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Tá jé koz ta tó és út mu ta tó a szer zôk ré szé re

Csak ön ál ló ku ta tá son ala pu ló, más köz  le-
mény  ben még meg nem je lent, a gyom   ku ta tás 
té ma kö ré be tar to zó (gyom növénybiológia- és 
öko  ló gia, gyom ir tás stb .) tu do má nyos cik ke ket 
kö zöl he tünk . A tu do má nyos cik ken kí vül egyéb 
ro va tok (iro dal mi össze fog la ló, tech no ló gia, 
éves ren dez vény nap tár, megem lé ke zés, közélet) 
is sze re pel nek .

A ké zi rat táb lá za tok kal és áb rák kal együtt 
leg   fel jebb 16 gé pelt (Times New Roman be tû  -
típus, 12-es be tû mé ret, 2 cm-es margók) – ce-
ru     zá  val a jobb fel sô sa rok ban szá mo zott – ol dal 
le het . A ké zi ra tot le he tô leg szá mí tó gé pe ken Mic-
ro  soft Word 6 .0 prog ram mal kér jük összeál lí ta ni . 

A fe je zet cí me ket és fe je ze te ket egy-egy üres 
sor ral kell el vá lasz ta ni a fô szö veg tôl .

A tu do má nyos köz le mé nyek kiala kult rend-
jé nek meg fe le lôen a ké zi rat szer kesz té sét a kö-
vet ke zô cso por to sítás sze rint kér jük: Be ve ze tés, 
Iro dal mi át te kin tés, Anyag és mód szer, Ered mé-
nyek, Kö vet  kez te té sek (A szer zôk vá lasz tá sa 
sze rint az Ered  mé nyek és Kö vet kez te té sek c . fe-
je ze tek össze von  ha tók), Köszönetnyilványítás, 
Iro da lom, Össze  fog la lás és Kulcs sza vak (ma-
gyar nyel vû), Össze fog la lás és Kulcs sza vak (an-
gol nyel vû) . Az an gol össze fog la ló a köz le mény 
an gol cí mé vel, a szer zô(k) ne vé vel, a mun ka-
hely(ek) an gol ne vé vel és cí mé vel kez dôd jön .

A kézirat összeál lí tá sa az aláb biak sze rint 
tör tén jen: A kézirat cí me alatt a szer zô(k) ne-
ve(i), mun ka he lye(i) és az(ok) cí me sze re pel jen . 
Nem kell fel tün tet ni a tu do má nyos fo ko za tot és 
a mun ka he lyi beosz tást .

A ké zi rat ban a la tin ne ve ket dôlt be tû vel ír-
juk . Alá hú zás ne le gyen a szö veg ben! Ha ugyan-
az a név több ször sze re pel, a nem zet ség név rö-
vi dít he tô (pl . S . nigrum) .

Táb lá za tok, áb rák – me lyek re a szö vegben 
hi vat ko zást te gyünk – (sor szá muk kal, cí mük-
kel) a dol go zat vé gé re ke rül je nek . A tábláza-
tok és ábrák címét angol nyelven is kérjük meg- 
adni .
A Szer kesz tô ség csak az ere de ti elôírá sok nak 
meg fe le lô kéziratot fo gad el . A ké zi rat beadá sá-
val egyidôleg kér jük a Szer zô(k) sze mé lyi ada-
tait (név, lak cím, mun ka hely cí me, te le fon, fax) 
megad ni .
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KÖSZÖNTÔ

Tisztelt Olvasó!

Ezen a helyen, 2000 decemberében adtuk hírül, hogy 

több élenjáró herbológus szakember kezdeményezé-

sére megalapítottuk a Magyar Gyomkutatás és Techno-

lógia c. lektorált tudományos szaklapunkat. Az alapí-

tás gondolata, valamikor 15 évvel ezelôtt a Dr. Ujvárosi  

Miklós Gyomismereti Társaság összejövetelén vetôdött fel, 

melynek eredményeként nem várt pozitív döntés született. 

Két tudományos igényû lap is létrejött; a „Magyar Gyom-

kutatás és Technológia” és a „Gyomnövények, gyomirtás” 

címû, ugyancsak igényes és színvonalas újság. Idôközben 

a Magyar Gyomkutatás és Technológia c. lapot az MTA 

besorolta az ún. osztálylistás lapok sorába, mely azt 

jelenti, hogy az ebben megjelent cikkeket figyelembe veszik 

az MTA Doktora cím elnyerésének folyamatában.

Az idôközben eltelt 14 év mindkét lap dicsôségére váljék, általuk jelentôsen megnôtt a 

tudományos és közéleti információk mennyisége és színvonala. Mindkét lap Szerkesztô Bizott-

sága megelégedéssel tekinthet vissza a hátrahagyott, termékeny idôszakra.

Az élet úgy hozta, hogy a hajdan fiatalos lendülettel bíró lapalapítók mellett felnôtt egy 

igen jelentôs számú és nagytudású fiatal herbológus generáció, mely munkabírásának ugyan-

úgy teljében van, mint mi annak idején. Ezek a fiatal szakemberek könnyen tájékozódnak 

a világban, külföldi konferenciákon adnak elô, számos nemzetközi kapcsolattal és jelentôs 

hazai elismertséggel is rendelkeznek.

Ebbôl adódik a következtetés, át kell adni a helyünket! 

Tesszük mindazért, hogy a hazai gyomkutatás eredményei még jobban ismertekké válja-

nak külföldön és itthon egyaránt. 

A Magyar Gyomkutató Társaság (HWRS) és a Gyommentes Környezetért Alapítvány 

(korábban Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság) összevont éves taggyûlésén, 2014 

év tavaszán a Tagság túlnyomó többséggel megszavazta a két lap összeolvadását. Tettük ezt 

gazdasági okokból is, hiszen egyre nehezebb a szaklapok finanszírozására forrásokat találni. 

Nem titkolt célunk, hogy a Magyar Gyomkutatás és Technológia c. lap színvonalának további 

növelésével külföldön is referált lapként mûködjünk és elérjük azt a régi vágyunkat, hogy fel-

kerüljünk az impakt faktoros lapok sorába.
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Ehhez a merész tervhez és vállalkozáshoz kívánok a leköszönö Szerkesztô Bizottság nevé-

ben sok sikert, sok kiváló dolgozatot az új Szerkesztô Bizottságnak. Vezetôjének, Kazinczi 

Gabriella professzor asszonynak pedig kitartó, határt nem ismerô munkabírást, amely eddig 

is jellemezte fôszerkesztô-helyettesi tevékenységét.

A korábbi Szerkesztô Bizottság tagjainak ezúton is hálásan megköszönöm aktív 

közremûködését és áldozatos munkáját.

Mosonmagyaróvár, 2014 ôszén

Prof. Dr. Reisinger Péter
(volt fôszerkesztô)
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Kedves Magyar Gyomászok!

Örömmel fogadtam a felkérést, hogy mutassam be az 

Európai Gyomkutató Társaság, European Weed Research 

Society, EWRS) tevékenységét , múltját, jövôjét.

Az EWRS idén ünnepli megalakulásának 40. évfordu-

lóját. Nyitott szervezetrôl lévén szó, bárki csatlakozhat 

hozzá, aki valamilyen módon kötôdik a gyomkutatáshoz. 

Így a tagok között találhatóak az állami, a kereskedelmi, 

az egyetemi és a független, civil szervezetek képviselôi, 

akik a gyomkutatás és a technológia sokszínû területén 

dolgoznak, de közremûködô tagjai a nagy vegyipari cégek 

nem egy multi munkatársai is. Nemcsak az Európai Unió 

területérôl kapcsolódtak szervezetek az EWRS munkájához, hanem társult tagként vannak 

jelen például, az ausztrálok, az amerikaiak, és más nemzetbeliek, akiknek a névsorát hosszú 

volna felsorolni, hiszen legalább félszázra tehetô a számuk.

A Társaság legismertebb, és leginkább irigyelt tevékenysége a Weed Research címû 

folyóirat kiadása, amely hivatalos lapja az EWRS-nek, és igen magas, kettô fölötti impakt 

faktorral rendelkezik. Maga a Szervezet szekciókra épül, a 14 szekciót egy Tudományos 

Tanács (Scientific Committee, SciCom) fogja össze. A szekciók munkacsoportként mûködnek 

(Working Groups, WGs). 

Az egyes munkacsoportok általában kétévente rendeznek kutatási témájuknak megfelelô 

témájú konferenciákat. A szervezést a munkacsoport vezetôk és helyettesük végzik, akik egy-

ben a Tudományos Tanács tagjai is. Munkájukat az EWRS évente 2500–5000 euróval támo-

gatja.

A Vezetôség a Boardban tevékenykedik, amelynek szûkebb része az Executive Committee 

(ExCom). Itt folyik az a döntés elôkészítés, amely késôbb a vezetôségi ülésre, majd a nagyobb 

ügyekben a közgyûlés (General Assembly, GE) elé kerül (pl. alapszabály megváltoztatása).  

A közgyûlésen való részvétel minden EWRS tag számára szavazati jogú részvételt biztosít.  

Az általa hozott határozatok minden tagra és vezetési formációra kötelezô érvényûek.

A Fundation (Alapítvány) a Társaság pénzügyi vezetôjébôl, elnökébôl, alelnökébôl, 

volt elnökébôl, tudományos titkárából és titkárából áll. Az Alapítvány kezeli a Társaság  

vagyonát.

Véleményem szerint az EWRS-nek a jövôben nagyobb hangsúllyal kell szerepelni az euró-

pai kutatásokban. Annál is inkább, mert igen sok kutatási téma „hever” a földön, amit csak 



6 Magyar Gyomkutatás és Technológia 2014. XV. évf. 1–2. sz.

– igaz harc árán – de beemelhetnének az uniós kutatási vérkeringésbe. A kutatásból szerzett 

pénzt befektethetné a Társaság a fiatal kutatók pályázatokban való részvételébe.

Az EWRS jövôjét a kutatási tevékenység megerôsítésében, a fiatal kutatók támogatásában 

és a hatékonyabb kapcsolatrendszer kiépítésében látom.

Még egy fontos dolgot nem említettem, a nemzeti képviselôk (national representative, 

NR) rendszerét, amely a nemzeti oktatási és kutatási aktivitás intézménye. Az egyes nemzetek 

képviselôi „híd” szerepet töltenek be a nemzeti és az európai gyomkutatási tevékenység rend-

szerében. Szerencsére sikerült elérni, hogy ez – a véleményem szerint igen fontos intézmény-

rendszer – a jövôben is mûködni tudjon.

Prof. Dr. Radics László 
EWRS elnöke
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GYOMBIOLÓGIA ÉS ÖKOLÓGIA

A vadcsicsóka (Helianthus tuberosus L. s. l.) gyom- és kultúrfajokra 
kifejtett allelopátiás hatása

FILEP RITA1 – BALÁZS VIKTÓRIA LILLA1 – PÁL RÓBERT1 – FARKAS ÁGNES2

1Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet, Ökológiai Tanszék
2Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakognóziai Tanszék

Összefoglalás

Az Észak-Amerikából származó évelô vadcsicsóka (Helianthus tuberosus L. s. l.) Magyar-
ország egyik legveszélyesebb özönnövénye. A faj gyors terjedéséhez feltételezhetôen hozzá-
járul allelopátiás hatása is, ami által gátló vagy serkentô hatást képes kifejteni más növény-
fajok csírázására, növekedésére és fejlôdésére a környezetükbe juttatott másodlagos anyag-
cseretermékek révén.

Munkánk során laboratóriumban végzett csíráztatás segítségével arra a kérdésre kerestük 
a választ, hogy a különbözô idôpontokban begyûjtött vadcsicsóka levelek és gyökerek vizes 
kivonata gátlóan hat-e az általunk kiválasztott gyom- és termesztett fajokra. 

Eredményeink alapján elmondható, hogy a közönséges tarackbúza (Elymus repens) tere-
pen tapasztalt csökkenô borítását eredményezheti a vadcsicsóka által kibocsájtott vegyületek 
hatása. Azonban ez nem mondható el a magas aranyvesszôrôl (Solidago gigantea), amelyre 
többségében nem fejtettek ki negatív hatást a vadcsicsókából készített kivonatok.

A vizsgálatba bevont két termesztett faj (a búza – Triticum aestivum és a kukorica – 
Zea mays) csírázását statisztikailag igazolhatóan nem gátolták a vadcsicsóka különbözô 
szerveibôl készült kivonatok, míg a csíranövények fejlôdésére mind pozitív, mind negatív 
irányban hatottak. Abból kifolyólag, hogy a vadcsicsóka a vizsgálatunkba bevont termesz-
tett fajok csírázását nem gátolta, elképzelhetô a növény gyomirtóként való alkalmazása, ám 
eredményeink alapján arra tudunk következtetni, hogy további vizsgálatok szükségesek az 
alapanyagul szolgáló növényi részek optimális begyûjtési idôpontjának, valamint az alkal-
mazandó kivonat koncentrációjának a megállapításához.

Kulcsszavak: csíráztatás, Elymus repens, Solidago gigantea, Triticum aestivum, Zea mays 
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Allelopathic effects of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) 
on weeds and crops

RITA FILEP1 – VIKTÓRIA LILLA BALÁZS1 – RÓBERT PÁL1 – ÁGNES FARKAS2

1University of Pécs, Faculty of Sciences, Institute of Biology, Department of Ecology 
2University of Pécs, Medical School, Department of Pharmacognosy

Summary

Wild Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), a perennial plant native to North 
America, is one of the most dangerous invasive species in Hungary. The fast spread of the 
plant may be enhanced by its allelopathic effects, which can be defined as the negative or 
beneficial effects of a plant on seed germination, growth and development of another plant, 
through the release of secondary metabolites into the environment.

Present work aimed at determining the effect of aqueous leaf and root extracts of Jerusalem 
artichoke samples from five consecutive months on selected wild and crop species by means 
of laboratory bioassays. 

Our results suggest that the reduced coverage of Elymus repens can be attributed to the 
inhibitory allelopathic effects of Jerusalem artichoke extracts. However, the germination of 
Solidago gigantea was not negatively affected by Jerusalem artichoke, which indicates that 
allelopathy could not be the only driving force of the dramatic invasion of H. tuberosus.

Overall germination of the two crop plants (wheat - Triticum aestivum and maize - Zea 
mays) investigated was not inhibited by the leaf and root extracts of Jerusalem artichoke, 
while seedling growth was affected both positively and negatively. The non-inhibitory effect 
of Jerusalem artichoke on crop plant germination suggests the possible use of H. tuberosus to 
selectively inhibit weed species. However, further studies are needed to establish the optimal 
time for harvesting Jerusalem artichoke plant parts, as well as to determine the concentration 
of the extract which is suitable to suppress weeds.

Keywords: bioassay, Elymus repens, Solidago gigantea, Triticum aestivum, Zea mays 

Bevezetés és irodalmi áttekintés

A növények egymásra gyakorolt kölcsönhatását már régi megfigyelések is sejtették (Kiss, 
1973), hiszen elsô természettudósainknak [pl. Demokritos (Kr. e. 4. sz.) és Plinius Secundus 
(Kr. u. 1. sz.)] (Csiszár, 2007) is az volt a véleménye, hogy a növényi funkciók végered-
ményben fizikai és kémiai jelenségek, így azokat a fizikai és kémiai tényezôk befolyásolják 
(Szalai, 1994). Magyar természettudósaink közül Szentiványi Márton enciklopédiája (1689-
1702) az elsô, amely érdemben közöl elgondolásokat a növények egymásra gyakorolt köl-
csönhatásairól, amelyet a szerzô „növényi ellenszenv és rokonszenv” néven illet (Csontos, 
1997). 

A környezet biotikus tényezôi fontos szerepet töltenek be a növények életében, ezek 
hatásai azonban elôre nem számíthatók ki, hiszen bonyolult kölcsönhatások révén jönnek 
létre. Ezek közé sorolható az allelopátia jelensége is, amely a növények, algák, baktériu-
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mok, korallok, vagy gombák azon tulajdonsága, ami lehetôvé teszi, hogy szerves vegyületek, 
bio-reagensek kibocsátásával szomszédjaik életfolyamatait befolyásolhassák, azok növeke-
dését elôsegíthessék, vagy gátolhassák, sôt magjaik csírázását is megakadályozhassák (Rice, 
1984). 

Az allelopátiáért felelôs hatóanyagok többféle módon is bekerülhetnek a környezetbe: 
elbomlott növényi maradványok révén, kimosódással, vagy exudációval. A növényeknek 
bármely szervében szintetizálódhatnak allelokemikáliák: gyökérben, hajtásban, magokban, 
de akár a virágokban is (Hussian et al., 2003).

Az allelopátia jelenségének igazolása összetett feladat, hiszen függ a kiválasztott (fel-
té telezhetôen gátló hatású) növényfajtól, a vizsgálatba bevont tesztfajoktól, a kivonatkészí-
tés során alkalmazott növényi részektôl, a növények korától, a kezelés során alkalmazott 
koncentrációtól és a másodlagos anyagcseretermékek kinyeréséhez szükséges oldószertôl 
(Kazinczi et al., 2013).

Az allelopátiás hatáshoz számos pozitív és negatív tulajdonságot társíthatunk. Ez alap-
ján megfigyelhetjük, hogy egyes növényfajok jól tûrik, védelmezik egymást, serkentôleg hat-
nak a másik növény növekedésére, kiváló illatot, zamatot kölcsönözve a másiknak, és vannak 
olyan növényegyüttesek is, amelyek gátló, sôt akár elsorvasztó hatást fejtenek ki egymásra. 
Emellett csökkentik a magvak lebomlását, rezisztenciát nyújthatnak a patogén szervezetek-
kel szemben, szukcessziót alakító szerepük van, gyomtalanító hatásúak, mindezek által befo-
lyásolják az ökoszisztémát (Haraszty, 2004).

Az allelopátia egyes adventív növényfajok inváziós sikerében jelentôs szerepet tölt-
het be (Lorenzo et al., 2013). Ez alól az Észak-Amerikából származó, hazánkban folyóvi-
zek ártereiben meghonosodó és erôteljesen terjeszkedô vadcsicsóka (Helianthus tuberosus 
L. s. l.)1 sem kivétel (Balogh, 2006). A vadcsicsóka azoknak a növényeknek a csoportjába 
tartozik, amelyek bizonyos vegyületek kibocsátásával képesek más növények növekedé-
sét és életmenetét befolyásolni (Azania et al., 2003). Ezért a sajátosságáért felelôs vegyü-
letek a szeszkviterpenoidok és a fenolsavak (Szabó, 1997; Balogh, 2006). Hasonlóképp, 
a fészkesvirágzatúak (Asteraceae) családjának számos képviselôje rendelkezik azzal a 
képességgel, hogy allelokemikáliákat bocsájtson a környezetébe. A vadcsicsókán kívül ide 
sorolható az útszéli imola (Centaurea maculosa) (Callaway–Ridenour, 2000), a bojtocska 
(Ageratum conyzoides) (Singh et al., 2005) és a napraforgó (Helianthus annuus) is (Szalai, 
1994; Narwal et al., 1999). 

Laboratóriumi és üvegházi kísérletek igazolták a vadcsicsóka allelopátiás hatását. Bebizo-
nyosodott, hogy a vadcsicsóka levelébôl készített vizes kivonat (Tesio et al., 2008), a növény 
száraz levelei (Vidotto et al., 2008; Tesio et al., 2010) és a gyökérváladék (Follis et al., 2010) 
gátló hatást fejtett ki a vizsgálatokba bevont gyom- és termesztett növényfajokra. A fentiek 
fényében érthetô, hogy a XX. század elején Kanadában javasolták a csicsóka gyomirtóként 
való felhasználását, bár e hatást akkor még inkább sûrû lombja erôteljes árnyékoló hatásának 
tulajdonították (Balogh, 2006).

Munkánk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a csicsóka levelébôl és gyökerébôl 
készített kivonatok laboratóriumi körülmények között hatással vannak-e a hazánkban nagy 
jelentôséggel bíró gyom- és kultúrnövényeink csírázására. 

1 Helianthus tuberosus sensu lato, beleértve a vad típusokat is: H. decapetalus auct. eur. centr. non L. (Balogh, 
2006)
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Anyag és módszer

A csicsókaminták begyûjtése és kivonatkészítés

A vizsgálatunkhoz szükséges vadcsicsóka levelet és gyökeret a Baranya megyében talál-
ható Pécsi-víz árterébôl gyûjtöttük be 2013-ban, minden hónap elsô napján júniustól októbe-
rig terjedôen. A begyûjtést követôen a növényi részeket megtisztítottuk, majd a kivonatkészí-
tés elôtt szárítókeretekre helyeztük ôket.

A megszáradt növényi részeket KM13-típusú darálóval (Robert Bosch Hausgeräte GmbH, 
Stuttgart, Németország) aprítottuk össze. Az aprított növényi részekbôl 5 g-ot Erlenmeyer-
lombikokba helyeztünk.100 ml desztillált vízzel töltöttük fel a lombikokat, majd lezárva KL-2 
típusú rázógépre (Edmund Bühler GmbH, Hechingen, Németország) helyeztük ôket 24 órára, 150 
fordulat/perc keverési sebességgel. 24 óra eltelte után a kivonatokat négy alkalommal szûrtük le 
Whatman 1 szûrôpapír segítségével. A szûrletet szárazra pároltuk az RV 0400 SD típusú bepárló 
gép (Dialab Kft., Hungary) segítségével. A mért szárazanyag-tartalomnak megfelelôen a csíráz-
tatás során alkalmazott kivonatok töménységét 1, 10 és 100 µg/ml-re állítottuk be. 

A csíráztatás tesztnövényeinek kiválasztása

Magyarország különbözô vízfolyásai mentén készített vegetációs felvételek alapján válasz-
tottuk ki azokat a fajokat, amelyek borítását a velük együtt élô csicsóka lecsökkentette. Ezek 
közé tartozik a közönséges tarackbúza (Elymus repens), amely mezôgazdasági területeink 
egyik leggyakoribb gyomnövénye (Ujvárosi, 1973; Nyárádi, 2008) és a magas aranyvesszô 
(Solidago gigantea), amely a csicsókához hasonlóan Észak-Amerikából származó özönnö-
vényünk (Botta-Dukát – Dancza, 2004). Vizsgálatunk két fontos gazdasági növényünkre, a 
közönséges búzára (Triticum aestivum) és a kukoricára (Zea mays) is kiterjedt. 

A tarackbúza (Elymus repens (L.) Gould, Soproni ökotípus), a közönséges búza (Triticum 
aestivum (L.) cv. Bánkúti 1201) és a kukorica (Zea mays (L.) convar. dentiformis Körn.) 
szemterméseit a Növényi Diverzitás Központ (Tápiószele) biztosította számunkra, a magas 
aranyvesszô (Solidago gigantea (Ait.)) magjait pedig egy Baranya megyei állományból 
gyûjtöttük be 2012-ben. 

Csíráztatási kísérlet

A laboratóriumi kísérleteket 2013-ban, júniustól októberig végeztük, a havonta begyûjtött 
csicsókaminták száradását követôen frissen készített kivonatokkal. A fentiek szerint kivá-
lasztott tesztfajok magjainak a csíráztatásához 14×14 cm nagyságú mûanyag Petri-csészéket 
alkalmaztunk. A Petri-csészékbe helyezett szûrôpapírt 5 ml csicsóka kivonattal itattuk át 
minden egyes alkalmazott koncentráció esetében. Kontrollként desztillált vizet alkalmaz-
tunk. Minden egyes kezelést négy ismétlésben végeztünk el.

A csíráztatás elôtt fertôtlenítettük a tesztnövények magjait, két percre 50%-os eta-
nolba helyezve ôket. A Petri-csészékben 15-15 magot helyeztünk el egyenlô távolságra 
egymástól, majd ezt követôen a Petri-csészéket sötétbe helyeztük, biztosítva számukra a 
szobahômérsékletet (22 °C). A kísérlet negyedik napján további 2 ml csicsóka kivonattal 
(kontroll esetében desztillált vízzel) nedvesítettük be a szûrôpapírokat, megóvva a kiszára-
dástól. 
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A kísérlet hatodik napján megszámoltuk a csírázott magok számát és megmértük a csíra-
növény magasságát, valamint a gyökerek hosszúságát centiméterben kifejezve.

Adatok feldolgozása

Az adatokat Excel táblázatba rögzítettük, majd ezt követôen a Past statisztikai program 
2.17b verzióját (Hammer et al., 2001) alkalmazva elvégeztük a statisztikai elemzéseket. 
A különbözô koncentrációk hatásának az összehasonlítását varianciaanalízis és Tukey-féle 
páronkénti összehasonlítás segítségével végeztük el. 

Eredmények és következtetések

Gyomnövények

A vadcsicsóka levelébôl és gyökerébôl augusztustól októberig készített kivonatok nem gya-
koroltak statisztikailag igazolható hatást a közönséges tarackbúza csírázott magjainak a szá-
mára. Ezzel ellentétben, a júniusi levélkivonat (p<0,05), valamint a júliusi gyökérkivonat szig-
nifikánsan csökkentették (p<0,05) a közönséges tarackbúza magjainak csírázását (1. ábra). 

A vadcsicsóka különbözô szerveibôl készült kivonatok a közönséges tarackbúza csíra-
növényeinek a fejlôdésére is hatást gyakoroltak. A vadcsicsóka októberi levélkivonatának 
két legerôsebb koncentrációja (10 µg/ml és 100 µg/ml) statisztikailag igazolhatóan csökken-
tette a csíranövények magasságát (p<0,001) (2. ábra) és a gyökerek hosszúságát (p<0,01). 
A vadcsicsóka levelébôl készült kivonatokhoz hasonlóan a júniusban és októberben gyûjtött, 
gyökérbôl készült, 10 µg/ml és 100 µg/ml koncentrációjú kivonatok is szignifikánsan csök-
kentették a csíranövények magasságát (p<0,05) és a gyökerek hosszúságát (p<0,05). 

1. ábra: A vadcsicsóka gyökerébôl készült júliusi kivonat hatása a közönséges tarackbúza
csírázására a kontrollhoz viszonyítva. * a kontrolltól való eltérés szignifikancia szintje p<0,05

Figure 1: Effects of different concentrations of July root extracts of Helianthus tuberosus vs. the
control on germination percentage (%) of Elymus repens. * means significant difference from the

control at p<0.05
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Eredményeink összhangban vannak az Azania et al. (2003) által végzett kísérlet eredmé-
nyeivel, akik a vadcsicsóka allelopátiás hatását a növény gyomirtóként való hasznosítása cél-
jából vizsgálták. A csicsóka és a közönséges tarackbúza három hónapon át tartó együttnöve-
kedésének folyamán a csicsóka statisztikailag igazolhatóan csökkentette a tarackbúza csíra-
növényeinek a magasságát és a gyökerek hosszúságát.  

Tesio et al. (2012) is hasonló eredményre jutottak szabadföldi kísérletük során: azon a 
földterületen, amelyben csicsókamaradványokat hagytak, gátolt növekedésûek voltak a 
gyomnövények, míg a csicsókafertôzéstôl mentes területeken ez nem volt megfigyelhetô. 

A júliusi gyökérkivonat (10 µg/ml és 100 µg/ml) statisztikailag igazolhatóan növelte 
(p<0,05) a magas aranyvesszô csírázott magvainak számát. A vegetációs periódus hátralevô 
részében nem tapasztaltunk statisztikailag igazolható változást a magas aranyvesszô csírázási 
százalékára vonatkozóan.

A pozitív hatás a továbbiakban a csíranövény növekedésében nyilvánult meg, hiszen az 
augusztusi és októberi levélkivonatok növelték a magas aranyvesszô csíranövények magas-
ságát (p<0,05), míg a szeptemberi és októberi gyökérkivonat két legerôsebb koncentrációja 
(10 µg/ml és 100 µg/ml) pozitívan befolyásolta mind a csíranövény magasságát, mind a gyö-
kerek hosszúságát (p<0,05) (1. táblázat).

A vadcsicsóka kivonatok a magas aranyvesszô csíráira többségében serkentô hatással 
voltak. Eredményeink az újfajta fegyverek (Novel weapons) hipotézissel magyarázhatóak, 
hiszen mindkét faj észak-amerikai eredetû (Botta-Dukát – Dancza, 2004; Balogh, 2006), így 
fejlôdésük egyazon térben és idôben történt2, az általuk kibocsátott hatóanyagok nem gátol-
ták egymás növekedését (Callaway – Ridenour, 2004), sôt inkább segítették egymást. 

2A Solidago gigantea az USA keleti partvidékén a 30-47. szélességi fokig terjedt el (Botta-Dukát – Dancza, 2004), 
ami nagy mértékben átfed a Helianthus tuberosus ôshonos területével, ami az Ohio és a Mississippi folyók völgyé-
ben helyezkedik el (Balogh, 2006).

2. ábra: A vadcsicsóka levelébôl készült októberi kivonat hatása a közönséges tarackbúza
csíranövényeinek magasságára a kontrollhoz viszonyítva. * a kontrolltól való eltérés

szignifikancia szintje p<0,05
Figure 2: Effects of different concentrations of October leaf extracts of Helianthus tuberosus vs.

the control on the length of the plumule of Elymus repens. * means significant difference from the
control at p<0.05
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1. táblázat: A vadcsicsóka gyökerébôl készült októberi kivonat hatása a magas aranyvesszô 
csíranövényeinek magasságára és gyökereik hosszúságára

Table 1: Effects of different concentrations of October root extracts of Helianthus tuberosus vs. the 
control on the length of the plumule and radicle in Solidago gigantea

Koncentrációk
Solidago gigantea

           Csíranövény magassága (cm)     Gyökér hosszúsága (cm)

0 µg/mL 0.31 ± 0.08 0.22 ± 0.06

1 µg/mL 0.36 ± 0.05 0.20 ± 0.02

10 µg/mL   0.65 ± 0.08 * 0.27 ± 0.06

100 µg/mL    0.81 ± 0.09 ** 0.46 0.06± *

A kontrolltól való eltérés: p<0.05 *, p<0.01 **, p<0.001 ***

Termesztett növények

Az öt hónapon át tartó vizsgálat eredményeként elmondható, hogy a közönséges búza csí-
rázási százalékára csak a júliusban begyûjtött vadcsicsóka levél kivonata volt hatással, ami-
kor 10 µg/ml töménységben számottevôen megnövelte a csírázott magvak számát (p<0,05). 

A csíranövények magasságát és gyökereik hosszúságát csak a levélbôl készült kivonatok 
befolyásolták: az októberi levélkivonat csökkentette a csíranövények magasságát (p<0,05) 
(3. ábra), az augusztusi levélkivonat pedig a gyökerek hosszúságát (p<0,05) befolyásolta 
negatívan a kontrollhoz viszonyítva.

3. ábra: A vadcsicsóka levelébôl készült októberi kivonat hatása a búza csíranövények
magasságára, a kontrollhoz viszonyítva. * a kontrolltól való eltérés szignifikancia szintje p<0,05

Figure 3: Effects of different concentrations of October leaf extracts of Helianthus tuberosus vs. the
control on the length of the plumule of Triticum aestivum. * means significant difference from the

control at p<0.05



14 Magyar Gyomkutatás és Technológia 2014. XV. évf. 1–2. sz.

Az általunk vizsgált termesztett növények válaszreakcióit Tesio et al. (2003), valamint 
Vidotto et al. (2008) is megfigyelték, mind Petri-csészékben végzett, mind tenyészedényes 
kísérletekben, melyeknek adatai jó összehasonlítási alapnak bizonyultak. A közönséges 
búza esetében augusztus és szeptember hónapban azonos eredményeket kaptunk Tesio mun-
kacsoportjával (2003): a vadcsicsóka levelébôl készült kivonat csökkentette a csíranövények 
magasságát és a gyökerek hosszúságát is. A mi vizsgálatunk a tarackból készült kivonatok 
hatásának tanulmányozására is kiterjedt, ami a közönséges búza esetében nem befolyásolta 
statisztikailag igazolhatóan a csíranövények fejlôdését. Vidotto et al. 2008-ben végzett cso-
portosítása alapján a búza azon növények csoportjába tartozik, amelyeknél az allelopátiás 
hatású növény nagy koncentrációjú kivonatai okoznak negatív válaszreakciót. Ezt az általunk 
végzett megfigyelések is alátámasztják, mivel vizsgálatunk során csak a két legtöményebb 
kivonattal (10 µg/ml, 100 µg/ml) kezelt csíranövények esetén kaptunk statisztikailag igazol-
ható negatív válaszreakciót.

A vadcsicsóka különbözô szerveibôl készített kivonatok a kukorica magjainak a csírá-
zási százalékát számottevôen nem befolyásolták. A csíranövények magasságára és gyökere-
inek hosszúságára statisztikailag igazolhatóan a júniusi és szeptemberi levélkivonatok két 
legerôsebb koncentrációja (10 µg/ml és 100 µg/ml) fejtett ki negatív hatást (p<0,05). Ezzel 
ellentétben pozitív hatás volt megfigyelhetô a júniusi és augusztusi gyökérkivonatok minden 
egyes koncentrációja esetén, amikor is az alkalmazott kivonatok szignifikánsan megnövelték 
(p<0,05) a gyökerek hosszúságát a kontrollhoz viszonyítva (4. ábra).

A kukorica esetében az eredményeink összhangban vannak Tesio et al. (2003), illetve 
Vidotto et al. (2008) eredményeivel, mivel mindhárom vizsgálat azt támasztja alá, hogy a 
vadcsicsóka szerveibôl készült kivonatra nem reagálnak érzékenyen a kukorica csíranövé-
nyek, valamint a palánták sem. A kukoricát Vidotto et al. (2008) a kevésbé érzékeny növé-
nyek csoportjába sorolták, amit saját vizsgálataink is megerôsítettek, hiszen a kukoricama-
gok csírázási százalékát nem befolyásolták a vadcsicsóka kivonatai, illetve a csíranövények 

4. ábra: A vadcsicsóka gyökerébôl készült júniusi kivonat hatása a kukorica csíranövények
gyökérhosszúságára a kontrollhoz viszonyítva. * a kontrolltól való eltérés szignifikancia szintje

p<0,05
Figure 4: Effects of different concentrations of June root extracts of Helianthus tuberosus vs.  

the control on the length of the radicle of Zea mays. * means significant difference from the control  
at p<0.05
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magasságára gyakorolt negatív hatást az öt vizsgálati hónapból csak kettôben tapasztaltunk. 
A többi esetben a vadcsicsóka kivonatok hatása vagy pozitív volt, vagy nem volt statisztika-
ilag igazolható.

Következtetések

Eredményeink alapján elmondható, hogy a terepen tapasztalt jelenségért, miszerint a 
vadcsicsóka jelenlétében a honos fajok borítása csökken, legalább részben felelôs lehet a 
vadcsicsóka allelopátiás hatása. Saját vizsgálataink is igazolták az újfajta fegyverek (Novel 
weapons) hipotézist (Callaway – Ridenour, 2004), aminek alapján feltételezhetô, hogy a csi-
csókával azonos földrészrôl származó növények borításának a csökkenése nem hozható kap-
csolatba a vadcsicsóka allelopátiás hatásával.

A kultúrfajok kezelésre adott válaszreakciói alapján elképzelhetô a vadcsicsóka gyomir-
tóként való alkalmazása, ám eredményeink alapján arra tudunk következtetni, hogy további 
vizsgálatok szükségesek az alapanyagul szolgáló növényi részek optimális begyûjtési 
idôpontjának, valamint az alkalmazandó kivonat koncentrációjának a megállapításához.
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A parlagfû (Ambrosia artemisiifolia) elterjedésének vizsgálata 
Csallóközben (Szlovákia) 2013-ban

DOMONKOS ZSOLT – SZABÓ SZIGETI VERONIKA – PINKE GYULA –  
REISINGER PÉTER

Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezôgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 
Mosonmagyaróvár

Összefoglalás 

A parlagfû (Ambrosia artemisiifolia) Európában a legfontosabb gyomnövény. Jelentôségét 
nemcsak a mezôgazdaságban elôidézett kártétele, hanem pollenjének a humán-egészségre 
gyakorolt hatása is fokozza. Vizsgálataink a szlovákiai Csallóköz régióra terjedtek ki, ahol 
2013 nyár végén, 76 gabona- és repcetarló, valamint cukorrépatáblán mértük fel a parlagfû 
elterjedésének mértékét. A vizsgált mintaterületekhez GPS koordinátákat rendeltünk és fel-
jegyeztük a kísérô gyomfajokat is. Az eredményeket az ArcView program segítségével tér-
képen ábrázoltuk. A három évre tervezett vizsgálat elsô évében kapott eredményeink alap-
ján megállapítható, hogy a régióban a parlagfû elôfordulása változatos, egyaránt találhatók 
erôsen és gyengén fertôzött területek, de a Kárpát-medencei viszonyokkal összevetve általá-
nosan közepesnek mondható. 

Kulcsszavak:  Ambrosia artemisiifolia, Csallóköz

Distribution of ragweed (Ambrosia artemisiifolia) in Rye Island 
(Slovakia) in 2013

ZSOLT DOMONKOS  – VERONIKA SZABÓ SZIGETI – GYULA PINKE – 
PÉTER REISINGER

University of West Hungary, Faculty of Agricultural and Food Sciences,  
Mosonmagyaróvár

Summary

Ragweed (Ambrosia artemisiifolia) is the most important weed in Europe. This invasive 
weed species has an increasing significance in agriculture as well as in human health care. 
The study covered the region of Rye Island (Slovakia), where the distribution of ragweed 
was surveyed in 76 locations of cereal and rape stubble, as well as sugarbeet at the end of 
summer 2013. To the recorded plots we assigned GPS coordinates and we recorded also the 
accompanying weed species. The results with ArcView program were previewed on map. 
According to our results the occurrence of ragweed is highly varied in the region studied, and 
compared to the whole Carpathian-basin, it showed a medium level of infestation. 

Keywords: Ambrosia artemisiifolia, Rye Island
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Bevezetés és irodalmi áttekintés

Az ürömlevelû parlagfû (Ambrosia artemisiifolia L.) a mezôgazdaságban erôs kompetíciós 
képességével okoz kárt. Kazinczi et al. (2007) megállapították, hogy a parlagfû 1, 2, 5 és 10 
db/m2 egyedszáma a napraforgó termését 4, 6, 21 és 33%-kal csökkentette. Czimber (2006) 
a parlagfû veszélyességi indexét 7,33 értékben állapította meg. A gyomnövény a nagyon 
veszélyes kategóriába sorolható, mivel maximális veszélyességi indexe 7,8. 

A parlagfû a nemzetközi érdeklôdés középpontjában áll különösen azóta, hogy kimu-
tatták virágporának az emberekre gyakorolt légúti allergén hatását (Kazinczi et al., 2008b).

A gyomnövényt az 1860-as évek elején hurcolták be Dél-Európába, de végleges megtele-
pedését az 1920-as évek elejétôl számítjuk (Béres, 2003; Csontos et al., 2010). Nagymértékû 
felszaporodása az 1980-as évektôl figyelhetô meg, melynek okát még nem teljesen ismerjük 
(Kiss – Béres, 2006). A Kárpát-medence ökológiai viszonyai kedveznek felszaporodásának 
és jelenleg is itt észlelik a legnagyobb mértékû állományokat. Az európai pollenfigyelô rend-
szerek, világhálón is megjelent adatai szerint Európában a Kárpát-medencében található a 
nyári-nyárvégi idôszakban a legmagasabb parlagfû pollenkoncentráció (1. ábra).

Nagymértékû megjelenésére számíthatunk a mezôgazdasági területeken, a tág térállású, 
tavaszi vetésû kultúrákban, különösen a napraforgó és szójavetésekben és a korán learatott 
növények (kalászos gabonák, ôszi káposztarepce, borsó stb.) tarlóin. Tömegesen jelenik meg 
a mûveléssel felhagyott (pl. parlagok, beépítésre szánt) területeken, de a közlekedési útvo-
nalak mentén és a kerti madáretetôk közelében is (Kazinczi et al., 2008a, Pál, 2004; Pinke et 
al., 2011, 2013). Kedveli a laza szerkezetû és gyengén savas kémhatású talajokat (Reisinger, 
1992). 

Táblán és üzemen belüli elterjedését elsôsorban a kombájnnal történô betakarítás, regi-
onális elterjedését a terményszállítmányok (napraforgó mag, madáreleség) segítik elô 
(Kazinczi – Novák, 2012).

Forrás: Natural Enviromental Research Council, UK

1. ábra: A parlagfû elterjedése Európában 1900 és 2011 között
Figure 1: Spread of ragweed in Europe from 1900 to 2011
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A parlagfû elôfordulásának elôrejelzése nem bír különösebb jelentôséggel, mert a  
Kárpát-medencében csaknem mindenütt elôfordul. 

A meglévô parlagfû gócok felderítése alapfeltétele az ellene való hatékony védekezés-
nek. A földközeli felderítés módszere lehet a cönológiai terepi gyomfelvételezés (Balázs, 
1944), a földközeli multispektrális fotózás (Tamás et al., 2006), a kis magasságból történô 
hiperspektrális identifikáció (Kardeván et al., 2004). Mûholdas felderítéssel is számos alka-
lommal próbálkoztak, azonban a hiperspektrális módszer által elért eredmények a jelenlegi 
technikai fejlettségi szintjén még nem meggyôzôek (Kardeván et al., 2006 ).

A parlagfû elleni küzdelem – elsôsorban a pollenallergia miatt – uniós programmá vált 
(Bullock, 2010). Magyarországon a széles körû adatgyûjtés és információ-feldolgozás ered-
ményeként két átfogó tanulmány született a parlagfû visszaszorításának integrált módszereirôl 
(Kômíves et al., 2006; Kazinczi – Novák, 2012), melyek minden lényeges ismeretet tartal-
maznak a gyomnövényrôl és az ellene való védekezésrôl.

Területfoglalása Magyarország szántó területein a 1. táblázat szerint alakult (Kazinczi – 
Novák 2012).

1. táblázat: A parlagfû területfoglalása Magyarországon az Országos Szántóföldi  
Gyomfelvételezések eredményei alapján

Table 1: Spread of ragweed in Hungary by national weed survey monitoring results

Évek
Fontossági

rangsor
Borítottsági %

1947–1953 21 0,39

1969–1971   8 0,87

1987–1988   4 2,57

1996–1997   1 4,70

2007–2008   1 5,33

Más országokban is programmá vált a parlagfû elterjedésének felmérése, így, pl. az eddig 
mentes Ausztriában vagy a szomszédos Romániában (Hodisan, 2008).

Vereš T., Týr Š. és Lacko-Bartošová M. (2011) tanulmányt adtak ki a nyitrai egyetemen, 
amely a parlagfûvel kapcsolatos kérdéseket tárgyalja. Vizsgálatukhoz 60 mezôgazdasági üze-
met jelöltek ki, ahol a gazdák a herbicid kezelés elôtt felmérték az elôforduló gyomfajokat. 
Pontos helymeghatározást és térképes ábrázolást nem készítettek.

Dolgozatunk célja az volt, hogy  a szlovákiai csallóközi régióban feltárjuk a  parlagfû 
fertôzöttségének mértékét. A vizsgált területtel szomszédos Szigetközben már számos infor-
máció áll rendelkezésre a parlagfû korábbi elterjedésérôl és társulási viszonyairól (Czimber, 
1993; Brückner et al., 1997; Pinke et al., 2011). A parlagfû Szlovákia nyárutói gyomvegetáci-
ójában is meghonosodott, gyakori és domináns állományalkotó fajnak tekinthetô (Medvecká 
et al., 2012; Májeková – Zaliberová, 2014), de Csallóköz térségébôl ez lesz az elsô munka, 
amely részletesen bemutatja a faj aktuális elterjedésének helyzetét.
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Anyag és módszer

A vizsgált terület ökológiai viszonyai

Szlovákia déli része síkság, éghajlata mérsékelt, sôt inkább meleg. A Csallóköz annak a Kis-
alföldnek a része, amely Kemeneshátnál és a Bakonynál kezdôdik, majd átnyúlva a Dunán felhú-
zódik északra, a Vág völgyébe és a Mátyusföldre. A Kisalföld tehát magába foglalja a földtani-
lag azonos és éghajlatilag is megegyezô Szigetközt és Csallóközt. A Csallóköz nemcsak a Duna, 
hanem egyben Európa legnagyobb folyami szigete. Északról a Pozsony alatt a Nagy-Dunából 
kiszakadó, elôször északkeletre, majd délkeletre forduló északi Duna-ág határolja – Kis-Duna 
néven, amely Gútánál az északról délre rohanó Vág vizével egyesülve – Vág-Duna néven – jut 
ismét vissza Komáromnál a Nagy- vagy Öreg-Dunába, mely délrôl zárja be a Csallóközt és 
választja el az egyébként teljesen azonos adottságokkal rendelkezô Szigetköztôl (2. ábra).

A két Duna-ág közötti csallóközi sziget 84 kilométer hosszú és helyenként 15–30 kilo-
méter szélességû terület. Már emberemlékezet óta két részre választja a lerakódott dilu-
viális küszöb, melyen keresztül vezet a Pozsony–Dunaszerdahely–Komárom fôútvonal. 
Feltételezhetôen a Csallóköznek éppen ez a része volt a legmegfelelôbb a letelepedésre.  
Csallóköz 1885 km2, vagyis 188 519 hektár területû, vízzel körülzárt sziget.

A tájegység egyetlen síkság, tengerszint fölötti magassága 105 és 129 méter között van.  
Csallóköz Szlovákia legmelegebb és legszárazabb vidéke. 

Az évi átlaghômérséklet Pozsonyban 9,6 °C, Komáromban 9,8 °C és Ógyallán 9,7 °C. 
A januári átlaghômérséklet magasabb, mint -2°C. Mindemellett évente 2000–2500 órán át 
süt a nap.

A sziget felszínét az úgynevezett negyedkori alluviális réteg alkotja. Ezt a réteget a lehú-
zódott Pannon-tenger hagyta az egész Kisalföldön. Itt a Csallóközben ez a réteg csak kevés 
helyen található meg a felszínen, mert a késôbbiekben a Duna rárakta hordalékát, s ezzel az 
évezredek folyamán a szigetet is feltöltötte (Banic – Zsigmond, 2008).

2. ábra: Szlovákia térképe, benne fehér színnel jelölve a Csallóköz (URL1)
Figure 2: Map of Slovakia with white selected is the Rye Island (URL1)
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Általánosságban megállapítható, hogy Szlovákia földrajzi adottságai, pl. a hegyvidékek 
és  az erdôk magas területi aránya nem kedvez a parlagfû elterjedésének, emiatt történt  a 
vizsgálat a Csallóközben, mely köztudottan mezôgazdasági régió. 

A talaj pH értéke 7,1–7,7 érték között van, a kötöttség 37–52 KA számmal jellemezhetô 
(3. ábra).

Agronómiai jellemzôk

A régió mezôgazdaságára a szántóföldi növénytermesztés a jellemzô. Csallóköz termé-
szetes határai nem esnek egybe a közigazgatási határokkal, emiatt nehéz az egész régióra 
növénytermesztési statisztikát bemutatni.

A tájegységen található legnagyobb járás a dunaszerdahelyi. A dunaszerdahelyi járásban 
termesztett fôbb növényeket a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat: A dunaszerdahelyi járásban termesztett fôbb növények  
(2013. évi adat, Szlovák Statisztikai Hivatal)

Table 2: The main crops grown in Dunajská Streda district 
 (data from 2013, Statistical Office of the Slovak Republic)

Sorszám Növény neve Terület (ha)

1. Kukorica 25.405

2. Ôszi búza 18.871

3. Tavaszi árpa 6.620

4. Tömegtakarmányok 5.913

5. Napraforgó 4.673

6. Cukorrépa 475

3. ábra: A Csallóköz talajtípusai (URL2)
Figure 3: Soil types of Rye Island (URL2)
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A felvételezés módszere

A vizsgálat megkezdése elôtt Csallóközrôl térképet készítettünk, amelyre GRID-es hálót 
helyeztünk. A négyzetháló alapján, random módon választottuk ki a vizsgált területeket. 

A 2013. évi felmérést augusztus 11. és szeptember 15. között végeztük gabonatarlón, rep-
cetarlón és cukorrépatáblákon. Ennek során a vizsgált területeken 76 db  3,35 × 3,35 m-es  
(10 m2) mintaterületet jelöltünk ki, majd az ezen belül elôforduló parlagfû növényeket szá-
moltuk meg. A felmérésnél 10-es fokozatú skálát alkamaztunk (3.táblázat). A kapott eredmé-
nyeket táblázatba rendszereztük (4. táblázat). A felvételezési pontokat GPS fedélzeti egység 
alapján azonosítottuk és rögzítettük a szélességi és a hosszúsági koordinátákat. 

3. táblázat: A parlagfû elôfordulásának 10 fokozatú skálája 10m2-re vonatkozó db. számra

Table 3: Distribution rate of ragweed on 10 point scale with respect to 10 square meters

Az elterjedés mértékét kifejezô 
mérôszám 

A parlagfû egyedszáma  
a mintakvadrátokban 

0 0 db

1 1–10 db

2 10–20 db

3 20–30 db

4 30-40 db

5 50–60 db

6 70–80 db

7 80–90 db

8 90–100 db

9 100 <

 
Az adatfeldolgozás módszere

Az adatokat xls táblázatba rendeztük (4. táblázat), majd a térinformatikai elemzésekhez 
az ESRI (Environmental Systems Research Institute, 380 New York Street, Redlands, CA 
92373-8100, USA) ArcGIS ArcView 8.3 alapszoftverét, valamint a ArcGIS Spatial Analyst, 
és az ArcGIS 2D Analyst program kiegészítéseket használtuk.

A terepi mérések megfelelô adatsorainak, valamint a digitalizált táblahatároknak a fel-
használásával a Spatial Analyst program kiegészítés használatával modelleztük a természet-
beni állapotot. Az elôállított méretarányos modellekrôl illetve a különbözô adatsorokból 
elôállított modellek egymás mellé helyezésével további információkat nyertünk a terepi álla-
potokról. A modellek elôállításához az IDW (Inverse Distance Weighted) interpolációs mód-
szert használtuk, a mintaértékeket 5-ös erôvel figyelembe véve, valamint további 5 szom-
szédos pontot vontunk be az interpolációba, a rácsméretet pedig 3 m-ben határoztuk meg.  
Az informatív ábrázolás érdekében az adatsorokhoz egyedi színátmenetes jelkulcsokat készí-
tettünk, amelyet a 2D ábrázolásnál használtunk.
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Eredmények

A felvételezési eredményeket a 4. táblázatban mutatjuk be. 

4. táblázat: A parlagfû 2013. évi  csallóközi felvételezési adatai
Table 4: Detailed measured data in 2013

 
 A fel- 

vételezés    
idô pontja

Helység
Szélességi  

koordináták 
Hosszúsági  

koordináták

Elter- 
jedés  

mértéke    

Felvételezett 
növény- 
kultúra

Kísérô gyomok 

1 11.8.2013 Nagyabony 48-01-15,207 17-34-36,205 5 Gabonatarló
Artemisia vulgaris,  
Chenopodium album

2 11.8.2013 Nemeshodos 48-01-44,349 17-36-28,382 6 Gabonatarló
Convolvulus arvensis, 
Artemisia vulgaris

3 11.8.2013 Dióspatonyrét 48-04-35,903 17-37-12,299 3 Gabonatarló
Datura stramonium, 
Chenopodium album

4 11.8.2013 Felsôpatonyrét 48-04-26,624 17-32-29,689 5 Gabonatarló
Datura stramonium, 
Matricaria inodora, 
Convolvulus arvensis 

5 11.8.2013 Csilizradvány 47-50-09,465 17-42-39,773 4 Gabonatarló
Abutilon theophrasti, 
Chenopodium 
hybridum

6 12.8.2013 Pódafa 47-57-19,192 17-37-29,623 4 Gabonatarló
Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis 

7 12.8.2013 Pódafa 47-57-54,196 17-38-00,964 5 Gabonatarló
Convolvulus arvensis, 
Artemisia vulgaris

8 12.8.2013 Nagymad 47-57-32,410 17-39-08,021 8 Gabonatarló
Chenopodium album, 
Cirsium arvense

9 12.8.2013 Albár 47-57-37,307 17-40-10,770 5 Gabonatarló
Cirsium arvense, 
Setaria pumila

10 13.8.2013 Nagymad 47-57-19,992 17-40-37,504 5 Gabonatarló

Amaranthus 
retroflexus, 
Chenopodium 
hybridum

11 13.8.2013 Bôs 47-52-42,235 17-34-49,838 4 Cukorrépa 
Artemisia vulgaris, 
Helianthus annuus

12 13.8.2013 Bôs 47-52-33,645 17-34-16,183 7 Gabonatarló

Amaranthus 
retroflexus, 
Echinochloa crus-
galli

13 13.8.2013 Bôs 47-52-00,402 17-33-36,676 2 Gabonatarló Setaria pumila

14 13.8.2013 Bôs 47-52-57,170 17-33-33,689 6 Gabonatarló
Viola arvensis, Setaria 
pumila

15 13.8.2013 Bôs -Baka 47-53-56,247 17-33-03,609 5 Gabonatarló Viola arvensis

16 13.8.2013 Dercsika 47-55-54,988 17-30-36,051 6 Gabonatarló
Chenopodium 
hybridum

17 13.8.2013 Lúcs 47-58-10,483 17-31-40,776 5 Gabonatarló Datura stramonium

18 14.8.2013 Nemesócsa 47-48-05,778 17-52-28,673 4 Gabonatarló
Galium aparine, 
Portulaca oleracea

19 14.8.2013 Patas 47-52-13,376 17-41-59,262 6 Gabonatarló
Cirsium arvense, 
Artemisia vulgaris, 
Chenopodium album
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 A fel- 

vételezés    
idô pontja

Helység
Szélességi  

koordináták 
Hosszúsági  

koordináták

Elter- 
jedés  

mértéke    

Felvételezett 
növény- 
kultúra

Kísérô gyomok 

20 14.8.2013 Padány 47-55-16,218 17-41-05,595 5 Gabonatarló
Artemisia vulgaris, 
Chenopodium album

21 14.8.2013 Mad 47-56-51,590 17-40-00,294 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

22 15.8.2013 Lég 48-03-41,845 17-28-33,634 0 Repcetarló Nincs gyomosodás

23 15.8.2013 Belová Ves 48-05-10,674 17-29-37,972 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

24 15.8.2013 Tonkháza 48-07-26,435 17-27-13,140 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

25 15.8.2013
Diósförge- 
patony

48-01-15,507 17-31-27,240 5 Gabonatarló
Convolvulus arvensis, 
Cirsium arvense, 
Chenopodium album

26 15.8.2013 Füs 47-47-06,202 17-47-00,210 0 Repcetarló Nincs gyomosodás

27 15.8.2013 Kolozsnéma 47-45-20,720 17-49-58,661 5 Gabonatarló
Cirsium arvense, 
Chenopodium album

28 15.8.2013
Kolozsnéma-
Nagykeszi

47-45-00,662 17-51-24,008 5 Gabonatarló
Cirsium arvense, 
Chenopodium 
hybridum

29 15.8.2013
Csallóköz-  
aranyos 

47-48-15,908 17-59-04,359 5 Gabonatarló
Convolvulus arvensis, 
Typha angustifolia

30 15.8.2013 Keszegfalu 47-49-41,266 18-00-59,449 4 Gabonatarló
Datura stramonium, 
Setaria pumila

31 15.8.2013
Keszegfalu–
Hadovce

47-47-52,385 18-03-10,053 5 Gabona tarló
Cirsium arvense, 
Setaria pumila

32 15.8.2013 Ekel–Sturova 47-48-49,011 17-55-55,552 8 Gabona tarló
Echinochloa crus-
galli, Chenopodium al-
bum, Cirsium arvense

33 16.8.2013 Kis Budafa–Sül 47-58-26,362 17-27-19,036 6 Gabonatarló Datura stramonium

34 16.8.2013 Felbár–Dercsika 47-56-11,643 17-30-30,004 7 Gabonatarló
Cirsium arvense, 
Chenopodium album

35 16.8.2013 Felbár–Dercsika 47-56-41,854 17-28-53,026 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

36 16.8.2013
Felbárról– 
Bacsfa 

47-58-06,828 17-26-24,384 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

37 16.8.2013
Sárosfa–
Macháza   

48-00-41,275 17-26-07,780 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

38 16.8.2013
Macháza– 
Nagypaka 

48-01-30,077 17-25-06,889 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

39 16.8.2013
Nagypaka–Kis 
Lég 

48-02-58,099 17-25-26,666 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

40 16.8.2013
Csukárpaka–Kis 
Paka   

48-02-25,228 17-23-26,489 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

41 18.8.2013 Kis Lég –Béke  48-03-44,475 17-25-04,528 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

42 18.8.2013
Csütörtök elôtt a 
Shell után

48-05-11,643 17-22-21,655 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

43 18.8.2013
Csütörtök –
Hviezdos- 
lavov 

48-04-57,339 17-21-08,916 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

44 18.8.2013
Hviezdos- 
lavov – Alžbetín 
Dvor 

48-04-34,028 17-20-39,661 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

A 4. táblázat folytatása 
Table 4 Continued
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 A fel- 

vételezés    
idô pontja

Helység
Szélességi  

koordináták 
Hosszúsági  

koordináták

Elter- 
jedés  

mértéke    

Felvételezett 
növény- 
kultúra

Kísérô gyomok 

45 18.8.2013
Alžbetín Dvor– 
Kosariská  

48-05-03,167 17-17-29,906 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

46 18.8.2013
Dénesd– 
Kalinkovo 

48-04-11,242 17-15-16,285 5 Gabonatarló

Convolvulus arvensis, 
Artemisia vulgaris, 
Chenopodium 
hybridum

47 18.8.2013
Hamuliakovo - 
Somorja 

48-02-06,669 17-17-06,181 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

48 18.8.2013 Somorja – Úszor 48-02-44,846 17-20-36,494 4 Gabonatarló
Chenopodium album, 
Setaria pumila

49 18.8.2013 Bék– Lég 48-04-23,961 17-23-39,132 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

50 18.8.2013 Csákany –Fél 48-07-33,033 17-20-25,421 0 Gabonatarló Nincs gyomosodás

51 18.8.2013 Fél– Vôk 48-09-07,231 17-21-31,044 0 Gabonatarló
Convolvulus arvensis, 
Setaria pumila

52 18.8.2013
Jányok – 
Nagymagyar 

48-07-48,383 17-24-42,380 6 Gabonatarló
Datura stramonium, 
Chenopodium album

53 24.8.2013 Kis Béle 47-55-25-590 17-45-55-297 0 Gabonatarló
Chenopodium album, 
Convolvulus arvensis 

54 24.8.2013
Nyárasd – 
Vásárút 

47-58-59-646 17-45-53-215 1 Gabonatarló
Polygonum aviculare, 
Chenopodium album, 
Cirsium arvense

55 24.8.2013
Vásárút –
Csallóközkürt 

47-59-24-582 17-43-17-918 0 Cukorrépa 
Chenopodium album, 
Echinochloa crus-galli

56 24.8.2013 Csallóközkürt 47-59-07-194 17-41-16-223 1 Gabona tarló
Artemisia vulgaris, 
Chenopodium 
hybridum

57 25.8.2013
Nagyudvarnok–
Tôkes

48-00-28-873 17-39-53-137 0 Gabona tarló Nincs gyomosodás

58 25.8.2013
Eperjes–
Vámosfalu 

48-02-02-646 17-42-42-235 0 Gabona tarló Nincs gyomosodás

59 25.8.2013 Kürti Szigetek 48-00-57-403 17-42-49-069 0 Gabona tarló
Chenopodium album, 
Abutilon theophrasti, 
Artemisia vulgaris

60 25.8.2013
Vásárútról  
a Kis-Duna felé 

48-01-11-830 17-45-23-507 1 Gabona tarló
Datura stramonium, 
Solanum nigrum, 
Abutilon theophrasti

61 25.8.2013
Vásárút –
Vámosfalu 

48-00-03-124 17-45-17-876 0 Gabona tarló Nincs gyomosodás

62 25.8.2013 Nyárasd 47-58-59-333 17-47-54-243 0 Gabona tarló Nincs gyomosodás

63 9.9.2013 Ekecs 47-55-06-536 17-50-14-776 0 Gabona tarló Nincs gyomosodás

64 9.9.2013 Ekecs–Gólyás 47-55-25-098 17-50-41-900 0 Gabona tarló
Setaria pumila, 
Echinochloa crus-galli, 
Panicum miliaceum

65 9.9.2013 Füzes 47-48-50-810 17-44-02-356 0 Gabona tarló
Typha angustifolia, 
Cirsium arvense, 
Datura stramonium

66 9.9.2013 Füzes 47-49-56-637 17-42-45-869 0 Gabona tarló Datura stramonium

A 4. táblázat folytatása 
Table 4 Continued
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 A fel- 

vételezés    
idô pontja

Helység
Szélességi  

koordináták 
Hosszúsági  

koordináták

Elter- 
jedés  

mértéke    

Felvételezett 
növény- 
kultúra

Kísérô gyomok 

67 10.9.2013 Nagymegyer 47-49-28-499 17-45-09-060 1 Gabona tarló
Panicum miliaceum, 
Amaranthus retroflexus

68 10.9.2013 Balázsfa 47-58-37-986 17-40-08-007 6 Gabona tarló
Abutilon theophrasti, 
Datura stramonium, 
Cirsium arvense

69 10.9.2013 Balázsfa  47-59-30-484 17-39-35-263 0 Gabona tarló Solanum nigrum 

70 10.9.2013 Albár 47-57-42-849 17-41-54-060 0 Gabona tarló Nincs gyomosodás

71 10.9.2013 Alistál - Nyárasd 47-56-50-079 17-43-58-344 0 Gabona tarló

Amaranthus 
retroflexus, 
Chenopodium album, 
Solanum nigrum

72 12.9.2013 Kis Béle 47-56-21-392 17-46-09-987 0 Gabona tarló Nincs gyomosodás

73 12.9.2013 Nagy Keszi 47-46-39-876 17-53-27-092 0 Gabona tarló
Datura stramonium, 
Setaria pumila

74 12.9.2013 Nagy Keszi 47-46-38-162 17-52-46-431 0 Gabona tarló Datura stramonium

75 12.9.2013 Nyárasd 47-57-57-336 17-48-27-708 0 Gabona tarló

Abutilon theophrasti, 
Amaranthus 
retroflexus, Cirsium 
arvense, Solanum 
nigrum

76 12.9.2013 Padány 47-55-49-284 17-41-47-185 0 Gabona tarló Nincs gyomosodás

A parlagfû leggyakoribb kísérô gyomfajai a mezei aszat (Cirsium arvense) és az apró 
szulák (Convolvulus arvenis). Kísérô fajként elôfordult még a fehér libatop (Chenopodium 
album), a pokolvar libatop (Chenopodium hybridum), a mezei árvácska (Viola arvensis), a 
szôrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), a fekete csucsor (Solanum nigrum), a csattanó 
maszlag (Datura stramonium), a fekete üröm (Artemisia vulgaris), a fakó muhar (Setaria 

A 4. táblázat folytatása 
Table 4 Continued

5. ábra: A parlagfû területi elterjedése és mennyiségi értékei 2D ábrázolással

Figure 5: The territorial spread of ragweed in quantitative 2D graphing
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pumila), a kakaslábfû (Echinochloa grus-galli) és néhány árvakelésbôl csírázott kultúr-
növény faj (búza, árpa, repce).

Az 5. ábrán jól megfigyelhetô, hogy Dunaszerdahely és Komárom környékén van a leg-
nagyobb parlagfû-elôfordulás, de a régió nagy részén megtalálható a parlagfû. A részletes 
felmérés adataiból az is kitûnik, hogy voltak olyan területek, ahol a tarló egyáltalán nem gyo-
mosodott ki és parlagfû sem volt rajta megtalálható. Ennek oka, hogy a megfelelô agrotech-
nikai eljárások (vetésforgó, mechanikai és kémiai gyomirtás) megakadályozzák a parlagfû 
megtelepedését a megfigyelt területen.

Következtetések és javaslatok

A parlagfû jelenlétének regisztrálása és az elleni történô védekezés határokon átívelô 
feladat a Kárpát-medencében. Csallóköz ökológiai viszonyai nagymértékben hasonlíta-
nak a szomszédos Szigetköz talaj- és éghajlati tulajdonságaihoz. A jövôben e két tájegység 
parlagfû elôfordulásának mértékét célszerû lenne összevetni. Fontos célkitûzés továbbá a 
felvételezôi munka folytatása, mert a vetésváltás során más-más területekre kerülhet gabona, 
repce és cukorrépa és így évrôl évre bôvülhet az adatbázis. Továbbá az eredmények a Szlo-
vák Állami Közegészségügyi Hivatallal (Štátny úrad verejného zdravotníctva, www.uvzsr.sk)
való ismertetése és az egészségügyi fórumokon bemutatása is javasolt.

Fontosnak tartanánk, hogy a Szlovák Mezôgazdasági Minisztérium (www.mpsr.sk) a 
2016–2020-as vidékfejlesztési terv keretén belül a programjába foglalná a parlagfû elleni 
védekezési stratégiát, amelyet közösen a Szlovák Mezôgazdasági Kamarával együttmûködve 
(www.sppk.sk) tudnák eljuttatni az információkat a gazdákhoz.

Célunk még a Szlovák Környezetvédelmi Hivatalon (www.enviroportal.sk) keresztül a 
nyilvánosság tájékoztatása a kapott eredményekrôl.

A pollenszóródás mértékét a Csallóközben legalább egy pollencsapda felállításával 
lehetne nyomon követni.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az 545/2002. sz. határozatát 2014-ben kormány-
határozatban módosította, mely szerint a parlagfû (Ambrosia artemisiifolia) eltávolítására 
vonatkozó kötelezettséget határozott meg, a virágzás elôtt, minden év július 1-i határidôvel. 
Amennyiben a földtulajdonos az invazív fajok eltávolítását nem hajtja végre a törvényben 
meghatározott határidôn belül, a természet védelmét szolgáló hatóság, illetve a község önkor-
mányzata fogja elvégezni a kényszerkaszálást a gazda költségére. Ez a szabályozás csaknem 
megegyezik a magyarországi jogszabályokkal.
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Az erdélyi Maros megye gyomnövényzete. I. Kalászos vetések

NAGY KATALIN ERZSÉBET – PINKE GYULA
Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezôgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Mosonmagyaróvár

Összefoglalás

Kutatásunk célja volt Erdélyben Maros megye területén a kalászos kultúrák gyomviszo-
nyainak feltárása, megismerése. 2013-ban, május és június hónapokban, 101 szántóföldön 
készítettünk fitocönológiai felvételt.

Összesen 110 gyomfajt regisztráltunk. A legnagyobb átlagborítással (5,09%) és egyben 
a legmagasabb elôfordulási gyakorisággal (69,64%) az apró szulák (Convolvulus arvensis) 
került feljegyzésre. A további fajok között szerepel öt inváziós neofiton (Amaranthus 
retroflexus, Conyza canadensis, Oxalis stricta, Veronica persica, Xanthium italicum), viszont 
a vizsgált területen gyakran elôkerültek a tipikus gabonakísérô gyomfajok is (pl. Consolida 
orientalis, Centaurea cyanus, Lathyrus aphaca).

A fajok összborítása alapján a szulákfélék (Convolvulaceae) családja dominál 21,41%-os 
aránnyal. Kimagasló borítási részesedéssel (48,81%) uralkodnak a kozmopolita elemek.  
A fajok összborításának 34,15%-át teszik ki a talajban telelô szaporítógyökeres évelôk (G3). 
Szociális magatartástípusuk alapján a honos flóra ruderális kompetitorai kerültek feljegy-
zésre a legnagyobb aránnyal (35,08%). A vizsgált területen az önbeporzást és rovar általi 
beporzást igénylô gyomnövények dominálnak, 56,12%-os borítási aránnyal.

Kulcsszavak: kalászos kultúra, gyomflóra, inváziós neofiton, gyomfelvételezés, Románia

Arable weed vegetation in Maros county (Transylvania). I. Cereal crops

KATALIN ERZSÉBET NAGY – GYULA PINKE
University of West Hungary, Faculty of Agricultural and Food Sciences,  

Mosonmagyaróvár, Hungary

Summary

Weed surveys were carried out in May and June 2013 in the cereal fields of Maros county 
(Transylvania). In the 101 surveyed fields 110 weed species were registered. Convolvulus 
arvensis had both the largest mean cover (5.09%) and frequency (69.64%) values. Among 
the registered weed species there were five invasive neophytes (Amaranthus retroflexus, 
Conyza canadensis, Oxalis stricta, Veronica persica, Xanthium italicum) and some typical 
accompanying weeds of the cereal fields (e.g. Consolida orientalis, Centaurea cyanus, Papaver 
rhoeas, Adonis aestivalis, Lathyrus aphaca) also occurred. According to the investigated 
spectra, Convolvulaceae plant family (21.41%), Cosmopolitan elements (48.81%), root 
geophytes (34.15%), ruderal competitors (35.08%) and insect & self pollinators (56.12%) 
showed the largest mean cover values.

Keywords: cereal crops, weed flora, invasive neophytes, weed survey, Romania
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Bevezetés és irodalmi áttekintés

Egy terület gyomasszociációjának kialakulását befolyásoló tényezôk közé tartozik a 
talaj kémhatása, a fizikai talajféleség, a klíma jellege, az aszpektus és az intenzifikáció foka 
(Pinke, 2006). Ugyanakkor a gyomnövényzet fajösszetételét nagymértékben befolyásolja 
az elôvetemény is (Fried et al., 2009), valamint a herbicidek széleskörû használata és más 
agrotechnikai faktorok (Pyšek et al., 2005). Ezen tényezôkön kívül kiemelkedô szerepet kap 
a tájhasználat, ugyanis módosíthatja vagy kizárhatja a lokális környezeti tényezôk hatását 
(Glemnitz et al., 2006).

Az utóbbi évtizedekben nagymértékû változások figyelhetôk meg a gyomflóra összeté-
telében; egyes fajok visszaszorultak, míg mások terjedése egyre inkább fokozódik (Pinke 
– Pál, 2005; Novák et al., 2009). A változások hátterében a tisztított vetômagvak haszná-
lata, a növénysûrûség növelése, a tápanyagutánpótlásban használt mûtrágyák és a gyenge 
termôképességgel rendelkezô területek felhagyása áll (Pinke – Pál, 2005; Šilc – Čarni, 2005). 
Mindez hozzájárult a generalista és a fûféle gyomfajok térhódításához, új rezisztens populá-
ciók alakultak ki, valamint új fajok kerültek a szegetális gyomok közé (Chirilă, 2001).

A gyomasszociáció a mezôgazdaságban az ember beavatkozásának mértékét tükrözi 
(Chirilă, 2001). Az intenzív gazdálkodás térhódításának következményeként a kalászos kul-
túrák gyomnövény-összetétele átalakult (Baessler – Klotz, 2006), a gyomflóra változatos-
ságának csökkenése figyelhetô meg (Pyšek et al,. 2005). Ugyanakkor egyes térségekben a 
gyomnövények átlagborítása alig változott, csak a legnagyobb átlagborítással rendelkezô 
fajok sorrendje módosult (Czimber, 1993).

Extenzív mûvelésben részesített gabonaföldek ma már ritkán fordulnak elô, jobbára csu-
pán a sekély termôrétegû vagy a nehezen mûvelhetô termôhelyeken (Pinke, 2000). Ugyan-
akkor az egyre népszerûbbé váló ökológiai gazdálkodásban – ahol a vegyszerek helyett a 
gyomnövények visszaszorítására szolgál a terület kiválasztása, a mechanikai és agrotechni-
kai gyomszabályozási módszerek, illetve a kalászos gabonák kiváló gyomelnyomó képes-
sége (Reisinger et al., 2004) – a szántóföldekrôl már eltûntnek hitt fajok újra megjelenhetnek 
(Dorner et al., 2003, 2010).

A gyomnövény-összetétel ismerete elengedhetetlen a gazdaságos és környezetkímélô 
növényvédelem megvalósításához (Nyárádi – Bálint, 2013). Felvételezések során többnyire a 
legveszélyesebb fajok elterjedésére és borítási adataira fordítanak figyelmet (Henn – Pál, 2010).

Az Erdély területére vonatkozó gyomflóra vizsgálatok hiányosak, nem követhetôek nyo-
mon (Nyárádi – Bálint, 2013). Jelen kutatásunk célja egyfajta hiánypótlásként Maros megye 
területén a kalászos kultúrák gyomviszonyainak tanulmányozása volt.

A vizsgált terület bemutatása

Maros megye Románia középsô-északi részén helyezkedik el. Fôbb domborzati egy-
ségeit a Mezôség és a Küküllômenti-dombvidék alkotja, illetve északkeleti részén a Kele-
men-havasok és a Görgényi-havasok találhatók. A megye területére jellemzô a mérsékelten 
szárazföldi éghajlat, valamint a keleti részen a függôleges övezetességû hegyvidéki éghaj-
lat (http://hu.wikipedia.org/wiki/Maros_megye). Az éves átlaghômérséklet nyugaton 8–9 oC, 
keleten pedig 2–4 oC. Az éves csapadékmennyiség 550 mm a Mezôségen, de az 1000 mm-t is 
meghaladhatja a hegyvidéken (Márton, 2006). A domborzati viszonyok változatossága miatt 
a talajtípusok és altípusok sokfélesége jellemzô a megyében.
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Maros megye alapterülete 6714 km2, ebbôl 4097 km2 áll mezôgazdasági mûvelés alatt 
és 2227 km2 szántóföld. A mûvelt területek nagy részén (74%) kalászos gabonát termeszte-
nek (OSI).

Anyag és módszer

Kutatásunk során kalászos kultúrák gyomnövényzetét vizsgáltuk az erdélyi Maros megye 
területén. A termesztett növények között szerepelt az ôszi- és tavaszi búza (Triticum aestivum) 
(82 tábla), tritikálé (Triticosecale x rimpaui) (11 tábla), sörárpa (Hordeum distichon) (5 
tábla), illetve zab (Avena sativa) (3 tábla). A vizsgált parcellák többsége (55 db) kisméretû 
(„pántlika szélességû”) volt, területük nem érte el az egy hektárt (1. ábra). A táblák többsé-
gét (68 db) herbicides kezelésben részesítették, 9 táblán mechanikai gyomirtás zajlott (kézzel 
gyomlálták), míg 24 táblán semmiféle gyomszabályozás nem történt.

A terepi adatok begyûjtése 2013-ban történt, május és június hónapokban. Összesen 101 
szántóföldet kerestünk fel. A felvételezési pontokat Garmin 62s GPS készülékkel rögzítettük. 
Minden kultúrában 6 fitocönológiai felvétel készült, 3 a szántó szegélyében, 3 pedig annak 
belsejében. A kvadrátok mérete 4 m2 volt. A gyomnövények borítási értékét közvetlen száza-
lékos becsléssel határoztuk meg.

A gyomfajokat botanikai családok, életformák, szociális magatartás-típusok, beporzási 
módok, illetve flóraelemek alapján rendszereztük. Az adatokból kiszámoltuk a fajok átlagborí-
tását, megállapítottuk rangsorukat. Az egyes csoportok részesedését a fajok összborítása alap-
ján fejeztük ki. A spektrumokat az Excel programban készített diagramokkal mutatjuk be.

A feljegyzett fajok nomenklatúrája és családba való besorolása az Új Magyar Füvész-
könyvet (Király, 2009) követi. Az életforma szerinti csoportosítást Ujvárosi (1973a) alap-

1. ábra: Kisparcellás mûvelés Maros megye területén
Figure 1: Small arable fields in the surveyed area
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ján készítettük. A fajok flóraelem szerinti eloszlása Horváth et al., (1995) munkája alap-
ján történt, míg a szociális magatartás a Borhidi (1995) által kidolgozott rendszert követi. A 
gyomnövények beporzására vonatkozó információk Soó (1964–1985) köteteibôl származ-
nak. A fajok között elôforduló inváziós neofitonokat a Balogh et al. (2004) jegyzéke alapján 
válogattuk össze.

Eredmények és következtetések

Vizsgálataink során a kalászos kultúrákban összesen 110 gyomfajt regisztráltunk. Ezek 
közül 10 faj átlagborítási értéke érte el a 0,5%-ot (1. táblázat). Összborításuk a teljes gyom-
borítás 60,96%-át adja. Legnagyobb átlagborítással (5,09%) az apró szulák (Convolvulus 
arvensis) került feljegyzésre. További jelentôs átlagborítással rendelkezô fajok: perzsa vero-
nika (Veronica persica) (2,50%), mezei aszat (Cirsium arvense) (1,69%), ragadós galaj 
(Galium aparine) (1,04%) és mezei csorbóka (Sonchus arvensis) (1,02%).

1. táblázat: Kalászos kultúrákban feljegyzett gyomnövények átlagborítás szerinti rangsora

Table 1: Ranking order of weed species according to their mean cover values in cereal fields in the 
surveyed area

Sor-
szám

Faj neve
Átlagborítás 

(%)

1 Convolvulus arvensis apró szulák 5,09

2 Veronica persica perzsa veronika 2,50

3 Cirsium arvense mezei aszat 1,69

4 Galium aparine ragadós galaj 1,04

5 Sonchus arvensis mezei csorbóka 1,02

6 Equisetum arvense mezei zsurló 0,92

7 Capsella bursa-pastoris közönséges pásztortáska 0,81

8 Lathyrus tuberosus mogyorós lednek 0,75

9 Consolida orientalis keleti szarkaláb 0,65

10 Daucus carota vadmurok 0,57

11 Elymus repens közönséges tarackbúza 0,54

12 Papaver rhoeas pipacs 0,50

13 Polygonum aviculare madár-porcsinkeserûfû 0,46

14 Vicia cracca kaszanyûg bükköny 0,44

15 Symphytum officinale fekete nadálytô 0,43

16 Sinapis arvensis vadrepce 0,41

17 Xanthium italicum olasz szerbtövis 0,38

18 Taraxacum officinale pongyola pitypang 0,37

19 Adonis aestivalis nyári hérics 0,32

20 Mentha arvensis mezei menta 0,29
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Az elsô három legnagyobb borítással rendelkezô gyomnövény egyben a felvételekben 
leggyakrabban megtalálható faj (2. táblázat) is. Az apró szulák (Convolvulus arvensis) 
került feljegyzésre a legtöbb alkalommal (69,64%). Korábbi adatok is a faj széleskörû elter-
jedésére utalnak, úgy Erdélyben (Balázs, 1944; Gál – Pinke, 2012), mint egész Románia 
területén (Nyárádi – Bálint, 2013) a szegetális flórában a leggyakrabban elôforduló gyom-
növényként tartják számon. Ezt követi a perzsa veronika (Veronica persica) (48,02%), 
illetve a mezei aszat (Cirsium arvense) (37,79%). A mezei aszat (Cirsium arvense) 
herbicidmentes kalászos kultúrákban gyakran megjelenô agresszív gyomnövény (Dorner 
et al., 2010). Elterjedését elôsegíti, hogy hatékony mechanikai védekezési módszer nem 
ismert ellene. Reisinger et al. (2004) az aszattal fertôzött területek elkerülését javasolja az 
ökológiai búzatermesztés esetén.

Átlagborítása alapján (1,04%) a ragadós galaj (Galium aparine) a negyedik helyen jele-
nik meg, viszont elôfordulása ritkább, a hetedik helyet foglalja el 20,96%-os részesedéssel. 
Magyarországi visszaszorulása napjainkban a hatékony gyomirtási technológiáknak tulajdo-
nítható (Novák et al., 2011).

2. táblázat: Kalászos kultúrákban feljegyzett gyomnövények gyakorisági sorrendje

Table 2: Ranking order of weed species according to their frequency values in cereal fields 
 in the surveyed area

Sor-
szám

Faj neve
Elôfordulási 

gyakoriság (%)

1 Convolvulus arvensis apró szulák 69,64

2 Veronica persica perzsa veronika 48,02

3 Cirsium arvense mezei aszat 37,79

4 Sonchus arvensis mezei csorbóka 28,71

5 Equisetum arvense mezei zsurló 22,28

6 Capsella bursa-patoris közönséges pásztortáska 22,11

7 Galium aparine ragadós galaj 20,96

8 Daucus carota vadmurok 20,79

9 Consolida orientalis keleti szarkaláb 19,64

10 Papaver rhoeas pipacs 19,47

11 Symphytum officinale fekete nadálytô 17,82

12 Lathyrus tuberosus mogyorós lednek 17,00

13 Taraxacum officinale pongyola pitypang 16,17

14 Sinapis arvensis vadrepce 12,87

15 Xanthium italicum olasz szerbtövis 12,38

16 Polygonum aviculare madár-porcsinkeserûfû 9,90

17 Adonis aestivalis nyári hérics 9,74

18 Vicia cracca kaszanyûg bükköny 9,41

19 Rubus caesius hamvas szeder 9,24

20 Mentha arvensis mezei menta 9,08
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A gabonavetések tipikus gyomnövényei is megjelennek Maros megye kalászos kultú-
ráiban. A keleti szarkaláb (Consolida orientalis) a kilencedik helyet foglalja el a gyakori-
sági sorrendben 19,64%-os részesedéssel és 0,65%-os átlagborítással. Napjainkban Magyar-
országon ezen faj  visszaszorulása tapasztalható (Novák et al., 2009). Erdélyben a faj 
nagyobb vitalitásának oka valószínûleg a mérsékeltebb gyomirtó szer használat, valamint 
az intenzifikációra kevésbé alkalmas kisebb méretû parcellák. Ezenfelül, a vizsgált terület 
a faj areájának sokkal inkább a központibb részein helyezkedik el, ellentétben a marginá-
lis részeket jelentô magyarországi területekkel (Priszter, 1960), ahol a faj Holzner (1978) 
érvelése értelmében, feltehetôleg sokkal érzékenyebb az intenzív gazdálkodási viszonyokra. 
A pipacs (Papaver rhoeas), mint Európa egyik legismertebb gabonagyomnövénye (Novák 
et al., 2011) a tizedik leggyakoribb fajként került feljegyzésre a vizsgált területen, 19,47%-
os gyakorisággal. Ez azon fajok közé tartozik, melyek nagy maghozammal rendelkeznek, 
a magvak sokáig megôrzik csírázóképességüket, így könnyebben tolerálják a mûvelésmód 
változásának hatását (Pinke – Pál, 2005). Ugyanakkor bizonyos fokú herbicidrezisztencia is 
kimutatható egyes populációk esetében (Kaloumenos et al., 2011). Magyarország területén 
is széleskörûen elterjedt, az Országos Szántóföldi Gyomfelvételezések során átlagborítási 
értéke nem csökkent. Az Ötödik Országos Gyomfelvételezés eredményei alapján a nyolcadik 
leggyakoribb gyomfaj a kalászos kultúrákban (Novák et al., 2011). A általunk vizsgált veté-
sekben 0,99%-os elôfordulási gyakorisággal feljegyzésre került a levéltelen lednek (Lathyrus 
aphaca), mely „veszélyeztetettség közeli” kategóriában szerepel a magyarországi vörös lis-
tán (Pinke et al., 2011).

Maros megye szántóföldjein inváziós neofitonok is feljegyzésre kerültek. Összesen öt 
faj tartozik ebbe a csoportba. A perzsa veronika (Veronica persica) a gyomok dominan-
cia- és gyakorisági sorrendjében a második helyet foglalja el. Tömeges megjelenése ese-
tén a kultúrnövény bokrosodását gátolja (Ujvárosi, 1973), viszont kis termete és sekélyen 
elhelyezkedô gyökérzete miatt (Ciocârlan et al., 2004) kártétele a kalászos kultúrákban 
nem jelentôs.

Hasonló tulajdonsággal rendelkezik a felálló madársóska (Oxalis stricta), melynek átlag-
borítása is alacsony (0,10%). Nagy termetük miatt növényvédelmi szempontból jelentôsebbek 
a továbbiakban ismertetésre kerülô gyomok. Az olasz szerbtövis (Xanthium italicum) egész 
Románia területén közismert, igen mérgezô gyomnövény (Ciocârlan et al., 2004). A vizsgált 
területen 0,37%-os átlagborítással fordult elô. A kanadai betyárkóró (Conyza canadensis) és 
a szôrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus) kisebb átlagborítással (0,03% illetve 0,02%) 
jelenik meg a felvételekben. Mindkét faj jelentôs herbicidhasználat mellett is képes ter-
hes gyomnövénnyé válni (Csiszár, 2012). Románia egész területén igen gyakori növények, 
jelentôs kártételû gyomok, viszont a mûvelt területeken inkább a kapás kultúrákban és tarló-
kon találnak megfelelô életkörülményeket (Nyárádi, 2008). Annak ellenére, hogy az özön-
növények többsége kisebb átlagborítással jelentkezik, jelenlétüket érdemes figyelemmel 
követni, ugyanis az utóbbi évtizedben a szántóföldeken ezen fajok elszaporodása figyelhetô 
meg (Nyárádi – Bálint, 2013).

A Magyarországon végzett Ötödik Országos Gyomfelvételezés során a kiemelkedô fon-
tosságú gyomok között szerepel az ürömlevelû parlagfû (Ambrosia artemisiifolia), a mezei 
aszat (Cirsium arvense), a ragadós galaj (Galium aparine), illetve az apró szulák (Convolvulus 
arvensis) (Novák et al., 2011). Ezen fajok többsége Maros megye szántóföldjein is gyakran 
okoz problémát a kalászos kultúrák gyomszabályozása során. Kivételt képez az ürömlevelû 
parlagfû (Ambrosia artemisiifolia), mely nem fordult elô a felvételeinkben. Viszont mivel 
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már Romániában is széleskörûen elterjedt a szántóföldeken (Hodişan, 2008), így megjele-
nése a közeljövôben várható.

Család szerinti eloszlás

A 110 gyomfaj összesen 33 növénycsaládba tartozik (2. ábra). Annak ellenére, hogy a 
legtöbb képviselôvel a fészkesvirágzatúak (Asteraceae) családja rendelkezik, a fajok össz-
borítása alapján a szulákfélék (Convolvulaceae) uralkodnak (21,41%). Így az Asteraceae 
család második helyre került 17,96%-os részesedéssel.

További magas borítással rendelkezô növénycsaládok: Scrophulariaceae (10,70%), 
Brassicaceae (6,95%), valamint a Fabaceae (6,68%). Ez az öt növénycsalád a borítási része-
sedés 63,70%-át teszi ki.
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2. ábra: A gyomnövénycsaládok borítási részesedése
Figure 2: Spectra of plant families of the surveyed weed vegetation on the basis of mean cover 

percentage
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Flóraelem szerinti eloszlás

A gyomfajok elterjedését nagymértékben befolyásolják a klimatikus tényezôk, az adott 
faj alkalmazkodóképessége. Az általunk vizsgált kalászos kultúrákban kiemelkedô borítási 
részesedéssel (48,81%) uralkodnak a kozmopolita elemek (3. ábra).

Ebbe a csoportba azok a fajok sorolhatók, melyek az egész Földön megtalálhatóak.  
Széles körû elterjedésüknek oka a növények migrációja és az ember általi növényhurcolás. 
Könnyen alkalmazkodnak a környezeti feltételekhez és kevésbé érzékenyek a változásokra 
(Kárpáti – Terpó, 1971).

Kisebb arányban (23,17%) fordulnak elô a kalászos kultúrákban az eurázsiai ele-
mek, illetve az adventív növények (16,50%). Azonban míg az elsô csoport kontinen-
sünk honos flóráját foglalja magába, addig az adventív elemek az ember által termesz-
tett vagy behurcolt, majd kivadult fajok összessége (Kárpáti – Terpó, 1971). Ebbe a cso-
portba tartozik számos veszélyes gyomnövényünk (pl. Conyza canadensis, Amaranthus 
retroflexus, Xanthium italicum), melyek problémát okoznak növényvédelmi szempont-
ból, de veszélyeztetik a honos flóra elemeinek fennmaradását is (Pál, 2004). Az eurázsiai 
fajok magyarországi búzavetésekben betöltött legnagyobb részesedésére már Máthé 
(1943) is felhívta a figyelmet, és a kozmopolita elemek elôretörése mellett figyelem-
reméltó a mediterrán elemek csekélyebb részesedése a Máthé (1943) által kimutatott 
magyarországi viszonyokhoz képest. A különbözôségek oka valószínûleg Magyarország 
és Erdély eltérô klimatikus viszonyainak és az elmúlt évtizedekben bekövetkezett flóra-
változásoknak köszönhetô.

3. ábra: A flóraelem-típusok borítási részesedése
Figure 3: Spectra of chorological units of the surveyed weed vegetation on the basis of mean cover 

percentage
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Életforma szerinti eloszlás

Az életformatípusok szerinti eloszlás alapján (4. ábra) a talajban telelô, szaporítógyökeres 
évelô gyomfajok (G3) dominálnak (pl. Convolvulus arvensis, Cirsium arvense, Rubus 
caesius), az összes gyomborítás 34,15%-át adva. Jelentôs arányban (12,69%) fordulnak elô 
a tarackos, rizómás gyomok (G1) is (pl. Equisetum arvense, Vicia cracca, Elymus repens), 
melyek részesedése az utóbbi évtizedekben egyes térségekben nagymértékû növekedést 
mutat (Henn – Pál, 2010).

Az évelôk térhódítása a sikeres szaporodásmódjukban rejlik. Többségük egyaránt képes 
generatív és vegetatív úton szaporodni. Elterjedésükben nagymértékû szerepet játszik az 
ember is, szántás során a vegetatív szaporítószervek feldarabolása révén (Dorner et al., 2003).

Az egyévesek csoportja együttesen 43,29%-os aránnyal jelenik meg a kalászos kultú-
rákban. Csoporton belül az ôsszel és tavasszal egyaránt csírázó nyár eleji fajok (T2) (pl. 
Ranunculus arvensis, Consolida regalis, Viola arvensis) és az ôsszel csírázó kora tavaszi 
áttelelô (T1) gyomnövények (pl. Stellaria media, Veronica persica, Capsella bursa-pastoris) 
15,33% és 14,70%-os részaránnyal fordulnak elô.

A szántóföldeken a terofitonok fennmaradása rövid tenyészidejükben rejlik. Így könnyen 
túlélik a mûvelés során bekövetkezô rendszeres bolygatást (Ujvárosi, 1973b).

Szociális magatartás

A kalászos kultúrák természetességi állapotát is vizsgáltuk (5. ábra). A gyomnövények 
olyan élôhelyek tagjai, ahol a termôhelyi stressz kevésbé intenzív, de a termôhely zavartsága 
magas (Kazinczi, 2011).

4. ábra: Az életformatípusok borítási részesedése
Figure 4: Life form spectra of the surveyed weed vegetation on the basis of mean cover percentage
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A szociális magatartás alapján a honos flóra ruderális kompetitorai (–2) uralkodnak, 
35,08%-os részesedéssel. Ezzel szinte azonos arányban (33,63%) kerültek feljegyzésre a 
honos gyomfajok (1). Ezek a növények jól alkalmazkodtak a szántóföldek által nyújtott élet-
körülményekhez, a rendszeres bolygatáshoz. Kedvelik a mûvelt, tápanyagdús területeket, 
melyek az ember általi beavatkozás alatt állnak (Borhidi, 1995).

5. ábra: Fajok szociális magatartás szerinti eloszlása
Figure 5: Spectra of the social behaviour types of weed species on the basis of mean cover percentage

6. ábra: Fajok beporzás szerinti eloszlása
Figure 6: Spectra of the mode of pollination of the surveyed weed vegetation on the basis of mean 

cover percentage
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A kalászos kultúrákban kisebb részarányban (15,60% illetve 11,15%) fordultak elô a 
zavarástûrô növények (2) és az antropogén tájidegen elemek (–1).

Beporzás

A vizsgált szántóföldeken megjelenô gyomnövények felénél (56,12%) az önbeporzás és 
a rovar általi beporzás egyaránt jellemzô (6. ábra).

A fajoknak 27,15%-a csak rovar által képes beporzódni. A szél általi beporzás és az önbe-
porzás kisebb részesedéssel (11,01% illetve 5,56%) fordul elô a gyomnövények körében.

Az intenzív gazdálkodás során használt kemikáliák a szántóföldekrôl egyaránt visszaszo-
rítják a beporzást végzô rovarokat, és a rovarbeporzást igénylô fajok többségét (Pinke et al., 
2009). Helyüket a szélbeporzású fajok vehetik át, melyek pollenje az allergiától szenvedô 
egyének számára veszélyforrást jelent.
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Ôszi kalászos és silókukorica vetések gyomosodási viszonyainak 
vizsgálata ökológiai gazdálkodásban 2014-ben
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Összefoglalás

Magyarországon az ellenôrzött ökológiai gazdálkodású területek nagysága a 2000-es évek 
eleje óta stabilan 100 ezer hektár felett alakul. A gyomszabályozás a növénytermesztés min-
den ágában fontos, de az ökológiai gazdaságokban szerepe kiemelkedô a konvencionálistól 
eltérô – herbicidmentes – technológiák következményeként. Ez a hatás magasabb és össze-
tettebb gyomosodást eredményez az ökológiai táblákban. Munkánk során a 2014-es évben 
követtük nyomon a gyomosodás alakulását egy gyulai ökológiai gazdaságban. A vizsgált 
ôszi kalászos és silókukorica táblákat 2–2 alkalommal szemléztük, feljegyezve az elôforduló 
fajokat és azok borítási értékeit. Vizsgálatunk célja volt annak megállapítása, hogy milyen 
mértékû gyomosodás alakul ki és az uralkodó gyomnövények köre mennyiben tér el az Ötö-
dik Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés eredményeitôl. Ôszi kalászosokban a vizsgált 
idôszakban alacsony gyomborítást tapasztaltunk. Tavasszal a T1-es, nyár elején a G3-as fajok 
jelenléte volt a legmagasabb. Silókukoricában az elsô értékeléskor – az elvégzett mechani-
kai gyomirtás ellenére – nagymértékû gyomosodás alakult ki a tenyészidôszak elején, azon-
ban aratásig a gyomosodás mértéke csökkent. A vizsgált táblákban a T4-es fajok jelenléte 
dominált. Mindkét növénykultúra esetében kisebb mértékû eltérést tapasztaltunk az Orszá-
gos Gyomfelvételezések eredményeihez képest. Az elvégzett gyomfelvételezések eredmé-
nyei alapján megállapítható, hogy a vizsgált táblák gyomosodására az elvégzett gyomszabá-
lyozás mellett a csapadékviszonyok hatottak a legnagyobb mértékben. 

Kulcsszavak: ökológiai gazdálkodás, gyommentesítés, gyom dominancia
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Study of weed composition of organic winter cereal and silage maize  
fields in 2014
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Summary

Since the early 2000’s the area of organic farming has been over 100 thousand hectares 
in Hungary. 

Weed control is of high importance at every farming systems but its role is even more 
crucial at organic cropping because of the different – herbicide-free – methods. These 
techniques result in higher level of weed coverage and weed diversity on organic fields. In our 
study the weed composition of organic cereal and maize fields was observed near Gyula in 
2014 (South East Hungary). Both crops were sampled two times and direct coverage values 
of each weed species were noted. Our aims were to measure the total weed-coverage level 
and weed order of dominance and to compare these to the results of 5th National Weed Survey. 
Weed coverage of cereal fields was continuously low at the surveyed period. Prevalence of 
early winter annuals (T1) in spring and perennials with creeping underground rootstocks (G3) 
in early summer were noted. High level of weed coverage was seen on maize fields at first 
survey in spite of the repeated mechanical controls, although this coverage decreased till 
harvest. Dominance of summer annuals (T4) was permanent. Only slight differences were 
found between the results of this study and the result of the 5th National Weed survey by weed 
order of dominance. It can be concluded that besides weed control practice precipitation had 
the main effect on weed coverage.

Keywords: organic farming, weed control, weed-dominance

Bevezetés és irodalmi áttekintés

Az utóbbi évtizedekben világviszonylatban az ökológiailag ellenôrzött mezôgazdasági 
területek nagyságának folyamatos növekedését figyelhettük meg (Willer – Lernoud, 2014). 
Magyarországon ez a növekedés a 2000-es évek elején megtorpant, az ellenôrzött terü-
letek nagysága 120–140 ezer hektár között változott a 2003–2013 közötti idôszakban. 
Az ellenôrzött gazdaságok száma az összes területtel szoros összefüggésben van, ami a gaz-
dálkodási szerkezet állandóságát mutatja (Roszik, 2013; Roszik et al., 2014; Göblyös, 2014).

A növénytermesztésben – függetlenül a gazdálkodási módtól – a gyomnövények jelenléte 
okozhatja a legnagyobb terméskiesést (Oerke, 2006). A gyomszabályozás az ökológiai gaz-
dálkodók számára kiemelten fontos probléma, mert ezeken a területeken általában magasabb 
a gyomnövények borítása és nagyobb az elôforduló fajok száma, mint a konvencionális terü-
leteken (Dorner et al., 2012; Jabbour et al., 2014). A gyomosodási viszonyokat a gazdálko-
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dási mód mellett a helyi ökológiai adottságok (Zalai et al., 2009) és a termesztett növények 
köre is befolyásolja. Jellemzôen a kalászosok kompetíciós képessége a legerôsebb (Kolb – 
Gallandt, 2012), míg a kukoricához hasonló széles sortávra vetett kultúrnövények könnyeb-
ben gyomosodhatnak.

Az ökológiai gazdálkodásban – a konvencionális tábláktól eltérôen – kialakuló nagyobb 
mértékû gyomosodás nem jár mindig jelentôs terméscsökkenéssel. Például Hiltbrunner et al. 
(2008) rámutattak, hogy megfelelô tápanyag ellátottságú ökológiai területen a búza esetében 
hétszer, míg a kukorica esetében tizenötször volt nagyobb a gyomnövények borítása, mint a 
kontroll konvencionális területen, ám mindez nem okozott komolyabb termésbeli különbséget.

Jelen munkánk célja volt annak feltárása, hogy a 2014-es év agrometeorológiai sajátossá-
gai mellett az elvégzett gyomszabályozási beavatkozások a gyomnövények milyen mértékû 
jelenlétét teszik lehetôvé.

Anyag és módszer

Vizsgálatainkat az ökológiai gazdálkodást folytató, gyulai központú Körös-Maros 
Biofarm Kft. és Munkácsy-Tej Kft. területein végeztük 2014. április 5. és szeptember 8. 
között. A vizsgálatba két országosan és a cégek gazdálkodásában is jelentôs kultúrnövény-
kört (ôszi kalászos és silókukorica) vontunk be. 

Az ôszi kalászosokban [tritikálé, alakor, ôszi négyes zöldtakarmány keverék (rozs, zab, 
borsó, pannon bükköny)] a vetés után nem került sor gyomszabályozási beavatkozásra. Kuko-
ricában táblánként eltérôen 1–3 gépi sorközmûvelés és egyszeri kézi sorkapálás jelentette a 
gyommentesítést. Ezt kiegészítette június, illetve július folyamán egy célzott, a kimondottan 
mérgezô csattanó maszlag ellen irányuló „gyomvadászó” kapálás. 

Idôpontonként kalászosokban 4, kukoricában 5 táblát szemléztünk. A mintaterülete-
ket véletlenszerûen és szemrevételezéssel választottuk ki. Táblánként és idôpontonként 8 
db (Zalai et al., 2012) véletlenszerûen kijelölt, 1×1 méter nagyságú mintakvadrátban, köz-
vetlen borítási-százalék becsléssel mértük fel a jelenlévô gyomnövények fajonkénti borítá-
sát (Németh – Sárfalvi, 1998). A kapott eredményeket idôpontonként átlagoltuk. Tanulmá-
nyunkban az átlagolt eredményeket közöljük.

A gyomnövény borítási adatok rögzítése kalászosok esetében 2014. április 5-én és június 
10-én, kukoricatáblákon 2014. június 11-én és szeptember 8-án történt. Az idôpontok megvá-
lasztásánál a következôket vettük figyelembe: az elsô gyomfelvételezés kalászosokban olyan 
korai vegetációban történt, ami után már nem számíthatunk a jellemzô gyomnövények meg-
jelenésére. Kukoricatáblákon az elsô értékelésre az elvégzett gépi mechanikai gyomirtási 
mûveletek illetve egy tábla kivételével a kézi sorkapálás elvégzése után került sor. A második 
felvételezésekre mindkét kultúrában olyan idôpontot választottunk, amikor megfigyelhetô 
volt a növényvegetációkban kialakuló teljes gyomosodás. Kalászos táblákat közvetlenül ara-
tás elôtt, illetve kaszálás után, kukoricatáblákat silózás után értékeltük.

A vizsgált gazdálkodási szezont 2013. szeptember – 2014. március között és 2014 júniu-
sában a sokéves átlagnál kevesebb, 2014 áprilisában, májusában és különösen ez év júliusá-
ban a sokéves átlagnál több csapadék jellemezte (1. ábra).

A kalászosokban elvégzett második és a kukoricában elvégzett mindkét felvételezés ada-
tait összevetettük az Ötödik Országos Gyomfelvételezés során kapott eredményekkel (Novák 
et al., 2011). Az összehasonlítás célja annak bemutatása volt, hogy a vizsgált ökológiai gaz-
daság gyomflórája eltér-e az országosan átlagosan felmérttôl. Megjegyzendô, hogy az orszá-
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gos gyomfelvételezés zömmel konvencionális táblákon folyt, melyeken gyomszabályozási 
beavatkozás nem történt a vizsgálatok évében (Dancza – Szentey, 2007). Így az ott kapott 
eredmények a területek gyompotenciálját írják le. Ezzel szemben saját kutatásunk – az elma-
radó gyomfésûzésbôl fakadóan – csak a kalászosokban adhat képet a gyompotenciálról, 
míg kukorica esetében a ténylegesen realizálódó gyomosodást mutatjuk be. További eltérést 
okozhat, hogy az országos felvételezés és saját vizsgálataink eltérô években történtek, eltérô 
méretô mintatereken.

Eredmények és következtetések

Ôszi kalászos táblák gyomnövényzete

A 2013. évi ôszi és téli csapadékmentesség nem kedvezett sem a kalászos kultú-
rák, sem a gyomnövények fejlôdésének. Az összes gyomnövényborítás a teljes vegetációs 
idôszakban alacsony maradt. Ez a magyarázata annak, hogy a pillangós nélküli kalászosok-
ban kézenfekvônek tûnô gyomfésûzésre nem került sor. 

Az elsô értékeléskor (1. táblázat) kialakuló 1,30%-os átlagos gyomborítást összesen 27 
faj adta, melyek közül 0,1% feletti borítási értéket mindössze 4 faj (Stellaria media, Veronica 
persica, Lamium purpureum, Veronica hederifolia) ért el. A gyomborítást életforma cso-
portok szerint összevetve a T1-es fajok jelenléte volt kiemelkedô. Részarányuk az összes 
gyomborítás arányában a következôképpen alakult: T1: 85,46%, T2: 6,87%, T4: 5,43%, 
G3: 1,92%, H3: 0,16%, M (cserjék): 0,16%. A T2-es fajok megszokottól elmaradó jelenléte 
feltételezhetôen annak köszönhetô, hogy a kevés téli csapadék következtében a tavaszi csí-
rázásuk a felvételezés idôpontjában még nem indult meg. A T4-es csoport borítását elsô sor-
ban – feltételezhetôen áttelelt – Tripleurospermum inodorum egyedek adták, de más fajok is 
megkezdték fejlôdésüket, mint ahogy több évelô csoport egyedei is.

1. ábra: A 2013-2014-es gazdálkodási év havi csapadékadatai (KÖVIZIG, 2014 alapján)
Figure 1: Monthly precipitation of 2013–2014 growing season
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1. táblázat: Ôszi kalászos táblák átlagos kora tavaszi gyomosodása

Table 1: Average weed coverage of winter cereals in early spring

Fsor Gyomnövény Életforma Borítás [%]

1. Stellaria media T1 0,34

2. Veronica persica  T1 0,25

3. Lamium purpureum T1 0,24

4. Veronica hederifolia T1 0,16

5. Capsella bursa-pastoris T1 0,06

6–7. Ranunculus arvensis  T2 0,04

6–7. Tripleurospermum inodorum T4 0,04

8. Cerastium dubium T1 0,04

9. Thlaspi perfoliatum T1 0,02

10. Adonis aestivalis T2 0,01

Egyéb fajok 0,10

Összes borítás 1,30

2. táblázat: Ôszi kalászos táblák átlagos nyáreleji gyomosodása
Table 2: Average weed coverage of winter cereals in early summer

Fsor1 Gyomnövény Életforma Borítás1 [%] Fsor2 Borítás2 [%]

1. Cirsium arvense G3 1,00 4. 1,56

2. Tripleurospermum inodorum T4 0,44 2. 1,94

3. Galium aparine T2 0,15 5. 1,21

4. Avena fatua T3 0,08 22. 0,21

5. Vicia villosa T2 0,07 29. 0,15

6. Bromus tectorum T2 0,06 48. 0,05

7. Convolvulus arvensis G3 0,06 6. 1,18

8. Agrostemma githago T2 0,03 28. 0,15

9. Polygonum aviculare T4 0,02 15. 0,36

10. Hibiscus trionum T4 0,02 100. 0,02

Egyéb fajok 0,05

Összes borítás 1,98
1Saját vizsgálatok alapján, 2Ötödik Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés alapján

A második értékelésig (2. táblázat) a T1-es fajok eltûntek a területrôl, összes borításuk 
0,02% alatt volt. Emellett az összes fajszám is csökkent, 17 fajt vételeztünk fel ekkor, az 
összes gyomborítás azonban kissé növekedett. Az 1,98%-os összes gyomborítás felét szapo-
rító gyökeres évelôk (G3) adták, a Cirsium arvense 1,00%-os átlagos értéket ért el. A T2-es 
fajok tavaszi csírázása megtörtént, jelenlétük több mint háromszorosára emelkedett a tava-
szi felméréshez képest. A T4-es fajok között továbbra is a Tripleurospermum inodorum 
volt számottevô, de más fajok is léptek elôre a sorrendben. A magról kelô egyszikû fajok 
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(Avena fatua, Bromus tectorum) jelenlétére fontos odafigyelnünk, mivel ellenük – a kalá-
szos gabonafélékhez hasonló habitusuk miatt – az ökológiai táblákon egyetlen elvégezhetô 
gyomszabályozási beavatkozással, a gyomfésûzéssel, csupán kis hatásfokkal védekezhe-
tünk. Az összes gyomborítás arányában a következô életforma csoport sorrendet lehet fel-
állítani: G3 (53,40%), T4 (25,27%), T2 (16,43%), T3 (3,95%), T1 (0,95%). Az évelô fajok 
elôretörése mellett kevés növény kelését figyeltük meg a száraz talajállapot következtében, 
így nem alakult ki nagy gyomnyomás. Az Ötödik Országos Gyomfelvételezés sorrendjében 
második Ambrosia artemisiifolia nem volt jelen az ökológiai gazdaságban felmért táblákban. 
A parlagfû visszaszorításában nagy szerepet játszik az ökológiai gazdálkodásra jellemzô, a 
kalászosok tarlóján és a kapás kultúrákban megvalósuló gyakoribb, gyommentesítés érdeké-
ben végzett talajmozgatás, ami megakadályozza a parlagfû szabad elvirágzását. 

Összefoglalva elmondható, hogy a kalászosok esetében a teljes vizsgált idôszakot a csapa-
dékmentesség jellemezte. Ez hatott a területek gyommentességére, mivel a csapadék (talajned-
vesség) – a hômérséklet után – a második legfontosabb idôjárási tényezô a gyomnövények csí-
rázásában (Grundy – Mead, 2000). A nyárelején tapasztalt gyomborítás jelentôsen elmaradt az 
Országos Gyomfelvételezések során tapasztalt értékektôl. Ennek az eltérésnek magyarázata 
lehet, hogy a 2007. és 2008. években elvégzett felméréseket a saját, 2014-ben elvégzett vizsgá-
lataink során tapasztaltnál csapadékosabb ôszi, téli és tavaszi idôjárás elôzte meg.

Silókukorica táblák gyomnövényzete

A kukoricatáblák gyomosodására is a talajok nedvességtartalma hatott a legnagyobb 
mértékben. A korai vegetációt a lehulló jelentôs mennyiségû csapadék következtében nagy 
gyomnyomás jellemezte. Az elvégzett mechanikai gyommentesítés ellenére is 16,19%-os 
átlagos összes gyomborítás alakult ki, melyet nagyszámú (37) faj alkotott (3. táblázat). Ural-
kodók a T4-es életformájú fajok voltak, az összes gyomborítás 94,99%-át adták. Mellettük 
kis számban T1, T2, T3, évelô (G1, G2, G3, H3) és kétéves fajok is jelen voltak. A nyárutói egy-
évesek között legnagyobb problémát az egyszikûek (Echinochloa crus-galli, Setaria pumila) 
okozták. Ezek a fajok az összes gyomborítás több mint felét tették ki. 

Az Ötödik Országos Gyomfelvételezés nyáreleji felvételezései során 50% körüli összes 
gyomborítás jelentkezett a vizsgált kukoricatáblákon. Az általunk felmért területeken is 
kialakulhatott volna ilyen – vagy akár ennél nagyobb – mértékû gyomosodás a nagyszámú 
kelô gyomnövény következtében. A gyomnyomás és a maximálisan elvégezhetô 2–4 mecha-
nikai védekezés fényében a kialakuló 16,19%-os átlagos összes gyomborítás kedvezônek 
tekinthetô. A jellemzô fajok sorrendjében csak kis mértékben tapasztaltunk eltérést az orszá-
gos és a saját kutatásunk között. 

Az erôs nyáreleji gyomosodás után nyár végéig nem növekedett tovább a gyomborítás 
(4. táblázat). A silózás után elvégzett felvételezések során összesen 31 fajt jegyeztünk fel, 
melyek 7,94%-os összes gyomborítást mutattak. A gyomosodás visszaesése visszavezethetô 
egyrészt az elsô felmérés után elvégzett kézi kapálásra, másrészt a csapadékszegény júni-
usi idôjárásra, minek következtében a gyomnövények csírázása megállt. Harmadrészt kiala-
kult a kukorica árnyékoló képessége, mely a gyomnövények kiszorítását is segíthette. A júli-
usra jellemzô csapadékos idôszak pedig már kívül esett a gyomnövények csírázási perió-
dusán. Ebben az idôszakban legnagyobb arányban továbbra is T4-es fajok voltak jelen, az 
összes gyomosodás 95,62%-át tették ki. Mellettük a G3 (2,39%), HT (1,39%), G1 (0,32%), 
H4 (0,18%), T1 (0,10%) életforma csoportok jelenléte elenyészô. Fennmaradt az egyszikû 
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nyárutói egyévesek (Setaria pumila, Echinochloa crus-galli) elsôsége, sôt az összes gyomnö-
vény közötti részarányuk tovább növekedett. Jellemzô, hogy az egyszikû fajok eltérô vízfor-
galmuknak köszönhetôen kedvezôbb választ adnak az aszályos körülményekre, mely tovább 
növelheti jelentôségüket. Elôrelépésük az Országos Gyomfelvételezések alapján is nyomon 
követhetô. Az országosan nyárvégére legjelentôsebbé váló Ambrosia artemisiifolia az ökoló-
giai táblákból szinte teljesen eltûnt. 

3. táblázat: Kukoricatáblák átlagos nyáreleji gyomosodása
Table 3: Average weed coverage of maize fields in early summer

Fsor1 Gyomnövény Életforma Borítás1 [%] Fsor2 Borítás2 [%]

1. Echinochloa crus-galli T4 6,34 1. 6,66

2. Setaria pumila T4 2,22 5. 1,81

3. Persicaria lapathifolia T4 2,03 14. 0,88

4. Hibiscus trionum T4 1,05 15. 0,84

5. Abutilon theophrasti T4 0,72 16. 0,71

6. Amaranthus retroflexus T4 0,70 4. 2,18

7. Chenopodium hybridum T4 0,45 20. 0,49

8. Ambrosia artemisiifolia T4 0,37 2. 5,40

9. Chenopodium album T4 0,35 3. 5,19

10. Cirsium arvense G3 0,30 6. 1,53

Egyéb fajok 1,66

Összes borítás 16,19
1Saját vizsgálatok alapján, 2Ötödik Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés alapján

4. táblázat: Kukoricatáblák átlagos nyárutói gyomosodása
Table 4: Average weed coverage of maize fields in late summer

Fsor1 Gyomnövény Életforma Borítás1 [%] Fsor2 Borítás2 [%]

1. Setaria pumila T4 2,90 4. 3,15

2. Echinochloa crus-galli T4 2,56 2. 8,35

3. Persicaria lapathifolia T4 0,50 12. 1,11

4. Amaranthus retroflexus T4 0,48 5. 2,76

5. Xanthium strumarium T4 0,32 19. 0,68

6. Hibiscus trionum T4 0,23 14. 1,06

7. Polygonum aviculare T4 0,12 25. 0,36

8. Chenopodium album T4 0,12 3. 6,77

9. Chenopodium hybridum T4 0,09 21. 0,64

10. Cirsium arvense G3 0,09 6. 1,99

Egyéb fajok 0,53

Összes borítás 7,94
1Saját vizsgálatok alapján, 2Ötödik Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés alapján



54 Magyar Gyomkutatás és Technológia 2014. XV. évf. 1–2. sz.

Az Ötödik Országos Gyomfelvételezés eredményei nyár végén a kukoricatáblák 65 %-os 
átlagos összes gyomborítását mutatják. A saját vizsgálataink során szemlézett táblákban 
ilyen mértékû gyomosodás kialakulásától nem kellett tartanunk, mivel a kukorica számára 
kritikus korai idôszakban (Kazinczi et al., 2008) kellô gyommentesítés történt. A parlagfû 
esetében tapasztaltak mellett a többi fajt figyelembe véve csak kismértékû eltérést tapasztal-
tunk az ökológiai gazdaságban elvégzett saját és az országos vizsgálatok eredményei között.

A környezeti tényezôk hatását összefoglalva látható, hogy a kukorica vegetációjának elsô 
fele csapadékos volt, ami nagy gyomnyomást eredményezett. Ez ellen az elvégzett mechani-
kai mûveletek kellô választ jelentettek és a gyomok jelenlétét egy elfogadható szintre tudták 
csökkenteni. A vegetáció második felében (július) újabb nagy mennyiségû csapadék hullott, 
de a kukorica az ekkorra kialakuló kompetíciós képességének köszönhetôen gátolni tudta a 
gyomnövények fejlôdését
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TECHNOLÓGIA

Nitrogén (N) szenzorral történt mérések eredményei gyomos  
és gyommentes ôszi búzavetésben

BORSICZKY ISTVÁN – ENZSÖL ERZSÉBET – FARKAS BALÁZS –  
REISINGER PÉTER

Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezôgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 
Mosonmagyaróvár

Összefoglalás

A búza számára szükséges nitrogén dózist általában talaj- és levél-analízis vizsgála-
tokkal határozzák meg. A közelmúltban azonban kifejlesztették az ún. N szenzort, mely 
új lehetôségeket nyitott meg a búza tavaszi nitrogén mûtrágyázásának technológia-terve-
zésében. A kezdeti sikereket árnyalja az a tény, hogy a tavaszi elsô nitrogén fejtrágyázás 
idôpontjában – amennyiben a búzaterületet ôsszel nem részesítették vegyszeres gyomirtás-
ban – a szenzor a gyomnövényzet tömegét is méri és ezzel valótlan eredményeket szolgáltat 
a nitrogén adagolás számára.

Vizsgálatainkkal célunk az volt, hogy összefüggéseket állapítsunk meg arra vonatkozóan, 
hogy a gyomnövényzet milyen mértékben játszik szerepet a szenzoros mérések adatainak 
torzításában.

Kulcsszavak: NDVI index, ôszi búza, nitrogén mûtrágyázás, N szenzor, gyomok

Nitrogen (N) sensor measurements in weed-free and weedy conditions  
in winter wheat 

ISTVÁN BORSICZKY – ERZSÉBET ENZSÖL – BALÁZS FARKAS – PÉTER 
REISINGER

  University of West Hungary, Faculty of Agricultural and Food Sciences, Mosonmagyaróvár

Summary

The calculation of necessary nitrogen amount for top dressing is generally based on soil 
and leaf analysis. The recent developments of the N sensors (Green Seeker) has opened new 
possibilities in winter wheat nitrogen top dressing technology. Unfortunately the success may 
be hindered sometimes if the wheat field was not treated with herbicides in the autumn the 
N sensor will measure the biomass of the weeds together with the wheat and will provide 
false values for the nitrogen top dressing algorithms. The goal of our research was to find 
relationships regarding the weed biomass and distorsion of the values measured by the sensors.

Keywords: NDVI index, winter wheat, nitrogen top dressing, N sensor, weeds
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Bevezetés, tudományos elôzmények

Az ôszi búza tápanyagellátására – hasonlóan a többi termesztett növényünkhöz – több-
féle modellt dolgoztak ki az elmúlt évtizedekben. A kísérletek és a termelôi tapasztalatok 
egyértelmûen igazolják, hogy a tavaszi egy, vagy két különbözô idôpontban elvégzett nitro-
gén fejtrágyázásnak jelentôs termésnövelô és minôségjavító hatása van. A növény számára 
optimális mennyiségû nitrogén mûtrágya adagolása csökkentheti a gabonatáblák aratás elôtti 
megdôlését is.

A szükséges nitrogén dózist általában az ásványi N (N min. módszer) és levél-analízis 
vizsgálatokkal határozzák meg. A levélanalízisen alapuló nitrogén fejtrágyázás tervezés hát-
ránya a tetemes vizsgálati költség, mely behatárolja a minták számát és a kapott eredmények 
többnyire csak táblaszinten értelmezhetôek. 

A precíziós tápanyag-ellátási módszerek kifejlesztésével (Németh et al., 2007) megnyí-
lott a lehetôség a lokális kezelésekre, melyek más típusú input adatgyûjtést és mintavizsgá-
latot igényelnek. 

A közelmúltban létrehozott és forgalomba került N szenzor lehetôséget teremt a táb-
lán belüli eltérô növényállapot mérésére és az ún. NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index) alapján történô nitrogén mûtrágya adagok kijuttatására.

A vegetációs index (NDVI) egy 0–1-ig terjedô, dimenzió nélküli mérôszám, amely egy 
adott terület vegetációs aktivitását fejezi ki. Az NDVI korrelál a területet takaró növényzet 
fajlagos klorofill tartalmával és fejlettségi állapotával is. Az NDVI index ezen tulajdonságát 
használhatjuk tápanyag utánpótlási dózisok kiszámítására.

Az NDVI indexre vonatkozó elméleti vizsgálatok az Egyesült Államokban az 1970-
es évek elején kezdôdtek. Colwell (1974) kutatásai során megállapította, hogy a növény-
zet mennyisége, morfológiai és fiziológiai állapota és az általa visszavert vörös és infra-
vörös közeli sugárzás között szoros kapcsolat áll fenn. A külföldi vizsgálatok elsôsorban 
a mûholdas távérzékelésre irányultak és az ide vonatkozó irodalmi források nagy része is 
ebben a témakörben jött létre. Korábbi hazai vizsgálatoknál a növényzet és a talaj közötti 
spektrális viszonyokat vizsgálták földközeli módszerekkel (Tamás et al., 2004). A magyaror-
szági ez irányú kutatásokat a parlagfû (Ambrosia artemisiifolia) elleni mentesítési programok 
motiválták (Kardeván et al., 2004; Kômíves et al., 2006; Tamás et al., 2006). Átfogó tanul-
mány jelent meg a nyári hôhullámnak a fenológiára gyakorolt hatására valamint az NDVI 
értékek változásának  összefüggésére Magyarországon (Kern et al., 2008).

Anyag és módszer

Kísérletünket 2014. év tavaszán, 03.13-án állítottuk be a Somogy megyei Zimány köz-
ségben, a Farkas Kft. Orci 42 jelû, 42 hektáros búzatábláján. A tábla Kaposvártól ÉK-i irány-
ban található a Somogyi dombságon. A talaj típusa Ramann-féle barna erdôtalaj, a terület 
nagyobbrészt sík fekvésû. A táblán 2013-ban ôszi káposztarepcét termesztettek. A repce 
betakarítása után a korábban elvégzett talajanalízisre alapozott trágyázási tanács-szolgálta-
tás szerint helyspecifikusan juttatták ki mûtrágyát. A forgatás nélküli talajmûvelést CTS esz-
közzel végezték el október 17-én. A búza vetését a rá következô napon, optimális idôben és 
talajállapotban hajtották végre II. fokú Babona ôszi búza fajtával, 210 kg/ha vetômag meny-
nyiséggel. Az ôszi búza az évjáratnak megfelelôen, még októberben csírázott és jó kondíció-
ban, egyenletes állományban indult a télbe. 
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A kísérlet beállításának módszere

A kiválasztott búzatáblán, véletlenszerû elrendezésben kiválasztottunk 20 db 1×1 méteres 
mintaterületet, majd minden esetben megmértük az NDVI indexet (1.ábra).

Ezt követôen kézzel eltávolítottuk a mintaterületeken található gyomfajokat és ezt 
követôen ismét NDVI mérést végeztünk. A mintaterületeken rögzítettük GPS koordinátá-
kat is (2.ábra).

1.ábra: NDVI index mérése gyomlálás elôtt
Figure 1: NDVI measurements before weeding

2. ábra: A mintaterület kézi gyomtalanítása
Figure 2: Weeding of the sample plots
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Az adatelemzés módszere

Ábrázoltuk a gyommentes és a gyomos területeken mért NDVI értékek átlagait a szokott 
módon (átlag a standard hibával és annak 1,96 szorosával) (3. ábra).

Hipotézisvizsgálatot végeztünk annak igazolására, hogy a kétfajta területen mért NDVI 
értékek szignifikánsan eltérnek-e egymástól. A két változó átlagai 0,69 és 0,62, szórásai 
pedig 0,09 és 0,10 voltak. 

Elôször nullhipotézisként feltettük, hogy a két változó szórása egyenlô, ellenhipotézis-
ként pedig azt, hogy eltérôek 95%-os valószínûséggel. Az elvégzett F próba azt igazolta, hogy 
nincs szignifikáns eltérés a változók szórásai között (p=0,61; p>0,05). Ennek ismeretében 
feltettük, hogy az átlagok sem térnek el egymástól szignifikánsan 95%-os valószínûséggel. 
A t-próba eredménye az lett, hogy a nullhipotézis ebben az esetben téves (p=0,02; p <0,05), 
vagyis az NDVI_e és az NDVI_u eltérése szignifikáns, tehát statisztikailag igazolható az 
NDVI értékek eltérése a gyommentes és a gyomos búza területeken (2. táblázat). 

Eredmények

Az 1. táblázatban foglaltuk össze a mérés eredményeit. Itt tartjuk szükségesnek megje-
gyezni, hogy a területen az uralkodó gyomfajok a T1 életforma típusúak voltak, közülük is 
domináns volt a Veronica hederifolia.

1. táblázat: NDVI mérési adatok gyomlálás elôtt és után
Table 1: NDVI measurements before- and after weeding

Minta Koordináta x Koordináta y
NDVI_ mérési eredmény 

gyomlálás elôtt
NDVI_ mérési eredmény 

gyomlálás után

1 46.255645 17.516343 0,79 0,72

2 46.255675 17.516654 0,42 0,40

3 46.255713 17.516743 0,61 0,51

4 46.255777 17.516872 0,74 0,69

5 46.255339 17.516982 0,73 0,70

6 46.255902 17.517055 0,61 0,52

7 46.255928 17.517124 0,60 0,42

8 46.256011 17.517165 0,66 0,63

9 46.256052 17.517250 0,71 0,62

10 46.256096 17.516729 0,63 0,60

11 46.256178 17.516902 0,71 0,56

12 46.256251 17.517038 0,72 0,67

13 46.256330 17.517154 0,65 0,64

14 46.256442 17.517278 0,71 0,66

15 46.256597 17.517377 0,76 0,72

16 46.256866 17.517693 0,73 0,67

17 46.256987 17.517824 0,72 0,67

18 46.257087 17.517976 0,79 0,76

19 46.256517 17.518431 0,74 0,63

20 46.256442 17.518422 0,70 0,60

0,685875 0,617125
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Elvégeztük a hipotézisvizsgálatot a gyommentes és a gyomos búza területeken mért 
NDVI értékek között (2. táblázat).

Következtetések és javaslatok

A gyomlálás elôtti NDVI mérési eredmények és a gyomlálás utáni NDVI mérési eredmé-
nyek eltérése szignifikáns, tehát statisztikailag igazolható az NDVI értékek eltérése a gyom-
mentes és a gyomos búza területeken (2. táblázat).  Az NDVI érték és levélfelületi index 
(LAI) között szoros összefüggés található (Toby et al., 1997). Nagy valószínûséggel ezzel 
magyarázható az eltérô NDVI érték a gyommentes és a gyomos búzaállomány között.

Az eltérés oka a gyomnövények jelenléte lehet. Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy 
a gyomos területeken mért nagyobb NDVI index esetében azért tervezünk helyspecifikusan 
kisebb N mûtrágya adagokat, mert a beavatkozással elsôdleges célunk az állomány kiegyen-
lítése. Tehát a kisebb NDVI értékekhez kapcsolódó nagyobb N dózisokkal az állományt „fel 

   
T-test for Independent Samples (Orci NDVI Gyom)
Note: Variables were treated as independent samples

Group 1  vs. Group 2

Mean
Group

1

Mean
Group

2

t-val. df p Valid
N

Group
1

Valid
N

Group
2

Std.
Dev.

Group 1

Std.Dev.
Group 2

F-ratio
Var.

p
Var.

NDVI_e vs. NDVI_u 0,69 0,62 2,39 38 0,02 20 20 0,09 0,10 1,27 0,61  
 

Megjegyzés: NDVI e = NDVI értékek gyomlálás elôtt
NDVI u = NDVI értékek gyomlálás után

3. ábra: Gyommentes és gyomos búza területek NDVI értékeinek (NDVI_e; NDVI_u) jellemzôi
Figure 3: NDVI measurements values for weed free and weedy samples (NDVI_e; NDVI_u)

2. táblázat: Hipotézisvizsgálat a gyommentes és a gyomos búza területeken mért NDVI értékek között
Table 2: Hypothesis test for NDVI  values on weed free and weedy samples
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szeretnénk hozni” az átlaghoz, ahol pedig nagyobb az index mérsékelni szeretnénk a túldozí-
rozást, elsôsorban a megdôlés veszélye miatt. Ezt a szándékunkat zavarják a gyomnövények, 
mert jelenlétükkel módosítják a mérési eredményeket.

A gyakorlati gyomszabályozás számára a vizsgálatokból az a következtetés vonható le, 
hogy az ôsszel és télen is csírázó gyomfajok ellen (T1 és T2) lehetôség szerint ôsszel kell a 
vegyszeres gyomszabályozási technológiákat elvégezni. Magyarországon jelenleg a búza ôszi 
gyomirtása ôsszel csupán 5–10%-os területen valósul meg. A precíziós, NDVI mérésen ala-
puló, tavaszi nitrogén fejtrágyázás fokozatos elterjedésével kiküszöbölhetô a gyomfajok zavaró 
hatása és a nitrogén dózisok helyspecifikus meghatározásánál sem követünk el hibát. 

A szenzorok által mért NDVI értékeket elsôsorban a helyspecifikus, differenciált nit-
rogén fejtrágyázás gyakorlatában hasznosíthatjuk. A differenciált kijuttatás eszközei ren-
delkezésre állnak; súlymérôs mûtrágyaszóró a szilárd mûtrágya kijuttatására, illetve olyan 
permetezôgépek, melyeknek elektronikus vezérlése differenciált kijuttatásra alkalmas. 
A gyakorlatban rendelkezésre állnak NDVI alapú faj-, illetve fajtaspecifikus tápanyag után-
pótlási algoritmusok is. Az általunk mért értékekhez az Oklahoma State University által, ôszi 
búzára kifejlesztett algoritmust rendeltük. A területen a tervezett termésmennyiség 8 tonna/ha; 
a referencia sáv NDVI értéke 0,89; a talaj NDVI értéke pedig 0,15-nek bizonyult. 

A 3. táblázat szemlélteti a mérési eredményeinket, a dózisok hatóanyag kg/ha-ban 
értendôek.

3. táblázat: Az NDVI mérésekre alapozott N mûtrágya dózis javaslatok
Table 3: Nitrogen dosage suggestions based on NDVI measurements values

Minta
NDVI gyomirtás 

elôtt 
Hatóanyag  

dózis
NDVI gyomirtás 

után
Hatóanyag  

dózis
Dózis  

különbség

1 0,79 39,60 0,72 77,90 –38,3

2 0,42  230,60 0,40 235,30 –4,7

3  0,61 145,80 0,51 199,10 –53,3

4 0,74 66,20 0,69 96,10 –29,9

5 0,73 72,00 0,70 89,90 –17,9

6 0,61 145,80 0,52 194,50 –48,7

7 0,60 151,80 0,42 230,60 –78,8

8 0,66 114,80 0,63 133,60 –18,8

9 0,71 83,80 0,62 139,70 –55,9

10 0,63 133,60 0,60 151,80 –18,2

11 0,71 83,80 0,56 174,50 –90,7

12 0,72 77,90 0,67 108,60 –30,7

13 0,65 121,10 0,64 127,40 –6,3

14 0,71 83,80 0,66 114,80 –31

15 0,76 55,10 0,72 77,90 –22,8

16 0,73 72,00 0,67 108,60 –36,6

17 0,72 77,90 0,67 108,60 –30,7

18 0,79 39,60 0,76 55,10 –15,5

19 0,74 66,20 0,63 133,60 –67,4

20 0,70 89,90 0,60 151,80 –61,9

Átlagok 0,69 97,57 0,62 135,47   –37,905
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A fenti adatokat elemezve egyértelmûvé válik, hogy gyomnövények jelenléte esetén 
a szenzor által mért adatokat mindenképpen korrigálni szükséges. A gyomtömeg egészen 
szélsôséges mértékben befolyásolhatja a kijuttatott mennyiségeket (lásd a 11. mintát, ahol  
90 kg/ha hatóanyag eltérés jelentkezik). Ilyen mértékû technológiai hiba érési egyenetlen-
ségeket és megdôlést is okozhat.

Amennyiben a tavaszi fejtrágyázásnál kizárólag a szenzor mérési eredményeire támasz-
kodunk a nitrogén fejtrágya kijuttatásánál, gyomos területeinken jelentôs mértékû tápanyag-
hiány alakulhat ki, könnyedén differenciált gyomtáplálást végezhetünk kultúrnövény táplá-
lás helyett. 
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Imidazolinon tolerancián alapuló gyomirtási technológia hatékonyság 
vizsgálata ôszi káposztarepcében

ÁDÁMSZKI TAMÁS – TORMA MÁRIA
BASF Hungária Kft., Budapest

Összefoglalás

A Cleratop gyomirtó szer (17,5 g/l imazamox + 375 g/l metazaklór) hatékony és elégsé-
ges dózisának a meghatározásához a kísérleteinket 2009–2012 között Gyôrben, Ászáron és 
Romándon állítottuk be ôszi káposztarepcében. A Cleratop mellé elengedhetetlenül szükség 
van a Dash HC nedvesítôszerre. E hatásfokozó lényegesen erôsebben növeli az imazamox és 
a metazaklór kombináció gyomirtó hatását, mint a dózis duplázása (4,0 l/ha). A kísérleti ered-
mények alapján elmondhatjuk, hogy a 2,0 liter Cleratop és az 1,0 liter Dash HC tankkom-
binációja adta azt a hatékonyságot, amely a területeinken elôforduló gyomnövények ellen 
szükséges és elégséges volt. A további dózis emelés már arányaiban túl nagy és felesleges 
terhelést jelent a környezetre. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy a Cleratop dupla dózisa sem 
okozott fitotoxikus elváltozást az imidazolinon ellenálló ôszi káposztarepcében, ami a herbi-
cid kiváló szelektivitását bizonyítja.

Kulcsszavak: ôszi káposztarepce, imidazolinone toleráns, Cleratop, imazamox, metazaklór, 
Dash HC, nedvesítôszer

Examinations of weed control technology based on imidazolinone tolerance in 
winter rape

TAMÁS ÁDÁMSZKI – MÁRIA TORMA
BASF Hungary Ltd., Budapest

Summary

The trials were carried out to find the efficient and sufficient dose rate of Cleratop 
(imazamox + methazachlor) in Gyôr, Ászár and Romand between 2009 and 2012 in winter 
oilseed rape. Dash HC adjuvant is an essential combination partner of Cleratop in the herbicide 
technology. This adjuvant increased the efficacy of imazamox and methazachlor combination 
considerably compared to double rate of Cleratop (4,0 l/ha) respectively. On the base of the 
result 2,0 l/ha Cleratop and 1,0 l/ha Dash HC tank combination provided those efficacy which 
was necessary and sufficient against weeds were found in the trial plots. Further increase of 
rate can cause great and unnecessary damages in the environment. On the other hand it has 
to be underline that the double rate of Cleratop did not cause phytotoxicity in imidazolinone 
tolerant winter oilseed rape which verify the excellent selectivity of herbicide.

Key words: winter oilseed rape, imidazolinone tolerance, Cleratop, imazamox, methazachlor, 
Dash HC, adjuvant
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Irodalmi áttekintés

Az ôszi káposztarepce növényvédelmének egyik sarkalatos pontja a vegyszeres gyomir-
tás. A kihagyott vagy rosszul elvégzett gyomirtás veszteséget okoz, amely végigkíséri a repce 
egész vegetációját (Karamán, 2000). A bô elágazású modern fajták és hibridek termesztése-
kor viszonylag alacsony vetômagmennyiséget (2–5 kg/ha) használunk fel, így a repce elvesz-
tette korábbi jó gyomelnyomó képességét, gyomszabályozása már a vetéstôl nagyobb odafi-
gyelést igényel (Simonfalvi, 1996; Wágner-Peti, 1996; Karamán, 1998; Novák et al., 1999; 
Nagy-Tamás, 2002; Kiss, 2002; Benécsné, 2010). A gazdaságos termesztés, a nagy termés 
alapja a kultúrnövény folyamatos gyommentességének a biztosítása (Nagy-Lehoczky, 2002; 
Ughy, 2009).

A repce vegyszeres gyomirtásához viszonylag kevés hatóanyag áll a rendelkezé-
sünkre. A legtöbb készítmény talajon keresztül fejti ki hatását (pl. napropamid, klomazon, 
metazaklór, quinmerak) (Ocskó, 2011). A készítmények elônye a tartamhatás, valamint az, 
hogy az érzékeny gyomokat már a vegetációs idô elején kikapcsoljuk a kompetícióból és így 
a kelô repce zavartalanul fejlôdhet. Ezek a készítmények néhány a repcét károsító egyszikû 
faj (Alopecurus myosuroides, Apera spica-venti) ellen is hatékonyak, azonban hatásuk nem 
terjed ki a repce közeli rokonaira (Sinapis arvensis, Descurainia sophia) (Malik-Vandern 
Born, 1987; Shimi et al., 2007; Kukorelli, 2012). 

Repce állományban a levélen keresztül felszívódó szerek listája viszonylag szûk. 
A klopiralid alkalmazása elsôsorban a fészkes virágzatúak (Blackshaw, 1989; Hadászi, 2005; 
Karamán – Horváth, 2005; O’Sullivan – Kossatz, 1982), a pikloram pedig a galaj ellen nyújt 
védelmet (Gara et al., 2005; Poloznyak et al., 2008). Az aminopiralid egy viszonylag új ható-
anyag, mely elsôsorban fészkesvirágzatúak, a hüvelyesek és a csucsorfélék családjához tar-
tozó fajokat képes elpusztítani (Carrithers et al., 2005; Fowler-Husband, 2005), továbbá a 
repcében alkalmas a Papaver rhoeas fiatal példányainak visszaszorítására (Master et al., 
2006; Hoffmanné, 2010; Mezei – Hoffmann, 2010). Ezen herbicidek, illetve kombinációik 
hatása a keresztesvirágú gyomokra nem terjed ki. Egyszikû fajok ellen a graminicides keze-
léssel kiegészített gyomirtási technológia nyújt megfelelô eredményt (Blackshaw – Harker, 
1992; Chow et al., 1983; Kádár, 2010; Reisinger, 1997; Ughy, 2009).

A posztemergens védekezés az ôszi káposztarepcében nagy szakértelmet igényel, mivel 
csak többféle hatóanyag együttes alkalmazásával lehet megoldani, a tankkombinációk pedig 
gyakran fitotoxicitást okozhatnak (Harker et. al., 1995). 

Az elmúlt években a szántóföldi kultúrákban elterjedtek a gyomirtó szer ellenállóságra 
épülô gyomirtási technológiák. Az egyik ilyen az imidazolinon toleranciára épülô techno-
lógia. Számos, az imidazolinonokkal szemben toleráns kultúrnövényt hoztak létre, ezek a 
kukorica (Newhouse et al., 1991), a rizs (Croughan et al., 1996), a búza (Newhouse et al., 
1992), a cukorrépa (Wright – Prenner, 1998) és a napraforgó (Miller et al., 2002). 

Swanson et al. (1989) in vitro mikrospóra mutagenezissel és szelekcióval dupla haploid 
imidazolinon ellenálló repcenövényeket állítottak elô. A tavaszi repce imidazolinon tole-
ráns változatának a termesztése és az ahhoz kapcsolódó gyomirtási technológia a világ más 
részein már általánosan elterjedt. Az 1990-es évektôl e technológia nagy elôrelépést jelen-
tett elsôsorban Észak-Amerikában, majd a glifozát és glufozinát változatok kifejlesztésével a 
gazdasági jelentôsége csökkent. 2006-ban Kanada repce vetésterületének több mint 10%-án 
termesztették, használatukkal hatékonyan gyommentesíteni tudják a területeket (Harker et 
al., 2004; Upadhyay et al., 2006), akár a keresztesvirágú fajoktól is (Beckie et al., 2006; Grey 
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et al., 2006). Európában imidazolinon toleráns tavaszi repcét Finnországban termesztenek 
(Haukkapaa, 2005). A technológia hatékony számos hagyományos technológiával nehezen 
irtható gyomnövény ellen (Ruuttunen et al., 2010).

Magyarországon imidazolinon toleráns változatokkal a napraforgó termesztésénél talál-
kozhatunk, ahol a technológia már évek óta sikeresen alkalmazható (Reisinger et al., 2006).

A vizsgálatunk célja az volt, hogy tanulmányozzuk az imazamox hatóanyagon alapuló 
új ôszi káposztarepce gyomirtási technológia hatékonyságát, gyakorlati alkalmazhatóságát.

Anyag és módszer

Dózis vizsgálatainkat 2009-ben és 2010-ben Gyôrben a Kukorelli család repceterületein, 
míg 2011-ben Ászáron az Ászári Mezôgazdasági Zrt Clearfield ôszi káposztarepce tábláján 
és 2012-ben Romándon a Papp család gazdaságában állítottuk be. Az 1. táblázat a kísérleti 
területek jellemzését, míg a 2. táblázat az agrotechnikai adatokat tartalmazza.

1. táblázat: Kísérleti területek jellemzése

Table 1: Characteristics of the experimental areas

Év 2009 2010 2011 2012

Helyszín Gyôr Gyôr Ászár Románd

GPS Lon.: 47°38’42.06” 47°38’28.55” 47°31’19.74” 47°26’18.95’’

GPS Lat.: 17°41’39.51” 17°41’20.08” 18°01’36.5” 17°47’37.84’’

Humusztartalom: 3,30 3,00 1,90 2,80

KA 40 42 38 41

pH 7,4 7,7 7,56 7,2

2. táblázat: Alkalmazott agrotechnika

Table 2: Applied agrotechnical methods

Év
Hely- 
szín

Elô-
vetemény

Tápanyagutánpótás Vetés
Kelés 

dátuma
Sortáv 
(cm)N

(kg/ha)
P

(kg/ha)
K

(kg/ha)
Hibrid Dátum

Vetômag- 
mennyiség

(kg/ha)

2009 Gyôr
ôszi 
búza

120 30 30 X08W985I szept. 02. 3,5
szept. 
09.

12

2010 Gyôr
ôszi 
búza

120 30 30 PX200CL szept. 07. 3,0
szept. 
16.

16.

2011 Ászár
ôszi 
búza

90 44 44
DK 
Imagine 
CL

aug. 27. 3,0
szept. 
07.

24

2012 Románd
ôszi 
búza

130 40 40
DK 
Imagine 
CL

aug. 22.  3,5
szept. 
02.

12



68 Magyar Gyomkutatás és Technológia 2014. XV. évf. 1–2. sz.

A kísérlet felépítése

A vizsgálatokat minden esetben kisparcellás körülmények között, 21 m2-en, három ismét-
lésben véletlen blokk elrendezésben állítottuk be biciklis kisparcella permetezôgéppel, 3 bar 
nyomáson, Lechler AD 12002 szórófejjel, 200 l/ha permetlémennyiség felhasználásával.

Az ászári és romándi kísérletekhez a szükséges meteorológiai információk a www.met.
hu oldalról származnak. Az adatokat az 1–2. ábra tartalmazza. A vizsgált évek meteoroló-
giai adatait a 30 éves átlagokhoz hasonlítottuk. A 2009–2013-as adatok kisebb-nagyobb elté-
rést mutatnak ehhez képest. Az augusztusi átlagos középhômérsékleteket figyelve, jól lát-
ható, hogy a havi átlag hômérsékletek jóval efelett voltak, ez alól kivételével a 2010-es év. 
A szeptembereket nézve már változatosabb a helyzet. 2009-ben és 2011-ben a szeptember 
melegebb, 2010-ben hûvösebb volt, mint az átlag. 2012 és 2013-ban átlag körül alakultak a 
középhômérsékletek, kivétel 2010 októbere és 2011 novembere, amikor hûvösebb volt.

Az augusztusi-novemberi havi csapadékösszegeket vizsgálva nagyon hektikus eloszlást 
figyelhetünk meg a 30 év átlagadataihoz képest. Összességében elmondható, hogy 2010-ben 
magasan átlag feletti, 2013-ban átlag körül alakult a csapadékösszeg. A többi évben az átlag-
nál lényegesen kevesebb csapadékmennyiség hullott a vizsgált hónapokban. A legszárazabb 
2011 és 2012 volt. 

A kísérletben a Cleratop-ot (17,5 g/l imazamox + 375 g/l metazaklór) különbözô dózis-
ban önállóan, valamint Dash HC nedvesítôszerrel (18,5% metiloleát + 18,5% metilpalmitát) 
kombinációban jutattuk ki. A 3. táblázat tartalmazza a kísérlet témalapját. Standardként az 
Ikarus (240 g/l klopiralid + 80 g/l pikloram + 40 g/l aminopiralid) gyomirtó szert használ-
tuk. A kezelés idôzítése minden esetben a gyomnövények fejlettségéhez lett igazítva, ami-
kor azok elérték a 2–4 leveles fenológiai állapotot. Ez 2009-ben szeptember 30-án, 2010-ben 
október 9-én 2011-ben október 6-án és 2012-ben október 4-én volt.

1. ábra: Havi átlagos középhômérsékletek alakulása Gyôrben (forrás: www.met.hu)
Figure 1: Average monthly temperatures in Gyôr (source: www.met.hu)
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Értékelés módszere

A kezeletlen területeken gyomfelvételezéseket végeztünk. A gyomnövények borítását 
és az egyes kezelések hatékonyságát százalékban határoztuk meg, emellett megállapítot-
tuk a gyomnövények fejlettségét a BBCH skála segítségével. Az ismétlésenkénti adatokat 
egytényezôs varianciaanalízissel dolgoztuk fel. Ezt követôen a középértékek összehasonlítá-
sát a Student-Newmans-Keuls teszttel végeztük el. Minden statisztikai analízisben a P≤0,05 
értéket rögzítettük, mint szignifikancia szintet. Az eredmények közlésénél a számok után 
lévô különbözô betûk jelzik a szignifikáns eltéréseket. Az „Eredmények” fejezet táblázatai-
ban szereplô gyomirtási hatékonysági adatok az ôsz végi értékelés eredményeit tartalmazzák. 

A vegetációs idô végén 11,2 m2-en reprezentatív termésmérést végeztünk. 

2. ábra: Havi csapadékösszeg adatok alakulása Gyôrben (forrás: www.met.hu)
Figure 2: Monthly precipitations in Gyôr (source: www.met.hu)

3. táblázat: A kísérletben alkalmazott kezelések
Table 3: Experimental treatments

Sorsz. Kezelés Dózis (l/ha)
Kezelések idôpontja 

gyomnövények fejlettsége (BBCH)

1 Kezeletlen

2 Cleratop 1,0 12–14

3 Cleratop 2,0 12–14

4 Cleratop 4,0 12–14

5 Cleratop + Dash HC 1,0+1,0 12–14

6 Cleratop + Dash HC 2,0+1,0 12–14

7 Cleratop +Dash HC 4,0+2,0 12–14

8 Ikarus 0,3 12–14
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Eredmények

Gyomfelvételezés adatai

A kísérleti területeken elôforduló gyomnövények átlagos borítottság adatait az 4. táblá-
zat mutatja. Az Apera spica-venti, Chenopodium album, Lamium amplexicaule és a Papaver 
rhoeas három évben is, míg a Descurania sophia, Matricaria inodora (syn: Tripleurospermum 
inodorum) és a Sinapis arvensis csak két évben volt megtalálható a vizsgált területeken. 
Az Amaranthus retroflexus, a Capsella bursa-pastoris, a Datura stramonium, a Stellaria 
media és a Triticum aestivum csak egy-egy évben jelent meg a kísérleti parcellákon. 
A kezelések idején a legnagyobb átlagos gyomborítottságot a Papaver rhoeas (7.38%), a 
Chenopodium album (6,10%), a Descurainia sophia (5,01%), az Apera-spica venti (3,26%) 
és a Matricaria inodora (2,1%) adta.

4. táblázat: Gyomborítottság adatok a kezelés idején %-ban (2009–2012)

Table 4: Weed cover values  at the time of treatments (2009–2012)

Gyomnövények

2009 2010 2011 2012

Gyôr Gyôr Ászár Románd

Borítási %

Apera spica-venti APESV 2,25 4,50 6,30 –

Amaranthus retroflexus AMARE 3,33 – – –

Capsella-bursa pastoris CAPBP – – – 4,33

Chenopodium album CHEAL 12,6 – 2,00 9,80

Datura stramonium DATST 7,42 – – –

Descurainia sophia DESSO – 7,42 12,60 –

Lamium amplexicaule LAMAM 1,67 – 2,20 2,20

Matricaria inodora MATIN 4,2 – – 4,20

Papaver rhoeas PAPRH 3,3 9,80 16,40 –

Sinapis arvensis SINAR – 2,20 – 2,20

Stellaria media STEME – – – 4,20

Triticum aestivum TRZAW – – – 3,33

Gyomirtó hatás és fitotoxicitás, 2009

2009-ben (5. táblázat) a Cleratop gyomirtó szer sem önmagában sem nedvesítôszerrel 
együtt, egyik dózis mellett sem okozott fitotoxikus elváltozást az imidazolinon toleráns hib-
ridrepcében. Még a napraforgónál megszokott átmeneti sárgulás (yellow flash) tüneteit sem 
tapasztaltuk a kultúrnövényen. 

Az 1,0 l/ha-os önálló Cleratop-os kezelés gyenge eredménnyel pusztította a terület 
jellemzô gyomnövényeit. A dózis növelésével a hatékonyság javult. Az üzemileg elfogad-
ható 90,0%-os gyomirtó hatást a 2,0 l/ha-os dózis sem érte el. A 4,0 l/ha Cleratop már kiváló 
hatékonyságot adott a D. stramonium (100,0%) és az A. spica-venti (98,3%) ellen. A leg-
gyengébb hatékonyságot itt a M. inodora (66,7 %), a viaszos levelû C. album (68,3%) és a 
P. rhoeas (71,7%) ellen tapasztaltuk.
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A nedvesítôszerrel (Dash HC 1,0 l/ha) kijutatott 1,0 l/ha Cleratop már kiváló hatékony-
ságot adott a D. stramonium (96,7%) és 95,0%-os átlagos gyomirtási hatékonyságot nyújtott 
az A. spica-venti ellen. A kombináció gyenge, közepes  hatékonyságot mutatott a P. rhoeas, 
a M. inodora, a L. amplexicaule, a C. album és az A. retroflexus ellen. 

A 2,0 l/ha Cleratop és az 1,0 l/ha Dash HC kombinációja az összes gyomnövényt 90,0% 
feletti eredménnyel pusztította. Az A. retroflexus (98,3%), A. spica-venti (97,3%) és a 
C. album (95,7%), esetében csak néhány erôsen károsodott egyed maradt a területen a keze-
lés után. A P. rhoeas (94,7%), a M. inodora (94,7%) és a L. amplexicaule (92,3%) néhány 
egyede túlélte a kezelés hatását, de erôsen károsodott, és a növekedésük leállt. Ezen gyomnö-
vények deformálódtak és vöröses elszínezôdést mutattak.

A Cleratop és a nedvesítôszer 4,0+2,0 l/ha-os tankkombinációja 95,0% feletti hatékonysá-
got adott az összes gyomnövény ellen. Az A. retroflexus, az A. spica-venti és a D. stramonium 
minden egyede elpusztult a kezelés hatására, míg a többi gyomnövény erôsen károsodott.

A standardként kijutatott Ikarus 0,3 l/ha dózisban kiváló hatékonysággal pusztította a  
P. rhoeas-t (99,0%). A M. inodora (94,1%), a D. stramonium (90,0%), az A. retroflexus 
(89,3%) és a L. amplexicaule (85,7%) ellen jó-elfogadható eredményt adott a hármas gyári 
kombináció. A C. album ellen gyenge (83,3 %), míg az A. spica-venti szemben hatástalan 
volt a készítmény.

Gyomirtó hatás és fitotoxicitás, 2010

2010-ben sem tapasztaltunk fitotoxikus tünetet a kezelések hatására a kultúrnövényen  
(6. táblázat). A kísérleti területünkön a D. sophia, a P. rhoeas, a C. album, az A. spica-
venti és a S. arvensis jelent meg. A Cleratop 1,0 l/ha dózisban elfogadható hatékonysággal 
pusztította a keresztesvirágú gyomokat (D. sophia – 85,0%, S. arvensis – 85,0%), viszont a 
pipacs és a nagy széltippan ellen gyenge eredményt tapasztaltunk. A dózis emelése javította 
a Cleratop hatékonyságát, a 2,0 l/ha dózisban már kiváló hatékonysággal szerepelt a sebfor-
rasztó zsombor (98,0%) és a vadrepce (98,0%) ellen, de elfogadható hatást nyújtott a pipacs 
(85,0%) és a nagy széltippan (86,0%) ellen is. A kezelés a viaszos levelû C. album-ot gyenge-
közepes hatékonysággal (75,0%) pusztította. A dózis emelése minden gyomnövény esetében 
hatékonyság növekedéssel járt. 

5. táblázat: A kezelések hatékonysága és a fitotoxicitás mértéke (2009. 11. 02.)

Table 5: Weed control efficacy and extent of phytotoxicity (02. 11. 2009)

 

 
 

 
 
 

1 Kezeletlen
2 Cleratop 1,0 0,00 a 58,30 c 48,30 d 73,30 d 68,30 d 56,70 d 75,00 c 66,70 c

3 Cleratop 2,0 0,00 a 61,70 c 58,30 c 81,70 c 70,00 d 66,70 c 83,30 b 66,70 c

4 Cleratop 4,0 0,00 a 71,70 b 66,70 b 98,30 ab 78,30 c 68,30 c 100,00 a 83,30 b

Cleratop 1,0
Dash HC 1,0
Cleratop 2,0
Dash HC 1,0
Cleratop 4,0
Dash HC 2,0

8 Ikarus 0,3 0,00 a 99,00 a 94,10 a 0,00 e 85,70 c 83,30 b 90,00 b 89,30 ab

a 100,00 aa 98,70 a 97,30 a 100,007 0,00 a 96,00 a 95,70 a 100,00

100,00 a 98,30 a97,30 ab 92,30 b 95,70 a6 0,00 a 94,70 a 94,70 a

b 96,70 a 85,00 bb 95,00 b 78,30 c 80,005 0,00 a 68,30 b 71,70

fitotoxicitás mértéke (%) és gyomirtási hatékonyság (%)

APERA LAMAM CHEAL DATST AMARE
Sorsz. Kezelés

Dózis 
(l/ha)

FITO. PAPRH MATIN
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Nedvesítôszerrel együtt már az 1,0 l/ha-os dózis is kiváló hatékonyságot nyújtott a keresz-
tesvirágú gyomnövények ellen.  Ugyanakkor a kombináció hatása még nem érte el a gyakor-
lat számára elfogadható szintet az egyszikû A. spica-venti (85,0%), a P. rhoeas (83,0%) és 
a C. album (78,0%) ellen. A Cleratop 2,0 l/ha-os dózisa nedvesítôszerrel együtt már kitûnô 
eredményt mutatott az összes gyomnövény ellen. A dózis további emelése (4,0 l/ha) már nem 
adott érdemben jobb hatékonyságot.

Az Ikarus kitûnô hatással pusztította a P. rhoeas-t (98,0%), míg a C. album elleni hatása 
jónak ítélhetô (90,0%). A D. sophia, a S. arvensis és az A. spica-venti ellen szinte teljesen 
hatástalan volt a készítmény. 

 Gyomirtó hatás és fitotoxicitás, 2011

A 7. táblázat az ászári kísérlet eredményeit mutatja. Ebben az évben a P. rhoeas, a 
D. sophia, a L. amplexicaule, a C. album és a C. pastoris jelent meg a kísérleti területeken. 
Az ôszi káposztarepcét egyik dózis és kombináció sem károsította.

A Cleratop 1,0 l/ha dózisban (3. ábra) csak a keresztesvirágú D. sophia (90,0%) és a C. 
pastoris (85,0%) ellen érte el a jó hatékonyságot. Leggyengébb eredményt a pipacs (56,7%) 
ellen figyeltünk meg. A dózis emelése (4. ábra) minden gyomnövény esetében szignifikánsan 
javította a hatékonyságot. A 4,0 l/ha-os dózis (5. ábra) 90,0% feletti teljesítményt nyújtott.

A Dash HC nedvesítôszerrel tankombinációban az 1,0 l/ha Cleratop (6. ábra) kiváló haté-
konyságot adott a P. rhoeas (79,0%) kivételével az összes gyomnövényfaj ellen. A pipacs a 
kezelés hatására vörösödött, növekedésben lemaradt, de tovább fejlôdött. A nedvesítôszer 
kiemelkedôen javította az 1,0 l/ha-os dózis hatékonyságát.

A Cleratop 2,0 l/ha-os dózisa nedvesítôszerrel tankkombinációban (7. ábra) már minden, 
a kísérleti területen elôforduló gyomnövényfaj ellen 95,0% feletti eredményt adott. Az ala-
csonyabb 1,0 l/ha-os dózishoz képest szignifikánsan jobb hatással pusztította a P. rhoeas-t 

6. táblázat: A kezelések hatékonysága és fitotoxicitása (2010. 11. 10.)

Table 6: Weed control efficacy and extent of phytotoxicity (10. 11. 2010.)

  

1 Kezeletlen
2 Cleratop 1,0 0 a 85,00 d 70,00 e 65,00 g 75,00 d 85,00 d

3 Cleratop 2,0 0 a 98,00 b 85,00 d 75,00 f 86,00 c 98,00 b

4 Cleratop 4,0 0 a 100,00 a 91,70 c 85,00 d 91,00 b 100,00 a

Cleratop 1,0
Dash HC 1,0
Cleratop 2,0
Dash HC 1,0
Cleratop 4,0
Dash HC 2,0

8 Ikarus 0,3 0 a 30,00 e 98,00 a 90,00 c 0,00 e 10,00 e

fitotoxicitás mértéke (%) és gyomirtási hatékonyság (%)

Sorsz. Kezelés
Dózis 
(l/ha)

aa 100,00 a 99,70 a 100,007 0 a 100,00 a 98,00

97,00 a 100,00 a6 0 a 100,00 a 95,00 b 96,00 b

cd 78,30 e 85,00 c 96,005 0 a 96,00 c 83,00

FITO. DESSO PAPRH CHEAL APESV SINAR
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(98,0%), a D. sophia-t (100,0), a L. amplexicaule-t (97,3%) és a C. pastoris-t (98,0%). 
A további dózis emelés (8. ábra) már nem javította számottevôen a hatékonyságot.

Az Ikarus a pipacs kivételével (97,0%) a területen elôforduló gyomnövények ellen nagyon 
gyenge hatást nyújtott.

7. táblázat A kezelések hatékonysága és fitotoxicitása (2011. 10. 26.)
Table 7. Weed control efficacy and extent of phytotoxicity (26. 10. 2011.)

 
 

1 Kezeletlen
2 Cleratop 1,0 0 a 56,70 e 90,00 d 71,70 d 75,00 d 85,00 e

3 Cleratop 2,0 0 a 77,00 d 95,00 c 80,00 c 85,00 c 91,30 d

4 Cleratop 4,0 0 a 90,70 b 97,30 b 92,30 b 90,70 b 95,00 c

Cleratop 1,0
Dash HC 1,0
Cleratop 2,0
Dash HC 1,0
Cleratop 4,0
Dash HC 2,0

8 Ikarus 0,3 0 a 97,00 a 30,00 e 60,00 e 83,30 c 30,00 f

fitotoxicitás mértéke (%) és gyomirtási hatékonyság (%)

Sorsz. Kezelés
Dózis 
(l/ha)

aa 97,30 a 96,30 a 100,007 0 a 98,70 a 100,00

95,70 a 98,00 b6 0 a 98,00 a 100,00 a 97,30 a

cc 95,00 ab 95,00 a 95,705 0 a 79,00 d 96,00

FITO. PAPRH DESSO LAMAM CHEAL CAPBP

4. ábra: 2,0 l/ha Cleratop hatékonysága 
nedvesítôszer nélkül (Ászár, 2011)

Figure 4: Efficacy of Cleratop (2 l/ha)
without adjuvant (Ászár, 2011)

3. ábra: 1,0 l/ha Cleratop hatékonysága
nedvesítôszer nélkül (Ászár, 2011)

Figure 3: Efficacy of Cleratop (1 l/ha)
without adjuvant (Ászár, 2011)

5. ábra: 4,0 l/ha Cleratop hatékonysága 
   nedvesítôszer nélkül (Ászár, 2011

Figure 5: Efficacy of Cleratop (4 l/ha)
without adjuvant (Ászár, 2011)

6. ábra: 1,0 l/ha Cleratop + 1,0 l/ha Dash HC 
nedvesítôszer hatékonysága (Ászár, 2011)

Figure 6: Efficacy of Cleratop (1 l/ha)
 + Dash HC (1 l/ha) (Ászár, 2011)
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Gyomirtó hatás és fitotoxicitás, 2012

2012-ben Romándon végeztük el dózis kísérleteket (8. táblázat). A kezelések hatására 
fitotoxikus elváltozást nem tapasztaltunk. Ebben az évben a S. media, a Matricaria inodora, 
a L. amplexicaule, a C. album, a C. bursa-pastoris, a S. arvensis és az árvakelésû T. aestivum 
jelent meg a területen.  A Cruciferae családba tartozó S. arvensis és C. pastoris ellen már 
az 1,0 l/ha Cleratop is jó hatékonyságot adott. A dózis emelése és az adjuváns alkalmazása 
szignifikáns hatékonyság javulást adott. Az Ikarus 0,3 l/ha-os dózisa szinte teljesen hatás-
talannak bizonyult. Az ôszi káposztarepce klasszikus gyomnövényei (S. media, M. inodora 
és a L. amplexicaule) ellen csak a nedvesítôszert is tartalmazó kombinációk nyújtottak sike-
res védelmet, igaz a tyúkhúr esetében a 4,0 l/ha-os önálló Cleratop-os kezelés már 95,0%-os 
hatékonyságot adott. A standardként használt Ikarus hatástalan, ill. gyenge volt a S. media 
(0,0 %) és a L. amplexicaule (40,0 %) ellen, viszont jó hatással irtotta a M. inodora-t (95,0%). 
A C. album ellen a nedvesítôszeres tankombinációkból csak a 4,0 l/ha-os dózis adott kitûnô 
teljesítményt. A búza árvakelés ellen a 2,0 l/ha Cleratop + 1,0 l/ha Dash HC kombináció jó 
eredményt (90,00 %) mutatott. A dózis további emelése (4,0 l/ha) számottevô hatékonyság 
növekedéssel nem járt.  Az Ikarus hatástalan volt az árvakelés ellen. 

8. táblázat: A kezelések hatékonysága és fitotoxicitása (2012. 10. 21.)
Table 8: Efficacy and phytotoxicity of the treatments (21. 10. 2012.)

 

 
 

1 Kezeletlen
2 Cleratop 1,0 0 a 83,30 d 50,00 f 50,00 f 50,00 e 90,00 d 90,00 c 75,00 d

3 Cleratop 2,0 0 a 88,70 c 70,00 e 60,00 e 65,00 d 95,00 c 98,00 b 80,00 c

4 Cleratop 4,0 0 a 95,00 b 80,00 c 80,00 d 75,00 c 97,30 b 100,00 a 85,00 b

Cleratop 1,0
Dash HC 1,0
Cleratop 2,0
Dash HC 1,0
Cleratop 4,0
Dash HC 2,0

8 Ikarus 0,3 0 a 0,00 e 95,00 b 40,00 g 85,00 b 20,00 e 10,00 d 0,00 e

fitotoxicitás mértéke (%) és gyomirtási hatékonyság (%)

Sorsz. Kezelés
Dózis 
(l/ha)

a 91,70 aa 95,00 a 100,00 a 100,007 0 a 100,00 a 97,00 a 100,00

100,00 a 90,00 a97,00 b 85,00 b 100,00 a6 0 a 100,00 a 95,00 b

c 100,00 a 81,70 cd 82,30 c 65,00 d 96,005 0 a 95,70 b 75,00

SINAR TRIAEFITO. STEME MATIN LAMAM CHEAL CAPBP

7. ábra: 2,0 l/ha Cleratop + 1,0 l/ha Dash HC
nedvesítôszer hatékonysága (Ászár, 2011)
Figure 7: Efficacy of Cleratop (2 l/ha +

Dash HC (1 l/ha) (Ászár, 2011)

8. ábra: 4,0 l/ha Cleratop + 2,0 l/ha Dash HC
nedvesítôszer hatékonysága (Ászár, 2011)
Figure 8: Efficacy of Cleratop (4 l/ha) +

Dash HC (2 l/ha) (Ászár, 2011)
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Terméseredmények, 2010–2012

A termésmérés eredményeit a 9. ábra tartalmazza. A termés eredményeket megvizsgálva 
elmondhatjuk, hogy mindhárom évben szignifikánsan a legmagasabb termést azokon a par-
cellákon takarítottunk be, amelyek 2,0 l/ha Cleratop + 1,0 l/ha Dash HC kombinációval vol-
tak kezelve. A gyomirtó hatás növekedésével a termés mennyiségek minden esetben szigni-
fikánsan növekedtek. A Ikarus herbiciddel kezelt parcellákon betakarított termés mennyisége 
alig múlta felül a kezeletlen parcellák termését. 

Következtetések

A vizsgálataink eredménye alapján elmondhatjuk, hogy a keresztesvirágú gyomnövé-
nyek, mint a Descurania sophia, a Sinapis arvensis és a Capsella-bursa pastoris, már a leg-
alacsonyabb – adjuváns nélküli – dózisú (1,0 l/ha) Cleratop kezelésre is érzékenyen rea-
gálnak. Ezen gyomfajok ellen a fô szerepet az imazamox hatóanyag játssza. A kezelések 
hatására a gyomnövények levelei vöröses színnel deformálódnak, növekedésük leáll, majd 
elpusztulnak. A többi, a területeinken elôforduló gyomnövény ellen ez a dózis nem jelentett 
elfogadható megoldást. 

A Cleratop dózisának duplázása (2,0 l/ha) további hatékonyság javulást (megközelítette 
a 100%-ot) eredményez a keresztesvirágú gyomnövények ellen. A gyomirtó hatás nem lesz 
gyorsabb, csak biztosabb. A Papaver rhoeas és a Matricaria inodora levelei vörösödtek, sok 
esetben deformálódtak, azonban ez nem volt elégséges a pusztulásukhoz. Ezek a gyomok 
képesek újrahajtani és tovább fejlôdni. A T4-es gyomnövények ellen szintén gyenge ered-
ményt tapasztalhatunk.

A további dózisduplázás (4,0 l/ha) sem ad számottevô hatékonyság növekedést. A legtöbb 
gyomnövénnyel szemben még mindig csak a 90 % körüli teljesítményt tapasztalhatunk. Ugyan-

9. ábra: Termés eredmények a kezelések hatására (kg/11,2 m2)
Figure 9: The effect of treatments on the rape yield (kg/11.2m2)
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akkor a magas dózis (75 g imazamox + 1400 g metazaklór) jelentôs környezet terheléssel jár. 
Megfigyeléseink részben eltérnek Blackshaw 1998-as kijelentéseitôl, miszerint az imazamox 
hatékonysága csak a kijuttatott dózis mennyiségétôl és a gyomok fejlettségi állapotától függ.

Az 1,0 l/ha Dash HC nedvesítô szer jelentôsen javítja az 1,0 liter/ha Cleratop herbicid 
hatékonyságát. Ez megegyezik Grichar et al. (2000) megfigyeléseivel. Az eredményeink 
alapján elmondhatjuk, hogy a Dash HC nagyobb mértékben növeli az 1,0 literes dózis telje-
sítményét, mint amikor megduplázzuk a Cleratop mennyiségét (2,0 l/ha). 

A 2,0 l/ha Cleratop + 1,0 l/ha Dash HC tankkombináció kiváló-jó hatással pusztítja az 
összes, a kísérleti területen elôforduló gyomfajt.  A pipacs és az ebszékfû ellen 95 % körüli, 
míg a búza árvakelés ellen 90 %-os hatékonyságot nyújt. Ezek az eredmények jelentôsen 
meghaladják az önálló 2,0 literes dózis hatását, sôt sok esetben még a 4,0 literes Cleratop 
hatékonyságát is. A további dózisemelés kismértékben javítja a Papaver rhoeas, a Matricaria 
inodora és a Triticum aestivum elleni hatékonyságot, azonban ez nincs arányban a környe-
zetterhelés növekedésével. 

A standard kezelésként vizsgált Ikarus szinte teljesen hatástalan a keresztesvirágú és az 
egyszikû gyomnövények ellen. Gyenge teljesítményt nyújt a tyúkhúr és a bársonyos árva-
csalánnal szemben is. Az ebszékfû ellen jó hatást ad a standard készítmény. Egyedül csak a 
pipacs ellen biztosít jobb hatékonyságot, mint a Cleratop 2,0 + Dash HC 1,0 l/ha kombináció.

A kísérletek során, egyik helyszínen sem tapasztaltuk az imidazolinon ellenálló ôszi 
káposztarepcén fitotoxikus tüneteket, elváltozásokat, ami a technológia biztonságos alkal-
mazását bizonyítja.

A termés mennyiségeket elemezve elmondhatjuk, hogy szoros összefüggés van a gyom-
irtás hatékonysága és az elért termés mennyisége között. A nedvesítôszert tartalmazó kombi-
nációk magasabb termésszinten teljesítettek. A legmagasabb terméseket a 2,0 l/ha Cleratop + 
1,0 l/ha Dash HC kombinációval kezelt parcellákról takarítottuk be. 
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NEKROLÓG

Balázs Gyula 
(1944–2014)

1944. november 22-én született Nádudvaron, amikor a front elérte Debrecen térségét. 
Az otthont az anyai nagyszülôk háza jelentette, amely megóvta a családot a szomorú, vérzi-
vataros idôben.

Kisgyermekkorát itt töltötte, megismerte és megszerette az állatokat, megtanult nagy-
szüleitôl bánni a jószággal, a kerti szerszámokkal, a földdel. A szülôk 1949-ben Budapest-
re költöztek megélhetésük biztosítására, ô minden lehetséges idejét – iskolai szünetben, akár 
télen-nyáron – a nagyszülôkkel töltötte, velük élte a vidéki ember nehéz, fáradtságos életét. 

Budapesten a Batthyány tér környéke lett az új otthona, az akkor igen neves Medve utcai 
általános iskolába, az ún. „Medve Egyetem”-re járt, ahol ôt fôleg a humán tárgyak és a ter-
mészettel összefüggô tudományok érdekelték. Nehéz idôszak volt gyermekként feldolgoznia 
a nagyszülôk kisemmizését, a természettôl idegen, mesterkélt új világba illeszkedést, ahol az 
ôszinteség ismeretlen fogalom volt.

Szüleivel nagyon sokat kirándult ezekben a nehéz, ötvenes években, életre szóló intelme-
ket kapott tôlük, megismerhette a Budai hegyek élôvilágát.

Középiskolai tanulmányait a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban végezte el – ez az isko-
la akkoriban a legkiválóbbak közé tartozott – számtalan, késôbb igen neves ember között bi-
zonyította szorgalmát, jó eszét, közösségszeretô és -alakító erejét. Az ott kötött barátságokat 
egész életében megtartotta, tisztelte, ápolta.

1963-ban érettségizett, gyermekkori élményei, a természet és a nagyszülôk iránt érzett 
szeretete a Kertészeti és Szôlészeti Fôiskolára vezették; egyenes, nyílt viselkedése, megnyerô 
modora, logikus észjárása átsegítette a szemeszterek nehéz idôszakain. 

Társadalmi szerzôdést kötött a Nagykôrösi Állami Gazdasággal, ahová 1968-ban, az 
egyetem elvégzése után költözött. Személyében a gazdaság igazgatója komoly segítôtársat 
kapott, akire a legnehezebb, legsokoldalúbb feladatokat bízhatta. Az alföldi szôlô ültetvé-
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nyek rekonstrukciós gondjai mellett általános szántóföldi növénytermesztési és állattenyész-
tési gyakorlatot szerezhetett.

1971-ben a Törökbálinti Állami Gazdaságba került, ahol életében fontos változások kö-
vették egymást. Megnôsült, letette az angol nyelvvizsgát, majd 1979-ben megvédte növény-
védelmi szakmérnöki diplomáját. Új munkahelyén 1500 ha szántóföld és 1500 ha gyümöl-
csös agrokémiai munkáit irányította. Részese lett a 70-es évek erôltetett gyümölcs rekonst-
rukciós munkáinak, új, ipari feldolgozásra alkalmas csonthéjas gyümölcsfajták telepítésének. 
A telepítések megkezdése elôtt talajfertôtlenítési kísérleteket végzett, a leghatékonyabb ké-
szítmény kiválasztása érdekében. Fontos feladatának tekintette a csökkentett lémennyiségû 
permetezés technika bevezetését. Munkatársaival az elôrejelzésre épülô, okszerû, csökkentett 
számú, ugyanakkor hatékony növényvédelmi programot dolgozott ki. Messzemenôen figye-
lembe vette a preventív hatású készítmények használatának lehetôségét, a környezet minimá-
lis növényvédôszer-terhelését, a gyümölcsösben dolgozók biztonságát.

1984-ben az Állami Gazdaságok Kereskedelmi Irodájába került, ahol sok hasznos tapasz-
talatot szerzett a friss és feldolgozott kertészeti termékek bel- és külkereskedelmével kapcso-
latban.

1985 október elsején került az ICI, az akkori világ egyik vezetô angol vegyipari cégének 
magyarországi képviseletéhez.  Szakmai tudása, erkölcsi és emberi elismertsége méltóvá tet-
ték ennek a nagy tapasztalatot, rugalmasságot, komoly tudást igénylô kereskedelmi igazgatói 
munkakör betöltésére. Itt a kereskedelmi tevékenység mellett, már korábban megkezdett ku-
tatás-fejlesztési feladatokat is átvett, mint pl. a szántás nélküli direkt vetéses technológia ha-
zai adaptálását ôszi búzában és kukoricában. Jelentôs feladat volt a légi deszikkálás megvaló-
sítása az akkor 450 ezer hektár napraforgón, merevszárnyú repülôgépes és helikopteres kijut-
tatással. Az ô feladatkörébe tartozott a hazai herbicid fejlesztésekben történô együttmûködés 
a NEVIKI-vel, növényvédôszer-formulázás az Alkaloidával, Chinoinnal, Peremartonnal. 
Napi szintû kapcsolattartás biztosította a jó minôségû, állandó szakmai tájékoztatást nyúj-
tó együttmûködést a termelési rendszerekkel (KITE, IKR, KSZE, BKR), Agrokerekkel, 
TSz-Kerekkel, állami gazdaságokkal, termelô szövetkezetekkel. Ez a tevékenység az ICI 
növényvédô szereinek bevezetését, elterjesztését, sikeres felhasználását eredményezte. Fon-
tos terület volt a szakmai továbbképzések, növényvédelmi tanácskozások, fajtabemutatók, 
külföldi tanulmányutak szervezése is.

A 80-as évek végére megváltoztak a politikai feltételek, a növényvédô szer beszállító cé-
gek, a korábbi képviseleti formákon túllépve,  itthon is létrehozhatták önálló szervezeti fel-
építésüket. Így részt vehetett az ICI utódcégeként a ZENECA Hungary Kft. megalapításá-
ban. Vezetése alatt kiváló kapcsolat épült ki az átalakult, növényvédôszer-forgalmazói körrel.

1996 októberében új munkahelyére, az American Cyanamid Hungary Kft. élére kerül-
ve jól hasznosította a Zenecánál szerzett vezetôi tapasztalatait. A világpiaci folyamatok ré-
sze lett a különbözô multinacionális cégek összevonása, megvásárlása, melynek során az 
American Cyanamid 2001-ben beolvadt a BASF konszernbe.

Szakmai pályafutását a VG Agro Kft. ügyvezetôjeként folytatta, a magyar növényvédôszer-
piacon szerényebb, de a felhasználók számára fontos termékpalettával. Újabb beosztásában, az 
akkori, igen nehéz piaci viszonyok között is a megfelelô minôség, pontos beszállítás, a part-
nerek megelégedését biztosító feltételek megteremtésére törekedett, nyugalomba vonulásáig.

Munkája elismeréseként kétszer kapta meg a „Mezôgazdaság Kiváló Dolgozója” kitün-
tetést, továbbá birtokosa lett a MAE Aranykoszorús jelvényének. 2003-ban neki ítélték az 
Ujvárosi Miklós emlékérmet, ami a legmagasabb hazai gyombiológiai elismerés. 
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A Magyar Növényvédô Mérnöki és Növényorvosi Kamara szakmai tevékenységét a  
Kiváló Növényorvos címmel és az ezzel járó aranygyûrûvel honorálta.

Utolsó éveiben is aktívan részt vett az Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság (je-
lenleg Gyommentes Környezetért Alapítvány), a Növényvédô Kamara és a Növényvédel-
mi Klub életében, így továbbra is azon barátai körében lehetett, akik közel álltak szívéhez.

Minden cselekedetét, döntését a meggondoltság, igazságérzet, tudás és emberismeret ha-
totta át. Barátai és közeli ismerôsei leginkább humorára, könnyed anekdotázásaira, jókedvû, 
beszélgetôs-borozgatós együttléteire emlékeznek. Imádott fôzni, barátainak sokasága része-
sedett felejthetetlen birka, köröm és pacal pörköltjeibôl.

Szerelme volt Badacsony, a szôlô, és az ô keze munkáját viselô felújított présház. Gondo-
san és büszkén ápolta, védte, szépítette a kis birtokot. 

Kérésére itt lesz végsô nyughelye. 

Dr. Tarjányi József
ISK Biosciences Europe N.V.
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Dr. Kôrösmezei Csaba László 
(1942–2014)

A nyár folyamán, augusztus 7-én, a kecskeméti temetôben helyezték örök nyugalomra 
Dr. Kôrösmezei Csaba László kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnököt, a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság nyugalmazott herbológus 
munkatársát, aki váratlanul, tragikus hirtelenséggel hunyt el. 

1942. szeptember 19-én Kecskeméten született kárpátaljai apai családból és ballószögi 
anyai családból. Gimnáziumi évei alatt kialakult benne a természet szeretete és a 
képzômûvészetek iránti vonzalom. Tájékozódási futóversenyeken kiváló eredményeket ért 
el, Dél-Magyarországi bajnok, majd 10 éven át a Magyar Tájékozódási Futás Bács-Kiskun 
Megyei Szövetségének elnöke volt. 

Az érettségit követôen 1965-ben a helybeli Felsôfokú Technikumban szerezte meg elsô 
diplomáját.

A bugaci Béke Mezôgazdasági Szövetkezetben kezdett dolgozni, ahol szorgalma és hoz-
záértése a kertészeti üzemág vezetôi beosztáshoz segítette. Ô irányította az üzem növény-
védelmét is.

1968. május 20-a jelentôs idôpont életében, meghívták a Bács-Kiskun Megyei Növény-
védô Állomáshoz karantén felügyelônek.

Napi munkája mellett tovább tanult, 1974-ben okleveles kertészmérnöki diplomát  
szerzett.

Miután 1975–76-ban elvégezte az Ujvárosi Gyomismereti Tanfolyamot, nyugdíjba vonu-
lásáig az ország egyik legnagyobb megyéjének gyomirtási felelôse lett. Ez idô alatt számta-
lan herbicid engedélyezés elôtti biológiai hatásvizsgálatát végezte. 

1985-ben a keszthelyi Agrártudományi Egyetemen doktori fokozatot szerzett „summa 
cum laude” eredménnyel a Sorghum halepense vegyszeres gyomirtása témakörben.

Más témakörben is kutatott, ugyancsak 1985-ben egy új atkafajt fedezett fel.
Technológia fejlesztés terén – örökmozgó, nyughatatlan emberként – mindig az új megol-

dásokon törte a fejét. Kivette részét, és szakmai tudásával hozzájárult többek között a fenyér-
cirok mentesítési program sikerességéhez. A Commodore számítógépek megjelenésével egy 
idôben elvégezte a szükséges tanfolyamokat, vegyszeres gyomirtási jelentési rendszert dol-
gozott ki, közremûködött az Állomás számítógépes hálózatának kiépítésénél.
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1995-ben letette a közigazgatási alapvizsgát, 2001-ben az FVM növényvédelmi szakértôje 
lett. Igazságügyi szakértôi munkássága során kivétel nélkül az összes perét megnyerte.

1985 és 1995 között a Kecskeméti Fôiskola Kertészeti Fôiskolai Kar szakmérnöki szakán 
a „Gyomismeret és Gyomirtás” tantárgyfelelôse, oktatója és vizsgáztatója volt. A végzôsök 
szakdolgozatainak elkészítését konzulensként segítette, valamint kész dolgozatokat bírált.

Elsô feleségét hosszú betegsége során haláláig ápolta, gondozta. Újból házasodott, békés 
és kiegyensúlyozott életet élt. Hatszoros nagyapa volt! 

A család mellett és a szakmán kívül a heraldika tudományában (címertan) teljesedett ki 
az élete. Kutatta a Szent Korona tanát és a magyarság eredetét. Korábban rajzolt, szobrászko-
dott, újabban amatôr filmkészítéssel foglalkozott. 

Egyik alapítója, és aktív tagja volt a herbológusokat összefogó Dr. Ujvárosi Miklós 
Gyom ismereti Társaságnak. Részt vett Dr. Kádár Aurél „Vegyszeres gyomirtás és termés-
szabályozás” címû szakkönyve DVD mellékletének elkészítésében.

Munkáját elismerték, 1973-ban „Miniszteri dicséret”-et, 1983-ban pedig „Kiváló munká-
ért” miniszteri kitüntetést kapott!

Mezô Gábor1 – Dr. Tarjányi József2

1növényvédelmi és tápanyaggazdálkodási szakmérnök
2ISK Biosciences Europe N.V.



Dr. Széll Endre 
(1941–2014)

Hiába vártuk az elmúlt évi, felvidéki találkozónkon, Bandi nem érkezett meg! Hazauta-
zásunk után jött a szívszorító értesítés: „A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. mély fáj-
dalommal tudatja, hogy Dr. Széll Endre tudományos fômunkatárs, a mezôgazdasági tudo-
mányok kandidátusa, a kukoricatermesztési kutatások hazánkban és nemzetközileg elismert 
szakembere 2014. március 9-én, életének 73. évében elhunyt.”

Drága Bandi barátunk tagja volt az Európai Gyomkutató Társaságnak. A gyomirtási szak-
emberekkel évek óta tartó szakmai és baráti kapcsolata eredményeként 1990-ben belépett a 
Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaságba. Állandó résztvevôje lett a Társaság éves ösz-
szejöveteleinek. 1994-ben már az ô szervezésében találkozhattunk Szegeden, a Forrás szál-
lóban. 

A hetvenes évek elején hívták a legnagyobb szegedi mezôgazdasági termelôszövetkezetbôl, 
(tízéves nagyüzemi irányítói tapasztalattal) a helyi Gabonakutató Intézethez. Kutatói pályá-
ja egybeesett a növénytermesztési rendszerek (Bábolna, Hajdúszoboszló, Szekszárd, Baja) 
megalakulásával, így aktív részese lehetett az „ipari kukoricatermesztési technológia” kidol-
gozásának és bevezetésének. 

Szántóföldi kis- és nagyparcellás vizsgálatai egyaránt kiterjedtek a gyomirtó szerek ha-
tásának és esetleges fitotoxicitásának vizsgálatára. Szakmai hírnevének köszönhetôen a 
növényvédôszer-gyártó cégek nála rendelték meg az elsô hazai kísérleteiket. Az Újszegeden 
létrehozott kísérleti telepen tartamvizsgálatok elvégzésére is lehetôsége nyílt. Herbológiai 
kutatásainak részét képezte a Gabonakutató Intézet saját kukorica fajtáinak- és fajtajelöltjei-
nek gyomirtó szer tûrôképesség értékelése.

Kutatásairól rendszeresen publikált a hazai és nemzetközi folyóiratokban, haláláig tagja 
volt a legnagyobb példányszámú hazai havi, gyakorlati  növénytermesztési és növényvédel-
mi kiadvány, az Agrofórum és a Növénytermelés szerkesztô bizottságának. 

Szívesen vállalt elôadásokat a különbözô téli szakmai továbbképzéseken, az Ujvárosi 
Társaság összejövetelein is beszámolt kukorica gyomirtási tapasztalatairól.

A kukoricabogár magyarországi megjelenése az ô kutatói figyelmét is felkeltette, vizsgá-
lataival hozzájárult a kukoricabogár elleni védekezés kidolgozásához. Felderítette e veszé-
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lyes kártevô köztesgazda kapcsolatát, kísérleti eredményeit országos szántóföldi bemutatón 
tette közkinccsé.

1994-ben védte meg kandidátusi disszertációját. Hihetetlen munkabírásának köszönhetôen 
napi kapcsolatot tartott fenn úgy a termelôkkel, mint az agrártudományi egyetemekkel. Deb-
recenben 1997-ben, Gödöllôn 2007-ben lett az oktatási intézmény címzetes egyetemi docen-
se. Az egyetemek rendszeresen meghívták az Államvizsga Bizottságaikba, a doktori iskolák 
pedig a PhD értekezések elbírálására.

2013-ban lett aranydiplomás. 
Az Ujvárosi Társaság az Arany sziklevél kitüntetésben részesítette. További szakmai 

kitüntetései az „Újhelyi Imre Díj” 2002-ben, a „Baross László Emlékérem” 2004-ben, a  
„Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje” 2011-ben.

Emlékét megôrizzük annak tudatában, hogy az Égi Ujvárosi Társaságban erôsiti az oda 
már eltávozott barátaink csapatát!

Dr. Tarjányi József
ISK Biosciences Europe N.V.
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Feketéné Lovas Ágnes 
(1945–2014)

Feketéné Lovas Ágnes 1945-ben a felvidéki Ipolyságon született (ma Sahy, Szlovákia). 
Az akkori tragikus idôkben került a család Vecsésre. Az egyszerû munkásszülôk mindhárom 
gyermekük taníttatására nagy súlyt helyeztek. Bátyja Vilmos kertészmérnök, míg öccse Ist-
ván építész lett.

Az általános iskola elvégzése után 1959-ben, érdeklôdési körének megfelelôen, a szülei 
beíratták az Asztalos János Kertészeti Technikumba. Középiskolájának elvégzése után a Ker-
tészeti és Szôlészeti Fôiskolára nyert felvételt, ahol 1968-ban kapta meg a diplomáját. Szak-
mai mûködését laboragronómusként a Szolnok megyei Növényvédô Állomáson kezdte meg. 
Az állomás biológiai laboratóriumában – hogy ismerje meg a sokrétû munkát – minden szak-
területen foglalkoztatták.

1971-ben Növényvédelmi Szakmérnöki képesítést szerzett a Gödöllôi Agrártudományi 
Egyetemen. Már a diploma megszerzése elôtt a gyomirtás szakterület érdekelte, és ez irány-
ban végzett vizsgálatokat.

A ’70-es évektôl kezdve, a vegyszeres gyomirtás elterjedésének idôszakában, az országos 
vizsgálatokhoz igazodva gyomirtási kísérleteket végzett. Rendszeres gyomfelvételezésekkel 
felmérte megyéje mûvelt területeinek gyomflóráját, és annak változását. 

1975-ben családi állapotában történt változás miatt kérte áthelyezését Budapestre, a Pest 
megyei Növényvédô Állomásra. Már az új munkahelyérôl „iskolázták” be a III. Dr. Ujvárosi 
Miklós vezette országos gyomismereti tanfolyamra. Bôvülô növényismerete alkalmazásával 
részt vett a III. Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés munkálataiban, és a három megyére 
kiterjedô gyommentesítô program kidolgozásában. Különbözô szinteken rendszeresen tartott 
szakterületét érintô kérdésekben elôadásokat.

Az évek során több külföldi tanulmányúton vehetett részt.
Az állomás Gödöllôre költözését követôen, a ’80-as évek elejétôl, a Növényvédelmi és 

Agrokémiai Központban volt a szakterület gondozója. Mintegy 10 évvel késôbb a XV. ke-
rületi Önkormányzatnál kapott munkát, ahol 2011-ig szakelôadóként dolgozott. Az utolsó 
években nyugdíjasként foglalkoztatták.
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Alapító tagja volt a Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaságnak.
Megkapta a Mezôgazdaság Kiváló Dolgozója kitüntetést.  
Két gyermeke és családjuk mellett a növényvédelmi hálózatban dolgozók, és a herboló-

gusok közössége is gyászolja. 

Dr. Petrányi István
Budapesti Corvinus Egyetem

ny. tanára
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KONFERENCIÁK

Az elsô „Nemzetközi Afrika Allelopátia Kongresszus” 
(First Africa-International Allelopathy Congress)

Sousse, Tunisia, 2014. február 6–9.

2014. február 6-9 között részt vehettem a Tunéziában Sousse városában megrendezett 
az allelopátia tudományterületével foglalkozó konferencián. A vendéglátó kollégák min-
den igényt kielégítôen szervezték meg a konferenciát és kiválóan gondoskodtak a zavarta-
lan munka feltételeirôl.

A résztvevôk Ázsia, Amerika, Afrika, Ausztrália és Európa országaiból érkeztek. A kong-
resszus négy napja során 7 szekcióban (Allelopátia a fenntartható organikus gazdálkodás-
ban, Allelopátia a természetes ökoszisztémákban, Az allelokemikáliák és a talaj kölcsön-
hatása, Az allelokemikáliák kémiája, Az allelopátia molekuláris biológiája és genetikája, 
Az allelopátia élettani és biokémiai háttere, Az allelopatikus mechanizmus) és a szekciók-
hoz kapcsolt poszterbemutatókon folyt a munka. A jelenlévô szakemberek tájékoztatást kap-
hattak az allelopátia kutatások minden területérôl, beleértve a legújabb molekuláris bioló-
giai, genetikai, biokémiai, élettani és ökológiai módszereket, eredményeket. A résztvevôk 71 
elôadásban és 82 poszter bemutatóban számoltak be a világban folyó aktuális, az allelopátia 
kutatásokhoz kapcsolódó vizsgálatok eredményeirôl. A beszámolók a kutatások minden rész-
területét felölelték. Az elôadások után és a szekcióülések végén szokatlanul élénk szakmai 
viták bontakoztak ki, amelyek lehetôséget teremtettek az eredmények részletes megvitatására 
és a hallottak elmélyítésére. A beszélgetések a szekcióülések közötti szünetekben is folyta-
tódtak. Az egyes beszámolók egy oldalas összefoglalók formájában jelentek meg a konferen-
cia kiadványában, amelyet a résztvevôk a regisztrációkor kaptak kézbe. 

A konferencia megnyitója (fotó: Takács András)
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A konferencia által szervezett szakmai kiránduláson a térség vegetációjának helyzetét tanul-
mányoztuk. A térség növényvédelmi szempontból kiemelt jelentôségû problémája a klímavál-
tozás és az extenzív növénytermesztésben megjelenô gyomnövények által okozott közvetlen és 
közvetett kár, beleértve a gyomnövények által az allelopátia révén kifejtett hatásokat is. 

Általános összefoglalásként megállapítható, hogy a világ különbözô részeibôl érkezett 
szakembergárda az allelopátia kutatás területén igen jelentôs tudományos erôt képvisel, amely 
az egyes kutatócsoportok, tanszékek, létszámában és az infrastrukturális elômenetelben is 
nyomon követhetô. Tanulságképpen megállapítható, hogy a magyarországi herbológiai kuta-
tás és oktatás igen jelentôs és gyors fejlesztésre szorul, különös tekintettel jelenleg az agrár 
felsôoktatásban ezen a területen tevékenykedô szakemberek alacsony számára.

Dr. Takács András
Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Növényvédelmi Intézet, Keszthely
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Gyommentes Környezetért Alapítvány (Dr. Ujvárosi Miklós 
Gyomismereti Társaság) 31. találkozója és a Magyar Gyomkutató 

Társaság 20. Konferenciája

Párkány, (Sturovo), 2014. március 6–8.

A 2014-es évben már hatodik alkalommal rendezte meg a két „gyomos” non-profit civil 
társszervezet a szokásos éves szakmai találkozóját. A közös rendezvénynek ezúttal a párká-
nyi Termal Hotel Vadas adott otthont. A rendezvény elsô napján a megnyitóban Dr. Kádár 
Aurél, a Gyommentes Környezetért Alapítvány (korábban Dr. Ujvárosi Miklós Gyomisme-
reti Társaság) elnöke köszöntötte a megjelenteket és kifejezte örömét a két civil szervezet 
több éve tartó együttmûködésével kapcsolatban. Ezután Dr. Kazinczi Gabriella, a Magyar 
Gyomkutató Társaság elnöke számolt be a Társaság 2014. évi szakmai tevékenységérôl és 
pénzügyi helyzetérôl. A Társaság szakmai programjai közül kiemelte a „Kazinczi G., Novák 
R. (szerk.), 2012: A parlagfû visszaszorításának integrált módszerei” c. könyv angolra fordí-
tását (Integrated Methods for Suppression of Ragweed); az „Arccal a parlagfû ellen” orszá-
gos rendezvénysorozat szakmai anyagának összeállításában, valamint az elôadások megtar-
tásában való közremûködést, továbbá a 2013. évi 16. EWRS Konferencia szakmai program-
ját, amelynek több hazai résztvevôje is volt. A szakmai és a pénzügyi beszámolót a Társaság 
tagjai ellenszavazat nélkül elfogadták.

Kazinczi Gabriella kiemelte, hogy a hazai herbológusok számára nagy nemzetközi elis-
merést jelent, hogy az Európai Gyomkutató Társaság (European Weed Research Society, 
EWRS) Radics László professzort választotta meg az EWRS elnökének a 2014-2015 évi 
periódusra. Ezután Radics professzor úr röviden ismertette vezetôi elképzeléseit, valamint 
kifejezte azon szándékát, hogy a hazai herbológusok aktívabb szerepet vállaljanak a nemzet-
közi herbológiai tudományos és közéleti tevékenységben. 

A Konferencia elsô napján hat tudományos elôadás megtartására került sor, amelyeket 
élénk szakmai vita követett. 

A rendezvény másnapján a Gyommentes Környezetért Alapítvány szakmai programjára 
és az Alapítvánnyal kapcsolatos tudományos és közéleti eseményekre került sor. Dr. Kádár 
Aurél, a Gyommentes Környezetért Alapítvány Elnöke beszámolt az Alapítvány 2014 évi 
tevékenységérôl. Átadta az Alapítvány díjait (Hunyadi Károly emlékérem és Dr. Ujvárosi 
Miklós díj), és gratulált a 2014-es évben kitüntetett tagtársaknak. 

Döntés született arról is, hogy a két civil szervezet – anyagi és szakmai okok miatt – 
2014-tôl egyetlen közös folyóiratot jelentet meg. A Magyar Gyomkutatás és Technológia 
(Hungarian Weed Research and Technology) ezentúl a Magyar Gyomkutató Társaság és 
a Gyommentes Környezetért Alapítvány által közösen gondozott lektorált folyóirata lesz. 
A közös szerkesztôbizottsági ülésen határoztak a megújult szerkesztôbizottság összetételérôl is. 

A rendezvény szervezôi ezúton fejezik ki köszönetüket az Arysta LifeScience Slovakia 
s.r.o., a BASF Hungária Kft., a Bayer Hungária Kft., a Dow AgroSciences Hungary Kft., a 
DuPont Magyarország Kft., az ISK-Biosciences Europe N.V, a KITE Zrt., a Makhteshim 
Agan Hungary Zrt., a Monsanto Hungária Kft., a Nufarm Hungária Kft., a Syngenta Kft. és 
a Sumi Agro Hungary Kft. cégeknek azért, hogy anyagi támogatásukkal segítették a magas 
szakmai színvonalú, ám családias, baráti hangulatú program megvalósulását, ugyanakkor a 
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civil szervezetek egyéb mûködési tevékenységéhez is támogatást nyújtanak (pl. az elôadások 
összefoglalóinak megjelentetése a Magyar Gyomkutatás és Technológia c. lektorált, tudo-
mányos folyóiratba, amely 2012-tôl már felkerült az MTA „osztálylistás” folyóiratai közé). 
Külön köszönettel tartozunk szlovákiai magyar barátainknak, akik nemcsak anyagilag támo-
gatták a rendezvényt, hanem emberileg is mindent megtettek azért, hogy jól érezzük magun-
kat.

A konferencián elhangzott tudományos elôadások összefoglalóit az alábbiakban közöl-
jük (Radó János és mtsai elôadása: Radó János–Ercsey Zsolt–Gólya Gellért–Vaszari Sza-
bolcs–Reisinger Péter: „Android alapú gyomfelvételezési alkalmazás kifejlesztése és beve-
zetése a precíziós gyomszabályozás folyamatszervezése céljából” címmel a lap elôzô számá-
ban teljes terjedelmû cikk formájában közlésre került).

 Dr. Kádár Aurél Dr. Kazinczi Gabriella
 Gyommentes Környezetért Magyar Gyomkutató Társaság
 Alapítvány elnöke s.k. elnöke s.k.
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Mai szemmel a Panicum miliaceum L. alakkörének 
hazai taxonjairól

MAGYAR LÁSZLÓ1 – KIRÁLY GERGELY2

1Sumi Agro Hungary Kft., Budapest
2Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar, Sopron

 

Az elmúlt évtizedben a hazai szegetális gyomflórában végbemenô változások ráirányí-
tották a figyelmet a köles fajok megismerésének fontosságára és a hatékony védekezési stra-
tégiák kidolgozását megalapozó biológiai összefüggések behatóbb vizsgálatára. A közel-
múltban megjelent új taxonok (Panicum riparium, Panicum dichotomiflorum) mellett azon-
ban növekvô jelentôségük ellenére is kevés szó esik manapság a nemzetség legelterjedtebb 
képviselôirôl – az elvadult alakjainak köszönhetôen – ma már, mint kultúr-gyomnövény 
fajkomplex számon tartott Panicum miliaceum alakkörérôl. 

Az egyes P. miliaceum alfajokkal kapcsolatos hiányos hazai ismereteink bôvítése érdeké-
ben 2011-ben átfogó vizsgálatot indítottunk. Ennek során célul tûztük ki a termesztett köles 
hazai „gyomosító alakjainak” taxonómiai azonosítását és az egyes határozóbélyegek további 
pontosítását, valamint a P. miliaceum alfajok biológiai sajátosságainak és hazai elterjedésé-
nek részletes vizsgálatát. Eddigi kutatómunkánk során a taxonómiai és morfológiai kérdések 
tisztázásához feldolgoztuk és értékeltük a vonatkozó hazai és külföldi botanikai szakirodal-
mat, a biológiai sajátosságok feltárása érdekében számos laboratóriumi és szabadföldi csí-
rázásbiológiai kísérletet állítottunk be, a köles alfajok hazai elterjedésének és dominanciavi-
szonyainak felméréséhez pedig terepbotanikai vizsgálatokat végeztünk.

A sokszínû P. miliaceum alakkör képviselôinek hazai megjelenését kronológiailag átte-
kintve megállapítottuk, hogy a termesztett köles (subsp. miliaceum) „elvadult” példányai-
ról már a 19. század elsô felébôl vannak szakirodalmi adataink, gyomnövényként való tartós 
megjelenése és elszaporodása azonban csak az 1970-es évek elején kezdôdött hazánkban és 
az iparszerû kukoricatermesztés bevezetésével hozható szoros összefüggésbe. Az idôk során, 
a törzsalakból valószínûleg többszöri visszamutációt követôen kialakult – Európa más orszá-
gaihoz hasonlóan – nálunk is elsôként azonosított önálló „vadköles”alfaj, a P. miliaceum 
subsp. ruderale (törékeny vagy gyomköles) hazai jelenlétét 1976-ban jelezték elôször, ame-
lyet néhány évvel késôbb már elterjedési adatokkal is megerôsítettek. Ennek ellenére, mint 
önálló taxon, csak jóval késôbb, Simon Tibor 1992-ben kiadott flóramûvében került be magyar 
nyelvû határozókulcsba és a botanikai köztudatba. Terepbotanikai vizsgálataink során 2012-
ben sikerült azonosítanunk egy újabb önálló, gyomosító köles alfajt, a Közép-Európában 
már az 1990-es évek elején leírt, de Magyarországról korábban egyértelmûen még nem jel-
zett P. miliaceum subsp. agricola–t. Laboratóriumi vizsgálataink eredményei alapján az is 
bizonyítást nyert, hogy ez az új alfaj nem csupán habitusában és morfológiai jellemzôiben, 
hanem biológiai sajátosságai (magnyugalom, magbank képzés, csírázás és kelés, magpro-
dukció stb.) tekintetében is intermedier jelleget mutat a törzsalak és a subsp. ruderale között. 
Az új taxonnak a továbbiakban a „vetési köles” elnevezést javasoljuk. 

Emellett azt is kimutattuk, hogy a köles alfajok tekintetében a hazai szántóföldi gyom-
flóra napjainkra jelentôsen átrendezôdött. A korábban meghatározó termesztett köles kiva-
dult alakja (P. miliaceum subsp. miliaceum) a korábbi jelzésekkel ellentétben, ma már csu-
pán alkalmi adventívként van jelen a hazai szegetális gyomflórában, gyakorlati szempontból 
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gyomosító alfajai [subsp. agricola ill. ruderale] jelentôsek. Kísérleteink arra is rávilágítottak, 
hogy a hazánkban elôforduló P. miliaceum alfajok csírázási viselkedésében jelentôs különb-
ségek figyelhetôk meg, amelyeket a védekezési eljárások jövôbeni tervezésénél figyelembe 
kell venni. Ezért a gyakorlat részérôl gyors szemléletváltásra van szükség és az eddigi általá-
nosító megközelítés helyett, alfaj szintre kidolgozott célzott védekezési stratégiák alkalmazá-
sára. Fontos lenne az egyes taxonok pontos azonosítása és táblaszintû ismerete, valamint bio-
lógiájuk jobb megismerése is, ennek érdekében szeretnénk vizsgálatainkat a közeljövôben 
tovább folytatni. 
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Kyleo – Új megoldás a tarló ápolására

SALAMON GYÖRGY – KOVÁCS IMRE – FARKAS ÁDÁM
Nufarm Hungária Kft, Budapest

Egy újabb felhasználási lehetôség nyílt meg a 2,4-D + glifozát hatóanyag-kombináció 
(Kyleo) bevezetésével. A Kyleo 240 g/l glifozát (MIPA só formában) + 160 g/l 2,4-D (sav 
formában kifejezve) hatóanyag tartalmú gyári kombináció, amely innovatív megoldást nyújt 
a tarlóápolásban, a kukorica kelés elôtti alternatív gyomirtásában, valamint az almatermésû 
és csonthéjas gyümölcs ültetvények gyom mentesítésében, továbbá a mezôgazdaságilag nem 
mûvelt területek totális gyom- és cserjeirtásában.

A permetlében lévô hatóanyagok a növény felszínére kerülve felszívódnak, és eljutnak 
a földalatti szaporítóképletekhez is. A legtöbb egyéves gyomnövényen a hatás már 2–4 nap 
múlva, míg az évelôkön 7 nap után látható. A növények föld feletti részein a sárgulás után 
a teljes barnulás, kiszáradás következik be, miközben a gyökerek és rizómák károsodása is 
bekövetkezik. 

A totális hatású gyomirtó szerek közül a glifozát hatóanyagú készítmények használata 
terjedt el a leginkább. A glifozát egyaránt hatékony az egy- és kétszikû gyomnövények ellen, 
de nem egyforma sebességgel pusztítja el a gyomnövényeket. Az évelô kétszikû gyomnö-
vényekben a lassabb szállítódás és a gyomok intenzívebb regenerálódása miatt nem min-
dig lehet elérni a kívánt hatást a tisztán glifozát hatóanyagú szerekkel. Ezt az üzemi gyakor-
lat esetenként a glifozát és a 2,4-D hatóanyagú termékek tankkombinációjával küszöbölte ki 
eddig. 

A megoldás azonban nem volt tökéletes, mivel oldódási, kijuttatási problémák és antago-
nizmus miatti csökkent hatékonyság jelentkezett.  A két hatóanyag teljesen más jellegû oldó-
dást, eltérô kémhatású és Ca-, Mg-, K-sók nagy mennyiségétôl lehetôleg mentes permetlé 
közeget kíván. A gyári kombinációban viszont a megfelelô segédanyagoknak és az innovatív 
formulációnak köszönhetôen gátolt a sók káros kicserélôdése. 

A Kyleoban lévô 2,4-D savat a segédanyagok semlegesítik, ezért nincs só csere.  
A formuláció egy különleges, etoxiláltzsírsav-mentes adalékanyag maximális mennyiségét 
tartalmazza, a lehetô legteljesebb hatás elérése érdekében. A formuláció kémhatása az elfo-
gadható sávban van mindkét hatóanyag szempontjából.

Az innovatív formuláció kulcsa egy növényi eredetû adalékanyag, a kókuszolaj szár-
mazék. A cocoamin nevû adalékanyagot tisztított kókuszolajsav észterezésével állítják elô. 
A Kyleo ebbôl a természetes eredetû adjuvánsból jelentôs mennyiséget, 200 grammot tartal-
maz literenként. A különleges adalék segíti a hatóanyagok gyors felszívódását, és a megfelelô 
gyomirtó hatás kialakulását. 
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Gondolatok a herbicid rezisztenciáról: irodalmi áttekintés

LABANT-HOFFMANN ÉVA
Kaposvári Egyetem, Agrár- és Környezettudományi Kar, Növénytudományi Intézet,  

Kaposvár 

Évente a világon, több mint 10 rezisztens gyombiotípust írnak le a kutatók, mégis hazánk-
ban egy-egy szakmai rendezvényen nagyon kevés elôadás hangzik el a herbicid rezisztenciá-
ról. Mindeközben számos neves konferencián a herbicid rezisztenciának külön szekciót szán-
nak, sôt 2013-ben sor került Ausztráliában az elsô herbicid rezisztencia konferenciára is. Az 
elôadásomat részben a konferencián elhangzott elôadásokból (http/:herbicideresistanceconf
erence.com.au) és ezen felül számos tudományos publikációból állítottam össze. Célom fel-
hívni a szakma figyelmét a nemzetközi rezisztenciakutatásra, és a környezô országokban már 
kialakult rezisztencia formákra.

Herbicid rezisztencia az egyes növénybiotípusoknál kialakuló örökletes tulajdonság, 
mely lehetôséget ad a növényeknek az eredeti populációra még letális herbicid dózissal 
szembeni túlélésre. Két nagy csoportját különböztetjük meg. Az elsô és jobban kutatott a 
hatáshely rezisztencia (target site based resistance, TSR). A hatáshely rezisztencia a herbicid 
rezisztencia legegyszerûbb formája, mikor a hatóanyag hatás helyén (pl. egy enzim kötôdési 
helyén) megy végbe a módosulás. Ebben az esetben a rezisztenciáért egy db aminosav csere 
felel, ami strukturálisan megváltoztatja a gátolt folyamatot katalizáló enzim és a herbicid 
kötôdési helyét. Ezen az elven alapul a herbicid ellenálló kultúrnövények nemesítése is, ahol 
a kultúrnövény herbicid ellenállóságáért sok esetben csak egy aminosav csere felel. Pél-
dául a CLHA-Plus változatoknál a tolerancia az aminosavlánc 122a kodonjánál bekövetkezô 
alanin-treonin aminosav cseréjének köszönhetô, mely specifikus imidazolinon ellenállósá-
got biztosít. A rezisztencia másik formája a már kevésbé ismert nem hatáshely rezisztencia 
(non-target site based resistance NTSR). A nem hatáshely rezisztencia esetében a reziszten-
ciáért nem egy gén felel, mint a hatóanyag kötôdési helyén bekövetkezô változásnál, hanem 
ez poligénes tulajdonság. A nem hatáshely alapú rezisztencia bekövetkeztének okai lehetnek 
különbözô morfológiai változások, melyek a herbicid felvételét csökkentik, vagy a herbi-
cid transzlokáció csökkenése, de okozhatja a növény felerôsödött metabolikus tevékenysége. 

A herbicid rezisztencia az ALS gátlókkal szemben alakul ki legkönnyebben. Az ellenálló 
gyomfajok kialakulásához 3–4 éves egyoldalú herbicid használat is elegendô lehet. Jelenleg 
146 növényfajnál azonosítottak ALS gátló herbicidekkel szembeni rezisztenciát. A rezisz-
tencia megjelenését több tényezô is elôsegíti. A rezisztencia hatáshely (mutáns gén) és nem 
hatáshely változás (fokozott metabolizmus) következtében is kialakulhat. Több aminosav 
csere is szerepet játszik az ellenállóság kialakulásában. A rezisztens tulajdonság heterozigóta 
allélforma mellett is kifejezôdik. A tulajdonság a nukleáris kódolású pollen és mag útján 
is terjed. Az ALS gátlókkal és az atrazinnal szemben kialakult rezisztencia után az ACCáz 
gátlókkal szembeni rezisztencia vált a 3. leggyakoribb rezisztencia formává. A reziszten-
cia kialakulása hasonló mechanizmusok alapján alakul ki, mint az ALS gátlókkal szem-
ben. Az egyes gyomfajok rezisztenciára való hajlama eltérô. A legkönyebben az Alopecurus 
myosuroides, a Lolium spp., az Echinochloa crus-galli, Apera-spica venti, a Chenopodium 
album, az Amaranthus retroflexus és a Conyza canadensis fajoknál alakulhat ki. A rezisz-
tencia kialakulását nemcsak a gyomviszonyok, az egyoldalú herbicidhasználat, hanem az 
alkalmazott agronómiai technológia is befolyásolja. Egyes kutatások szerint a redukált 
talajmûvelési rendszerek is növelik a rezisztencia kialakulásának kockázatát.
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Nikoszulfuron hatóanyagú készítmények esôállósági vizsgálata

TARJÁNYI JÓZSEF1 – NAGY SÁNDOR1 – GARA SÁNDOR2

1 ISK Biosciences Europe N.V., Diegem, Belgium
2herbológus

A kukorica posztemergens gyomszabályozása során a megfelelô idôzítés kulcsfontos-
ságú. Ugyanis a célzott gyomfajok érzékeny fenológiai állapota mellett a kukorica fejlôdési 
stádiumát is figyelembe kell venni. Az esetenként rövid, néhány napos optimális védekezési 
idôtartamot az idôjárási feltételek tovább szûkíthetik. Amennyiben csapadékos idôjárás mel-
lett a talaj rövid ideig járható, ez az intervallum még rövidebb lesz. 

Csapadékos idôszakban a kezelések hatását a permetezés után lehullott csapadék 
jelentôsen befolyásolja. Ezért a védekezésre alkalmas rövid idôszakokban a herbicid készít-
mények, formulációk esôállósága kiemelkedô jelentôségû.

Nikoszulfuron hatóanyagú készítmények esôállóságát Magyarországon több éven át, 
több helyszínen, Sorghum halepense által fertôzött táblákon vizsgáltuk.  A kezelések után a 
csapadékot 8×2,5 m méretû parcellákon esôztetô öntözéssel modelleztük a parcellák középsô 
részén. A vizsgált készítmények 2005–2009 között SC formulációk voltak, 2013-ban az újra 
kezdett kísérletekben már csak OD formulációt teszteltünk. A kijuttatott csapadék mennyi-
ség 10 és 20 mm volt a kezelések után 0–2–3–6 és 12 órával. 

A vizsgálatok eredményei:
•	 A kezelés után 2 órával hullott csapadék gyakorlatilag a herbicid hatást már nem befo-

lyásolta.
•	 20 mm csapadék hatása 2 órával a kezelés után nem volt jelentôsebb a 10 mm meny-

nyiségnél.
•	 Az idôjárási feltételek inkább a hatáskifejtés gyorsaságát befolyásolták, kevésbé a 

végsô gyomirtó hatékonyságot.
•	 A cseppméret csökkentése (TeeJet 11004 helyett 11003) javította a hatékonyságot.
•	 Az olaj alapú adjuváns a tapadás fokozásával az esôállóságot fokozta.
•	 Az új 6 OD formuláció az SC-vel szemben a Sorghum halepense ellen hosszabb hatás-

tartamot és alacsonyabb dózisban is azonos hatékonyságot biztosított.
•	 A magról kelô egyedek elleni hatás szempontjából a csapadéknak csak késleltetô sze-

repe volt, a végsô hatékonyságot nem befolyásolta.
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A gyomosodás változása Strip-till technológia alkalmazásakor 
(kukorica, napraforgó)

HADÁSZI LÁSZLÓ
KITE Zrt., Nádudvar

A Strip-till technológia a sor-sorköz megkülönböztetés elvén alapszik. Legfontosabb 
jellemzôi az alábbiakban foglalhatók össze: 

 • A mûvelt területen nem jár, nem tapossa 
 • Az egyes mûveletek összevonásra kerülnek, a menetszám jelentôsen csökken
 • Az input anyagok pozícionáltan kerülnek kijuttatásra
 • A költségek csökkennek
 • Az elért termés annyi, vagy több mint szántásban
 • Semi-arid/arid – markáns hatás
 • RTK nélkül nem kivitelezhetô, mechanikai jelzôk alkalmazásakor halmozódik a hiba
 • A technológia feszes, nem tûri a lazaságot

Teljes felületen történik a tarlóhántás, a kémiai tarlóápolás, az árvakelések irtása ôsszel, 
a korai gyomosodás megszüntetése vetés elôtt, valamint a kórokozók, kártevôk elleni véde-
lem állományban.

A sor-sorköz megkülönböztetés elvén történik a sávkészítés, az alapmûtrágya lehelyezés, 
a magágykészítés, vetés, talajfertôtlenítés, starter trágyázás, a sor gyomirtása, a kultivátoro-
zás, a fejtrágyázás, valamint  a sor-, sorköz gyomirtása.

Kétéves tapasztalataink alapján e technológia gyomokra gyakorolt hatásával kapcsolato-
san az alábbi megállapításokat tehetjük:

 • Korán lekerülô elôvetemény után a legnagyobb gondot az árvakelés jelenti (gabona, 
repce)

 • Késôn lekerülô elôvetemény után, a késô ôsszel-kora tavasszal kelô gyomokkal szá-
molni kell

 • A szántásos technológiában legnagyobb gondot okozó vetés után kelô, melegigényes 
gyomok kártétele kisebb

 • Az évelôk felszaporodása egyenlôre nem jelentkezik

A Strip-till gyomirtási technológia összetett feladat. Különösen az alábbi elveket szüksé-
ges szem elôtt tartani: 

•	 A területet a tarlón évelô gyomoktól mentesíteni kell
•	 Korán lekerülô elôvetemény után az árvakelést ôsszel kell kiirtani
•	 Késôn lekerülô elôvetemény után a késô ôsszel-télen-kora tavasszal kelô gyomokat a 

vetést megelôzôen kell kezelni
•	 A vetéssel egy menetben a sort preemergensen kell kezelni megszüntetve a kezdeti 

gyomkonkurenciát
•	 Mivel a sor és a sorköz gyomosodása szétválik, erre készülni kell
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Korán lekerülô elôvetemény után a glifozátos tarlóápolást (1–3 l/ha) el kell végezni. Késô 
ôsszel, a sávkészítés után az árvakelés kezelése teljes felületen szükséges glifozát hatóanyagú 
készítményekkel. A vetéssel egy menetben a sorok preemergens gyomirtását el kell végezni. 
A sorköz kultivátorozással általában gyommentesen tartható.

Késôn lekerülô elôvetemény után ôsszel gyomirtási feladat nincsen. Kora tavasszal, a 
vetést megelôzôen szükséges a teljes felületû glifozátos kezelés (2–3 l/ha). A vetéssel egy 
menetben a sorok preemergens gyomirtása szükséges. A fejtrágyázással egy menetben a gyo-
mosodás függvényében vegyszeres sorköz és/vagy sor gyomirtás végezhetô.

A kukorica sor gyomirtási technológiája a következô: A vetéssel egy menetben, a 
vetôgépre szerelt sáv gyomirtó egységgel, csak a sorok preemergens gyomirtása szükséges. 
Olyan készítményeket célszerû használni, amelyeknek csírázásgátló és posztemergens hatása 
is van (Adengo 0,4 l/ha, Lumax 4,5 l/ha). 

A napraforgó sor gyomirtási technológiájában a vetéssel egy menetben, a vetôgépre sze-
relt sáv-gyomirtó egységgel, csak a sorok preemergens  gyomirtása történik (Wing 4,0 l/ha). 

Mind a kukorica, mind a napraforgó gyomirtásában korán lekerülô elôvetemény után, ha 
a terület évelôktôl mentes, a glifozátos kezelések és a sor gyomirtása megtörtént, akkor kul-
tivátorozással a terület gyommentesen tartható. Késôn lekerülô elôvetemény után, ha sok a 
szármaradvány, elôfordulhat, hogy kultivátorozási lehetôség nincs, így a fejtrágya injektálás-
sal juttatható ki. 

A gyomosodási helyzettôl függôen a sor- és a sorközök gyomirtása is történhet  posztemer-
gensen.

Egyéb károsítók (kórokozók, kártevôk) elleni védekezések a szántásos technológiában 
alkalmazottal megegyeznek; azokat hagyományos módon, a teljes növény állomány perme-
tezésével kell végrehajtani.
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Szlovákia gyomproblémái, megoldási lehetôségek

VILLÁR GÁBOR – SVOREN PÁL
Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Nové Zámky, Slovakia

Szlovákia szántóföldi területe kb. 1,5 millió hektár. 2013-ban a legnagyobb vetésterüle-
tet a gabonafélék foglalták el (700 ezer ha), majd a kukorica (300 ezer ha), a takarmánynö-
vények (180 ezer ha), az ôszi káposztarepce (130 ezer ha), és a napraforgó (90 e ha) követ-
kezett. A növényvédôszer forgalom több mint felét a herbicidek tették ki 2013-ban (44 mil-
lió EURO). 

Az utóbbi idôben a szántóföldi területek fokozott elgyomosodása tapasztalható, amelyek 
elsôdleges okai az alábbiak: klímaváltozás, herbicid rezisztens gyombiotípusok megjelenése, 
talajmûvelés csökkent szintje, piaci körülményekhez igazodó vetésforgók, a földbirtok tulaj-
donjogi változásai. 

Szlovákiában a kukorica legfontosabb gyomnövényei az alábbi fajok:
egyéves egyszikûek: kakaslábfû, köles fajok, muhar fajok, fenyércirok (magról kelô)
évelô egyszikûek: fenyércirok (rizómáról kihajtó), tarackbúza
egyéves kétszikûek: libaparéj félék, disznóparéj félék, parlagfû, keserûfû félék, szerbtövis 

fajok, selyemmályva, csattanó maszlag
évelô kétszikûek: mezei acat, apró szulák, hamvas szeder
Szlovákiában kb. 60 herbicid áll rendelkezésre a kukoricában elôforduló gyomnövények 

elleni vegyszeres védekezésre. Az ALS gátlókat, a benzonitrileket és a hormonhatású készít-
ményeket posztemergensen juttatjuk ki. A triketon típusú herbicidek és a terbutilazin alapke-
zelésben és posztemergensen is kijuttathatók. Az izoxaflutol és az S-metolaklór hatóanyagú 
készítmények preemergensen és korai  posztemergensen is alkalmazhatók, míg a flumioxazin 
csak preemergensen. A preemergensen is kijuttatható készítményeknek a talajon keresztül van 
reziduális tartamhatásuk. Legbiztonságosabb a tartamhatással rendelkezô talajherbicid kijutta-
tása, amit egy levélen keresztül ható, posztemergensen alkalmazható herbicid követhet.

A napraforgó fejlôdésének kezdetén, az elsô 6–8 hétben (a növény 35–45 cm-es magas-
ságáig) a legérzékenyebb a gyomosodásra. A gyomok elleni védekezésnél a hagyomá-
nyos (nem herbicidtoleráns hibrideknél) a legelterjedtebb védekezési mód a gyomok 
ellen a preemergens technológia, amely fôleg az egyéves kétszikû gyomok ellen hatékony 
(dimetenamid+pendimetalin, linuron, oxifluorfen, fluorkloridon, flumioxazin). A flumio-
xazin hatóanyag posztemergensen is alkalmazható. A posztemergens technológiában a fûféle 
gyomok elleni védekezés a szelektív speciális egyszikû irtó készítményekkel könnyen meg-
oldható. Kétszikûek ellen hagyományos hibridekben csak a flumioxazin hatóanyag hasz-
nálata engedélyezett. A herbicidtoleráns hibridekben az imazamox (IMI napraforgók) és a 
tribenuron-metil hatóanyagú készítmények engedélyezettek (Express toleráns hibridek). 

Szlovákiában az ôszi káposztarepcét a következô gyomok károsítják:
1. ôsszel kelô, tavasszal magot hozó gyomok (pásztortáska, veronika félék, árvacsalán, 

tyúkhúr)
2. ôsszel kelô, nyár elején magot hozó gyomok (ragadós galaj, pipacs, ebszikfû, pipitér 

fajok, sebforrasztó zsombor, nagy széltippan)
3. évelô gyomok (mezei acat, tarackbúza)
4. gabona árvakelés (búza, árpa) 
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Az ôszi kalászosok gyomnövényei az alábbiak:
1. ôsszel kelô, tavasszal magot hozó gyomok ( pásztortáska, veronika félék, árvacsalán, 

tyúkhúr)
2. ôsszel kelô, nyár elején magot hozó gyomok (ragadós galaj, pipacs, szikfû, pipitér, 

nagy széltippan)
3. évelô gyomok (mezei acat, tarackbúza)
4. árvakelés (napraforgó, repce) 
A kalászos vetésterület 93%-án tavaszi gyomirtást végeznek, pedig az enyhe ôsz, ezáltal 

a gyorsan fejlôdô gyomflóra jelentôs versenyképes partnere lehet a kultúrnövénynek a korai 
kompetícióban. 
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Erdély gyomproblémái napjainkban. 
Kukoricaállományok gyomosodása különbözô technológiai eljárások 

esetén

NYÁRÁDI IMRE-ISTVÁN
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Mûszaki és Humántudományok Kar,  

Kertészmérnöki Tanszék, Marosvásárhely

Az elôadás tartalma a kezdeti rövid intézményi háttér bemutatása mellett két jól taglal-
ható részre osztható, ezért a kivonat szerkezete ennek megfelelôen készült.

I. A tág értelemben vett Erdély (belsô Erdély, Pártium és a Bánság keleti része) meg-
közelítôleg 10,3 millió hektáron fekszik és 43%-át teszi ki a mai Románia területének. Föld-
rajzi elhelyezésébôl és sajátosságaiból adódóan nagyon változatos termôhelyi viszonyokkal 
és egy igen gazdag gyomflórával rendelkezik. A gyomnövények borítási aránya és gyakori-
sága, valamint ezek kártétele a környezeti viszonyok, a vetésszerkezet és az alkalmazott ter-
mesztéstechnológia függvényében nagy mértékben változik.

Annak ellenére, hogy az elsô gyomnövényekre vonatkozó adatok 1805-re tehetôk, az 
országos gyomflóra adatai – amelyek a gyomfajok számát illetôen Erdélyre is érvényesek, 
természetesen eltérô borítással és gyakorisággal értve – az ezredfordulón lettek véglegesítve, 
mint az 1972-ben elkezdett gyomtérképezés eredményei.

A gyomfelmérések közzétett eredményei azonban eltérôek, és nem tükrözik a gyomflóra 
idôbeni változását. Így Chirilă (2001) adatai alapján a gyomflóra összesen 711 kormofita 
növényt és 8 algát tartalmaz (utóbbiak csak a rizstermesztésben találhatók meg), BerCa 
(2004) szerint az 1973–2000 idôszakban végzett felmérések alkalmával csak 504 gyomfaj 
került feljegyzésre, míg CioCârlan és mtsai. (2004) megítélése alapján Románia gyomfló-
rája 530 fajra tehetô. 

Ha ezeket az adatokat az ország virágos növényeinek flórájához – Bartók (2008) sze-
rint 3450 taxon – viszonyítjuk, akkor a gyomnövények részaránya 14,6–20,6% tartományba 
sorolható.

A legszámosabb gyomflóra adatok rendszertani egységek és élettartam szerinti eloszlása 
alapján a kétszikûek osztálya (82,5%) számosabb az egyszikûeknél (16,3%). Az elsôk eseté-
ben az egyéves fajok, míg az utóbbinál az évelô fajok vannak nagyobb számban képviselve. 
A harasztok csoportja 1,2%-os részarányt birtokol.

A gyomflóra képviselôi 70 botanikai családba sorolhatók, azonban több mint kilenc 
képviselôvel csak 17 család büszkélkedhetik, ezek élén a fészkesek és fûfélék családja található.

Összevetve a felmérések közzétett eredményeiben szereplô gyomfajok erdélyi elô-
fordulásának gyakoriságát a jelenlegi terepi megfigyelésekkel kijelenthetô, hogy a legveszé-
lyesebb gyomnövények Erdély termesztett növényállományaiban a talajban telelô évelôek 
(Geophyta) csoportjából a G1 (pl. a Calystegia sepium, Cynodon dactylon, Elymus repens, 
Sorghum halepense) és G3 (pl. a Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Rubus caesius, 
Sonchus arvensis) alcsoportba tartozóak, illetve az egyévesek (Therophyta) csoportjából 
pedig a melegigényes T3 (pl. az Avena fatua, Sinapis arvensis) és T4 (pl. az Amaranthus 
retroflexus, Chenopodium album, Echinochloa crus-galli, Setaria pumila) alcsoportok 
képviselôi.
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A megszokott gyomflóra mellett az utolsó évtizedben számos özönnövényként szá-
mon tartott gyomfaj elôretörése figyelhetô meg Erdély területén, mint például a szerbtövis-
fajok (Xanthium spp.), a kanadai betyárkoró (Conyza canadensis), a csicsóka (Helianthus 
tuberosus), az ürömlevelû parlagfû (Ambrosia artemisiifolia) vagy az aranyvesszô fajok 
(Solidago spp.).

A Bánság területén FarCasesCu és mtsai. (2008) jelezték az ázsiai gyapjúfû (Eriochloa 
villosa) megjelenését.

Zárlati gyomfajként jelenleg a keserû csucsor (Solanum dulcamara L.) van tekintve.
Az erdélyi gyomflóra idôbeni változásainak nyomonkövetése és a gyomproblémák idôben 

történô és pontos azonosítása indokolttá teszik az egész területre kiterjedô és egységes mód-
szerrel történô periodikus gyomfelvételezések elvégzését, amelyek alapját képezik egy haté-
kony, költség- és környezetkímélô integrált gyomszabályozási stratégiának.

II. Az erdélyi növénytermesztés utóbbi két évtizedében kialakult helyzetének meg felelôen 
a kukorica jelenti a vetésszerkezet alappillérét, olyan mértékben, hogy sokszor a mûvelt szán-
tóterület közel 50%-át foglalja el. Az elért terméshozamok viszonylag alacsony szintjének 
okait kutatva kiderült, hogy a nem megfelelô gyomszabályozás és a tápanyag-ellátás megha-
tározó tényezôk.

Az azonosított két tényezô technológiai rendszerben gyakorolt (kölcsön)hatásainak meg-
ismerése érdekében 2002–2008 idôszakban Nyárádtôn (Maros megye) olyan szabadföldi 
kísérleteket végeztünk, amelyben együttes beállításban öt gyomszabályozási (teljes gyom-
szabályozás – három kézi sor- és sorközmûvelés-, gyomszabályozás nélkül, pre., post., pre. 
+ post.) és négy tápanyag-ellátási (N0P0K0, N100P70K70, N200P140K140, N300P210K210,) kezelést 
alkalmaztunk négy ismétlésben.

A teljesség igénye nélkül az eredmények összefoglalásaként elmondhatók:
 − összesen 16 gyomnövényfaj került azonosításra, ezek közül mind az egyedszám mind 

a földfeletti biomassza tekintetében kiemelkedik a kakaslábfû (Echinochloa crus-
galli) több mint 43%-os részaránnyal;

 − adott gyomfajok (Convolvulus arvensis, Symphytum officinale) esetében a numerikus 
és gravimetrikus eredmények között fordított arány észlelhetô, amely ezek morfoló-
giai sajátosságaikkal magyarázhatóak;

 − a gyomszabályozott kezelések közül a kizárólag posztemergens kijuttatás hatékony-
sága nem volt kielégítô, ez a kukorica gyomosodással szembeni kezdeti érzékenysége, 
illetve az alkalmazott gyomirtó szerek rövid tartamhatásával indokolható;

 − a növekvô tápanyag adagok nem idézik elô arányos léptékkel a gyomnövények bio-
massza tömegének növekedését, hanem inkább ezek számának csökkenését váltják ki, 
ami a gyomfajok inter- és intraspecifikus konkurenciájának a következménye;

 − gazdasági szempontból a N100P70K70 feletti mûtrágyadózisok nem bizonyultak kifize-
tô dôeknek, a gyomszabályozott kezelések közül a kizárólag peemergensen gyomirtó-
zott kezelés rendelkezett a legnagyobb profit rátával.

A sokéves kísérleti tapasztalatok és eredmények alapján kijelenthetô, hogy a kukorica 
kifejezetten érzékeny a gyomosodásra, azaz igényesebb a gyomszabályozással szemben, 
ezért a kukorica termesztéstechnológiájában fontosabb tényezô a gyomszabályozás, mint a 
tápanyag-ellátás.
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Változások a növényvédô szer engedélyeztetésben valamint  
a kiskultúrás növényvédôszer-engedélyezés helyzete

LÁZÁR NELLI
NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Budapest

Az Európai Unió a növényvédô szerek engedélyezését a 1107/2009 EK rendelet élet-
belépésével kötelezôen végrehajtandó rendeletben szabályozza. A 2011. június 14. után 
benyújtott engedélykérelmek esetében már az új rendelet szerinti eljárásrendet kell követni. 
A kétlépcsôs engedélyezés megmaradt, tehát a hatóanyagok engedélyezése közösségi szin-
ten, a készítmények engedélyezése továbbra is tagállami szinten történik, de jelentôsen 
szûkült a tagállamok mozgástere a 3 zónás kölcsönös elismerés rendszerének bevezetésével. 
A 3 politikai zónára osztott Európában minden ország köteles elfogadni valamely más tag-
állam által kiadott engedélyt egy-egy zónán belül. A rendelet lehetôséget ad, hogy a tagál-
lamok agroökológiai sajátosságait figyelembe vegyék és a biológiai vizsgálatoknál az EPPO 
4 zónás rendszerét fogadják el a tagállamok és a gyártók. Magyarország számára ennek alap-
ján a dél-keleti EPPO zóna EU tagállamaiban – Szlovákia, Románia, Szlovénia, Ausztria leg-
keletibb része (Ôrvidék) – végzett GEP minôsítésû vizsgálatok fogadhatók el. 

Az engedélyezési kérelmet értékelô zonális jelentéstevô tagállam (zRMS) a kérelem 
kézhezvételétôl számított tizenkét hónapon belül döntést hoz és a zóna többi tagállama ren-
delkezésére bocsátja az értékelés eredményét. Ha elfogadhatóak az eredmények, akkor kiadja 
az engedélyt. A zóna többi tagállama (átvevô tagállamok) a zonális jelentéstevô tagállam 
értékelésének megállapításai és engedélyokirata alapján megadja vagy megtagadja/elutasítja 
az engedélyt az Engedélyezési Jelentés (RR) és az engedély egy példányának kézhezvételétôl 
számított legfeljebb százhúsz napon belül. 

A kiskultúrák, illetve a kis jelentôségû felhasználás problémája nemcsak Magyarorszá-
got, hanem az egész Európai Uniót érinti. A kiskultúrák növényvédelmi problémáinak meg-
oldására gyakran nincs engedélyezett készítmény, mivel a gyártók többnyire nem áldoznak 
komoly összegeket a lassú megtérülési lehetôségek miatt. A kiskultúrának minôsülô növény-
fajok országonként eltérhetnek a termôterületük nagyságától függôen. Az EU 2002-ben kis-
kultúrás munkacsoportot hozott létre a megoldások keresésére, miközben a szigorodó sza-
bályozással a készítmények választéka egyre csökken. Magyarországon az 1990-es években 
több, jelenleg már nem engedélyezett növényvédô szer széles körben felhasználható volt, 
pl. „gyümölcsösök”, „zöldségfélék”, „gyógy- és fûszernövények” megnevezések szerepel-
tek az engedélyokiratokban. Az EU csatlakozás óta jelentôsen szûkülô hatóanyag és szervá-
laszték növekvô gondot jelent, sok esetben már nemcsak a kiskultúrákban. A növényvédelmi 
hatóság a kiskultúrákban jelentkezô növényvédelmi problémák megoldása érdekében saját 
finanszírozásból biológiai hatásvizsgálatokat és szermaradék-analitikai vizsgálatokat végzett 
és végezni fog a jövôben is, egyre nagyobb mértékben. 2013-ban a NÉBIH NTAI az érde-
keltek bevonásával a legsürgôsebb technológiai problémákat megvitatta, rangsorolta, konk-
rét megoldási javaslatokat állított össze. Ennek alapján a hatóság 2014 elejéig 3 gombaölô 
szer, 1 rovarölô szer, 2 atkaölô szer, 1 gyomirtó szer, továbbá több neonikotinoid hatóanyagú 
növényvédô szer engedélyét terjesztette ki kiskultúrákban.
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Változások a növényvédô szer engedélyezésben az elmúlt években

NOVÁK RÓBERT
NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Budapest

Magyarországon a növényvédô szerek engedélyezéséhez a dél-keleti EPPO zóna EU tag-
államaiban GEP minôsítésû vizsgáló helyen végzett megfelelô minôségû biológiai vizsgála-
tok fogadhatók el. A készítmények biológiai hatékonyságát az adott EPPO zónában reprezen-
tatív módon igazolni kell. Az engedélyezéshez szükséges vizsgálatok számát attól függôen 
kell meghatározni, hogy új, hazánkban még nem engedélyezett hatóanyagú készítményt sze-
retnének engedélyeztetni fôkultúrában vagy kiskultúrában, vagy már engedélyezett ható-
anyagú készítményt szeretnének kiterjeszteni fôkultúrára vagy kiskultúrára. Új, hazánkban 
még nem engedélyezett hatóanyagú készítmény fôkultúra és fôkárosító esetén történô enge-
délyeztetéséhez a PP 1/226(2) EPPO útmutatóval összhangban legalább 6 vizsgálat szük-
séges a dél-keleti EPPO zónából. Eltérô számú kísérlet szükséges az azonos technológiát 
jelentô – engedélyezett hatóanyag új készítményben történô engedélyezéséhez, technoló-
giaváltoztatáshoz (dóziscsökkentés, kijuttatás módosítás, tankkeverék, ikercsomagolás), 
formulációváltáshoz, adalékanyagváltáshoz.

Az engedélykérelmet úgy kell a kérelmezô cégnek elkészíteni, hogy az adott zónában 
minden olyan tagállamra meg kell tervezni valamennyi felhasználást, ahol a készítményt 
forgalmazni kívánják. A kérelmezô cég készíti el a biológiai vizsgálatok összefoglaló érté-
kelését tartalmazó Engedélyezési Jelentés tervezetet (dRR). Ebben az alapjelentések haté-
konysági eredményei részletesen nem szerepelnek, csak az átlagokat, minimum és maxi-
mum hatékonysági értékeket tartalmazza. A Biológiai Dosszié (BAD) tartalmazza részlete-
sen kísérletekre lebontva az eredményeket és azok elemzését. A zonális jelentéstevô tagállam 
(zRMS) az Engedélyezési Jelentés tervezetet (dRR) véleményezi, megjegyzésekkel, további 
értékelésekkel egészíti ki, vagy ha szükséges, teljesen át is írhatja. Az Engedélyezési Jelen-
tést úgy kell megírni, hogy a Biológiai Dosszié nélkül, önmagában is teljesen érthetô doku-
mentum legyen. Az adott zónába tartozó többi tagállam az Engedélyezési Jelentés alapján 
adja meg az engedélyt (ha jók az eredmények). Az Engedélyezési Jelentésben a tervezett fel-
használások részletes leírását a GAP tábla tartalmazza. Ebben megadják, hogy milyen kul-
túrában, mely károsítók ellen, a kultúrnövény és a károsítók milyen fejlettségi állapotában, 
milyen dózisban, hány alkalommal lehet kijuttatni az adott készítményt.

Az EPPO továbbfejlesztette a BAYER kódok rendszerét és egy adatbázist hozott létre a 
kódokkal és növénynevekkel EPPT néven. A BAYER kód elnevezést 2007-ben EPPO kóddá 
nevezték át és az EPPT adatbázist szabadon elérhetôvé tették az EPPO honlapon (http//
eppt.eppo.org). A PP 1/248(1) EPPO útmutató alapján az EPPO kódokat kell alkalmazni a 
növényvédô szerek engedélyezését megalapozó biológiai hatékonysági vizsgálatokban és a 
Biológiai Dossziéban. Az EPPT adatbázis nem csak növényfajok, állatfajok és mikroorga-
nizmusok elfogadott tudományos nevét, EPPO kódját, hanem szinonim tudományos neveket, 
sok faj esetén különbözô nyelveken is a neveket és taxonómiai egységek elnevezéseit is tar-
talmazza.

Az egyes tagállamokban a nemzeti sajátosságoknak megfelelôen jelentôsen eltérô rend-
szereket alkalmaznak a gyomirtó hatás szintjének leírására. A zonális engedélyezési folya-
matban a zonális jelentéstevô tagállam és az átvevô tagállamok közötti jobb megértés érde-
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kében egységes EU skálát hoztak létre a gyomnövények érzékenységének kifejezésére. 
A SANCO/10055/2013 dokumentum 1. mellékletében közölt skálát 2014. április 3-tól kell 
használni a Biológiai Dossziék és az Engedélyezési Jelentések biológiai hatékonysági feje-
zetének elkészítéséhez. Az egyes tagállamok nemzeti engedélyezésben alkalmazott rendsze-
rét a gyomirtó hatás szintjének kifejezésére nem változtatja meg az új Európai Uniós skála. 
Az új EU-skála szerint a 85–94,9% közötti tartományba esô hatékonyság esetén érzékeny-
nek minôsítik a gyomfajt az adott készítményre. Hazánkban a 90% feletti gyomirtó hatás 
nevezhetô elfogadhatónak, ami szakmailag megalapozott, ezért továbbra is fenntartjuk a 
skála rendszerünket.
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Kölcsönhatás vizsgálatok talajfertôtlenítô és gyomirtó szerek között

KÁDÁR AURÉL1 – SÁRTORY TIBOR2

1gyombiológus
2növényvédelmi szakmérnök

A klórpirifosz sok évtizede meghatározó rovarölô szere a világ mezôgazdaságának.  
Statisztikák szerint a legszélesebb körben alkalmazott inszekticid világszerte.

Magyarországon elôször 1977 – ben kapott felhasználási engedélyt és Dursban 5 G néven 
került a piacra a DOW Chemical Co. által gyártott készítmény. 

Amerikában a klórpirifoszt számos kultúrában használják, mind a granulátum, mind 
pedig a folyékony formuláit.

Kukoricában elsôsorban kukoricabogár – Diabrotica virgifera – ellen a 15 % klórpirifosz 
hatóanyagot tartalmazó Lorsban 15 G talajfertôtlenítô szert használják.

A Lorsban 15 G felhasználási utasításában és a címkén a következô szöveg olvasható:
„Lorsban 15 G is compatible with all ALS inhibitor herbicides applied in accordance 

with label recommendations.” (Lorsban specimen label revised 09. 23. 2008.)
Ez magyarul annyit jelent, hogy a készítmény minden ALS inhibitor gyomirtó szerrel 

kompatíbilis és a címke elôírása szerint használható.
Hazánkban kukorica kultúrákban az ALS  gátló nikoszulfuron hatóanyagot tartalmazó 

Motivell 1993 – ban a 12253 sz. ügyiratban került engedélyezésre. Az engedélyezô cég kéré-
sére a felhasználásra vonatkozóan az alábbi kitétel került beírásra: 

„Nem használható olyan területen, ahol a kukoricában szerves foszforsav-észter típusú 
rovarölô szerrel talajfertôtlenítettek. Állományban való szerves foszforsav-észter permete-
zésnél 7 nap elteltével végezhetô a gyomirtás.”

A tiltó szöveg azóta valamennyi engedélyezett ALS gátló herbicid engedélyokiratába 
automatikusan beírásra került, nem vették figyelembe a külföldön a klórpirifoszra vonatkozó 
kitételeket.

Vajon mi ez az egymásnak szöges ellentétû megállapítás?
Nem más, mint egy nem kellôen átgondolt, elemzô kísérletekkel nem alátámasztott, álta-

lánosan értelmezett hibás ajánlás! 
A fenti feltételezések és félreértések tisztázására valamint a gyakorlati szakemberek meg-

nyugtatására 2006 óta számos kísérletet végeztünk Magyarországon különféle kukorica hib-
rideken és vonalakon. 

Kísérleteink eredményeit az alábbiakban kívánjuk közzétenni.

2006. évi kísérlet

Vizsgált hibridek: MV 277, DKC 5143, DK 440, Cisko, DK 391, Maxima, Furio, Furio 
Sumo, PR 37 W05, PR 38 R 92, PR36 K 67, PR37 D 25.

Hibridenként 2 – 2 sort vetettünk úgy, hogy a vetést megismételve talajfertôtlenített és 
talajfertôtlenítés nélküli sorok legyenek.

Talajfertôtlenítés: Klórpirifosz 10 G – 18,3 kg/ha sorban, vetéssel egy menetben – 2006. 
április 26-án. A talajfertôtlenítôbôl szándékosan használtunk magas dózist, remélve az inter-
akció hatását.
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Posztemergens herbicid kezelések: 2006. május 20-án. A kukorica 4–6 leveles fenológiai 
állapotában, a kukorica sorokra merôlegesen, 3 méter szélesen, 4 ismétlésben precíziós gép-
pel permetezve.

Kezelések:
−	 floraszulam + 2,4-D – 5+362 gai/ha
−	 foramszulfuron + izoxadifen – 56,25+56,25 gai/ha
−	 foramszulfuron + izoxadifen + jodoszulfuron + Mero (repceolaj) 45+45+0,15+1620 

gai/ha
−	 rimszulfuron + thifenszulfuron + izodecil alkohol 12,5+6,25+180 gai/ha
−	 nikoszulfuron 40 gai/ha

A kísérlet eredményeit az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:
−	 Klórpirifosz 10 G vetéskor sorban kijuttatva gyenge (max 3%) károsodást – levélsár-

gulást – okozhat kukorica növényen
−	 MV-277, Maxima, Furio, Furio Sumo, PR37W05,  PR38R92, PR36K67 és a PR37D25 

hibridek gyenge (3,3%) károsodást mutattak – növekedés csökkenést – a floraszulam 
+ 2,4-D, foramszulfuron + izoxadifen + jodoszulfuron + Mero posztemergens gyom-
irtó szerekkel szemben

−	 A növekedésbeli csökkenés nem befolyásolta a késôbbi, címer hányáskori fejlôdési 
stádiumokat

−	 A növekedésbeli csökkenés megfigyelhetô volt mind a szerves foszforsav észterrel 
kezelt és kezeletlen parcellákon egyaránt

−	 Termésmérés nem történt, ezért termés kiesésrôl nem számolhatunk be

2010. évi kísérlet

Mivel a 2006-os kísérlet alkalmával termésmérés nem történt, felmerült a kérés, hogy 
kevesebb fajtán ugyan, de kiválasztva a legfogékonyabb, és a két legszélesebb körben vetett 
hibridet, termésméréssel egybekötve ismételjük meg a kísérletet.

Vizsgált hibridek: Somacor, DE – KALB 440, DKC – 3511 
Vetés, talajfertôtlenítés: 2010. április 10-én klórpirifosz 10 G-vel 14 kg/ha sorkezelés-

sel 2 × 2–2 sorban 120 méter hosszon. Hibridenként 2–2 sor talajfertôtlenített, 2–2 sor pedig 
nem kapott talajfertôtlenítést. Preemergens herbicid kezelések: mezotrion + S-metolaklór + 
terbutilazin 150+1500+500 gai/ha a vetés  napján

Posztemergens herbicid kezelések: 2010. június 9-én a kukorica sorokra merôlegesen 
3 méter szélesen, 4 ismétlésben:

 − proszulfuron + dikamba 0,4+259 gai/ha
 − nikoszulfuron 180 gai/ha
 − foramszulfuron + izoxadifen + jodoszulfuron + Mero (repceolaj) 45+45+0,15+1620 

gai/ha
 − nikoszulfuron + rimszulfuron 39+9,6 gai/ha
 − izoxaflutol + tienkarbazon-metil + ciproszulfamid  99+39,6+66 gai/ha
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A kísérlet összefoglalása, eredmények:

 − Nincs szemmel észrevehetô differencia a szulfonil karbamid kezelések között a 
talajfertôtlenített és nem talajfertôtlenített parcellákon

 − Nincs termésbeli, matematikai statisztikailag szignifikáns differencia a talajfertôt-
lenített és nem talajfertôtlenített parcellák között

 − Hibridek érzékenységi sorrendje vizuális érzékelés alapján: Somacor > De-Kalb 440 
> DKC 3511

 − A hármas hatóanyag kombináció (izoxaflutol + tienkarbazon-metyl + ciproszulfamid) 
– a késôi kezelési idôpont következtében – jól látható magasság csökkenést okozott, 
mely  a termésmérés folyamán az alacsonyabb terméseredményben is megmutatko-
zott. – mind a talajfertôtlenített, mind pedig a talajfertôtlenítést nem kapott parcellá-
kon egyaránt.
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4. nemzetközi konferencia – gyomnövények és inváziós növények
4th International Symposium on Weeds and Invasive Plants 

(Agricultural Weeds and Plant Invaders)

Montpellier Supagro, Montpellier, France, 2014. május 19–23.

Az Európai Gyomkutató Társaság (European Weed Research Society, EWRS) Inváziós 
Növények Munkacsoportja (EWRS Working Group on Invasive Plants) által koordinált kon-
ferencia megrendezésében több szervezet is aktív szerepet vállalt. A konferenciára a világ 
minden tájáról, 33 országból több mint 150 résztvevô érkezett. Hét szekcióban összesen 61 
elôadás hangzott el, és közel 100 poszter került bemutatásra. Az elôadásokat élénk szakmai 
vita követte. A poszterekrôl néhány percben a közönség elôtt is be kellett számolni.

A szekciók a következôk voltak:
•	 Invasive	plants	in	Mediterranean	regions	–	Inváziós	növények	a	mediterrán	régióban
•	 Invasive	plants	in	aquatic	and	riparian	ecosystems	–	Inváziós	növények	vízi	és	vízparti	

ökoszisztémákban
•	 Biology,	Ecology,	Evolution	and	Impacts	of	invasive	plants	–	Inváziós	növények	bio-

lógiája, ökológiája, evolúciója és jelentôsége
•	 Invasive	plant	management:	 biological	 and	 integrated	 control	 –	 Inváziós	növények	

elleni védekezés: biológiai és integrált védekezés
•	 Ragweed,	joint	session	with	COST	Action	SMARTER	(Sustainable	Management	of	

Ambrosia artemisiifolia in Europe) – Parlagfû, a COST SMARTER kapcsolt szekció-
ülése

•	 Human	perception	of	biological	invasions	–	A	biológiai	inváziók	humán	vonatkozásai
•	 New	 tools	 for	Weed	 Risk	Assessment	 (WRA)	 and	 for	 Early	 Detection	 and	 Rapid	

Responses (EDRR) – A kockázat elemzés, a korai felismerés és a gyors válaszreakció 
új eszközei

A szakmai részen kívül alternatív kirándulásokat is szerveztek a rendezôk: a régiók 
neve zetességeinek és természeti, kulturális értékeinek megtekintése mellett lehetôség volt 
bizonyos inváziós fajok populációinak megtekintésére, és az ellenük történô védekezési 
lehetôségek megismerésére. 

A konferencia kapcsolt programjaként szerepelt a COST SMARTER projekt résztvevôinek 
szakmai találkozója és az egyes munkacsoportjainak (WG1-4) workshopja is. Lehetôség 
nyílt a COST SMARTER kezdeményezésével létrejött parlagfû populációdinamikai felmé-
rési program (SMARTER Ambrosia Population Dynamics Survey) metodikájának megisme-
résére, és begyakorlására, amely kutatásban számos ország herbológusai – közöttük hazai 
kutatók is – hasonló metodikával három éven keresztül végeznek vizsgálatokat. 

A konferencia és a kapcsolódó programok kiváló lehetôséget biztosítottak új szakmai 
kapcsolatok létrehozására és a már meglévô szakmai, baráti kapcsolatok elmélyítésére.

Dr. Kazinczi Gabriella
Kaposvári Egyetem, Agrár- és Környezettudományi Kar 

Növénytudományi Intézet, Kaposvár
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NEOBIOTA

Biológiai Inváziók 8. Nemzetközi Konferenciája 
(8th International Conference on Biological Invasions)

Törökország, Antalya , 2014. november 3–8.

A NEOBIOTA által rendezett Biológiai Inváziók 8. Nemzetközi Konferenciája 2014. 
november 3–8. között került megrendezésre Antalyaban, Törökországban. 

A NEOBIOTA a biológiai inváziókkal foglalkozó európai csoport, amelyet biológusok és 
ökológusok alapítottak 1999-ben Berlinben. A csoport koordinálja, összehangolja az inváziós, 
illetve nem ôshonos növény-, állat-, gomba- és mikroorganimus fajokkal kapcsolatos problé-
mák megoldását. A Neobiota új fajt jelent, innen ered a szervezet elnevezése. A NEOBIOTA 
2000 óta kétévenként rendezi meg konferenciáját. Megjegyzem, hogy internetes újságot is 
létrehoztak, amelynek elérhetôsége: http://www.pensoft.net/journals/neobiota

A 8. Konferencia Ahmet Uludag professzor (Canakalle Egyetem) tudományos védnöksé-
gével szervezôdött. A tanácskozás, mint a szervezet célja, illetve a szekciók felsorolása jelzi, 
széleskörûen foglalkozott a növények, állatok, és mikroorganizmusok inváziójával egyaránt. 
A munka a Világ minden tájáról érkezett mintegy 250 résztvevôvel az alábbi 11 szekcióban 
zajlott: 

•	 Idôbeni és térbeli trendek, 
•	 Idegen fajok a mezôgazdasági területeken, 
•	 A biológiai inváziók enyhítése és kontrolálása
•	 A biológiai inváziók okai és útjai
•	 A biológiai inváziók megelôzése és korai detektálása
•	 Idegen fajok Dél- és Kelet-Európában
•	 A biológiai inváziók kifejlôdése
•	 A biológiai inváziók hatásai
•	 Az idegen fajok elleni védekezés lehetôségei
•	 Szabályozás és engedélyezés
•	 A társadalom tájékoztatása, kommunikáció

A konferencia plenáris elôadásokkal kezdôdött. Számomra nagy élmény volt az indiai 
Delhi Egyetemrôl Inderjit professzor elôadását meghallgatni, akinek „Weed Biology and 
Management” címû könyvét gyakorta használom. Elôadásában az allelopátiáról és az invá-
ziós fajok által termelt allelokemikáliák ôshonos fajokra gyakorolt hatásáról beszélt.

Ezt követôen került sor a szekció elôadásokra. A konferencián Magyarországról a Pan-
non Egyetem Georgikon Karáról négyen vettünk részt a következô két poszter elôadással: 

Erzsébet Nádasy – Rita Szabó – Gabriella Kazinczi – György Pásztor – Imre Béres: 
Biological characteristics of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) – the most 
dangerous weed in Hungary

György Pásztor – Rita Szabó – Imre Béres – András Takács – Erzsébet Nádasy: Common 
millet (Panicum miliaceum) – a new weed problem in maize in Hungary
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A posztereket az „Idegen fajok Dél- és Kelet-Európában” szekcióban mutattuk be. 
A szekciókban a résztvevôk aktivitásának köszönhetôen élénk vita folyt. Az eszmecsere az 
esti közös programok alatt is folytatódott. 

A tanácskozást szakmai kirándulás zárta, amelyen megtekintettük a gyönyörû Köprülü 
Kanyon Nemzeti Parkot, ahol csodálatos vízeséseket, és az ezek környékén is megjelenô 
inváziós növényfajokat láttunk egy török botanikus kolléga kalauzolásával. 

A konferencia hazai résztvevôi (fotó: Hoffmann Sándor)

Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet
Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Növényvédelmi Intézet, Keszthely
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Tá jé koz ta tó és út mu ta tó a szer zôk ré szé re

Csak ön ál ló ku ta tá son ala pu ló, más köz  le-
mény  ben még meg nem je lent, a gyom   ku ta tás 
té ma kö ré be tar to zó (gyom növénybiológia- és 
öko  ló gia, gyom ir tás stb .) tu do má nyos cik ke ket 
kö zöl he tünk . A tu do má nyos cik ken kí vül egyéb 
ro va tok (iro dal mi össze fog la ló, tech no ló gia, 
éves ren dez vény nap tár, megem lé ke zés, közélet) 
is sze re pel nek .

A ké zi rat táb lá za tok kal és áb rák kal együtt 
leg   fel jebb 16 gé pelt (Times New Roman be tû  -
típus, 12-es be tû mé ret, 2 cm-es margók) – ce-
ru     zá  val a jobb fel sô sa rok ban szá mo zott – ol dal 
le het . A ké zi ra tot le he tô leg szá mí tó gé pe ken Mic-
ro  soft Word 6 .0 prog ram mal kér jük összeál lí ta ni . 

A fe je zet cí me ket és fe je ze te ket egy-egy üres 
sor ral kell el vá lasz ta ni a fô szö veg tôl .

A tu do má nyos köz le mé nyek kiala kult rend-
jé nek meg fe le lôen a ké zi rat szer kesz té sét a kö-
vet ke zô cso por to sítás sze rint kér jük: Be ve ze tés, 
Iro dal mi át te kin tés, Anyag és mód szer, Ered mé-
nyek, Kö vet  kez te té sek (A szer zôk vá lasz tá sa 
sze rint az Ered  mé nyek és Kö vet kez te té sek c . fe-
je ze tek össze von  ha tók), Köszönetnyilványítás, 
Iro da lom, Össze  fog la lás és Kulcs sza vak (ma-
gyar nyel vû), Össze fog la lás és Kulcs sza vak (an-
gol nyel vû) . Az an gol össze fog la ló a köz le mény 
an gol cí mé vel, a szer zô(k) ne vé vel, a mun ka-
hely(ek) an gol ne vé vel és cí mé vel kez dôd jön .

A kézirat összeál lí tá sa az aláb biak sze rint 
tör tén jen: A kézirat cí me alatt a szer zô(k) ne-
ve(i), mun ka he lye(i) és az(ok) cí me sze re pel jen . 
Nem kell fel tün tet ni a tu do má nyos fo ko za tot és 
a mun ka he lyi beosz tást .

A ké zi rat ban a la tin ne ve ket dôlt be tû vel ír-
juk . Alá hú zás ne le gyen a szö veg ben! Ha ugyan-
az a név több ször sze re pel, a nem zet ség név rö-
vi dít he tô (pl . S . nigrum) .

Táb lá za tok, áb rák – me lyek re a szö vegben 
hi vat ko zást te gyünk – (sor szá muk kal, cí mük-
kel) a dol go zat vé gé re ke rül je nek . A tábláza-
tok és ábrák címét angol nyelven is kérjük meg- 
adni .
A Szer kesz tô ség csak az ere de ti elôírá sok nak 
meg fe le lô kéziratot fo gad el . A ké zi rat beadá sá-
val egyidôleg kér jük a Szer zô(k) sze mé lyi ada-
tait (név, lak cím, mun ka hely cí me, te le fon, fax) 
megad ni .
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