a többéves növé-
nyek mellett. 

Ehhez az alapkeverékhez további növények is vet-
hetők. A nagyobb változatosság a keverék előnyére 
válik (somkóró, napraforgó, komlós lucerna, repce, 
olajretek, csillagfürt, borsó, bükkönyfélék, gabona-
félék). A hozzákevert kalászos növény (zab) támasz-
tónövényül szolgál a pillangósvirágú növények szá-
mára, magja táplálékforrás is egyben. A baltacím 
és somkóró meszes, a csillagfürt savanyú talajra 
ajánlható. A nagyobb magvú növényeket – mint a 
csillagfürt, napraforgó, pohánka, baltacím, olajretek, 
borsó- és babfélék – az apró magvú növényektől 
mélyebbre, és ezért külön menetben kellene vetni 
(ahol erre lehetőség van), ha a megfelelő vetésmély-
séget kívánjuk biztosítani számukra. A keverék elő-
nye a tiszta telepítésekkel szemben mindenképpen 
a nagyobb változatosság, valamint a hosszú ideig 
tartó virágzás.
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A  biodiverzitás szegély kialakítása

Talajigény: A vetőmag keverék a legtöbb mező-
gazdasági művelésre alkalmas talajon vethető. 
A nagy faji összetétel garantálja, hogy a keverékből 
mindig lesznek növények, melyek szépen díszle-
nek, és funkciójukat betöltik.

Elővetemény igény: A keverék összetétele folytán 
az előveteményre nem kényes, de feltört pillangó-
sok után a hereuntság miatt ne vessük. Őszi vetés 
esetén a korán lekerülő repce, gabonafélék jöhet-
nek elsősorban számításba. Többnyire azonban 
elgyomosodott, mezőgazdasági ruderális te-
rületeken érdemes áttérni az értéket képviselő 
biodiverzitás szegélyre. Az ambróziával ferzőzött 
szegélyterületek karbantartására is kiváló lehetősé-
get a magkeverék, jó gyomelnyomó hatása miatt.

Vetésidő: Kétféle vetésidővel tervezhetünk: a kora 
tavaszi, kitavaszodástól–április elejéig, vagy a 
nyári-nyárvégi időszakban szeptember közepéig. 
A másodlagos hasznosítási irányok befolyásolják a 
vetésidőket, de ezekben a viszonylag tág interval-
lumokban vetve is eredményesen termeszthető és 
könnyen beilleszthető a termesztési rendszerbe.

A kora tavaszi vetés esetén a vetőmag március 
hónapban kerüljön a talajba, így biztosítható a jó 
fejlődés és megerősödés, még a nyári száraz pe-
riódus előtt.
Nyár végi vetés esetén legalkalmasabb augusztus 
közepétől-szeptember 10-ig tartó időszak, a rep-
cevetést megelőzően, vagy annak elején. A nyá-
ri telepítéseknél fokozott fi gyelmet szenteljünk az 
időjárási viszonyok alakulására. A növényállomány 
megerősödéséig minimum 6-7 hét szükséges az 
első fagyok beköszöntéig. 
A korábbi években kísérleti céllal, valamint mező-
gazdasági csúcsidők okozta megkésések miatt 
történtek telepítések október hónapban is. Ezek 
a telepítések néhány lombleveles állapotban te-
leltek, ugyanakkor sok esetben ekkor nem fagyott 
el a facélia, sőt, a mustár sem. Ebben az esetben 
a virágzás igen korán kezdődött a keverékben az 
említett két növény, valamit a bíborhere virágzá-
sával. Ez a megoldás is alternatívát jelenthet az 
egyes hasznosítási célok fi gyelembe vételével. 
A telepítés idejének megválasztása céljából cél-
szerű először kisebb területen kipróbálni a keverék 
viselkedését adott tájegységen. 

Talaj-előkészítés: A keveréket nagyobb számban 
apró magvú pillangós növények alkotják, így a ta-
laj-előkészítést is ehhez kell igazítani a gyors csírá-
zás érdekében. 
A nyári vetés talaj-előkészítése könnyen beilleszt-
hető a repce, a tavaszi vetés talaj-előkészítése 
pedig a tavaszi árpa termesztési rendszerébe. 
A nyár végi vetés esetén különös gonddal kell 
eljárni a talajnedvesség megőrzése érdekében. 
Az elővetemény lekerülése után minél előbb tarló-
hántás és annak lezárása (henger) szükséges. A le-
zárt, visszatömörített talajfelszín a nedvességmeg-

őrzés mellett mielőbbi csírázásra készteti a keverék 
és a gyomnövények magjait is. Az alapművelés 
lehet sekély szántás (20-22 cm) is, de a forgatás 
nélküli művelés (szintén sekélyen) talajnedvesség 
megőrző hatása miatt, mindenképpen kedvezőbb. 
Ezt követi a vetőágy készítés kombinátorral, ásó-
boronával (esetleg talajmaróval - ez esetben tart-
suk szem előtt, hogy e művelőeszköz rombolja a 
talajszerkezetet), majd ismét hengerezés. A nyári 
szántás után a lezárást semmiképpen ne mulasz-
szuk el, mert a talaj gyors kiszáradása rontja a ve-
tés kelését. 
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Tavaszi vetés esetén, őszi mélyszántás majd 
annak tavaszi simítózása (az egyenletes felszín 
a kelés és a későbbi munkák miatt fontos), majd 
magágy előkészítés (ásóborona, kombinátor) kö-
vetkezik. A talaj aprómorzsás szerkezete a vetés 
mélységéig kívánatos. Őszi mélyszántás nélkül is 
vethetünk, ennek különösen lejtős területen van 
jelentősége a talajerózió megelőzése céljából. Ez 
esetben kultivátorral 10-15 cm mélyen munkáljuk 
meg a talajt ősszel vagy tavasszal, majd tömö-
rítsük vissza. Kapás elővetemény esetén végzett 
forgatás nélküli alapművelés előfeltétele az apróra 
szecskázott növénymaradvány. Laza szerkezetű 
talajon vetés előtt ismét hengerezzünk, kötött tala-
jokon a hengerezés ilyenkor már nem szükséges. 
Vetésünk kellően ülepedett, aprómorzsás talaj-
szerkezet mellett kel ki gyorsan és egyenletesen.

Tápanyagellátás: A biodiverzitás területek nem 
igényelnek kiegészítő tápanyagellátást. 
Állományban sem célszerű műtrágyázni. A keverék 
pillangós növényei a gyökerükön élő baktériumfa-
jokkal képesek a légköri nitrogén megkötésére, így 
tápanyagban inkább gazdagítják a talajt.
Vetés: Vetőmagszükséglet a Syngenta Méhlegelő 
keverékkel 20 kg/ha. Más keverékeknél a javasolt 
adagot vessük. A vetés történhet precíziós gabo-
na vetőgéppel 12 cm-es sortávra, 1-2 cm mély-
ségben, vagy aprómag vetőgéppel. Vetőgép hi-
ányában, vagy kisebb terület esetén kézzel vagy 
műtrágyaszóróval is egyenletes állományt lehet 
kialakítani. Vetést követően mindig hengerezzünk 
le gyűrűs hengerrel. (A tömörítést megoldhatjuk – 
más lehetőség nem lévén – kézi hengerrel, vagy 
akár a személygépkocsi kerekeivel is, kis terület 
esetén.) Hengerezéssel a magokhoz tömörítjük 
a talajt, megkönnyítjük a csírázását. Hengerezés 
nélkül az állomány vontatottan kel és könnyebben 
felgyomosodik.

Növényápolás, gyomszabályozás: Cél az állo-
mány gyommentesen tartása, valamint a biodi-
verzitás szegély folyamatos virágzásának bizto-
sítása. A szegély kezelése mindig a hasznosítási 
iránynak megfelelően kell, hogy történjen. Az alább 
leírt technológia célja a virágok számának maximali-
zálása, ezáltal a folyamatos táplálékforrás biztosítá-
sa a beporzó rovarok számára az adott évben. 
A biodiverzitás szegélyeken vegyszeres gyomirtást 
nem, csak mechanikai gyomszabályozást alkal-
mazzunk (kaszálással, szárzúzással). Néha előfor-
dul, hogy az erős gyomosodás miatt a tavaszi tele-
pítést viszonylag korán (június elején) kaszálni kell. 
A Syngenta keverékben történt fejlesztés azonban 
ezt a problémát orvosolta, így a kaszálást általában 
nem kell június végénél előbbre tervezni. A korai 
kaszálás több problémát is okozhat, pl. a magér-
lelés csökken a keverékben (pohánka, facélia), első 
virágzásban kaszált állomány, madarak és apróvad 
utódnevelésének fő időszaka (fészek, fi óka, utód) 
ilyenkor zavarjuk őket. Parlagfűvel fertőzött terü-
leteken az állományt le kell kaszálni július 1. előtt. 
A vetés évében az első kaszálás vagy lezúzás 
mindig magas, 8-10 cm tarlóval történjen, így az 
oldalhajtásokat serkentjük növekedésre. A vetés-
idő betartásával, jó talaj-előkészítéssel elérhetjük, 
hogy a vetés gyorsan és egyöntetűen fejlődjön és 
már az első kaszálást is a tömeges elvirágzás után 

időzíthessük. Második évtől a vetett (és megma-
radt) növények gyors kezdeti fejlődésűek, így jó 
gyomelnyomó képességgel is bírnak, ezért szak-
szerű növényápolás mellett gyomosodási problé-
ma nem lesz. Ettől az időszaktól az állomány fej-
lettségéhez, a virágzási időszakokhoz igazítsuk a 
kezeléseket. 
Az első kaszálást akkor kell megkezdeni mikor az 
elszáradó virágok aránya 50% feletti. A méhle-
gelő telepítésével célunk, hogy a beporzók számá-
ra folyamatos táplálkozási lehetőséget teremtsünk 
a mezőgazdasági területeken, ezért fontos a vetett 
sávok folyamatos virágzásban tartása. A folyama-
tos virágzásban tartást úgy érjük el, ha nem egy-
szerre kaszáljuk le a növényállományt, hanem min-
dig csak az egyik részét. A korábban le nem kaszált 
rész majd akkor kaszálható, ha a korábbi kaszálás 
ismét virágzásba indul. Az őszi vetés csak a követ-
kező évtől kezelendő a fent leírt módon. Erős, nagy 
zöldtömegű nyárvégi vetést ajánlatos lekaszálni 10 
cm-es tarlóra szeptemberben, hogy a hó alatti ki-
pállást elkerüljük. Utolsó kezelést úgy időzítsük, 
hogy kaszálást követően tudjon még fejlődni a nö-
vényállomány, ezáltal jó állapotban menjen a tél-
be. Telepítésünk egyéb lehetőségeit is szem előtt 
tartva (tömegtakarmány termesztés) legyen elsőd-
leges a beporzó rovarok számára hagyott virágzó, 
táplálékot biztosító sáv hagyása! 
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Aranka fertőzés esetén védekezni kötelező. Enge-
délyezett gyomirtószert használjunk, és csak az 
aranka-foltokat permetezzük le. Rovarölő szerrel 
a méhlegelő területet soha ne kezeljük. Kívánatos 
a szomszédos kultúrnövényben végzett munkák 
alkalmával a legnagyobb körültekintéssel eljárni a 
növényvédőszer permet átsodródás elkerülésére. 
Tapasztalataink szerint e célra az elsodródásgátló 
szórófejek alkalmazása a növényvédelmi mun-
kák során megfelel a beporzó rovarok biztonsá-
gának.

Kaszálás vagy szárzúzás, mulcsozás: A vetett 
területeken a beporzó rovarok folyamatos táplál-
kozási lehetőségének biztosítása mellett a másik 
cél az élőhely biztosítása. Poszméhfajok közül 
számos fészke, családja a földalatti üregekben 
található, némelyek pedig az otthagyott szalma, 
mulcs között alakítják ki fészkeiket, itt is telelnek. 
Így mindenképpen indokolt lehet a szárzúzás vagy 
a mulcsozás is. Csak zúzással történő kezelés 
esetén ugyanakkor fi gyelembe kell venni, hogy a 

Munkavégzések módja: A biodiverzitás legelő-
kön végzett munkák során tartsuk szem előtt, hogy 
a legelő telepítések ökológiai értéke jóval maga-
sabb, mint az azt rendszerint körülvevő intenzív 
kultúráknak, vagy akár telepített gyepeknek, így a 
legnagyobb körültekintéssel kell eljárni. 
Munkavégzéskor a munkagép elé riasztólánc fel-
szerelése ajánlott. Ügyeljünk a sebesség helyes 
megválasztására is. A kaszálási, mind a zúzási 
magasság minimum 4-5 cm legyen az első ka-
szálást (8-10 cm) követően, kerüljük a talajfelszín 
„borotválását”. Szegélyek, sávok kaszálásánál 
kedvező lehet a cikk-cakkos kaszálás (apróvadas 
területeken), így a ragadozók nehezebben látják 
át a meghagyott területet. Ha nagyobb területű a 
telepítés, akkor nem körbejárva kaszáljuk, hanem 
belülről kifelé haladva, hogy mindig legyen mene-
külési lehetősége a vadaknak, madaraknak, akár 
a rovaroknak. Éjszaka és esőben soha se kaszál-
juk a méhlegelőt, az apróvad védelmen túl a posz-
méhek gyakran eső elől sem mennek a fészekbe, 
hanem a virágok alján csüngve várják annak vé-
gét. Éjszaka szintén előfordul, hogy ugyanebben a 

pozícióban találhatók, ekkor a rendszerint alacso-
nyabb hőmérsékletek miatt, amúgy is nehezebben 
mozognak. Különösen száraz évjáratokban fontos, 
hogy a méhlegelő növényállományának betelelése 
kis magasság mellett történjen, ne hagyjunk fél-
méteres állományt a területen (pocok betelepedés, 
gradáció megelőzése). A terület a télbe alacsony 
növénytakarás mellett menjen, valamint a termé-
szetes ellenségeket is segíthetjük, pl. a ragadozó 
madarak számára „T” fák kihelyezésével. 
Feltörés: A harmadik-negyedik év végére veté-
sünk általában megritkul, felgyomosodik. A kirit-
kulás mértéke erősen függ a megelőző évek ke-
zeléseitől, valamint az időjárási körülményektől. A 
kiritkult, gyomos telepítés újravetése okszerű, ha 
lehetőség van rá közeli területen, de a felülvetés is 
lehetőség. A feltörést megelőzően már telepítsünk 
egy másik, közeli méhlegelőt, így biztosíthatjuk a 
beporzók áttelepülését és a méhlegelő folyama-
tosságot. A növényi összetétel azonban lehetősé-
get ad arra, hogy egy szakszerűen kezelt telepítés 
a harmadik év után még további egy-két évig is 
betöltheti méhlegelő funkcióját.

telepítésünk előbb-utóbb megritkul. Többfunkciós 
keverék lévén a képződött nagy zöldtömeg, ki-
váló állati takarmány, így, ha lehetséges a szénát 
bálázást követően hasznosítsuk. Kaszálással és 
a zöldtömeg eltávolításával a vetés erős marad, 
korai kiritkulását is elkerülhetjük. Poszméhek fész-
kelését elősegíthetjük egy szakasz kaszált rend 
szétdobatásával is, vagy egy rész vagy sáv kaszá-
latlanul hagyásával, így két feltételünk is teljesülhet 
egyszerre. 
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Ez esetben elsősorban a talajerózió elleni védelmi 
telepítést a lejtő aljába, oldalába, élővizek, illetve 
vízfolyások mellé tervezzük. Talajvédelmi telepí-
tésként a vetőmag keverék a Syngenta Margins 
programjában került vizsgálatra, lejtő aljában tele-
pítve egy szentgyörgyvári kísérleti állomáson. Min-
tavételezések támasztják alá, hogy a telepítés, a 
lejtőről lehordott, talajrészecskéket és az ezekhez 
kötött növényvédőszer hatóanyag jelentős részét 
megfogta, nem engedte tovább az élővizekbe. 
A biodiverzitás szegély növényi összetételében az 
elmúlt évben történt kismértékű változtatással – 
egyszikűek arányának növelése – talajfelszínen el-
folyó vizek hatékonyabb megfogása céljából is tör-

A biodiverzitás szegély keverék növényi összeté-
tele lehetővé teszi a takarmányozási célú haszno-
sítását is. Mint keveréktakarmány kiváló étrendi 
hatású, a kérődzők szívesen fogyasztják. Mérgező 
növényt nem tartalmaz. Utóbbi évek fejlesztése, 
a keverék összetételében a zöldtömeg növelését 
célzó évelő rozs bekeverése volt.
Takarmányozási célú telepítések rendszerint na-
gyobb területűek, ezeken a telepítéseken bizto-
sítható leginkább a keverék fő funkciója a terület 
folyamatos virágzásban tartása. Ennek módsze-
re nagyon egyszerű, a gazdálkodásba könnyen 
beilleszthető. A folyamatos virágzásban tartás a 
legjobb a beporzó rovarok számára, elméletileg 
leghatékonyabban ezzel a módszerrel növelhető 
adott terület beporzó rovarainak egyedszáma. A 
folyamatos virágzásban tartáshoz legcélszerűbb 
első kaszáláskor a terület egyik oldalán a szegély 
teljes hosszában egy kaszálatlan sáv meghagyása. 
A keverék kaszálása általában zöldbimbós, vagy 
olyan állapotban történik, mikor a virágok száma 
még kevés. A meghagyott kaszálatlan sávot a kö-
vetkező kaszálásig hagyjuk virágozni. Az ismételt 
kaszálásra a korábban meghagyott rész rend-
szerint már elvirágzott. Ekkor a terület egy másik 
szegélyét hagyjuk virágozni, a korábban hagyott 
rész kaszálható. Itt a takarmány minősége romlik 

Talajvédelmi célú telepítés

Takarmányozási célú telepítések

tént. A vetőmag keverék már a vetés évében jobb 
takarást biztosít, mint az azonos időben telepített 
egyszikűekből álló telepített gyep. A pillangósok 
gyökere mélyebb rétegekbe hatol, így mélyebb 
talajrétegeket is tart meg. A szegélyek talajlakó 
faunája rövid idő alatt makropórusokkal hálózza 
be a talajfelszínt, így a megfolyó vizet azonnal a 
mélyebb talajrétegekbe vezetik. Hegy és domb- 
vidéki ültetvények sorközeiben alkalmazva a vető-
mag keveréket a talajelhordást jelentős mértékben 
csökkenti, lassítja a lejtőről elfolyó víz mozgási se-
bességét, ezáltal csökkentve az eróziót. A pillan-
gós növények gyökerein élő nitrogéngyűjtő bakté-
riumok révén nitrogénben gazdagítják a talajt.  

ugyan, de a terület ökológiai értéke a módszerrel 
nagymértékben javítható. Az eltolt kezelés ugyan-
akkor lehetővé teszi a terület kezelését annak 
cserjésedése nélkül. 
A keverék szénakészítés mellett szenázsként is 
hasznosítható. Hektárköltsége gyakorlatilag a 
homogén lucerna telepítés költségével azonos. 
Figyelni kell azonban a kaszálások során a riasz-
tólánc használata és a kaszálás sebességgének 
csökkentése is, a betelepült madarak és kisemlő-
sök hatékony riasztására. 
A keverék szénatermő képessége vizsgálatok 
alapján 1 hektárra vetítve 13-17, 150-es nagybála 
első kaszálásban a telítést követő évben. Követ-
kező kaszálások során a lekerült szénabála száma 
nagymértékben függ az időjárási viszonyok alaku-
lásától. A telepítés évének első kaszálása a mustár 
dudvásodó szára, valamint a facélia szőrős „be-
vonata” miatt kevésbé értékes, de etetési kísérle-
tekben juhok és marhák takarmányozására megfe-
lelt. A keverékben különösen első kaszálásokban 
a baltacím szára miatt hosszabb száradási idő 
számítása is célszerű. A kaszált rendek kezelése, 
a rendek nagy zöldtömege miatt szétdobatással 
szintén célszerű. A keverék egy átlagos csapadék 
ellátottságú évben 3 alkalommal kaszálható.
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A biodiverzitás keverékkel a korábbi években tör-
téntek telepítések szőlő és gyümölcs kultúrákban 
(szilva, alma, körte, meggy, cseresznye stb.) is. 
Az alapfunkció ezeken a telepítésekben is a bepor-
zó rovarok egyedszámának növelése adott élőhe-
lyen, ugyanakkor dombvidéki szőlő és gyümölcs 
ültetvényekben a méhlegelő talajerózió csökkentő 
hatása is jelentős, elsődleges szempont.  
Az ültetvények sorközeinek „gyepesítéséről” meg-
oszlanak a vélemények. A véleménykülönbség a 
gyepes sorköz vízfelhasználása, párologtatása és 
a talajerózió elleni védelem szükségessége mel-
lett ütköznek, de számos egyéb hasznos (fagy-
tűrő képesség javulása, gyomelnyomó hatás, 

Szőlők, gyümölcsösök, zöldségesek telepítései

talaj tápanyag feltáródó képességének javulása, 
nehezen mozgó tápelemek mélyebb talajrétegbe 
jutása, könnyebb munkavégzés a növényvédelmi 
munkák, valamint a betakarítás alkalmával) és hát-
rányos (terméscsökkenés, rágcsálók elszaporodá-
sa) hatásokkal is kell számolni. A dombvidéki tele-
pítésekben ma már nem lehet kérdéses a telepítés 
szükségessége környezetvédelmi szempontokat, 
valamint az utóbbi években tapasztalható nagy 
intenzitású csapadékok számának növekedését fi -
gyelembe véve. Erózióval nem érintett területeken, 
ugyanakkor egyre gyakrabban találkozunk valami-
lyen szintű sorköz gyepesítéssel. 

A telepítés helyét tekintve két módszer került be-
állításra több helyen. Ezek a sorközi telepítések, 
valamint az ültetvény körbetelepítése. A sorközi 
telepítések általában adott ültetvény minden má-
sodik sorát érintik, de tömbösítve is történtek ve-
tések. Ez a telepítési mód a terület mikroklímájára 
is kedvező hatást gyakorol, de a talajerózió csök-
kentés hatékony eszköze is az érintett területeken. 
A keverék számos pillangós virágú növényt tartal-
maz, és ezek gyökerén élő baktériumok révén nit-
rogénben gazdagítják a talajt, a levágott ill. zúzott 
növénymaradvány pedig jó szervesanyag forrás. 
A keveréket alkotó legtöbb növény a szakirodalmi 
adatok szerint közömbös, vagy hasznos (lucerna, 
fehér here, baltacím, mustár, facélia, alexandriai 
here, bíborhere, szarvaskerep) szőlőültetvények-
ben, így telepítés előnyös, mert kisebb vízigényű, 
mint pázsitfűfélékkel történő telepítések. 
A telepítések művelése alapvetően más lehet, 
mint a korábbi célterületek során leírt módsze-
rek. Alapesetben az ültetvényekben a növényvé-
delmi (rovarölő szeres) kezelések szükségessége 
meghatározza a telepítések kezelését. A rovarölő 
kezelések előtt a méhlegelő keverék zúzása, nyí-
rása legtöbbször indokolt, a beporzók védelme 
érdekében, ugyanakkor méhkímélő technológiák 
alkalmazása is kötelező. A rovarölő kezelések után 
a biodiverzitás sávok fejlettségéhez célszerű iga-
zítani a kaszálást. A nyári időszakban virágzó állo-
mányok biztosíthatók a keverékkel, ami az ilyenkor 
tapasztalható szűkös virág ellátottság miatt a kör-
nyező területekre nézve is kedvező. A kezelések 
szükségességét meghatározza továbbá az adott 
vetés növényállománya, az időjárási viszonyok 
függvényében. Száraz aszályos időben keverék ki-
párolgását célszerű csökkenteni kaszálással, mivel 
a hozzáférhető vízkészletet csökken a talajban, a 
telepítés növényei konkurenciát jelenthetnek az ül-
tetvényekben. A betakarítás idejére szintén célsze-
rű a keverék visszavágása, ezt követően gyorsan 
megújul a vetés és a taposást jól tűri. 

Többéves telepítésekben a természetes beporzók 
betelepülnek, és következő tavaszon hatékony 
beporzói a gyümölcsösöknek. A poszméhek hű-
vösebb időben is repülnek, mint a házi méhek, és 
testük szőrözöttsége miatt több virágport is szál-
lítanak, így hatékonyabb beporzók. A szintén ha-
tékony beporzó magányos vadméhek életfeltételei 
javítása érdekében sokat tehetünk a táblaközi utak 
megfelelő időben történő karbantartásával, mivel 
e fajok közül számos a bolygatatlan talajba készít 
fészket utódainak. E fajok a talajfelszíni egyenge-
tés jól tűrik, ugyanakkor a mélyebb rétegek boly-
gatása (15 cm alatt) számukra már kedvezőtlen.
Az ültetvényekben is szükségszerű, néhány éven-
kénti középmély lazítás  megoldható a keverék je-
lentős károsodása nélkül, olyan művelő eszközzel, 
ami csak átvágja a művelni kívánt talajrétegeket 
annak forgatása nélkül. A középmély lazítás után 
kívánatos a hengerezés, ami nemcsak a kipárol-
gást akadályozza meg a mélyebb talajrétegekből, 
hanem a méhlegelő telepítés továbbélést is segíti. 
Több telepítést találunk tervezett kisüzemi ültet-
vények előtt talajjavítás (szervesanyag, nitrogén-
megkötés) és talajfertőtlenítési (facélia, mustár 
összetevő) céllal. Ezeken a helyeken a méhlegelő 
telepítés feltörése nélkül történik a gyümölcsösök 
telepítése, egy már beállt vegetációs szerkezetbe. 
Zöldség növények termőterületei mellé helyezett 
biodiverzitás keverék elsődleges funkciója a rovar-
csalogatás. A rovarcsalogatással a telepítésre von-
zott rovarok később nagyobb tömegben jelennek 
meg a beporozni kívánt paradicsom, uborka, diny-
nye, tök, stb. telepítésekben. A telepítés az említett 
kultúráknál korábban borul virágba, így a beporzók 
„odaszoknak”. A beporozni kívánt kultúra virágzá-
sa kezdetén a méhlegelő virágborítást fokozatosan 
(kaszálással, nyírással, zúzással) csökkentsük, így 
beporzók is fokozatosan áttérnek a célnövény lá-
togatására is. A zöldségesek mellé telepített méh-
legelőket olyan helyre célszerű telepíteni (célnö-
vényt körbevetve), ahol több évig megmaradhat, 
így a beporzók betelepülésére is számíthatunk a 
későbbiekben.
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A méhlegelő telepítés a méhészetek számára azon 
időszakokat célozza, mikor a természetesen ren-
delkezésre álló, elérhető virágok száma lecsök-
ken. Cél, mint kiegészítő táplálékforrás virágban 
szegény időszakokban, ezáltal a méhek egészségi 
állapotának, vitalitásának, ellenállóképességének 
javítása. Ezek az időszakok az akácvirágzás utá-
ni napraforgó virágzás közötti időszak, valamint a 
méhek beteleléséhez szükséges virágban gazdag 
augusztus második fele, szeptemberi időszak. 
A keveréket alkotó egyes növényfajok virágzási 
idejének telepítést követő ismerete, lehetővé teszi, 
hogy a telepítéssel ezeket az időszakokat megcé-
lozzuk. Méhészeti szempontból célszerű a facélia 
virágzásához igazítani a telepítési idő megválasz-
tását. 

Méhészeti szempontú telepítés

Tavaszi telepítés esetén a facélia virágzását akác 
után időzítve március közepi (kitavaszodás utáni), 
végi időszak a legoptimálisabb. Tavaszi telepítés-
ben a virágzási sorrend a keverékben, pohánka 
24-25 nap virágzás kezdetéig, mustár 45-50 nap 
majd a facélia 49-56 nap. A pillangósok ezt köve-
tően kezdenek virágozni 65-70. napon alexandriai 
here, bíborhere, majd a többi pillangós. Az első ka-
szálással célszerű megvárni amíg a facélia részben 
magot érlel, hogy a másodvirágzás is lehetséges 
legyen szeptember elején. Július elejei magas tar-
lós kaszálással megfelelő időjárási körülmények 
között korán virágzásnak indul az alexandriai here, 
majd nagyobb virágtömegeket kaszálást követő 6. 
hét után várhatunk. Megfelelő csapadékellátottság 
esetén a kaszálást követően az amúgy egyéves, 

korán virágba boruló növények pohánka, mustár, 
facélia felül tudják magukat vetni. A felülvetést 
követően virágzásukra, valamivel előbb számít-
hatunk, mint tavaszi vetés esetén. Az első virágok 
megjelenésére pohánka esetén ekkor 20-23. na-
pon, mustár esetén 42-45. napon, facéliára a 45-
50. napon számíthatunk. Virágzás ezt követen az 
első fagyokig szinte folyamatos. 

Nyárvégi - őszi telepítés esetén hasonló virágzási 
idővel számolhatunk. Augusztus elejei telepítés-
ben pohánka és mustár virágzik szeptember kö-
zepéig-végéig, a facélia virágzásához jó őszi idő 
szükséges. Későbbi telepítésekben a növények 
megerősödéséig általában 6 hét szükséges a kö-
vetkező éves jó állomány eléréséhez. Következő 
évben, ez esetben, az első virágokat az áttelelő 
bíborhere adja, már akácvirágzás idején. Méhek 
járják ugyan, de tömegeket nem képes elvonni 
az akácról. Megkésett - októberi - telepítésekben 
több télen is előfordult, hogy a facélia nem fagyott 
ki a telepítésben és következő tavasszal igen ko-
rán - április utolsó dekádjában – virágba borult. 
Méhészeti szempontból ez mindenképpen kedve-
zőtlen, mivel a facélia képes elvonzani a méheket 

a rendszerint május elején virágzó akácról. Azokon 
a helyeken, ahol kevés az akác, a módszer lehe-
tőséget jelenthet a korai méhlegelő biztosítására. 
A facélia elhúzódó virágzású növény, így számos 
lehetőséget teremthet.
A kora tavaszi vetés esetén a vetőmag március 
hónapban kerüljön a talajba, így biztosítható a jó 
fejlődés és megerősödés még a nyári száraz peri-
ódus előtt. Méhészeti szempontokat előtérbe he-
lyezve április elején még eredményesen vethető, 
ekkor az akácvirágzás utánra időzíthető a facélia 
virágzása (vetéstől számítva 49-56. naptól), mely 
napraforgó virágzásra le is zajlik. 
Nyárvégi vetés esetén legalkalmasabb augusztus 
közepétől-szeptember 10-ig tartó időszak, a rep-
cevetést megelőzően vagy annak elején. Ugyan-
csak méhészeti szempontból cél lehet a szeptem-
ber közepi virágzó mezők biztosítása a betelelő 
méhek számára, így a vetésidő kicsit előbbre hoz-
ható, július második felére. Ebben az esetben a ve-
tést követően a pohánka virágzásra a 20. naptól 
(augusztus közepétől) mustár virágzásra 42-45. 
naptól (augusztus végétől-szeptember elejétől), 
facélia virágzásra 45-50. naptól, (szeptember ele-
jétől-közepétől) számíthatunk.
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A méhlegelő keverék összetétele révén kiválóan 
alkalmas vadföldnek mind apró, mind nagyvadas  
területeken. Mindkét területen az élőhelyfejlesztés 
egyik kiváló eszköze lehet. A telepítéssel megcél-
zott mezőgazdasági biotópok, szegélyek potenciá-
lis táplálkozó helyei a vadállománynak, így eltelepí-
tésével igen sokat tehetünk adott terület vadeltartó 
képességének növelése érdekében. Apróvadnak 
(fácán, fogoly, mezei nyúl) potenciális élőhelye a 
telepített méhlegelő, nagyvadnak potenciális táp-
lálkozó helye. 

Vadföldként való hasznosítás

Eltelepítésre ajánlott területek az 
• erdők közé ékelődött tipikus vadföldek, 
• a mezőgazdasági táblák szegélyterületei, 
• nagyobb mezőgazdasági táblák közepe – ökoló-

giai folyosó, 
• különböző termesztett kultúrák között – mezs-

gye, 
• valamint, olyan vadnyomásásos területek ahol 

a jövedelmező mezőgazdasági termelés erősen 
kétséges, 

• az egyre gyakrabban alkalmazott villanypásztor 
külső – természetes élőhely felöli – néhány méter 
széles része. 

A szemléletben bekövetkező lassú változás több-
kevesebb idő elteltével ráébreszti a gazdálkodókat 
arra, hogy a telepítéssel „elvesztett terület” a gaz-
dálkodás egésze szempontjából pozitív hatást gya-
korol, mivel képesek elvonzani ezek a biodiverzitás 
telepítések a gazdálkodás szempontjából értéke-
sebb területekről az ott jelentős kárt okozó vadál-
lományt. 
Apróvadas területeken a méhlegelő kitűnő búvó-
hely és táplálkozóhely. A változatos növényi ösz-
szetétel a biológiai sokféleségre kedvező hatást 
gyakorol. A telepített méhlegelők rovarfaunája vál-
tozatos, ugyanakkor jóval nagyobb számú, mint 
például egy homogén lucerna telepítés hasonló ér-
téke. Fácánnak, fogolynak a fi ókanevelés idősza-
kában megnövekedett állati eredetű fehérjeforrás 
kielégítésére kiválóan alkalmas. A heterogén nö-
vényállományú méhlegelő keverékben kiváló bú-
vóhelyet talál az őz méretig gyakorlatilag a legtöbb 
vad. Kitűnő fészkelőhelye fácánnak, fogolynak. Az 
összetétel miatt a keverék előnyös szintezettségű 
az apróvad állományra nézve. 

Az alsó zónát (0-20 cm) alkotja a fehér here, vala-
mint a szarvaskerep. A középső zóna (20-60 (70) 
cm) növényei a réti komócsin, a bíborhere, a po-
hánka, a vörös here, az alexandriai here, a lucerna. 
A felső zónában (60 (70) cm felett) már nagyrészt 
csak baltacím és évelő rozs található. Apróvad 
szempontjából kedvező, ha a biodiverzitás sze-
gély és a kultúrnövény közé egy növényzetmentes 
sáv is ékelődik, ahol napozni, szárítkozni, porfür-
dőzni tud. Apróvadas élőhelyeken telepítve a hek-
táronkénti vetőmagnorma alsó értékét célszerű 
alkalmazni (18 kg/ha), hogy szellősebb növény-
állomány alakuljon ki, így a csibék könnyebben 
tudjanak bujkálni a növények között. Apróvadas 
élőhelyeken évente egyszeri kaszálás az általános, 
legtöbb helyen zúzzák a keveréket, de a hosszabb 
fennmaradás érdekében a kaszálás is kívánatos 
lenne. A magérlelést követően az elszórt mag ki-
tűnő táplálékforrás. Fácánkibocsátók, utónevelők 
területein elvetve szintén jó táplálékforrást biztosít, 
a megnövekedett számú rovarfauna szükséges a 
csibék fejlődéséhez.
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A nagyvadállomány szemponjából a telepítések ki-
tűnő táplálkozási lehetőséget jelentenek. A válogat-
va legelő őz előszeretettel fogyasztja a friss hajtáso-
kat. Tapasztalatok alapján a pohánka virágát képes 
módszeresen kilegelni a telepítésből, de az amúgy 
szőrős facélia virágzatát is legeli. Zöldbimbós álla-
potban szinte az összes keveréket alkotó pillangóst 
szívesen fogyasztja. Gím-, dámszarvas és megfi -
gyelések alapján vaddisznó is rendszeresen rájár 
a méhlegelő által kínált táplálékforrásra, előszere-
tettel legelve azt. Erdei vadföldbe telepítve képes 
a nagyvadat az erdőben tartani, csökkentve ezzel 

a vadkár mértékét a mezőgazdasági termelésben. 
Vadlétszámtól függően a keverék összetétele gyor-
sabban változhat az évek előrehaladtával, mint a 
gépi megoldásokkal kezelt állomány. Egy intenzíven 
legelt állományú telepítés 2. évében már csak fehér 
here, és szarvaskerep a fő állományalkotó, néhány 
folt vörös here és lucerna mellett. Összetett gyom-
rú nagyvadfajok téli táplálékának egy része szintén 
megtermelhető a méhlegelő telepítésen. Szénaként, 
vagy szilázsként feletetve is kedvező étrendi hatású, 
szívesen fogyasztott keverék. 

Telepítési ideje apró és nagyvad esetén eltérő lehet. 
Apróvad esetén a korai párválasztás, majd fészkelés 
miatt leggyakrabban az őszi telepítés az elterjedt. 
Ekkor a növényállomány a tél beálltáig megerősödik 
és már télen is megfelelő takarást biztosít (mustár 
dudvásodó szára), nem mellékesen egy augusztus 
elejei telepítés növényei részben magot is érlelhet-
nek. Késő őszi telepítésben a téli búvóhely minősé-
ge alacsony, ugyanakkor a tavaszi gyors indulása 
miatt hamar magas borítottságot ér el, így fészkelés 
szempontjából is számításba jöhet. Igen korai tava-
szi vetés is eredményes lehet, de ebben az esetben 
inkább a táplálékforrás biztosítása az elsődleges, 
alapesetben a fészek más biotópban készül. Az 
első költés meghiúsulása, sarjú, vagy másodköltés 
estén ugyanakkor már, mint fészkelőhely is lehetsé-
ges. Nagyvadas területeken általános a kora tavaszi 

telepítés, mely fejlődése során kitűnő táplálékforrást 
jelent. Szarvasbőgésre vetett méhlegelő kelése és 
fejlődése a nyári szárazságra fokozottan érzékeny 
az aprómagvú pillangósok magas aránya miatt, így 
a jó telepítés csak a megfelelő vízellátottságú évben 
eredményes. 
A méhlegelő kezelésére vadföld funkcióban hat-
ványozottan érvényes a riasztólánc használata, 
valamint gép haladási sebességének, irányának 
helyes megválasztása. A kezelés időzítése szintén 
fontos tényező. Gyomosságtól is függően júliusig 
kitolt kaszálást kell alkalmazni. Kedvező hatású 
a szakaszos kaszálás, mind a beporzók, mind a 
vadállomány szempontjából. Apróvadas élőhe-
lyeken a cikk-cakkos kaszálás is életszerű, mint 
a predátorok (róka, sakál) elleni védekezés egyik 
eszköze.
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Visszagyepesítési céllal történtek a korábbi évek-
ben telepítések a magkeverékkel, mind Nemzeti 
parkban, mind állami erdőgazdaságokban. A visz-
szagyepesített, korábban műveléssel felhagyott 
területek általános jellemzője volt a ruderális, va-
lamint a tájidegen gyomok tömege. A méhlegelő 
keverék a második évtől jó gyomelnyomó hatással 
rendelkezik. Az évek előrehaladtával a vetett ke-
veréket alkotó fajok fokozatosan visszaszorulnak, 
majd el is tűnnek. Az egyes növényfajok eltűnése 
során átadják helyüket a természetes növénytaka-
rót alkotó fajoknak, melyek kívülről spontán tele-
pülnek a területre. A telepítés zömmel kétszikű nö-
vények tartalmaz, melyek közül az igazán hosszú 
éveken át meglévő a fehér here és a szarvaskerep, 
mely egyike sem tájidegen a magyar fl órában. A 
baltacím eltűnésére 4-6 év után számíthatunk, a 
lucerna 4-5 évig tenyészik, a vörös here 2-3 évig 
marad meg. Rövid idő alatt eltűnik a keverékből a 
bíborhere (áttelelő), az egyéves alexandriai here, 
a mustár, facélia és pohánka is. Az egyszikű éve-
lő rozs 3-4 évig, a réti komócsin 4-6 évig marad 
fenn. A területre ezzel a módszerrel a szomszé-
dos természetes élőhelyekről kerül be a szaporító 

Természetvédelmi célú telepítések

Biodiverzitás szegélyek műveletei

anyag. Egyszikű növényekkel végzett visszagye-
pesítésekkel ellentétben – ahol folyamatos vege-
táció borítás alakul ki, de a környező területekről a 
természetes fl óra betelepülése nehéz – ebben az 
esetben a telepített növények felszínborítása foko-
zatosan csökken átadva helyüket a természetes 
vegetációnak. A méhlegelőt fennmaradása során 
műtrágyázni nem kell, növényvédőszerrel kezelni 
nem szükséges. Az évenkénti kaszálások számát 
természetvédelmi szempontok határozzák meg, 
általában 1, ritkábban 2 kezelés történik évente. A 
kezelés általában kaszálás, a szénát bálázás után 
eltávolítják a területről és takarmányozásra hasz-
nálják, bivalyok, szürkemarhák szívesen fogyaszt-
ják.
Az első éves nagy virágtömegek (pohánka, mus-
tár, facélia) kiválóan alkalmasak arra, hogy a te-
rület beporzó rovarközösségeit természetvédelmi 
szempontból felmérjék, mivel ezek a növények 
alkalmasak arra, hogy a telepítés környezetéből 
a beporzó rovarokat a méhlegelőre vonzzák. Cél-
zott telepítésekkel egy-egy ritka, természetvédelmi 
szempontból értékes beporzó táplálkozási lehető-
ségei nagymértékben javíthatók, ezáltal több év 
távlatában egyedszámuk is emelkedhet.

Telepítés éve

alapművelés szántás (sekély) vagy 
tárcsázás vagy kultivátor

alapművelés elmunkálása fogas  és henger

magágykészítés kombinátor

vetés aprómagvetőgép vagy 
gabonavetőgép

tömörítés (kötelező) henger

első kaszálás gyomirtási céllal, 
magas (8-10 cm) tarlóra 
(június vége-július)

szárzúzó vagy kasza

második kaszálás 
(szeptember- október eleje)

szárzúzó vagy kasza

2. év

első kaszálás, szakaszosan (június) szárzúzó vagy kasza

második kaszálás, szakaszosan 
(július)

szárzúzó vagy kasza

harmadik kaszálás, szakaszos 
(augusztus)

szárzúzó vagy kasza

negyedik kaszálás teljes felületen ősszel 
(október eleje)

szárzúzó vagy kasza

3. év

első kaszálás szakaszosan (június) szárzúzó vagy kasza

második kaszálás szakaszosan 
(július)

szárzúzó vagy kasza

harmadik kaszálás szakaszos 
(augusztus)

szárzúzó vagy kasza

negyedik kaszálás teljes felületen ősszel 
(október eleje)

szárzúzó vagy kasza

4. év

első kaszálás szakaszosan (június) szárzúzó vagy kasza

második kaszálás szakaszosan 
(július)

szárzúzó vagy kasza

harmadik kaszálás szakaszos 
(augusztus)

szárzúzó vagy kasza

negyedik kaszálás teljes felületen ősszel 
(október eleje)

szárzúzó vagy kasza

gyomirtó foltkezelés (pl. aranka) kézi permetezés
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