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Összefoglalás
A sikeres növénytermesztés nem létezhet gyomszabályozás nélkül. Cikkünkben össze
foglaljuk a precíziós gyomszabályozási rendszereket, azok helyét és eszközeit a precíziós
gazdálkodásban. A rendszerek előnye, hogy már rendelkezésre állnak azok a technikai eszközök, melyek segítségével a gyomok, illetve gyomfoltok felismerhetők. Ismertettük a különböző kultúrnövények, gyomok és a talaj megkülönböztetésére szolgáló eszközöket és azok
eredményeit (fényképek, multispektrális adatok stb.). Felsoroltuk az alkalmazott informatikai
kiértékelési megoldásokat és a különböző kutatók által elért eredményeket és megoldandó
feladatokat. Az összeállítás átfogó képet nyújt a precíziós gyomszabályozás jelenlegi helyzetéről, bemutatva az abban rejlő potenciális lehetőségeket.
Kulcsszavak: precíziós (helyspecifikus) gyomszabályozás, gyomtérkép, távérzékelés, képelemzés

Remote sensing of weeds and its practical applications
ÁKOS DAKOS – GYULA PINKE – ATTILA KOVÁCS
Széchenyi István University, Faculty of Agricultural and Food Sciences,
Mosonmagyaróvár
Summary
Successful plant production cannot be carried out without weed control. This review article summarizes the precision weed control systems, their position and tools within the precision farming. The advantage of such systems arises from the fact that the technical equipment
to detect weeds and weed spots are already available. The different tools and the processing
methods for discriminating crops, weeds and soil types were reported. The applied informatics of evaluation and the results of various researches are also listed. The compilation gives
a comprehensive overview of the present status of weed control and the potentials that can
be utilized.
Keywords: precision (site specific) weed control, weed map, remote sensing, image processing
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Bevezetés
Az elmúlt években a precíziós gazdálkodás egyre több figyelmet kap a mezőgazdasági
termelésben és kutatásban. A precíziós gazdálkodás segít a gazdálkodóknak kezelni a térbeli
és időbeli változékonyságot a talajban és a kultúrnövény-állományban, annak érdekében,
hogy növelje a jöved elmezőséget, optimalizálja a hozamot és a minőséget, valamint csökkentse a költségeket (Paustian – Theuvsen, 2016).
Jelen szemle cikkünk célja, hogy összefoglaljuk a precíziós növénytermesztésben, és
azon belül a helyspecifikus gyomfelismerésben, térképezésben és kezelésben eddig elért
eredményeket, a kutatók által végzett vizsgálatokat és a megoldandó feladatokat. Összefoglaló cikkünk Reisinger (2012) szemle cikkére támaszkodva, illetve az azóta eltelt időszakban
bekövetkezett fejlesztéseket és eredményeket feldolgozva készült.
A helyspecifikus mezőgazdaság fejlődése
A mai értelemben vett helyspecifikus mezőgazdasági tevékenység bevezetése Magyarországon az 1990-es években indult meg. A helymeghatározás megjelenése ugrásszerűen
hatott a technika, technológia fejlődésére. Győrffy (2000) „A biogazdálkodástól a precíziós
mezőgazdaságig” című korábbi munkájában bizonyítja, hogy ebben a technológiában szükség van még kutatásokra, előrelépésekre. Mióta a kiadvány megjelent, robbanásszerű változások történtek a helyspecifikus gazdálkodásban. Ez azt eredményezte, hogy a helyspecifikus
gazdálkodás a precíziós technológiával lehetőséget nyújt a hagyományos gazdaság eredményeinek növelésére. A helyspecifikus gazdálkodási gyakorlatok gyorsuló ütemben kerültek
elfogadásra, különösen a középnyugati amerikai szántóföldi növénytermesztésben. Széles
körben azt állították, hogy a precíziós mezőgazdaság növeli a jövedelmezőséget, csökkenti a
szükségtelen input anyagok használatát és növekvő terméshozamokat eredményez (Swinton
– Lowenberg-DeBoer, 1998).
A precíziós gazdálkodás a mezőgazdasági termelés egyik módja, amely figyelembe veszi
a helyszíni variabilitást. Olyan technológiákat alkalmaz, ahol a vetés, tápanyaggazdálkodás,
permetezés stb. adott területen a helyi viszonyoknak megfelelően történik. A háttértámogatással létrehozott földrajzi információs rendszer (GIS) lehetővé teszi komplex nézet készítését a területünkről és érvényes agrotechnikai döntések meghozatalában segíthet (Neményi
és mtsai, 2003).
Helyspecifikus növényvédelem
A fejlett mezőgazdasággal rendelkező országokban az egyre erősödő környezetvédelmi
szemlélet miatt fokozatosan bevezetésre kerülnek a kémiai növényvédő szer (herbicid) men�nyiségének csökkentésére irányuló programok, melyektől akár 40%-os megtakarítás is remélhető (Nordmeyer, 2006). A legtöbb országban a herbicidek használatát szabályozzák, ennek
oka főleg a fogyasztói tudatosság növekedése. Egyre nagyobb az érdeklődés az ökológiai
termeléssel előállított élelmiszerek iránt, ahol kifejezetten tiltják a herbicidek alkalmazását.
A korszerű módszerek számos megoldást és extra információs forrásokat (pl.: hozam
térkép, talaj mintavétel, talajellenállás mérés stb.) kínálnak, mely adatokból könnyen hozhatunk a gazdálkodás számára előnyös döntéseket. A fenntartható gazdálkodási termelés fontos
tényezője a jövőben a precíziós növényvédelem. Szorosan ide kapcsolódik a gyomszabályo-
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zás, melyet ma már igyekszünk korszerű eszközökkel végezni. Ennek részét képezhetik a
precíziós technológiák és távérzékelési eszközök használata. A távérzékelési módok szerte a
világon ideális lehetőségeket kínálnak a károsítókkal szembeni küzdelemben. Ezek feltérképezésére, azonosítására az egyik módszer a mesterséges látáson alapuló valós idejű (on-line)
technika. Egy másik módszer a távérzékeléssel szerzett információk alapján történő gyomtérkép készítés. A távérzékelés felhasználásával mintaterületek kijelölésére nincsen szükség,
mivel a teljes terület elemzése megtörténik. Nagy – Kalmár (2001) szerint a távérzékelés
gyomszabályozási célú alkalmazásában nagy lehetőségek rejlenek. Azonban a legjelentősebb
korlátozó tényezők az erős időjárás-függőség és a nagy költségek (amelyek viszont fajlagosan, területegységre vetítve gyakran igen kedvező árakat mutatnak). A precíziós gyomszabályozásban is sokféle módszer és eszköz létezik, melyek segítik a gyomok detektálását akár
automatikusan, kézi beavatkozás nélkül. Nagy pontosságú gyomirtó kezelésekkel végzett
kísérletek alapján elmondhatjuk, hogy csökkenhet a terméskiesés foltpermetezés alkalmazásával.
Precíziós gyomszabályozás technikai háttere
Nagyobb precizitás és korszerű eszközök szükségeltetnek ehhez a technológiához, de
jobb eredményeket lehet elérni gazdasági szempontból is. Ugyanakkor nagyobb beruházást
is igényel ez a technológia, értjük ez alatt pl.: GPS (Global Positioning System – Globális
Helymeghatározó Rendszer) sorvezetők, szakaszolók beszerzését, gyomtérképek és kijuttatási tervek létrehozását igénylő szoftverek alkalmazását stb. Az 1. ábrán jól látszik, hogy egy
precíziós gazdálkodásra alkalmas korszerű traktor műszerfala mennyire összetett. Levonhatjuk azt a nyilvánvaló következtetést, hogy az idő haladtával egyre inkább ilyen modern eszközökkel lesznek felszerelve a gépparkok. Ezek a műszerek képesek kell, hogy legyenek az
informatikai adatok fogadására, mentésére és feldolgozására, melyek egy esetleges kijuttatáshoz szükségesek. Korszerű mezőgazdasági termelést csak modern eszközökkel és a gépeket, berendezéseket mesterfokon üzemeltetni tudó szakemberekkel lehet elvégezni (Egyed,
1999). Az amerikai gazdálkodók többsége a rendelkezésre álló precíziós gazdálkodásba a
termőföld-kihasználás hatékonyságának növelése céljából fektet be (Milics, 2015).

1. ábra: Precíziós gazdálkodásra kész traktor kezelőszervei (Forrás: countyfarmcentre.com)
Figure 1: Controls for tractors with precision farming (Source: countyfarmcentre.com)
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Gyomtérképezés
A gyomtérképezés egy helyspecifikus földi technika, beleértve a GPS által ”támogatott”
földi felvételezést (Stafford – Miller, 1996) és kézi felmérést (Rew és mtsai, 1996). Ide tartozik még a betakarításon alapuló monitorozás is.
A gyomtérképezés az elmúlt 30 évben sokat fejlődött, akár 1–2 cm pontossággal is meg
tudjuk határozni a gyomok pontos helyét, valamint a gyomfoltok méretét (Tamás, 2001).
Számos akadályt már legyőztek, azonban még mindig vannak olyan területek, melyek fejlesztésre várnak. Legfontosabb ezek közül a fajszintű gyomfelismerési módszer kidolgozása, valamint a növények közötti kölcsönös árnyékolási és átfedési problémák megoldása
(Christensen és mtsai, 2009). Nagy visszatartó erő az ismeretek hiánya a gazdaságosságról, a
környezetterhelési lehetőségekről. Hiába rendelkezünk a legmodernebb technikával, ha nincs
kellő szaktudás az informatikához, műszaki, avagy a technikai megoldásokhoz. A szántóföldi
táblán található gyomfertőzés akár 40%-os terméskiesést is okozhat (Oerke, 2006). A gyomnövények táblán belüli előfordulását különféle gyomfelvételezési módszerrel rögzítjük.
A gyakorlatban leginkább használt módszerek a becslések, melyek nem egzakt módon történnek és a minták eredményei sem a teljes területre vonatkoznak, hanem csak reprezentatív
jellegűek (Reisinger, 2001; Reisinger – Nagy, 2002). A 2. ábrán jól látszódik egy távérzékelési technikával detektált gyomosodás: a kijelölt keretben lévő fehér foltok jelzik a Panicum
effusum gyomnövényeket. Az így feltérképezett gyomosodás kiküszöbölésére két fő módszer
létezik: mechanikai, valamint kémiai gyomirtás. A mechanikai gyomirtás környezetkímélőbb megoldás, szemben a kémiaival. Azonban itt is fontos a pontos időzítés: ha korán elvégezzük a gyomirtást, akkor a még ki nem kelt gyomok túlélik a beavatkozást. Az intenzív
növénytermesztésben nagy szerepe van ennek a módszernek, ha nem akarunk több kezelést
végezni a táblán és csak egy alkalommal szeretnénk hatékony gyomirtást végrehajtani. Kellő
védettséget több kezelés vagy kései beavatkozás jelenthet; ám ez utóbbinak az a hátránya,
hogy komoly mennyiségű tápanyagot, valamint vizet veszíthet a kultúrnövény, amely rontja
a termésátlagot és a gazdaságossági mértéket (Lamb és mtsai, 1999).

2. ábra: Panicum effusum búzatáblán. A kiemelt keretben lévő világos foltok jelzik a gyomok helyét
(Forrás: Lamb és mtsai, 1999)
Figure 2: Panicum effusum on a wheat field. Light spots in the highlighted frame indicate the weeds
(Source: Lamb et al., 1999)
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Gyomszabályozás
Magyarországon a helyspecifikus gyomszabályozás búzában más irányba fejlődött,
mint Nyugat-Európa államaiban. Nagy különbség, hogy nem az on-line, hanem inkább a
térképszerű kijuttatásokat preferálják a gazdák. Reisinger (2011) 2009-től három éven át
végzett kísérleteket és olyan eredményre jutott, amely igazolja a rutinszerű növényvédelmi
beavatkozást. Megállapította, hogy a precíziós gyomszabályozás nem minden körülmény
között alkalmazható, az viszont nagyban segíti a megtakarítások mértékét, ha minél több
műveletben alkalmazzuk a precíziós eszközt. Nem javasolt olyan esetekben használni, ahol
az ökonómiai küszöb szemléletet felülírják szigorúbb szabályok (pl.: vetőmag előállításnál
különböző gyomfajokra vonatkozó teljes mentesség). A permetezőgép napi teljesítménye,
valamint a területteljesítménye sem csökken az új módszer alkalmazásával a hagyományos
eljáráshoz képest. Nem beszélve arról, hogy ezzel a módszerrel közel 50% növényvédő szert
meg tudtak spórolni.
A gyomok detektálására indirekt módszereket is alkalmaznak. Ma már számos olyan
megoldás létezik, mely meghatározza a vetett növényi sorokat. Brivot – Marchant (1996)
olyan rendszert alkalmaztak, mely infravörös kamerára és annak érzékelésére hagyatkozott.
Végig vezette a gépkapcsolatot a sorok „mentén”, ami segítette a gyors haladást a táblán.
Kimutatták, hogy a különböző növények, a gyomok és a talaj megkülönböztetése egyszerű
algoritmusokkal lehetséges.
Van Evert és mtsai (2009) öt különböző táblán folytattak növényvédelmi kísérleteket búza
kultúrában, különösen figyelve a szegélyhatás kiküszöbölésére. Olyan rendszert alkalmaztak,
mely a gyomszabályozásban tud segítséget nyújtani. A legnagyobb terméskiesést esetükben
a gyomok okozták. A károsítást leginkább a vízfelvétel és tápanyagok elszívása jelentette,
valamint a gyomok kultúrnövényt elnyomó képessége. A módszer lényege az volt, hogy
képes legyen a rendszer a gyomsűrűséget automatikusan felismerni, mérni. Problémák adódtak, melyek megnehezítették a méréseket, elsősorban az átfedések (a növény levele átfedi
vagy eltakarja a másikat) miatt. A problémát a képek feldolgozása, elemzése, illetve ennek
pontatlansága (ami alapján a rendszer működik) okozta. A gyakorlat sajnos azt mutatja, hogy
a gazdák általában az egész területet herbicidekkel permetezik. Ezt azt jelenti, hogy a táblát
– függetlenül annak méretétől (5 vagy 200 hektár) – egy egységnek tekintik.
Ali és mtsai (2015) szerint az egyik legújabb technikai fejlesztés a helyspecifikus gyomirtás, mert kerülni kell a herbicidek túlzott használatát. Ha a gyomfertőzöttség szintje egy
bizonyos értékhatár alatt van, akkor lehet, hogy nem szükséges permetezni. Dániában 2010
és 2012 között kukoricatáblákon végeztek kísérleteket. A gyomirtásra és a termésveszteségre
vonatkozó adatokat összegyűjtötték különböző helyszíni kísérletekből. A kísérleteket 2010ben, 2011-ben és 2012-ben májustól szeptemberig a Taastrup kutatógazdaságban állították
be. Takarmánykukoricát vetettek, hét különböző kukoricaföldön, fél és egy hektáros méretű
táblákon, homokos vályog talajba, 80.000 tő/ha és 75 cm-es sortávolságra. Három- és négyleveles állapotú növényekről képeket készítettek, ezután lepermetezték növényvédő szerrel.
A második herbicid kezelést az első kezelés után 2 héttel alkalmazták, ami Dániában általános gyakorlat, amikor új gyomok fejlődnek ki. A parcellákat betakarították és biomasszát
mértek belőle. Azok a gyomnövények, melyek túlélték az első gyomirtást, már számottevően
nem befolyásolták a termés mennyiségét.
Kardeván és mtsai (2005) kutatásokat végeztek DGPS – differenciál GPS – segítségével,
amely használatával akár centiméter pontosságban meg tudták határozni azon területek hatá-
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rát, vagy pontokat, ahol terepen azonosított felszínborítási kategória fordult elő. Kísérleteik
célja az volt, hogy összekapcsolják a DGPS méréssel körülhatárolt tereptárgyakat a Landsat
képeken történt tanító-pontos osztályzási eljárással (supervised classification) és vizsgálták
az osztályozási hatékonyságot. Az osztályozással minősített területek ismeretében az ellenőrzési célú terepbejárási stratégia optimalizálható volt. A parlagfű harmadik magérlelési fázisa,
amikor már a növény maga elszárad, rendkívül jó tulajdonságú és jól szeparálható kategóriát
képzett. A fenti szerzők által végzett kísérletek következtetése, hogy a módszert akkor lehet
igazán használni, mikor a parlagfűmentesítés ellenőrzése történik.
Christensen és mtsai (2009) arra a megállapításra jutott, hogy nagyon sokan foglalkoznak gyommentesítéssel, azonban kevés gazdálkodó alkalmazza a helyspecifikus gyomirtást,
annak ellenére, hogy számos tanulmány beszámol arról, milyen lehetséges technológiák
léteznek erre (pl.: a megelőző időszakban számos GPS rendszeren alapuló permetezőgép fejlesztés történt). A helyspecifikus gyomirtásnak nem csak gazdasági előnyei vannak (herbicid
megtakarítás), hanem ökológiai is; mint például a környezetterhelés csökkentése.
Gyomtérképek kiértékelése, GIS alkalmazások
A precíziós növénytermesztési technológiák alapját különböző térképi megjelenítések
képezik. Ilyen térképi megjelenítéseket találunk gyomokról, gyomfoltokról is (Schuster és
mtsai, 2007). A 3. ábrán jól látható, hogy egy szántóföldi táblán különböző mértékben és
gyakoriságban fordulnak elő a gyomnövények (Hamouz és mtsai, 2005).
Olsen (1994) egy olyan módszerrel kísérletezett, melyben a növénysorok középpontjának
megtalálását egy videófelvétel segítette, ami egy infravörös szűrővel volt felszerelve. A cél
az volt, hogy a gyomirtási módszer képes legyen mechanikai gyomirtásra a sorok között.
A módszer a képek szürke értékeinek összegzésén alapul. A kísérleteket gabonában végezte,
és a növények azt mutatták, hogy a környezeti paraméterek, mint az oldalirányú szél és a tábla
szélének megvilágítása, eltolódást okoz a számított értékekben, míg az árnyékok nem jelennek meg a pozíció pontatlan meghatározása miatt. A számított sorpozíció szórása körülbelül
10 mm volt. Cukorrépa termesztéshez azonban nem találták alkalmazhatónak ezt a módszert.
Thompson és mtsai (1991) több problémára is felhívták a figyelmet. Nagyon fontos az
időbeli és a térbeli gyompopuláció becslése a gazdálkodás szempontjából. A cukorrépa,
kukorica, őszi káposztarepce esetén eltérő eredmények születtek a gyomok detektálásában.
A méréseikből azt a következtetést tudjuk levonni, hogy a felvételeket állandó fényviszonyok
között kell készíteni. Ahhoz, hogy a vizsgálatok eredménye pontos, valamint kiértékelhető
legyen a precíz megvilágítás feltétlenül szükséges: a megfelelő körülmény csak úgy biztosítható, ha állandó fényviszonyok között készülnek a felvételek. Ha változó fényviszonyok
között készítjük a képeket, a mérési hiba, valamint a becsült értékek torzulása figyelhető
meg, melyet el kell kerülni. A kamera látószögének nulla fokosnak kell lennie (függőleges vetület), ami azért szükséges, mert egy ferde látószögű kamera befolyásolja az általános
szintű értékelést. Traktorra szerelt érzékelők segítségével viszonylag könnyen azonosíthatjuk
a gyomnövényeket adott kultúrákban.
Gerhards – Oebel (2006) úgy vélték, hogy időbeli és térbeli információk alapján a sokszínű gyompopuláció meghatározása, valamint kezelése a mezőgazdasági területeken nagyon
fontos. Magas fertőzöttség esetén, ahol posztemergens gyomirtó szerek javasoltak, elsődlegesen a térinformatika teszi lehetővé a herbicid felhasználás csökkentését. A rendszer egy
online képfeldolgozás után gyomfelismerést hajt végre, majd a számítógép kétféle döntést
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3. ábra: Különböző gyomfajok térképe, a gyomok darabszámát négyzetméterenként az adott skála jelzi
(Forrás: Hamouz és mtsai, 2005)
Figure 3: Map of different weed species, the number of weeds per square meter is indicated by the given
scale (Source: Hamouz et al., 2005)

hoz: beavatkozik (permetez) vagy nem avatkozik be. A 4. ábrán láthatók a rendszer szerkezeti elemei. Egy hasonló kompakt rendszer, bizonyos kiegészítő adatok (GPS koordináta)
segítségével, alkalmas lehet akár on-line foltpermetezés vezérléséhez is.
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4. ábra: Kettős-színképű kamera rendszerábrája (Forrás: Gerhards – Christensen, 2003)
Figure 4: Dual-band camera system diagram (Source: Gerhards – Christensen, 2003)

Foltpermetezés
A foltpermetezés egyidejű gyomfelvételezésen és permetezésen alapul (Felton és mtsai,
1991). A permetezést pontos gyomtérkép készítése előzi meg (Nordbo és mtsai, 1995).
Ennek akkor van igazán nagy jelentősége, ha az adott táblán csak néhány négyzetméteres
gyomfolt található, így elkerülhető a felesleges herbicid kijuttatás. Gerhards – Oebel (2006)
kétéves tanulmányuk során a herbicidek felhasználása foltpermetezés alkalmazásával történt.
Egyes esetekben akár 6–81%-kal csökkent a herbicid felhasználása gabonafélékben, a kétszikű gyomoknál ez 20–79%-os megtakarítású gyomirtó felhasználást eredményezett. Véleményünk szerint ezeket a széles tartományban jelentkező eltéréseket további vizsgálatoknak
kell követniük a későbbiekben, ahhoz hogy pontosabb korrelációt kapjunk.
Lamb és mtsai (1999) szerint gyomfoltokat könnyen felvételezhetünk nagy pontosságú
(multispektrális) légi felvétellel akár ugaron is. Repcetarlóba vetett Panicum effusum-ot vizsgálták, hogyan viselkedik az adott kultúrában (5. ábra).

5. ábra: Panicum effusum-mal (világos foltok) fertőzött repcetarló tábla (Forrás: Lamb – Weedom, 1998)
Figure 5: Panicum effusum (light spots) infected reproduction table (Source: Lamb – Weedom, 1998)
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Légi eszközök alkalmazása gyomfeltételezésekben
A légi felvételeket úgynevezett UAV (Unmanned Aerial Vehicle – gyakran drónnak is
nevezett) pilóta nélküli repülőgépről (6. ábra) is elkészíthetjük (Palik, 2013). Azonban a
pilóta nélküli légi járművekről megoszlanak a vélemények. Sokan még nem látják helyüket a
mezőgazdaságban, mások pedig már a jövőt látják megvalósulni bennük (Szentpéteri, 2015).

6. ábra: UAV (Pilóta nélküli légi eszköz) go-pro kamerával felszerelve (fotó: Dakos Ákos)
Figure 6: UAV (Unmanned Aerial Vehicle) equipped with a go-pro camera (photo: Ákos Dakos)

Palik (2013) szerint mára már biztosnak látszik, hogy a technológia rohamosan fejlődik, és bár a drónok egyre felhasználóbarátabbak és biztonságosabbak, mégis ezek használata nem fog nagymértékben elterjedni. Sokkal inkább képesített drónpilóták, valamint
távérzékelési szakemberek munkájára lesz szükség, akik, mint egy szolgáltatás (pl. műtrágya
kijuttatási terv) részeként használják ezen eszközöket. Lopez – Grandos (2011) ezzel kapcsolatban két fő problémát emelt ki: (1) nagy a beruházási költsége a technológiának, valamint
(2) a technológiához szükséges szaktudás hiánya. A fent említett problémákra, két lehetséges
megoldást javasoltak: (1) szaktanácsadó szolgálatot kell kiépíteni, majd azt üzemeltetni; (2)
egységes és olcsó szabványokat kell kidolgozni, valamint azokat alkalmazni.
A légifelvételek kiértékelésének fontos lépése az osztályozási kategória kijelölése. Ez a
lépés képezi a tervezett terepkísérletek mérési tárgyát. Ennek keretében határozták meg a
célobjektum – pl. a parlagfű tömeges előfordulása – és környezetének jellemzőit. A gyomdetektálás módszerét befolyásolja az is, ha a hátteret képző talaj színe változik valamilyen
oknál fogva, legyen az abiotikus környezet vagy növényzeti kategóriaváltozás. Kísérleti
mérések kiértékelése alapján a parlagfű detektálás akár műholdfelvételről is kiértékelhető.
A hiperspektrális szenzorok alkalmazása bevett és kipróbált módszer a gyomfelismerésre,
azonban ennek egyes szakmai és hazai gazdaságossági kérdései még tisztázás előtt állnak
(Kardeván és mtsai, 2004).
Távérzékelés, légi eszközök és kiértékelésük
Lamb és mtsai (1999) légi járműre szerelt négy objektíves kamerát alkalmaztak gyomok
detektálására. A kamera piros, zöld és kék hullámsávban, valamint infravörös tartományban
is képes volt rögzíteni képeket. A multispektrális képek alkalmasak voltak arra, hogy vadzab
állományokat feltérképezhessenek tritikálé kultúrnövényben. Vadzab állományban hasonló
kísérletet Colliver és mtsai (1996) is végeztek. A spektrális képeket 0,5–2,0 méter térbeli
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felbontással készítették. A hagyományos, látható fény tartományban készült képek sokszor
nem nyújtanak elegendő információt különböző vegetációtípusok kiértékelése szempontjából. Ezek közé tartoznak a multi- (7. ábra) és hiperspektrális mérőeszközök; az általuk készített spektrumok (8. ábra) és az azokból képzett indexszámok NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index – Normalizált Vegetációs Index), SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index
– Talajkorrekciós Vegetációs Index) stb. Az NDVI, SAVI dimenziómentes mérőszámok,
amelyek egy adott terület vegetációs aktivitását fejezik ki. Összehasonlítva az NDVI-os és a
SAVI-s méréseket az összefüggés akár 72% is lehet (Huete, 1988). Azonban ezek a mérések
is további vizsgálatokat igényelnek, mert a félméteres felbontású NDVI-os képek alapján
nem tudtak gyomokat elkülöníteni, annak ellenére, hogy a megfigyelt területet m2-enként
28 gyomnövény borította. Ezen felül a SAVI képek nem tettek különbséget még csak m2-enként 17 db növénynél sem. A legszorosabb összefüggéseket a fél méteres pontosságú felvételezés mutatta, a leggyengébbeket pedig a két méteres. A félméteres NDVI kép nem
különbözteti meg megbízhatóan a gyommentes régiókat, míg a SAVI képnél nagyjából biztosak lehetünk a megkülönböztetésben.

7. ábra: UAV-ra szerelhető multispektrális kamera (fotó: Dakos Ákos)
Figure 7: Multispectral camera designed for UAVs (photo: Ákos Dakos)

Borsiczky és mtsai (2014) kísérletet végeztek búzatáblában Zimány közelében, ahol
véletlenszerűen kiválasztottak húsz darab egy négyzetméteres parcellát, és megmérték
az NDVI index értéket. Manuálisan eltávolították a gyomokat, majd megismételték a
mérést GPS adatok rögzítésével. Arra az eredményre jutottak, hogy szignifikáns összefüggés van a gyomos és a gyommentes táblán készült NDVI indexek között. Rasmussen
és mtsai (2007) vizsgálataik azt mutatták, hogy az automatizált digitális képelemzés
megbízható. A levélborítottság becslése, a digitális képben meghatározott képpontok
arányából határozható meg. Fontos, hogy legyenek a képen zöld felületek, amelyeket a
talajtakaró elkülönítéséhez használhatnak. Javasolták, hogy a képkészítésre vonatkozó
szabályokat tartsák be és a jövőbeli kutatások során ajánlották a digitális képelemzés
használatát a becsült talajborítottságra (mennyi gyomnövény helyezkedik el a szántóföldön). Digitális képelemzéssel elkülönítették a gyomnövényeket a kultúrnövényektől és
elemezték a gyomirtás kutatásának kilátásait. Arra a következtetésre jutottak, hogy ezek
segíthetik a gazdálkodást.
A Ridolfia segetum a napraforgó gyakori gyomnövénye a mediterrán térségben. Kutatásokat végeztek a hiperspektrális és multispektrális reflexió potenciáljának és az öt vegetációs
indexnek a látható infravörös spektrumtartományban való láthatóságának értékelésére, a napraforgó és a R. segetum különböző fenológiai fázisaiban. Ez volt az első lépés napraforgóban
a R. segetum foltjainak távérzékeléssel történő feltérképezésére. A reflexiós adatokat három
mintavételi időpontban gyűjtötték össze (május közepén, június közepén és július közepén,
amely megfelel a vegetatív, a korai reprodukciós, a virágzó és a szeneszcens fenológiai stádiumoknak). A hiperspektrális reflexiós görbékben megfigyelt különbségek statisztikailag
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8. ábra: Különböző növényekről és talajról készült hiperspektrális spektrumok
(Forrás: López-Grados és mtsai, 2008)
Figure 8: Hyper-spectral spectra of different plants and soil (Source: López-Grados et al., 2008)

szignifikánsak voltak a növényi és a gyomnövényfázisokban a mintavétel időpontjától függően, ami megkönnyítette a megkülönböztetésüket (Peña-Barragán és mtsai, 2006).
López-Granados (2011) szerint multispektrális képek segítségével pontos gyomtérképek
hozhatók létre, melyek azáltal segítik a gazdálkodót, hogy nem szükséges a területet bejárni,
így jelentős időt takarítanak meg. Megjegyezte, hogy ez a technológia még nagyon drága,
illetve nem kifizetődő. Ám létezhet az a gazdasági méret, ahol megtérülhet ez a befektetés.
López-Granados és mtsai (2008) szántóföldi kísérleteket folytattak búzában, ahol azt
vizsgálták, hogyan lehet elkülöníteni a kultúrnövényt a gyomflórától. Számos osztályozási
technika létezik ahhoz, hogy megkülönböztessük a búzát a különböző gyomoktól, ilyen például a színkép alapú szétválasztás. Ezen növények spektrumát 400–900 nm között vizsgálták, ami alapján el lehet dönteni, melyik tartományba és fajba tartozik az adott gyom.
Az előzőekben említett multi-, valamint hiperspektrális felvételek kiértékeléséhez nem
elegendő a térképi megjelenítés, azokat – egyrészt az adatok nagy száma miatt – matematikai
módszerekkel kell feldolgozni. Az automatizált osztályozás már régóta intenzív kutatások
tárgya. A klasszikus statisztikában az osztályozás vizsgálatát diszkriminancia-analízisnek
(discriminant analysis) nevezik, ahol a cél az, hogy előre jelezzük egy objektum csoporttagságát prediktív változók egy halmaza alapján. Witten – Tibshirani (2011) Fisher-féle lineáris diszkriminancia-analízist alkalmaztak eredményeik kiértékelésére. Ennek a jól ismert
klasszikus módszernek a célja az adatok azon lineáris vetületének megtalálása, amelynél a
legnagyobb a különbség a különböző osztályokba tartozó objektumok között (Tan és mtsai,
2010). Az elemzések által vizsgált növények szinte teljes mértékben (90–100%) besorolhatók ezzel a módszerrel. Ígéretesek ezek az eredmények, még a nehezen megkülönböztethető
gyomok (Bromus sterilis és Lolium rigidium) esetében is, ahol sikerült ennek a módszernek
a segítségével különbséget kimutatni (Barroso és mtsai, 2004).
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Dammert és mtsai (2012) vizsgálatokat végzett az Ambrosia artemisiifolia fajjal, mely
egy invazív növény Európában. A pontos megkülönböztetéshez azonban szükséges volt
összevetni az optikai érzékelő rendszereket a spektrális képeket készítő rendszerekkel. Sajnos az ürömlevelű parlagfű mellett gyakran megjelenik a fekete üröm is, ami megnehezíti
a két növény megkülönböztetését. Ezért kell segítségül hívni a hiperspektrális képeket, a
400–1000 nm-es tartományban. Ennek azért van jelentősége a gyakorlatban, mert különböző
reflexiókat mutatott a két faj hajtása 550–650 nm-es hullámhosszon.
Sökefeld és mtsai (2012) kétismétléses vizsgálatot végeztek helyszíni gyomirtáskor őszi
búzában és kukoricában 2011 tavaszán. A Hohenheimi Egyetem Ihinger Hof kutatóállomása
adott helyet a kísérletnek. A képgyűjtéshez bi-spektrális kamerát szereltek egy járműre.
A képeket és a hozzájuk tartozó GPS-adatokat on-the-go rendszer segítségével tárolták. Ezt
követően elemezték a képeket, majd egy gyomirtó alkalmazási szoftver segítségével, arra a
következtetésre jutottak, hogy a gyomirtás során 58% herbicid megtakarítást értek el őszi
búzában és 66%-ot kukoricában. A helyspecifikus herbicid alkalmazási rendszer átlag hatékonysága a hagyományos alkalmazásokhoz képest 70%-os herbicid megtakarítást eredményezett.
Gyomfelvételek kiértékelése – digitális képfeldolgozás
Andreasen és mtsai (1997) szerint akkor azonosíthatók a növények, ha a háttérben talaj
van, előtérben pedig a növény, ugyanis az éles szín elhatárolódások megkönnyítik a felismerést. Színes képek alapján képesek vagyunk megkülönböztetni a gyomot a gabonától.
A felhasznált technológiákban a problémát legtöbbször az átfedések jelentik. Jelenleg két
különböző módszert használnak: egyik a gépi automatikus detektálás; másik az emberi, kézi
kiértékelés. A képek kiértékelése fényképezéssel, majd ezek beszkennelésével kezdődött.
Szabványos színes képeket használtak, hogy a látható színekből információkat tudjanak
nyerni (Morgan és mtsai, 2000). Természetesen az azóta eltelt időszak fejlesztései – többek
között – nagyméretű, azaz nagy felbontású digitális képfelvételeket és adatrögzítést is eredményeztek, kiváltva a beolvasás műveletét. Az előzetes osztályzás alapja a képpontokból
készült hisztogramok kiértékelésében az volt, hogy a vizsgálni kívánt objektum pixel értékei
meghaladnak-e egy bizonyos küszöbértéket vagy sem. Ezt hívják thresholding technikának,
minden digitális képfeldolgozás kiinduló módszerének. A 9. ábra egy növényállományról
készült felvételt szemléltet, annak szürkeárnyalatos képét és hisztogramját (Jensen – Streibig,
1994).
A kép osztályozása és feldolgozása öt algoritmusból áll: (1) előkezelés; (2) binarizáció
Otsu határértékkel; (3) egy olyan érték meghatározása (határérték – threshold), amelynél
kétfelé lehet választani a képpontokat (pixelek) egymástól: objektumra és háttérre; (4)
szürke árnyalatú képpé alakítás és (5) intenzitás alapú osztályzás. Gyomokat és kultúrnövényeket teszteltek ezzel a rendszerrel. Először a színes képet szürke árnyalatúvá konvertálták a könnyű és gyors feldolgozhatóság érdekében. Majd egy medián szűrőt alkalmaztak
azért, hogy a kép mérete csökkenjen. Otsu féle módszerrel szűrték a képeket annak érdekében, hogy konvertálni tudják fekete és fehér pixelű képre. A módszer optimális a határérték
meghatározására, amellyel elkülöníthetők lesznek a gyomok és a kultúrnövények (Hlaing
– Khaing, 2014).
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9. ábra: Növényállomány látható és szürkeárnyalatos fényképei és a szürkeárnyalatos kép pixel
hisztogramja (Forrás: Ahmad és mtsai, 2007)
Figure 9: Visible and grayscale images of a plant stock and pixel histogram of a grayscale image
(Source: Ahmad et al., 2007)

Gerhards – Christensen (2003) a gyomok automatikus osztályozásának elérése érdekében egy kidolgozott rendszert követtek. A mezőn két képet készítettek egyszerre: az egyiket piros (R), a másikat az infravörös (IR) tartományban. A képek helyét, RTK (Real Time
Kinematic) GPS segítségével határozták meg. Mindkét képet normalizálták, és különbség
képet számítottak (IR-R). Egy olyan kép jött létre, melyen világosabbak a növények, mint
a háttér (Sökefeld és mtsai, 2007). A háttérobjektumok eltűnnek a különbségképen, mert
hasonló visszaverődést mutatnak a vörös és az infravörös spektrumban. Az 10. ábrán a képfeldolgozás vázlatos áttekintése látszik. A különbség képét digitális képfeldolgozással elemezték, és az eredményeket egy adatbázisban tárolták. Az első lépés a binarizáció, amely
szegélyezi az előtérben lévő objektumokat (fehér) a háttérből (fekete). A szegmentációs
lépés az egyetlen előtérben levő objektumot azonosítja objektumként, amely háttérrel van
körülvéve. Ebben a lépésben a zaj csökkenthető, ha a kicsi területeket kiszűrik egy méretkritériummal. Azok a fennmaradó objektumok számítanak, amelyek jellemzik a növények
alakját. A geometriai jellemzők a kontúrfunkciókon alapulnak, amelyek a határ képpontokból
(Fourier descriptors, görbület) származnak. A régiók vázán alapuló jellemzőket számolták
ki. A szkeletonizációt a régiók távolsági transzformációjával kombinálták, és távolságvektorhoz igazították. Az ebből a vektorból származó statisztikai mérések a szegmensek vastagságát mutatják. Ezzel a lépéssel a képfeldolgozás befejeződött.
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10. ábra: Képfeldolgozás szisztematikus ábrája (Forrás: Weis – Gerhards, 2003)
Figure 10: Systematic illustration of image processing (Source: Weis – Gerhards, 2003)

Egyéb gyomszabályozási módszerek
Az előzőekben említett gyomfelismerési, illetve gyomszabályozási módszereken kívül
más megoldások is léteznek. Andújar és mtsai (2011) javasolt egy új megközelítést az automatikus gyomnövény megkülönböztetésre pázsitfű és kétszikű gyomok között magasságuk
alapján. Ultrahang szenzort szereltek a traktorra úgy, hogy az a föld felé nézzen a sorköz
művelt területére. Az ellenőrző rendszer geo-referált és jegyezte a visszaverődött hanghullámokat a földről, vagy a különféle levél rétegekről. Statikus méréseket végeztek adott helyeken különböző sűrűségű növényi állományban. A szenzorok 81%-os hatékonysággal képesek
voltak megkülönböztetni a növényeket. Ultrahangos adatok alapján három csoportot tudott
elkülöníteni, a tiszta állományú kétszikű gyomokat, a gyompázsitfüveket, valamint az említett két csoport kombinációját.
Összegzés
A szántóföldi növénytermesztés részét képező automatizált gyomirtás az egyik fő irány
a modern precíziós és helyspecifikus gazdálkodásban. Beszámoltunk különféle technikákról, hogyan lehet a gyomosodást csökkenteni vagy teljes egészében megszüntetni az adott
területen. Bemutattuk a precíziós technikákat, amelyek megkönnyítik a gazdálkodást és
segítségükkel egy átfogó képet kaphatunk táblánkról. Léteznek különféle módszerek a
gyomtérképezési rendszereken túl a mesterséges látáson át, az on-line detektálási és kijuttatási rendszerekig, melyek képesek a gyomirtási feladatokat ellátni. Az esettanulmányok
bemutatják a magas szintű sikereket a mezőgazdasági termesztés környezetében, szabadban
végzett kísérletekben. Ismertettük a sikeresebb gyomirtási technikák erősségeit és jelenlegi
kihívásait. Beszámoltunk légi eszközökről (UAV), amelyek segítségével nagyobb betekintést
nyerünk a mezőgazdasági táblák gyomosodásának mértékére. A gyomfelismerési technikai
kihívásokkal foglalkozó kutatások célja a különböző kultúrák és gyomok közötti különb
ségek meghatározása. Mára már pontosan meghatározhatjuk a gyomfoltok pontos helyét a
GPS (DGPS) technológiának köszönhetően. A gyomosodás a területen akár 40%-os terméscsökkenéssel is járhat. Hiába rendelkezünk a területről minden információval, ha nincs meg
hozzá a kellő szaktudásunk. Elmondható, hogy a szükséges eszközpark már jórészt rendelkezésre áll, ill. folyamatos fejlesztések révén biztosított, azonban a fő probléma továbbra
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is a megfelelő gyomtérképek és kijuttatási tervek elkészítése. Ehhez szükségesek a további
kutatások, gazdaságossági számítások és a szaktanácsadói háttér megteremtése.
Az elmúlt évtizedben jelentős előrehaladás történt az automatikus érzékelő rendszerek
fejlesztésében, főként azoknál, amelyek megkülönböztették a növényeket a gyomoktól.
Számos közzétett beszámolót készítettek arról, hogy a mezőgazdasági termesztési rendszer
természetes, nagyrészt ellenőrizetlen környezetében végzett szabadföldi kísérletekben nagy
sikert értek el. Gyakori hiba, hogy számos tényezőt figyelmen kívül hagynak a kísérletek
végzése során. Továbbra is mérnöki kihívás, hogy átfogó, sokoldalú módszert dolgozzanak
ki a növénytermesztésben, a gyomok közötti különbségek érzékelésére a teljes termesztési
ciklusban (Young – Pierce, 2014).
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A kukorica gyomnövényei, mint kártevő jelenlétet hajlamosító tényezők
elemzése
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Összefoglalás
Magyarország agráriumának meghatározó eleme a kukoricatermesztés. A több, mint
1 millió hektáron termesztett kultúra terméscsökkentő tényezőinek mind pontosabb feltárása egyértelműen hozzájárul az ágazat gazdaságos működtetéséhez, fenntartásához. Jelen
tanulmány a kukorica gyomnövényei és ízeltlábú károsítói közötti interakciók, kapcsolatok
megvilágítására fókuszál. A kukorica gyomnövényzete és kártevőinek tápnövény-választási
ismereteinek áttekintésén keresztül kíván rámutatni a gyomok elleni küzdelem kártevő gyérítő aspektusaira, hozzájárulva így az alkalmazott növényvédelem hatékonyságának növeléséhez.
Kulcsszavak: kukorica, gyomösszetétel, kártevő, növényvédelem

Maize weeds as enhancing factors of the insect pest damages
ANDRÁS NYÁRI – ÉVA LABANT-HOFFMANN
1
Boród-Agro Kft., Mindszentgodisa
2
Növénypathyka Kft., Kaposvár
Summary
The determinative part of the Hungarian agriculture is the maize cultivation. The corn is
cultivated on the total Hungarian area of more than 1 million ha, which is why great attention
should be paid to the careful investigation of the yield-decreasing factors, as well as to the
examination and accurate assessment of the related biological and economic damage. The
objective of this study was to gain a deeper knowledge on interactions and relationships of
maize weeds and insect pests. It would like to highlight to the suppression effects of weed
control on insect pests with the help of the showing of the arthropods host plant choice.
These accumulated information can contribute to the increase of the applied plant protection
technologies.
Keywords: maize, weed association, arthropod pest, plant protection
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A kukorica növényvédelme, gyomnövényzete, kártevői
A kukorica termesztése hazánk agráriumának alappillére. A magyarországi szántóterület stabilan mintegy 20–25 százalékát lefedő gabonanövény gazdaságos előállítása, terméscsökkentő
tényezőinek mérséklése nem csupán lokális, gazdálkodói, hanem nemzetgazdasági érdek is
(Sulyok, 2011; Nagy – Ványiné Széles, 2011). A jövedelmező kukoricatermesztés megvalósításánál alapvető hangsúllyal szerepel egyaránt a termőterület-, a szaporítóanyag helyes megválasztása, a termesztés során alkalmazott agrotechnika, az ok- és igényszerű tápanyag-utánpótlás
és nem utolsósorban a hatékony növényvédelem (Keszthelyi és mtsai, 2009).
A kukorica növényvédelmének sikeres megvalósítása összetett feladat, mivel e kultúra
kiterjedt károsító közösséggel bír. Több kórokozó-, gyom- és kártevő faj okozhat termésveszteséget egy vegetációs periódusban (Nádasy és mtsai, 2010). Természetesen az alkalmazott
növényvédelmi beavatkozások szükségességét, létjogosultságát az adott károsító gazdasági
súlya, illetve a kukorica technológiai intenzitása együttesen határozza meg (Gazdag, 1992;
Nagy, 2007). A költségérzékenyebb, intenzív termesztéstechnológiájú állományokban (vető
mag- és csemegekukorica) jóval gyakrabban alkalmazott elemek a növényvédelmi beavatkozások, amelyek hatékonysága az ágazat sikerességét döntően meg is határozza, szemben az
extenzív szemléletű áru- vagy silókukorica előállító táblákkal (Nagy, 2007).
A Kárpát-medencei kukoricaállományok gyomnövényzete
A kukorica vetéséből, vegetációs periódusából adódóan az egyéves (T, vagy Therophyton)
gyomnövények közül a T4-es életformacsoport tagjai dominálnak kukoricaterületeken
(Kazinczi – Hoffmann, 2015). Ilyen gyomnövények többek között a selyemmályva (Abutilon
theophrasti Medik), a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.), a kakaslábfű [Echinochloa
crus-galli (L.) Beauv.], a különböző szerbtövis (Xanthium spp.), a köles (Panicum spp.), a
disznóparéj (Amaranthus spp.) a libatop (Chenopodium spp.) a muhar (Setaria spp.) fajok.
E növények nagy számban csírázhatnak a szántóterületeken, mivel a hazai talajokban nagymennyiségű életképes gyommag található az elmúlt évtized technológiai hiányosságai miatt
(Novák és mtsai, 2011; Kazinczi, 2016).
Az évelő gyomok (G, vagy Geophyton) közül a G1 és G3 életformacsoportba tartozó
gyomfajok előfordulása lehet jelentős kukoricában. A tarackos, rizómás fajok (G1) közül ki
kell emelni a tarackbúzát [Elymus repens (L.) Gould], és a fenyércirkot [Sorghum halepense
(L.) Pers] (Kazinczi, 2016). Napjainkban rohamosan terjed a G2 életformacsoportba tartozó
gumós gyomnövény, a mandulapalka (Cyperus esculentus L. var leptostachys) (Kazinczi –
Keszthelyi, 2010; Hoffmanné Pathy, 2012) is. A szaporítógyökeres fajok (G3) közül pedig a
mezei aszat (Cirsium arvense (L.) Scop.) és az apró szulák (Convolvulus arvensis L.) a jelentősebbek (Varga és mtsai, 2000).
Az V. Országos Szántóföldi Gyomfelvételezések adatai szerint az első 10 legjelentősebb
gyomfaj közül a kakaslábfű a legnagyobb kárral fenyegető gyomnövény a tavaszi felvételezések idején. A parlagfű, a szőrös- (Amaranthus retroflexus L.), a karcsú disznóparéj
(Amaranthus powellii S. Watson Willd.) és a csattanó maszlag (Datura stramonium L.) fajok
jelentősége megnőtt az utóbbi évtizedben (Novák és mtsai, 2011; Kazinczi és mtsai, 2014).
Más fajok jelentősége viszont – mint például az aprószulák – csökkent. A domináns fajok
között állandóan magas szintet képviselnek a fehér libatop (Chenopodium album L.) és a
mezei aszat (Hunyadi és mtsai, 2011; Novák és mtsai, 2011).
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Kémiai gyomszabályozás nélkül szinte elképzelhetetlen napjaink jövedelmező kukoricatermesztése. A korábban domináns preemergens beavatkozásokat napjainkra felváltották a korai posztemergens illetve a posztemergens kijuttatások (Puskás, 2016). Ennek
egyik magyarázata, hogy Magyarországon az EU-csatlakozást követően számos gyomirtó
hatóanyag visszavonásra került (Molnár és mtsai, 2012), másrészt a klímaváltozás miatt
kiszámíthatatlan az időjárás. A bemosó csapadék hiánya esetén a preemergensen illetve
korai posztemergensen kijuttatott herbicidek hatékonysága nem megfelelő (Czepó, 2013;
Puskás, 2016).
A Kárpát-medencei kukoricakultúrák kártevőközössége
A kukorica géncentruma Latin-Amerika északi régiója. E biológiai tényből adódóan a
kukoricának jóval több kártevője ismert az amerikai kontinensen, mint Európában. A polifág
rovarok [cserebogarak (Scarabaeidae: Cyclocephala, Popillia) stb.; pattanóbogarak
(Elateridae: Agriotes) stb.; bagolylepkék (Noctuidae: Xestia, Scotia stb.] mellett az újvilágban mintegy 38 potenciális ízeltlábú kártevőt tartanak számon, a palearktikum 15 specialista
károsítójával szemben (Keszthelyi, 2011).
A Kárpát-medencében regisztrált kártevők megjelenési, károsítási idejük alapján több
csoportba sorolhatók. Vannak az ún. fiatalkori kártevők, melyek gazdasági jellegű károkat a fejlődő, pár leveles kukoricában okoznak. Ilyen fajok a fritlégy (Oscinella frit L.),
a kukoricabarkó (Tanymecus dilaticollis Gyllenhal) és a muharbolha (Phyllotreta vittula
Redtenbacher) (Takács, 2000). A második, egyben a legveszélyesebb kártevőket magába
foglaló csoport a vegetációs kártevők, melybe az amerikai kukoricabogár (Diabrotica v.
virgifera LeConte), a kukoricamoly (Ostrinia nubilalis Hübner) és a gyapottok-bagolylepke
(Helicoverpa armigera Hübner) tartoznak. Kronológiában továbbhaladva a szeneszcens kártevők következnek, melyek az elöregedett, zömében beérett állományok károsítói. Ilyen kártevők a kukoricazsizsik (Sitophilus zeamays Motschulsky) és a mezei gabonamoly (Sitotroga
cerealella Olivier). E fajcsoportok mellett természetesen ismertek kisebb, lokális jelentőségű
kártevők, mint például a négyfoltos fénybogár (Glischrochilus quadrisignatus Say), a különböző levéltetű fajok (Rhopalosiphum spp.), a takácsatkák (Tetranychidae) vagy a vetésfehérítő fajok (Oulema spp.) (Keszthelyi és mtsai, 2008; Szeőke, 2012).
Az ezredfordulót megelőző években a rovarölő szeres állománykezelések csupán a vetőmag és csemegekukorica termesztő területek sajátossága volt. Az amerikai kukoricabogár
1995-ös magyarországi térnyerése alapjaiban változtatta meg a monokultúrára épült hazai
kukorica termesztést. Így a rovarölő szeres állománykezelések terjedni kezdtek az árukukorica termelő állományokban is. Az 1997 óta Magyarországon tömegessé váló gyapottokbagolylepke jelentős kártétele is hozzájárult a termelés bizonytalanságának növekedéséhez
(Szeőke, 2003a). Napjainkra e jelentős kártevőket, viszont egy őshonos faj, a kukoricamoly
utasította maga mögé (Szeőke, 2011). A gazdaságos árukukorica előállításhoz napjainkban
már a megfelelő agrotechnikai háttér biztosítása mellett hozzátartoznak a kártevőkkel szembeni inszekticides kezelések is (Meissle és mtsai, 2009). Bizonyos esetekben a következő
kártevők ellen szükségszerűen védekezni kell a kukoricásokban Magyarországon: kukoricabarkó, fritlégy, muharbolha, kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke, amerikai kukoricabogár
(Keszthelyi és mtsai, 2008).
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A kukorica gyomnövényeinek és kártevőinek interakciói
A legtöbb kutatás a különböző károsító fajokat önmagukban vizsgálva, azok biológiai,
kártételi, ökonómiai ismereteinek pontosabb megismerését célozza. Emellett léteznek az
adott biocönózist megismerni vágyó, a társulás alkotóelemeinek kölcsönhatásaira fókuszáló
tudományos munkák is. Több publicisztika foglalkozik a kórokozók gyomnövények segítségével történő terjedésével, a különböző gyomok vírus, baktérium és mikrogomba alternatív
gazda szerepével (Lodos, 1979; Hatcher és mtsai, 1997; Szeőke, 2003b; Pál-Fám és mtsai,
2008; 2010). Ugyanilyen párhuzam vonható a különböző haszonnövények gyomnövényei
és azok ízeltlábú károsítói között is. E kapcsolatok mind pontosabb feltérképezése segít
megérteni a táplálékként és menedékként felmerülő gyomnövények kártevő rezervoár szerepét, mely egyben magyarázatul szolgálhat egyes gradációk hátterében meghúzódó biológiai
jelenségekre is. E tanulmány a kukorica gyomnövényzete és kártevőinek tápnövény-választási ismereteinek áttekintésén keresztül kíván rávilágítani a gyomok elleni küzdelem kártevő gyérítő aspektusaira, hozzájárulva így az alkalmazott növényvédelem hatékonyságának
növeléséhez.
A gyomnövények nem csupán a tápanyagért, a vízért és a fényért történő versengéssel
okoznak termésveszteséget a kultúrnövényekben, hanem mint menedékhely, alternatív táplálékforrások a kártevők túlélését segítik, esetleg tömegszaporodását is kiválthatják (Béres és
mtsai, 2000). Az 1. táblázat tartalmazza a kukorica fontosabb kártevőit, ill. azok gyom-gazda
növényeit esetleges fitofág-gazdanövény kapcsolatuk összefüggésében.
Látható, hogy a kukorica jelentősebb gyomnövényei az esetek többségében több kártevő
táplálékforrásaként is felmerülnek. Kevesebb azon gyomok száma, melyek csupán 2, esetleg
3 kártevő alternatív gazdájaként említhetők. Mind az egy-, mind a kétszikű gyomok között
vannak olyan fajok, melyek 7, akár 8 kukorica kártevő gazdanövényei is lehetnek. Különösen igaz ez a különböző muhar-, és köles fajokra, illetve az árvakelésű napraforgóra. E gyomnövények kukoricában regisztrált jelenléte kifejezetten rovarkártételre hajlamosító tényező.
Kevésbé igaz ez az állítás a fenyércirokra és a csicsókára, melyek közeli rokonságban vannak
a fent említett gyomnövényekkel.
Az egyszikűek osztályán belül az évelőket megelőzve a magról kelő gyomok (kakaslábfű,
muhar- és köles fajok) kártevő rezervoár szerepét kell még kiemelni. Természetesen ez a
kukoricával való közeli rokonsággal magyarázható. A kukoricát károsító egyszikű tápnövény
preferenciájú ízeltlábúak között az oligofág fajok [egy növénycsaládba tartozó növényekkel
táplálkoznak, jelen esetben a pázsitfűfélékkel (Poaceae) dominálnak.
A gyomösszetétel egyes kártevők megjelenésére, kártételére gyakorolt hatásai
Az egyszikű gyomborítottság az előveteményben, illetve az adott évi kukoricában hajlamosíthat a muharbolha, a fritlégy, a kukoricabarkó, a kukoricamoly, a kukoricazsizsik, a
zselnicemeggy- és a zöld kukorica-levéltetű, valamint a vetésfehérítő fajok szántóföldi kártételeinek adott évi hatványozottabb kifejeződésére.
A zömében egyszikű tápnövény-választású kártevők halmazából az amerikai kukoricabogár lóg ki, melynek lárvája bár monofág (egy tápnövényű), imágója polifág (sok tápnövényű)
pollenfogyasztó. Így a kifejlett bogár egyaránt az egy- és kétszikű tápnövényeken is megtalálható a kukorica későbbi vegetációs periódusában. Az amerikai kukoricabogár imágók a
kukorica rövid virágzását követően főként gyomnövények virágzatát keresik fel (1. ábra),
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hogy kielégítsék tápanyagszükségletüket (Jones – Coppedge, 2000), ha azonban választási
lehetőség kínálkozik, a kukoricát preferálják (Naranjo, 1991; Hill – Mayo, 1980). Alternatív
tápnövényként nemcsak gyomfajok szolgálhatnak, hanem más kultúrnövények is. A napraforgó virágzatának sárga színe vonzza az imágókat, amik annak pollenjét (Moeser – Vidal,
2004) szívesen fogyasztják, sőt a csöves virágokat is megrágják, mellyel a napraforgó vetőmagtermesztésében gazdasági kárt is okozhatnak (Németh, 2012).
1. táblázat: A kukorica fontosabb kártevői, ill. a tápnövényükként említhető fontosabb
kukoricagyomok.
Table 1: The important maize pests and those maize weeds, which can be their potential host plants

Amerikai kukoricabogár
(D. virgifera) 1, 2
Amerikai lepkekabóca
(M. pruinosa) 3, 4, 5
Fritlégy
(O. frit) 6
Gyapottok-bagolylepke
(H. armigera) 7, 8, 9
Kétfoltos takácsatka
(T. urticae) 10
Kukoricabarkó
(T. dilaticollis) 11, 12
Kukoricamoly
(O. nubilalis) 13, 14, 15
Kukoricazsizsik 16, 17
(S. zeamays)
Mezei gabonamoly
(S. cerealella) 18, 19
Muharbolha
(Ph. vittula) 20
Négyfoltos fénybogár
(G. quadrisignatus) 21
Polifág talajlakók 22, 23
(Elateridae, Scarabaeidae)
Vetésfehérítő fajok
(Oulema spp.) 24
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Zöld kukorica-levéltetű
(R. maydis) 25, 26, 27
Zselnicemeggy-levéltetű
(R. padi) 26, 27
Σ
i

1

4

6

5

4

7

6

tarackbúza (E. repens)

szerbtövis fajok (Xanthium spp.)

sövényszulák (C. sepium)

selyemmályva (A. theophrasti)

selyemkóró (A. syriaca)

parlagfű (A. artemisiifolia)

nád (Ph. australis)

napraforgó (H. annuus)

muhar fajok (Setaria spp.)

mezei aszat (C. arvense)

X

X

X

X

X

X

8
1
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Az 1. táblázat folytatása
Table 1. (Continued)
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X = csak az imágó tápnövénye; Felhasznált forrásmunkák: = Németh (2012); = Jones és Coppedge (2000); 3
= Preda és Skolka (2011); 4 = Keszthelyi és Vanyúr (2012); 5 = Vlad és Grozea (2016); 6 = Jonasson (1977); 7 =
Firempong és Zalucki (1989); 8 = Mészáros (1993); 9 = Szeőke (2003); 10 = Yano és mtsai (1998); 11 = Sáringer
(1954); 12 = Keszthelyi és mtsai (2008); 13 = Nagy (1968); 14 = Nagy (1985); 15 = Nagy (1993); 16 = Szeőke (1996);
17
= Szeőke és Garamvölgyi (1989); 18 = Hamed és Nadeem (2012); 19 = Keszthelyi és mtsai (2016); 20 = Víg
(1996); 21 = Keszthelyi (2010); 22 = Bognár és Huzián (1979); 23 = Jenser és mtsai (1998); 24 = Szabolcs (1990); 25
= Keszthelyi (2011); 26 = Szalay-Marzsó (1962); 27 = Keszthelyi és mtsai (2009)

1. ábra: Amerikai kukoricabogarak fehér libatop (Chenopodium album) virágzatán (fotó: Vörös Géza)
Figure 1: Imagoes of western corn rootworm on flowers of white goosefoot (Chenopodium album)
(photo: Géza Vörös)
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Napjaink egyik legveszélyesebb kukoricakárosítójának számító kukoricamoly potenciális élő és táplálkozó helyeinek száma is mérsékelhető a tápnövénynek minősülő gyomfajok
szántóterületeken történő irtásával. A kártevő természetes körülmények között egyik fontos élőhelye a korábban nagyobb felületen megtalálható, bozótokkal átszőtt, ritkás égeres.
Napjainkban elsőrendű tápnövényeiként többek között a kukorica, a köles, a cirok, míg
másodrendű tápnövényeiként például a kakaslábfű említhetők. Emellett leírták károsítását
a kukoricagyomként is említhető vadkenderen (Cannabis sativa L.) is (Nagy, 1968; 1985;
1993). Meg kell jegyezni, hogy e rendkívül vagilis, és tömeges faj esetében csupán a gyomirtástól nem várható a kukoricában jelentkező kárképek mérséklése. A kukoricamoly sikeres
leküzdésének kulcsa az agrotechnikai, kémiai és biológiai védekezési módszerek hosszú távú
együttes alkalmazásában rejlik (Keszthelyi és mtsai, 2008).
A szűk tápnövény-választású levéltetvek, kukoricazsizsik, vagy fritlégy adott évi meg
jelenése, kártétele jelentősen csökkenthető az alternatív tápnövényként felmerülő gyomok
előveteményben történő irtásával. Ilyen gyomok mindenekelőtt a muhar és a vadköles fajok
(Szalay-Marzsó, 1962; Szeőke, 1996).
A polifág fajok esetében – mint a drótférgek, a cserebogár pajorok, vagy a lombszinten
károsító amerikai lepkekabóca és gyapottok-bagolylepke (2. ábra) – csupán a teljes gyom
mentesség válthat ki némi kártétel csökkentést. A talajlakó polifágok esetében külön ki kell
emelni a kukorica előveteményeinek gyommentességét is, mivel e több, akár 4–5 éves fejlődésű fajok nőstényei a tojásrakásra a növényzettel borított talajfoltokat részesítik előnyben
(Szabóné Komlósi, 2013; Szeőke, 2013). Könnyen belátható, hogy a technológiai hibának
számító, kukoricatáblában lévő évelő gyomfoltok (mezei aszat, selyemkóró, aprószulák,
fenyércirok, tarackbúza stb.) milyen jelentős polifág fenntartó szereppel bírnak (Marczali,
2015). Természetesen a teljes gyommentesség, a kiemelkedő hatékonyságú herbicides kezelések sem jelentik e kártevők teljes visszaszorítását, mivel az agrárterületek szegély biotópjainak változatos fajú növényösszetétele kiváló táplálékforrásként merülhet fel e kártevők
számára (Szeőke, 2013).

2. ábra: A gyapottok-bagolylepke lárvája szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus) virágzatán
(fotó: Balogh Péter)
Figure 2: Cotton bollworm caterpillar masticates red-root amaranth (Amaranthus retroflexus)
(photo: Péter Balogh)
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A gyomnövények bizonyos károsító ízeltlábúak esetében segíthetik azok áttelelését.
Így a következő évi kártételt biztosító károsító populáció sikeres fennmaradásához is nagy
mértékben hozzájárulnak. Azon kártevők esetében lehetnek jelentős túlélést segítő tényezők
a gyomnövények, melyek a károsított növényi szármaradványokban, szövetekben telelnek
át. A kukoricakártevők halmazából ilyenek a kukoricamoly és a fritlégy. A moly kifejlett
lárva, míg a légy szintén lárva, ritkább esetben báb alakban áttelelő fajok (Jenser és mtsai,
1998). Így e kártevők kártételeinek adott évi kifejeződését különösen elősegíthetik a különböző köles- és muhar fajok (Jonasson, 1977; Nagy, 1993). E növények mechanikai gyomirtása, kiirtása a kukoricatáblákból csökkenti e jelentős kártevők áttelelő populációinak
egyedszámát.
Az idegenhonos kártevők – az amerikai kukoricabogár, az amerikai lepkekabóca, a gyapottok-bagolylepke, a kukoricazsizsik, a négyfoltos fénybogár és a zöld kukorica-levéltetű
– szántóföldi kártételei, európai szintű terjedése sajnos nem fékezhető meg csupán a tápnövényként felmerülő gyomok pusztításával. E kártevők sikere kiemelkedő ökológiai plaszticitásuk mellett elsősorban a világviszonylatban elterjedt, iparszerű kukoricatermesztés
kialakulásával magyarázható (Kozár, 1997; Ripka, 2010; Keszthelyi, 2011).
Összességében csupán a kukorica gyomirtásának sikerétől nem várható a kukorica állományok kártevő mentesítése. A hatékony, mindenekelőtt a magról kelő egyszikű gyomkonkurencia kiiktatását szem előtt tartó technológiák, azonban mindenképpen hozzájárulhatnak
a kukoricában jelentkező kárképek csökkenéséhez. Ezért célszerű – a helyi csapadékviszonyokat figyelembe véve – a magról kelő egyszikű gyomnövényekkel erősebben fertőzött
táblákon az egyszikű gyomnövényekkel szemben hatékonyabb és megfelelő tartamhatást
biztosító preemergens vagy korai posztemergens kezeléseket választani.
A jövőben érdemesnek tartjuk a kártevők által okozott biológiai értékcsökkenés tanulmányozását a gyomgazda növényeken, illetve a polifág kukorica kártevők tápnövényválasztási
preferenciájának vizsgálatát.
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GYOMBIOLÓGIA ÉS ÖKOLÓGIA
Konvencionális és ökológiai termesztésű olajtökkultúrák
gyomnövényzetének összehasonlítása
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Összefoglalás
A jelen tanulmány célja az volt, hogy megvizsgáljuk a hazai konvencionális és ökológiai termesztésű olajtökvetések gyomviszonyait, és arra a kérdésre keressük a választ, hogy
vajon van-e különbség a két gazdálkodási rendszer gyomflórájában. Ennek érdekében, az
országos olajtök gyomfelvételezési adatbázisunkból kiválasztottuk azokat az ökológiailag
művelt táblákat, melyek közvetlen közelében konvencionális vetéseket is felvételeztünk.
Így, összesen 44 db szántót hasonlítottunk össze, melyeknek fele ökológiai (22), fele pedig
konvencionálisan művelt terület (22) volt. Felvételeinkben összesen 111 gyomosító növényt
regisztráltunk. Az összesített gyomborítások vonatkozásában nem sikerült agronómiai szem
pontból interpretálható lényeges különbséget kimutatnunk a két gazdálkodási rendszer
között. Az egyes fajok tekintetében, csak a Hibiscus trionum, az Amaranthus powellii és a
Xanthium italicum borítási értékeinek összehasonlítása tárt fel szignifikáns eltéréseket, mindhárom jelentősen nagyobb térfoglalással szerepelt egyes ökológiailag művelt vetésekben.
Kulcsszavak: olajtök, konvencionális gazdálkodás, biológiai gazdálkodás, gyomflóra

The comparison of weed flora between organic and conventional
oil pumpkin fields
TAMÁS KOLEJANISZ – ÁKOS SZILÁGYI – PÉTER KARÁCSONY – GYULA PINKE
Faculty of Agricultural and Food Sciences, Széchenyi István University, Mosonmagyaróvár
Summary
The purpose of this research was to study the weed composition of oil pumpkin fields in
conventional and organic production in Hungary and to assess the differences between the
two production systems. In total, we compared 44 fields, the half of them was organic (22)
and the other half was conventional (22) fields. In our surveys we registered 111 weed species. In terms of total weed cover there were not any significant differences between the two
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management systems but certain species, like Hibiscus trionum, Amaranthus powellii and
Xanthium italicum had significantly larger cover values in some organically managed fields.
Keywords: oil pumpkin, conventional agriculture, ecological agriculture, weed flora

Bevezetés és irodalmi áttekintés
Az olajtök Cucurbita pepo L. subsp. pepo var. styriaca Greb. a legértékesebb a tökfélék közül, a kinyerhető olaja miatt. Európában a termesztése hozzávetőlegesen 100 évvel
ezelőtt indult meg. Magyarországon a XX. században erősödött fel a térnyerése, a ’70-es
évektől kezdődően a háztáji termesztés mellett a nagyüzemi gazdálkodásban is megtalálható.
Gyógy- és élelmezési szerepe folyamatosan növekszik és olajából számos fontos gyógyszer
készül. Nagy területre kiterjedő gyökérzete miatt szárazságtűrése kiemelkedő és vízigénye
mérsékelt. Herbicidekre érzékeny, valamint nehézfém-akkumulációra hajlamossá válhat. Jó
az alkalmazkodóképessége, ezért extenzív és intenzív termesztési körülmények közé is jól
beilleszthető. Mind nagyüzemben, mind háztáji gazdálkodásban, vagy ökológiai termesztésben is van létjogosultsága (Antal, 2005; Borbélyné – Kutasy, 2012; Farkas – Csenky, 2015;
Madai – Lapis, 2016).
A legfontosabb növényvédelmi probléma az olajtökben a gyomosodás. Korábbi irodalmi adatok szerint a leggyakoribb gyomfajok az olajtökben a következők: mezei acat
(Cirsium arvense), csattanó maszlag (Datura stramonium), fehér libatop (Chenopodium
album), szerbtövis fajok (Xanthium spp.), parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), kakaslábfű
(Echinochloa crus-galli), apró szulák (Convolvulus arvensis) és a selyemmályva (Abutilon
theophrasti). A gyomszabályozás tekintetében a legkomolyabb probléma az olajtök termesztésben az állomány korai kigyomosodása. A kultúra kezdeti fejlődését gátolja, ill. vírusok és
egyéb károsítók kiindulási pontja lehet a korán kifejlődő gyomnövényzet, mely más kultúrákhoz viszonyítva nagyobb terméscsökkenést okozhat. A július hónap végétől felnövekvő
gyomállomány a termés csökkenésére már általában nincs hatással, sőt takarásával még
védelmet is nyújthat a napégéssel szemben. Más kérdés, hogy növeli a talaj gyommagkészletét, illetve kedvezően hat a mezei rágcsálók betelepülésére, tehát kerülendő a kései gyomosodás kialakulása is (Farkas, 2015a; b).
Az olajtök gyomszabályozását tekintve nagyobb hangsúlyt kap az agrotechnikai védekezés, mint a kémiai. Ez több okra vezethető vissza. Az egyik az, hogy az olajtök igen érzékeny
a herbicidekre, valamint az ilyen és ehhez hasonló kiskultúrákra a gyártók kevésbé kezdeményezik a növényvédő szerek engedélyeztetési eljárását, így a felhasználható szerek tárháza
is csekély. Egy másik ok az, hogy az olajtök fő termékének felhasználása gyógyszerként
vagy gyógyélelmiszer alapanyagként is lehetséges, így előtérbe kerül az ökológiai termesztés. Harmadik okként felhozható, hogy az olajtök kései vetésű, tág térállású kultúra, melynek
sokáig nincs gyomelnyomó képessége, viszont mechanikai eszközökkel könnyen elvégezhető a gyomirtás, valamint a gyakori talajmozgatással kiváló talajállapot érhető el, melyre
kimondottan igényes növény az olajtök (Farkas-Csenky, 2015; Farkas, 2015b; Håkansson,
2003).
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Anyag és módszer
A gyomfelvételezést 2015 és 2016 nyarán végeztük, szántónként 4 db 50 m2-es mintatéren, közvetlen százalékos borításbecsléssel. Mindösszesen 180 vetést vizsgáltunk meg
hazánk olajtöktermesztő körzeteiben (Pinke és mtsai, 2016b). Ebből az adatbázisunkból – a
jelen összehasonlító tanulmányhoz – kiválasztottuk azokat az ökológiailag művelt szántókat,
melyek közvetlen közelében konvencionális vetéseket is felvételeztünk. Így, összesen 44 db
szántót hasonlítottunk össze, melyeknek fele ökológiai (22), fele pedig konvencionálisan
művelt terület (22) volt. Az adatok felhasználásával kiszámoltuk a gyomfajok átlagborítását,
amely alapján rangsoroltuk őket mindkét gazdálkodási típusban.
Ezután a két gazdálkodási mód összesített átlagborítási adatait összehasonlítottuk a
Kruskal-Wellis statisztikai próba és a Dunn poszt-teszt segítségével. Azért alkalmaztunk
nem-paraméteres próbát, mert az adatok nem normáleloszlást vettek fel, ill. a szórások átlagai statisztikailag különböztek. Tehát, ebben az esetben a szegélyt belefoglalva a táblánkénti
4 db minta átlagai adtak ki egy adatsort. A statisztikai próba pedig ezen adatsoroknak az
átlagait hasonlította össze, tehát egy átlagos összesített gyomborítást kaptunk szántóként,
és az ezek közti különbségeket próbáltuk feltárni a két gazdálkodási mód vonatkozásában.
Továbbá kíváncsiak voltunk arra is, hogy mely gyomfajok átlagborításai mutatnak szignifikáns különbséget a két gazdálkodási típus között. Ebben az esetben a szegély adatait
kihagytuk a vizsgálatból, mert a szegélyben jelentősen eltérhet a gyomborítottság, amely
torzíthatja a végeredményt. Ezt a vizsgálatot szintén a Kruskal-Wellis statisztikai próba és
a Dunn poszt-teszt segítségével végeztük, hiszen ebben az esetben sem mutattak normáleloszlást az adatok, valamint a szórások átlagai ebben az esetben is statisztikailag különböztek. A statisztikai próba és poszt-teszt jellegéből adódik, hogy adott gyomfaj esetén minden
egyes terület átlagborítását összehasonlította a program, nemcsak az egymás közelében lévő
konvencionális és ökológiai olajtök vetések borítási átlagait, így nem kellett külön-külön a
táblapárokat összevetni.
Az elemzésbe bekerült táblapárosok Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén és Vas megyékből származtak. Az érintett gazdálkodók mind futó, mind bokrosodó fajtákat használtak.
A következő olajtök fajták fordultak elő: Robert, Armin, Gleisdorfi, Rusztikal, Szentesi,
Oliva, és Slovenka Golica. A táblaméretek a 0,3 ha-tól egészen az 55 ha-ig terjedtek. A vetések április 18. és május 22. között történtek meg. Ökológiai gazdálkodásban természetesen
nem juttattak ki műtrágyát a gazdálkodók, de a konvencionális művelésben sem volt kimondottan jellemző a műtrágyahasználat, hiszen a termelési költséget olajtök esetén általában
igyekeztek minimalizálni. Aki NPK kijuttatást nem alkalmazott, azok között volt, aki egyáltalán nem végzett tápanyag-utánpótlást, volt, aki csak szerves trágyát juttatott ki és volt,
aki csak nitrogénnel pótolta azt. A sortávolság a 70 cm és a 150 cm között változott, míg
a tőtávolság esetén ez 28 cm és 90 cm közé esett. A vegyszeres kezelések még a konvencionális művelésben sem voltak gyakoriak. Ha alkalmaztak herbicidet, akkor a következő
hatóanyagokat használták fel az általunk megkérdezett gazdálkodók presowing technológiában: glifozát (pl. Fozat 480), preemergens technológiában: klomazon (Command 48
EC), S-metolaklór (Dual Gold 960 EC), linuron (Nuflon, Afalon Dispersion), klomazon +
linuron (Lingo), valamint dikamba + triaszulfuron (Lintur 70 WG) és glifozát (pl. Fozat
480); míg posztemergens technológiában (a sorközök kezelésére): glifozát (pl. Fozat 480).
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Eredmények
Felvételeinkben összesen 111 gyomosító növényt regisztráltunk. A hagyományos vetésekben a következő fajok kerültek az öt legnagyobb borítású gyomfaj közé: Echinochloa
crus-galli (3,8%), Chenopodium album (3,7%), Setaria pumila (2,4%), Datura stramonium
(2,2%), Convolvulus arvensis (1,8%). Ezzel szemben az ökológiai gazdálkodásban az első
öt legfontosabb gyomfaj a Hibiscus trionum (5,6%), az Echinochloa crus-galli (4,2%), az
Amaranthus powellii (2,9%), az Ambrosia artemisiifolia (2,6%) és a Convolvulus arvensis
(2,3%) volt. Mindkettő gazdálkodási módot figyelembe véve hét közös taxon szerepelt a legnagyobb borítású tíz gyom között, ezek a következők: Ambrosia artemisiifolia,
Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Datura stramonium, Echinochloa crus-galli,
Hibiscus trionum és Setaria pumila (1. táblázat).
A Kruskal-Wellis teszt és a Dunn poszt-teszt alkalmazásával való összehasonlítás feltárta, hogy a két eltérő gazdálkodási mód összesített átlagborítása között nem mutatható ki
szignifikáns különbség (KW = 41,826, P = 0,5222). A fajok szerinti összehasonlítás ezzel
szemben rámutatott, hogy az Amaranthus powellii, a Hibiscus trionum és a Xanthium
italicum borítási értékei között szignifikáns különbségek mutatkoztak a két gazdálkodási
mód között (1–3. ábrák).
1. táblázat: A vizsgált olajtökvetések 20 legfontosabb gyomnövényének átlagos borítási értéke
és borítás szerinti rangsora a hagyományos és ökológiai gazdálkodásban
(A legfontosabb 10–10 gyomnövény adatai vastag betűvel szedve)
Table 1: The twenty most important weed species of the surveyed oil pumpkin fields
with their cover values and rankings
Ökológiai
Fajok

Konvencionális

Átlagborítás
(%)

Borítás szerinti
rangsor

Átlagborítás
(%)

Borítás szerinti
rangsor

Abutilon theophrasti

0,890

14

0,374

17

Amaranthus powellii

2,921

3

1,006

11

Amaranthus retroflexus

0,938

12

1,800

6

Ambrosia artemisiifolia

2,626

4

1,700

7

Calystegia sepium

0,140

26

0,584

15

Chenopodium album

1,928

7

3,703

2

Chenopodium polyspermum

0,252

19

1,375

9

Cirsium arvense

0,688

15

0,548

16

Convolvulus arvensis

2,344

5

1,867

5

Datura stramonium

1,214

9

2,225

4

Digitaria sanguinalis

0,067

33

0,674

14

Echinochloa crus-galli

4,286

2

3,808

1

Elymus repens

0,521

16

0,114

28

Equisetum arvense

0,022

45

0,244

19

Kolejanisz Tamás és mtsai: Konvencionális és ökológiai termesztésű olajtökkultúrák ...

37

Az 1. táblázat folytatása
Table 1. (Continued)
Ökológiai
Fajok

Konvencionális

Átlagborítás
(%)

Borítás szerinti
rangsor

Átlagborítás
(%)

Borítás szerinti
rangsor

Galinsoga parviflora

1,112

11

0,231

20

Helianthus annuus

1,199

10

0,161

23

Hibiscus trionum

5,626

1

1,250

10

Persicaria lapathifolia

0,926

13

1,635

8

Polygonum aviculare

0,170

20

0,120

26

Portulaca oleracea

0,298

17

0,144

24

Setaria pumila

1,954

6

2,423

3

Solanum nigrum

0,117

30

0,373

18

Sorghum halepense

0,067

34

0,775

13

Symphytum officinale

0,287

18

0,057

32

Xanthium italicum

1,818

8

0,834

12

1. ábra: Az Amaranthus powellii átlagborítása az egyes mintaterületeken (a ***-gal jelölt átlagok eltérnek
a többi átlagtól p < 0,05 szinten). B = biotermesztés, K = konvencionális gazdálkodás
Figure 1: The mean cover values of Amaranthus powellii in each sampled field (*** indicate significant
differences at p < 0.05 level). B = organic; K = conventional farming
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2. ábra: A Hibiscus trionum átlagborítása az egyes mintaterületeken (a ***-gal jelölt átlagok eltérnek
a többi átlagtól p < 0,05 szinten). B = biotermesztés, K = konvencionális gazdálkodás
Figure 2: The mean cover values of Hibiscus trionum in each sampled field (*** indicate significant
differences at p < 0.05 level). B = organic; K = conventional farming

3. ábra. A Xanthium italicum átlagborítása az egyes mintaterületeken (a ***-gal jelölt átlagok eltérnek
a többi átlagtól p < 0,05 szinten). B = biotermesztés, K = konvencionális gazdálkodás
Figure 3: The mean cover values of Xanthium italicum in each sampled field (*** indicate significant
differences at p < 0.05 level). B = organic; K = conventional farming
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Következtetések
Pinke és mtsai (2016b) szerint a legfontosabb gyomok a hazai olajtökkultúrákban
a következők: Abutilon theophrasti, Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus powellii,
Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Chenopodium
polyspermum, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Datura stramonium, Echinochloa
crus-galli, Equisetum arvense, Helianthus annuus, Hibiscus trionum, Persicaria
lapathifolia, Setaria pumila és Xanthium italicum. A mi vizsgálataink részben átfednek az
imént felsorolt fajokkal, annyi különbséggel, hogy amíg Pinke és mtsai (2016b) az országos átlagborítás alapján első helyen a Chenopodium album-ot jelölik meg, addig a mi vizsgálatainkban az ökológiai gazdálkodásban az első a Hibiscus trionum, a konvencionális
gazdálkodásban pedig első helyre került az Echinochloa crus-galli. Jelen tanulmány első
20 gyomfaj átlagborítási értékei nagyságrendileg nagyon hasonlóak Pinke és mtsai (2016b)
átlagborítás értékeivel (1. táblázat), és a fajlistát tekintve, jelentős átfedés tapasztalható
a legutóbbi országos gyomfelvételezés nyárutói kukoricavetések legfontosabb 20 gyom
növényével is (Novák és mtsai, 2011).
A két gazdálkodási mód összehasonlításában statisztikai különbség nem mutatkozott az
összesített átlag-gyomborítások között. Mindez abból következhet, hogy az olajtök esetén
az ökológiai és a konvencionális gazdálkodás nem különül el markánsan, ahogyan azt a
gazdákkal készített interjúk során is tapasztaltuk, illetve a szakirodalomban is olvasható.
Ugyanis, még a konvencionális olajtök termesztők sem, vagy alig használnak műtrágyát és
növényvédő szert, valamint a vegyszeres kezelések inkább tűnnek ad hoc jellegűnek, mint
előre megfontoltnak. Ebből következően a gyomviszonyok sem különbözhetnek jelentősen
egymástól, hiszen a termesztéstechnológia nagyon hasonló a két gazdálkodási mód esetén
(kivételt képeznek ez alól a speciális termőhelyek/esetek). Nem beszélve arról, hogy a használható vegyszerek köre is szűk tartományban mozog, ellentétben az általánosságban sokkal
intenzívebben művelt kultúrák szerkínálatával (Dorner – Zalai, 2009; Zalai és mtsai, 2014).
Továbbá, ahogyan azt a szakirodalmi áttekintésben tárgyaltuk, az olajtök igen érzékeny a
herbicidekre, így a kémiai gyomszabályozás szerepe kevésbé jelentős.
Az egyes gyomfajok tekintetében is elvégeztük az átlagborítások közötti összehasonlítást,
ahol már mutatkoztak eltérések, azonban a legtöbb taxon esetében nem észleltünk szignifikáns különbséget. Három gyomfaj mutatott értékelhető különbséget az átlagos gyomborítottság alapján az általunk vizsgált olajtökkultúrákban: a karcsú disznóparéj (Amaranthus
powellii), a varjúmák (Hibiscus trionum) és az olasz szerbtövis (Xanthium italicum), melyek
mindegyike szignifikánsan magasabb gyomborítást ért el egyes ökológiailag művelt szántóföldeken. Ez az eredményünk összhangban van Dorner és mtsai (2011), valamint Zalai és
mtsai (2014) észrevételeivel, miszerint ezek a fajok más hazai, ökológiailag művelt vetésekben is jelentősebb borítást értek el.
Köszönetnyilvánítás
A kutatást az OTKA K111921 pályázat támogatta. A publikációt az EFOP-3.6.1-16-201600017 „Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és
technológiai transzfer fejlesztése, mint az intelligens szakosodás eszközei a Széchenyi István
Egyetemen“ projekt támogatta.
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KONFERENCIÁK
XVII. Növényvédelmi Fórum
Keszthely 2017. január 18–20.
2017. január 18–20. között 27. alkalommal került megrendezésre a Növényvédelmi
Fórum Keszthelyen. A korábbi évek hagyományainak megfelelően a háromnapos rendezvényen számos szakmai programon vehettek részt az érdeklődők.
A prekonferencián Dr. Gáborjányi Richard professzor urat köszöntöttük 75. születésnapja
alkalmából. A szerda délutáni program keretében került sor Dr. Horváth József „Biofilia:
Gondolatok a fenntarthatóságról és a fennmaradásról” és Dr. Pintér Csaba – Dr. Kazinczi
Gabriella „Gyommagfotók” c. könyveinek a bemutatására. Ezt követően a Georgikon 220
éves történetéről hallhattunk előadást és az érdeklődők megtekinthették a Georgikon Kar
kezelésében lévő Szendrey Júlia emlékszobát.
A csütörtöki napon a konferenciát a Pannon Egyetem rektora Dr. Gelencsér András
professzor úr személyesen nyitotta meg, majd Dr. Polgár J. Péter a Georgikon Kar dékánja
köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően került sor plenáris előadásokra. Dr. Barna Balázs
akadémikus előadásában a növények élettani állapotának hatása a nekrotróf és a biotróf kórokozó fertőzésekre adott válaszaira terület kérdéseivel foglalkozott, majd Dr. Szőcs Gábor a
„Feromonkutatás: Mit hoz a holnap?” c. előadásában a kémiai rovarökológia új hazai eredményeit mutatta be. Dr. Mesterházy Ákos akadémikus „Mi köze van a rezisztencianemesítésnek a toxinszabályozáshoz, új lehetőségek a védelemben” c. előadásában a gabonatermesztés
élelmiszerbiztonságot veszélyeztető toxintermelő kórokozói elleni védekezés kérdéskörét
tárgyalta. Dr. Kövics György előadásában rámutatott a növénykórokozó gombák rendszerezésének nehézségeire és tájékoztatást adott a nevezéktan várható változásairól.
Az ebédet követően a Növényvédelmi Fórumon 3 szekcióban (Növénykórtan, Növény
védelmi állattan, Herbológia és növényvédelmi technológia) 16 előadás került megtartásra.
Ezen szekcióülések mellett a résztvevők tudományos eredményeiket 5 poszteren mutatták be.
A tudományos és szakmai eredmények bemutatása mellett a Növényvédelmi Fórum
bővelkedett szakmai és kulturális programokban is, amelyek keretében Dr. Pintér Csaba fotóinak kiállítására került sor.
A szakember találkozón résztvevők fehér asztal mellett kötetlen formában beszélhették
meg a szakmai és kevésbé szakmai eseményeket. Ezt megelőzően a résztvevők tárlatvezetéssel megtekinthették a Balaton Múzeum állandó kiállítását.
Rendezvényünket a pénteki napon a Fórum zárta, ahová meghívást kaptak a NÉBIH, az
FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara és
Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület vezetői. A Fórumon elhangzott előadásokat követően a növényvédelmi szakemberek válaszokat kaphattak a növényvédelmet érintő aktuális szakmai kérdéseikre.
Végül az intézetigazgató, a szervezőbizottság elnöke összegezte az idei szakmai fórum
tapasztalatait, köszönetet mondott a szervezők, támogatók és valamennyi résztvevő számára,
bízva abban hogy jövőre, hasonló körülmények között újra találkozhatunk.
Dr. Takács András
Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet
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Idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos szakmai nap
FM, Budapest, 2017. január 25.
„Inváziós rendelet” született
Európában egyre nagyobb figyelmet fordítanak az ökológusok és a természetvédő szervezetek, de az egyes tagállamok kormányai is az ún. idegenhonos inváziós fajokra. Hos�szú folyamat eredményeként született meg az Európai Parlament és a Tanács idegenhonos
inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről alkotott 1143/2014/EU rendelete, melyet 2014. október 22-én fogadtak el, és 2015.
január 1-jén lépett hatályba.
Több, mint másfél év múlva, 2016. július 13-án fogadta el az Európai Bizottság az Unió
számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok fenti rendelet szerinti jegyzékének
elfogadásáról szóló 2016/1141. végrehajtási rendeletét.
A hazai jogharmonizációs folyamat első lépéseként 2017. január 1-jén lépett hatályba a
témában érintett egyes törvényeket módosító jogszabály. Az egyes törvények az idegenhonos
inváziós fajokra vonatkozón egészültek ki szabályozásokkal.
Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének
megelőzéséről és kezeléséről szóló hazai kormányrendelet – 408/2016 (XII. 13.) – 2017.
január 1-jén lépett hatályba, amelyben megtörtént a megfelelő hatóságok kijelölése is.
Ennek apropóján rendezett a Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya 2017. január 25-én 9 órától az FM Darányi Ignác termében nyílt szakmai napot az
idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével kapcsolatos szabályozási és végrehajtási kérdésekről. Tekintettel arra, hogy számos invazívnak tekintett faj okoz gondot – és a probléma fokozódására
számíthatunk – a mezőgazdaságban is, a téma nem érdektelen számunkra, „gyomosok” számára sem.
Érdiné Szekeres Rozália főosztályvezető asszony megnyitó beszédében megemlítette a
környezetvédelmi miniszterek 2002-es találkozóját, amelyen már foglalkoztak az inváziós
fajok kérdésével, de listákról még nem esett szó.
A rendelettel kapcsolatban elmondta, hogy annak révén lehetővé vált a hatóságoknál és a
minisztériumokban közel 80 fő foglalkoztatása, továbbá, hogy úgy az uniós, mint a magyar
rendelet is kifejezetten a biodiverzitásra káros fajokkal foglalkozik.
A teljes rendeletet részletesen és érthetően ismertette az idegenhonos inváziós fajokkal
kapcsolatos tevékenységek európai uniós szabályozásáról szóló előadásában Kisné Fodor
Lívia. Hallhattuk, hogy a biodiverzitás csökkenésének 2. legnagyobb okozója az Európában jelen lévő több mint 12000 idegenhonos faj.
Növényvédős, ezen belül gyomos szempontból is érdekes a rendeletnek több fejezete:
−− Az Általános rendelkezésben kapott helyet
•• az Európára veszélyes IAS jegyzék, mely
•• dinamikus lista, felülvizsgálat 6 évente
•• időközi aktualizálás lehetséges
•• uniós lista mellett lehetőség van tagállami és regionális listák létrehozására is
•• a fajokat egységes kritériumrendszer alapján vehetik fel
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−− 5. cikk II. fejezet egy része foglalkozik a bekerülési útvonalakkal (elemzés és cselekvési tervek)
−− 7. cikk: Korlátozások
−− A 8. cikk a kivételekről és a vészhelyzeti intézkedésekről (valamely faj nem listás, de
a kritériumoknak megfelel pl.)
−− III. fejezete a korai észlelésről és a gyors kiirtásról, amely feltételez egy felügyeleti
rendszert és hatósági ellenőrzést, valamint előírja a gyors kiirtás költség-haszon elemzését is
−− IV. fejezet a széles körben elterjedt IAS kezeléséről – kockázatelemzés és költség
hatékonyság
−− V. fejezet: horizontális intézkedések, melyeken belül többek közt szerepel az együttműködés és koordináció, valamint a szigorúbb nemzeti szabályok lehetősége
−− VI. fejezet: Záró rendelkezések és Átmeneti rendelkezések (pl. a listán szereplő fajok
fellelt, elterjedt egyedeivel mi legyen)
Váczi Olivér részletesen bemutatta az idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos uniós
szintű szabályozás kialakításáig vezető rögös utat, mely még a ’80-as évek elején kezdődött a
Berni Egyezménnyel, és amely út során, eljutottunk az EU Biodiverzitás Akcióterv 2010-en
keresztül a Biodiverzitás Stratégia 2020-ig, hazánkban pedig 2015-ben elfogadták A Biológiai Sokféleség megőrzése és nemzeti stratégiája 2015–2020 akciótervet.
A januárban elfogadott hazai rendeletről címszavakban az alábbiakat emelte ki:
•• nincs címzett anyagi forrás
•• LIFE-ban IAS kiemelt téma
•• felülről nyitott, a tagországi beleszólás biztosított
•• regionális és tagországi jegyzékek létrehozásának lehetősége
•• a megelőzés elve a hangsúlyos (új IAS-k fókuszban)
•• kezdeti lista alkotására 1 év áll rendelkezésre
Megtudtuk, hogy az uniós jegyzékalkotás 2016. 08. 03-tól él, és hogy az első jegyzékbővítés folyamatban van, melynek során csak a magas támogatású IAS maradhat benn. A cél,
hogy a lista dinamikus és gyorsan változtatható legyen, de ezeket a törekvéseket a tagállamok
akadályozhatják. Németország például teljesen ellene volt az ily módon összeállított listának.
Varga Ildikó elmondta, hogy a jogharmonizációval, a hazai rendelet megalkotásával az
volt a cél, hogy egységes, minden tevékenységi kört lefedő szabályozást alkossanak. Első
lépésként 6 ágazati törvényt módosítottak, melyek 2017. jan. 1-jén léptek hatályba. Ennek
eredménye az önálló, inváziós bírság bevezetése a természetvédelemben. Az országos illetékességgel első fokon eljáró természetvédelmi hatóság a PMKH Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály.
A szünetben elhangzott néhány, az emberi egészségre vonatkozó (konkrétan parlagfű) valamint mezőgazdasági jellegű kérdés is. Sokan úgy távozhattak, hogy hiányérzetük maradhatott,
mert a válaszadó nem tudta a kérdezők nyelvén kifejezésre juttatni: itt és most biodiverzitási
szempontok a hangsúlyosak, a rendeletben az egyéb területekről nincs szó.
A kerekasztal beszélgetést Czirák Zoltán nyitotta meg színes, szórakoztató, ugyanakkor
rendkívül értékes bevezető előadásával. Rögtön olyan kérdésekkel indított, amelyek borzolhatták a kedélyeket: Mondjunk le a nem őshonos fajok tartásáról? Iktassuk ki a vadgazdálkodásból pl. a muflont, a halgazdálkodásból a horgászatban jelentős fekete sügeret, a
mezőgazdasági termelésből a kukoricát, napraforgót? Háziállataink közül nem őshonos pl.
a juh, a prémtermelésben a pézsmapocok. A fehérakác esetét is mindenki ismeri. Felhívta a
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figyelmet arra, hogy a brit szigeteken 45 ezer nem szobanövény faj található a kertészetekben, így azok mind potenciális IAS-k. A hobbiállattartás is kockázati tényező, tipikus példa
többek között az elszaporodó szürkemókus és az ékszerteknős is (ez utóbbiból a Naplásból
és a Feneketlen tóból évente 5–6000 darabot fognak ki, az olaszországi Valenciában ez a
szám 250 000). Hovatovább „…az ember egy inváziós faj, amely szép lassan benépesítette
a Földet…”
A kerekasztal beszélgetés felkért hozzászólói voltak: Csörgits Gábor, Földművelésügyi
Minisztérium, Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály; Cs. Tóth Attila, Pest Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerbiztonsági, Földművelésügyi, Növény- és Talajvédelmi és Erdészeti
Főosztály; Vértes Csabáné, Földművelésügyi Minisztérium, Mezőgazdasági Főosztály;
Bordács Sándor, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Növénytermesztési és Kertészeti
Osztály; Márkné Deák Szilvia, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Növénytermesztési
és Kertészeti Osztály; Gábriel Géza, Földművelésügyi Minisztérium, Élelmiszerfelügyeleti
Főosztály; Nagy Frigyes Vince, Földművelésügyi Minisztérium, Erdészeti és Vadgazdál
kodási Főosztály.
A hozzászólásokból:
Több gyomos kollégánk szokott horgászni. Az ő figyelmüket hívnám fel arra – ahogy
Csörgits Gábor elmondta –, hogy előírás van a zsákmány áttekintésére. Amennyiben nem
őshonos, inváziós faj akad a horogra, azt nem engedhetik vissza (jelenleg az EU-s IAS listán
szereplő két faj a kínai (gyöngyös) razbóra és az amurgéb).
Gábriel Géza a karantén és a zárlati károsító fogalmának tisztázására tért ki. A karantén
károsítókat „tűzzel-vassal irtani kell” (2000/29/EK irányelv). Felhívta a figyelmet arra, hogy
a burgonyabogár sem inváziós faj a rendelet értelmében, és hogy a kukoricabogár elleni
karantén 2013-ban megszűnt. A növényegészségügyi intézkedések elsődleges feladatai a
karantén fajok tekintetében a bekerülésre és a visszaszorításra vonatkoznak. Amennyiben az adott területeken nem járunk sikerrel, beépülnek a növényvédelmi gyakorlatba, mint
a példában említett két faj.
Vértes Tímea kiemelte a vetőmagtermesztési kérdéseket a rendelet kapcsán (7. cikkely).
IAS esetén a forgalomba hozatal, a szaporítás-nevelés és termesztésre kibocsájtás tilos.
A biodiverzitás megőrzésének szempontjából kiemelt jelentőségűek az erdők. Erdészetben, erdészeti növényvédelemben érintett kollégák számára Bordás Sándor közölt hasznos és
figyelembe veendő információkat.
•• A fajtakísérletek és fajtaelismerés tekintetében kihangsúlyozta a hatósági felelősséget,
kiemelte az energiaültetvények kérdését (császárfa), valamint, hogy a vizsgálati módszertant is felül kell vizsgálni.
•• A szaporítóanyag-előállítás és forgalmazás tekintetében gondot jelent, hogy ágazatonként eltérő a fajlista. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem tehetek semmit
az ágazatomban megjelenő olyan faj ellen, amelyről tudom, hogy idegenhonos inváziós faj, valamely IAS listán szerepel, ugyanakkor az én ágazati listámon nincs rajta.
Továbbá, ha egyik ágazati listán sem szerepel egy IAS, az az uniós szabályozás
szerint dísznövény listára kerül, amelyre viszont nincs szabályozás, nincs kontroll!
•• Erdősítésre vonatkozóan elkészült a lista.
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•• Ültetvényekre hazánkban is van, illetve készül fajlista, azokat a fajokat tartalmazza,
amelyek engedélyezettek. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy az EU-ban másutt nincs
szabályozás a kritikus kérdésekben, pl. az energiaültetvényekre vonatkozóan.
•• Kiemelte a gazdálkodói felelősséget, a jogszabálykövető magatartás szükségességét.
M. Deák Szilvia tovább boncolgatta az „oxyfa” néven nagy népszerűségnek örvendő
császárfa kérdését. 2013-ban tejfölöspohárból kerültek előnevelésre konténerbe a kísérleti
alanyok, majd innen szabadföldbe. A konténerek helyén mind a hat kísérletben szereplő fajta
kihajtott a beszakadt gyökerekből.
Nagy Frigyes felhívta a figyelmet arra, hogy intenzíven terjedő fafajaink általában pionír
jellegű tulajdonságokkal bírnak. Az erdésznek két eszköze van erdei védelmére: a fűrész
és a zárt erdő. Külön kitért a fásításokra, ahol probléma lehet, hogy az erdész nem ismeri a
kritikus fajokat (bálványfa, ezüstfa). Megemlítette, hogy a hazai 2002-es erdőtörvény Európa
legszigorúbb erdészeti törvénye, amelynek módosítása folyamatban van, hatálya az ültetvényekre is ki fog terjedni. Az ún. „talált erdők”-ről szólva elmondta, hogy sok az ilyen akácos,
ezeket mind nyilvántartásba kellett venni. Az erdő kritériumai szerint erdőknek tekinthetők,
de kezelni, kivágni a természetvédelemmel együttműködve kell.
Az ebédszünetet követően ismét színes, informatív, elgondolkodtató előadásokat
hallhattunk.
Kiemelendő Botta Dukát Zoltán: Idegenhonos inváziós fajok terjedési útvonalai, idegenhonos inváziós növényfajok szabályozási lehetőségei című előadása, amely sok-sok
számadattal érzékeltette a probléma jelentőségét. Például a szárazföldi inváziós növények
46%-a szándékos betelepítéssel került Európába (55% dísznövény, 21% erdészeti, 18%
egyéb faj, 6% botanikus kert). Nem szándékos betelepítéssel 33%, spontán terjedés útján a
fajoknak mindössze 1%-a jutott be a kontinensre. Az IAS-ek terjedésének megelőzéséről,
a szándékos behurcolás szabályozásáról, az EU-s IAS listáról, mint fekete listáról beszél,
amely egyértelműen tilt. Hátránya, hogy „ami nem tilos, az szabad”, „ami nincs rajta, arra
nem vonatkozik szabály”. Emiatt folyamatos ellenőrzést, frissítést igényel, ami államigazgatásilag akár nyűgnek is tekinthető… Javasolja egy ún. fehér lista létrehozását: minden
kerüljön rá, amiről bebizonyosodik, hogy nem veszélyes. Ehhez tegyük hozzá, hogy mindent
tilos behozni, kivéve a fehér listás fajokat. Államilag azt kell szabályozni, hogy mi hozható
be, milyen kritériumok alapján, milyen vizsgálatokat követően. Minden más faj ún szürke
listára kerülne. Az értékelés szempontjairól megemlíti, hogy van az ausztrál veszélyességi
pontszámhoz hasonló értékelő rendszerünk. A véletlen behurcolások megakadályozására tett
intézkedések közül szintén ausztrál példát hoz: ott a reptereken nyilatkozni kell, mikor jártunk utoljára farmon, most is az a cipő van-e rajtunk, kipucoltuk-e időközben, ételt se ki, se
be… A korai felismerés és beavatkozás kérdése a gyomos társadalom számára evidencia.
Botta-Dukát Zoltán is kiemelte, hogy meg kell győzni a döntéshozókat arról, hogy most még
nincs nagy baj, de lesz…
Kézdy Pál az Inváziós növény- és állatfajok előfordulása, hatása és kezelése hazai és
európai védett területeken – egy internetes felmérés eredményeiről szóló előadásában arról a
kutatásról számolt be, amelyet egy korábban, Európában alkalmazott módszer szerint végeztek el, és amely felmérésben országos védettségű és Natura 2000 területek kezelői, szám
szerint 73 kolléga vett részt. A kérdőívek feldolgozásából kapott adatok az előadás anyagában megtekinthetők.
Egyetlen gondolatot emelnék ki, herbológus szemmel: a felmérés szempontjait figyelembe véve hazánkban az 5 legsúlyosabb gondot jelentő faj jelentőségük csökkenő sor-

46

Magyar Gyomkutatás és Technológia 2017. 18. évf. 1. sz.

rendjében: akác, selyemkóró, bálványfa, ezüstfa, magas aranyvessző. Ezeket követi a
gyalogakác, zöld juhar, kanadai aranyvessző, amerikai kőris, nyugati ostorfa, és a parlagfű.
Gálhidy László Nemzetközi és hazai tapasztalatok az idegenhonos inváziós fajok elleni
fellépésben, a társadalmi szereplők közötti együttműködés lehetőségei c. előadásában említette az Európai műhelytalálkozó az özönnövények elleni védekezésről (2016. ápr. 25.)
tanácskozást.
Kiemelte a különböző szereplők közti párbeszéd szükségességét az Erzsébet híd lábánál
álló bálványfa példáját hozva, amely magjai minden évben beterítik a Gellért-hegyet. Ezzel
kapcsolatban azt is megemlíti, hogy a kommunikáció sem könnyű. Hogyan tegye érthetővé
egy zöld szervezet, hogy valamit ki kell irtani?
Hangsúlyozottan beszélt a különböző szereplők közös fellépésének szükségességéről
(kormány, önkormányzatok, civil szervezetek, magánszemélyek). Tőle tudhattuk meg, hogy
a kudzu Olaszországban és Svájcba jelen van!
Bokor Veronika és Marczin Örs Az idegenhonos inváziós fajok elleni fellépés finanszírozási kérdései témában elmondták, hogy milyen lehetőségek vannak a KEHOP és VEKOP
valamint a LIFE keretein belül.
A program zárásaként kérdésekre, hozzászólásokra kaptunk lehetőséget. Ennek keretében
szólíttattak meg a kutatók is. Számítanak a munkánkra, az együttműködésre. Itt jegyzem
meg, hogy nagyon kevesen – ha jól láttam –, csak hárman képviseltük a gyomos szakmát.
Pedig teljesen világos, hogy nekünk is feladatunk van ezen a területen. Ezért bátorkodtam
jelezni – reagálva Czirák Zoltán megjegyzésére („azon legyen a hangsúly, ami még nincs
itt”) –, hogy Mosonmagyaróváron Veisz Róbert végzős növényorvos hallgató a diplomadolgozatát Északkelet-Brazíliában elterjedt invazív fajokból írja. (Ajánló: Veisz R. – Farkas
A.: 2017. Két különleges invazív faj Brazíliából – De mint tudjuk, a természet nem ismeri a
határokat. Agrofórum 70. Extra, 2017. március. p. 138–142.).
A szakmai nap programja és előadásai csakúgy, mint a fent említett jogszabályok és
rendeletek megtalálhatóak a http://www.termeszetvedelem.hu/idegenhonos-invazios-fajok
oldalon. Ajánlom a Kedves Kollégák figyelmébe.
Köszönöm Benécsné Dr. Bárdi Gabriellának, hogy a tanácskozás felhívását tartalmazó
levelet továbbította, enélkül nem születhetett volna meg ez az összefoglaló.
Dr. Farkas Anikó
Széchenyi István Egyetem,
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
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63. Növényvédelmi Tudományos Napok
Budapest, 2017. február 21–22.
A korábbi években kialakult gyakorlat szerint a Magyar Növényvédelmi Társaság a
Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Tudományos Bizottságával, valamint a
Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályával együtt szervezte
meg a Növényvédelmi Tudományos Napokat 63. alkalommal, 2017. február 21–22-én a
Magyar Tudományos Akadémia, valamint az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi, illetve Talajtani és Agrokémiai kutatóintézeteiben.
A plenáris ülés levezető elnöke Dr. Horváth József, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, a Magyar Növényvédelmi Társaság elnöke köszöntötte a konferencia résztvevőit, külön üdvözölte a nagy számban megjelent fiatal kollégákat. Kiemelten köszöntötte
Dr. Németh Tamás urat, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, az MTA Agrártudományok Osztálya elnökét, valamint Dr. Hornok László urat, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, az MTA Növényvédelmi Tudományos Bizottságának elnökét. Szintén
köszöntötte Gábriel Géza urat, a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti
Főosztály vezetőjének helyettesét.
A Földművelésügyi Minisztérium vezetése részéről Gábriel Géza köszöntötte a plenáris ülésen jelen lévő, több mint 350 fős hallgatóságot. Hangsúlyozta, hogy a növényvédelmi hatóság
és a növényvédelmi szakemberek együttműködése, valamint az integrált növényvédelmi rendszerek alkalmazása biztosítja a növényvédőszer-maradványtól mentes élelmiszerek előállítását.
A Plenáris Ülésen a szakmai előadást Dr. Tóth Miklós és Dr. Szentesi Árpád, az MTA
ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, illetve az ELTE Biológiai Intézet, Állatrendszertani
és Ökológiai Tanszék, Budapest munkatársai tartották meg: „100 éve született Jermy Tibor”
címmel. Előadásukban méltó módon megemlékeztek Jermy Tibornak a növény-rovar kapcsolatról kialakult mai tudásunk formálásában játszott szerepéről.
A korábbi évek gyakorlata szerint a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerése céljából a Magyar Növényvédelmi Társaság (MNT) és a szakosztályok kitüntetéseinek átadására
került sor, a kitüntetettek rövid méltatásának ismertetésével egybekötve. A szakmai kitüntetéseket Dr. Horváth József, a Magyar Növényvédelmi Társaság elnöke adta át. A Horváth Géza
emlékérmet Dr. Kádár Aurél vette át a gyomirtás területén több mint 50 éve végzett munkájáért. Az Agrozoológiai Szakosztály Balás Géza Emlékérmét Dr. Mészáros Zoltán kapta meg a
rovartan területén mintegy 50 éve végzett kutatási és oktatási tevékenységéért. A Növénykórtani
Szakosztály Linhart György Emlékérmét Dr. Rozsnyay Zsuzsanna kapta meg a növénykórtan
szakterület kutatójaként közel 50 éve végzett tevékenységéért. A Vörös József Emlékérmet a
szakmai pályáját kezdő Dr. Pintye Alexandra kapta meg a lisztharmat és hiperparazitáik kutatásáért. Az MNT Gyomnövények, Gyomirtás Szakosztálya Ujvárosi Miklós emlékérmét Dr. Kovács
Imre vette át a növényvédelmi herbológusként 40 éve végzett szakmai tevékenységéért. Ugyanezen szakosztály Hunyadi Károly emlékérmét pedig a szakmai pályáját kezdő Labant-Hoffmann
Éva kapta meg a gyomszabályozás terén végzett munkájáért.
A növényvédelem terén dolgozó szakemberek éves összejövetelén az agrozoológiai, a
növénykórtani, valamint a gyomnövények és gyomirtási szekciókban a korábbi éveknek
megfelelően két nap alatt összesen 60 előadás hangzott el és 23 posztert állítottak ki. Az előadások és a poszterek témái tükrözték a hazai növényvédelem megoldásra váró feladatait.
Szükséges hangsúlyozni, hogy az előadást tartók és a posztert kiállítók több mint fele az idén
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is a fiatal korosztályt képviselte. E tendenciát erősíti a hazai agráregyetemek egyetemistáinak
és doktori iskolái tagjainak aktív részvétele a 63. Növényvédelmi Tudományos Napok plenáris és szekció ülésein. Szintén megnyugtató volt látni a hallgatókkal teli plenáris és szekció
ülések termeiben folyó aktív és színvonalas szakmai munkát.
A három szekcióban elhangzó előadások a növényvédelmi kutatásban elért újabb eredményekről számoltak be a mintegy 400 növényvédelmi szakember előtt. Az alap- és alkalmazott
kutatási eredmények mellett a fenntartható és környezetkímélő növényvédelmi gyakorlat is
hangsúlyosabb szerepet kapott. Ezek az eredmények a növényvédelmi kutatást gazdagítják az
agrozoológia, a növénykórtan, valamint a gyomnövények és gyomirtás terén. Az itt elhangzott eredmények – az oktatás különböző formáit művelő és szaktanácsadással foglalkozó
kollégák munkája révén – a mezőgazdasági termelésben dolgozó agrárszakemberek, ezzel
együtt a mezőgazdaságban dolgozók növényvédelmi ismereteit bővítik. A program, illetve
az előadások és poszterek egy oldalas összefoglalóját tartalmazó kiadvány elérhető a Magyar
Növényvédelmi Társaság honlapján: http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/.
A Gyomnövények, Gyomirtás Szekcióban – ismét minden eddiginél legtöbb – azaz 13
előadás hangzott el, a Poszter Szekcióban pedig további 3 poszter volt tanulmányozható.
Az Ujvárosi Miklós Emlékülés keretében tartott szekció első előadásaként Dr. Kádár Aurél a
tanítómesterünk, Ujvárosi Miklós életútjáról beszélt szemléletesen bemutatva a nem könnyű, de
eredményes szakmai utat. A második előadás a gyomirtó szer vizsgálati módszereket mutatta be,
amelyeket kiegészítették a technika fejlődése következtében megjelent drónok által adott lehetőségekkel. A harmadik előadás a glifozát hatóanyagú készítmények fenyércirok elleni technológia fejlesztési lehetőségeit mutatta be. További előadások az őszi káposztarepcében megjelenő
melegigényes, nyári gyomok, valamint az őszi búzában előforduló nagy széltippan elleni gyomirtó szerek vizsgálatáról szóltak. A szünet előtti előadások Szlovákiában végzett parlagfű felmérések, valamint hazai nemzeti parkban végzett cönológiai vizsgálatok eredményeit mutatták be.
A szünet utáni első előadás a burgonya gyomszabályozásában alkalmazható szerves talajtakaró anyagok használatát tárgyalta szemléletesen. A második előadás a hazai olajtök vetésekben megjelenő gyomnövények térfoglalását és gyakoriságát vizsgálta. A harmadik előadás a
díszfaiskolák gyommentesítésének sajátosságait taglalta utalva arra, hogy a kémiai védekezésen túlmenően más védekezési módszerek is alkalmazásra kerülnek. További előadás a fehérvirágú édes csillagfürt és a lóbab vegyszeres gyomirtási vizsgálatainak eredményeit mutatta be.
Az utolsó előtti előadás a kiskultúrák közé tartozó, a gyomirtó szerekkel szemben nagyon érzékeny mézontófű vegyszeres gyomirtásának lehetőségeit vizsgálta. Végezetül a szekció utolsó
előadása a csicseriborsó herbicides gyomszabályozásának fejlesztési lehetőségeiról szólt.
A poszter szekció egyik anyaga azt vetette fel, hogy a glifozát tartalmú gyomirtó szer befolyásolhatja az erdei béka ebihalak viselkedését. A másik poszter egyszerűsített szántóföldi teszt
alapján a napraforgó genotípusok herbicid reakcióját mutatta ki vegyszer kombinációkban.
A harmadik, egyben utolsó poszter a hazai invazív selyemkóró gyomnövény rokonának számító, Brazíliában invazív Calotropis gigantea elleni védekezési lehetőségeket vizsgálta.
A 64. Növényvédelmi Tudományos Napok 2018. február 20–21-én kerülnek megrendezésre ugyancsak a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi, illetve Talajtani és Agrokémiai kutatóintézeteiben.
Dr. Molnár János
Vidékfejlesztési Minisztérium
nyugalmazott vezető főtanácsos
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Dr. Ujvárosi Miklós Alapítvány a gyommentes környezetért
34. találkozója és a Magyar Gyomkutató Társaság
23. Konferenciája
Cserkeszőlő, 2017. március 9–11.
2017-ben kilencedik alkalommal rendezte meg közösen a két gyomnövényekkel és gyomirtással foglalkozó non-profit civil társszervezet a szakmai találkozóját. A helyszín ezúttal a
cserkeszőlői Aqua-Lux Wellness Hotel volt. A szakmai találkozón 90 fő regisztrált. A rendezvényt a Dr. Ujvárosi Miklós Alapítvány a gyommentes környezetért kuratóriumi elnök,
Jáger Ferenc nyitotta meg. Ezután Dr. Nagy Sándor a Magyar Gyomkutató Társaság elnöke
köszöntötte a jelenlévőket és ismertette az első nap programját.
Az első napon a Magyar Gyomkutató Társaság tartotta éves közgyűlését és konferenciáját. A közel 100 tag közül pontosan 90 fő regisztrált. A konferencia előadásai széles területet
tekintettek át. Az aktuális növényvédelmi jogalkotási kérdésekről Gábriel Géza (FM, főosztályvezető-helyettes) nyújtott áttekintést. A 2016. évi gyomismereti tanfolyamok tapasztalatairól és a VI. Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés (2018–2019) előkészületeiről
Dr. Novák Róbert gyombiológus (NÉBIH) számolt be.
A továbbiakban több gyomszabályozási kérdésben következtek előadások. Borsiczky
István a munkatársaival közösen készített önjáró fotó-optikai alapon működő gyomfelvételező szerkezet (robot) működését ismertetette. Dr. Kovács Szilvia a KITE-vel közösen végzett
kutatásaikat mutatta be: hagyományos és talajkímélő művelési módok gyomösszetételének
vizsgálata kukoricavetésben. Vojnich Viktor József előadása a „Gyomnövény felvételezés
Kunpeszér területén, különös tekintettel az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
elterjedésére” címmel hangzott el. Domonkos Zsolt az ürömlevelű parlagfű csallóközi elterjedésére vonatkozó vizsgálatokról nyújtott áttekintést.
A tudományos előadások után a Társaság megtartotta éves közgyűlését. Dr. Nagy Sándor
elnök ismertette a Társaság 2016. évi szakmai tevékenységét és pénzügyi beszámolóját.
Ezután ismertette a 2017. évi pénzügyi terveket.
Az elnökség javaslatára a Társaság tagsága több kérdésben is döntést hozott:
2017. évtől tagdíj került bevezetésre (a tanulók és nyugdíjasok kedvezményes tagdíjat
fizetnek).
Különböző munkacsoportok alakultak meg: herbicid rezisztencia, elnök: Dr. Novák
Róbert; gyombiológia, cönológia, elnök: Dr. Magyar László; precíziós gyomszabályozás,
elnök: Dr. Kukorelli Gábor; nem vegyszeres gyomszabályozás, elnök: Dr. Radics László.
Oktatási tagozat is alakult, melynek elnöke Dr. Tarjányi József lett.
A Magyar Gyomkutatás és Technológia 2017. évtől csak előfizetők számára, korlátozott példányszámban jelenik meg nyomtatásban, egyúttal azonban a Társaság honlapjáról az
elektronikus változat .pdf formátumban ingyenesen letölthető lesz.
A régi, már elavult honlap helyett az új létrehozása folyamatban van.
Az elnök munkájának segítésére titkárt választott a közgyűlés Dr. Szabó Rita szemé
lyében.
A Társaság szakosztály elnököt és titkárt delegált a Magyar Növényvédelmi Társaság
Gyomnövények, Gyomirtás Szakosztályába: Dr. Kazinczi Gabriellát és Dr. Dancza Istvánt.

50

Magyar Gyomkutatás és Technológia 2017. 18. évf. 1. sz.

A rendezvény másnapján a Dr. Ujvárosi Miklós Alapítvány a gyommentes környezetért
előadásaira és az Alapítvánnyal kapcsolatos szakmai és közéleti eseményekre került sor.
Felvezetőként Kardos Tamás fotóművész „Szolnok tegnap és ma” címmel tartott kulturális előadást.
Ezt követően az alábbi szakmai előadásokra került sor: Nagy Lajos fejlesztő – Bayer
Hungária Kft.: Safenerek; Dr. Tőkés Gábor igazgató helyettes – NÉBIH NTAI: Marad-e a
glifozát Európában?; Schmidt Dávid tudományos munkatárs – Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet: Autópályák mentén terjedő
gyomnövények.
Közéleti események: Dr. Kádár Aurél az Alapítvány leköszönt elnöke beszámolt az
Alapítvány 2016. évi tevékenységéről és gazdasági helyzetéről, majd az új elnökkel, Jáger
Ferenccel együttesen tájékoztatást adott az Alapítvány elnevezésében és az elnök személyében bekövetkezett hivatalos bírósági bejegyzésről.
Jáger Ferenc elnök tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy a 2017. évi Növényvédelmi
Tudományos Napokon a Magyar Növényvédelmi Társaság a legmagasabb növényvédelmi
szakmai kitüntetést, a Horváth Géza Emlékérmet Dr. Kádár Aurélnak adományozta.
Az Alapítvány 2017-ben Dr. Kovács Imrét a Dr. Ujvárosi Miklós emlékéremmel, LabantHoffmann Évát a Dr. Hunyadi Károly ifjúsági emlékéremmel tüntette ki. Az Arany Szik
levél kitüntetéseket Dr. Dobszai Tóth Veronika, Dr. Molnár János és Dr. Nagy Sándor kapták
2017-ben.
Dr. Novák Róbert (NÉBIH) ismertette a folyamatban lévő Dr.Ujvárosi Miklós gyomismereti tanfolyam helyzetét és szólt az idén induló tanfolyamról is. Jáger Ferenc elnök felajánlotta a tagság ill. a további érdeklődők számára egy igény esetén 2018-ban induló, Alapítvány
által szervezendő, Dr.Ujvárosi Miklós gyomismereti tanfolyam lehetőségét.
Benécsné Dr. Bárdi Gabriella ismertette a Dr. Petrányi István szerkesztésében készülő
Igaz lélekkel – Antológia című kiadvány helyzetét, készültségi állapotát. A kiadvány szerkesztése hamarosan befejeződik és a tervek szerint a jövő évi rendezvényig el is készül.
A rendezvény szervezői ezúton fejezik ki köszönetüket az Adama Hungary Zrt., az Arysta
Lifescience Slovakia s.r.o., a BASF Hungária Kft., a Bayer Hungária Kft., a Biotek Kft., a
Dow AgroSciences Hungary Kft., a Dow AgroSciences Export S.A.S., a DuPont Magyar
ország Kft., az Eurofins Magyarország, az ISK Biosciences Europe N.V, a KITE Zrt., az LZL
Bt., a Monsanto Hungária Kft., a Neutex Bt., a Növénypathyka Kft., a Nufarm Hungária
Kft., a Plasmo Protect Kft., a Sumi Agro Hungary Kft., a Syngenta Kft., a Syn Tech Research
Hungary Kft., cégeknek azért, hogy anyagi támogatásukkal segítették a szakmai rendezvényt
és, ugyanakkor a civil szervezetek egyéb működési tevékenységét is támogatják.
Jáger Ferenc
Dr. Nagy Sándor
Dr. Ujvárosi Miklós Alapítvány
Magyar Gyomkutató Társaság
a gyommentes környezetért
elnöke s.k.
kuratóriumi elnöke s.k.				
Az alábbiakban a konferencián elhangzott szakmai előadások összefoglalóit ismertetjük.
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Jogalkotási aktualitások a növényvédelem vonatkozásában
GÁBRIEL GÉZA
Földművelésügyi Minisztérium
Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály
A szerző előadásában a növényvédelmi aktualitásokat igyekezett összefoglalni és megosztani a találkozón.
A témákat illetően, szubjektív módon a következőkre tért ki:
•• a 2017. január 1-től érvényben lévő szakigazgatási változások
•• a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 FVM rendelet legutóbbi módosításával kapcsolatos tapasztalatok
•• növényegészségügyi jogszabály változások, kiemelve a 9/2016 (II: 15.) FM rendeletet, mely támogatást biztosít a szőlő aranyszínű sárgaság karantén fitoplazmát terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezésekhez
•• az előadásban kitért a növényvédelmi hatósági tevékenység 2016. évi tapasztalataira,
méhpusztulásokkal kapcsolatos adatok, növényvédőszer-maradék monitoring kifogásolt mintáinak alakulása
•• általánosságban szóba kerültek növényvédő szer-engedélyezési aktualitások (glifozát,
neonikotinoidok, endokrin diszraptor definíció kérdései)
•• az EU szinten 70 milliárd EUR termelési értéket képviselő kiskultúrákban tapasztalható technológia hiányok éves szinten az EU-ban több mint 1 milliárd EUR
kárt okoznak az agráriumban. A technológiai hiányok létrejöttében az okokat az
egyre szigorodó engedélyezési rendszerben, a hatóanyag visszavonásokban és a
relatíve kis területű kultúrákkal arányosan kisebb növényvédő szer forgalmazási
lehetőségekben kell keresni. Az előadásban felvázolta a technológiai hiányok felszámolásának hazai lehetőségét különös tekintettel a NÉBIH-MNMNK-Fruitweb
együttműködésre.
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Önjáró, fotó-optikai alapon működő gyomfelvételező szerkezet
működésének ismertetése
BORSICZKY ISTVÁN – REISINGER PÉTER
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar,
Mosonmagyaróvár
A fejlesztés célja: a precíziós gyomszabályozás inputjaként működő gyomfelvételezési
adatbázis létrehozása, egy táblán belül nagyszámú gyomfelvételezés adatainak optikai rögzítése, gyaloglás nélkül (1. ábra). A módszer nem nélkülözi a gyomszakértő személy fajés azon belül mennyiségi értékeket meghatározó tevékenységét irodai körülmények között.
A felvételi információk, valamint a feldolgozott eredmények elektronikus úton haladnak.
A terepi felvételezés, valamint a technológiai végrehajtás között eltelt idő max. 24 óra lehet.

1. ábra. Önjáró szerkezet

2. ábra. Rácshálóval ellátott képek

A gyomfelvételezési módszerek többéves tanulmányozása során megállapítottuk, hogy
sem hazánkban, sem külföldön nem létezik korszerű, a kor technikai színvonalán működő
gyomtérképezési módszer.
A problémát 2016 őszén létrehozott szerkezettel próbáltuk megoldani.
Az elektromos meghajtású szerkezet útiránya, a felvételek készítésének pontos helye
előre programozható, így csupán a szerkezet elindítása után, annak felügyeletére van szükség. A napi teljesítmény korlátlan, mert az akkumulátorok és a fényképtár memória kártya
cserélhetők. A fényviszonyok figyelembevételével napi 3–4 óra az optimális működési idő.
Az elkészült többezer fotó számítógépre kerül, majd a képeket rácshálóval látjuk el (2. ábra),
megkönnyítve ezzel a gyomok mennyiségi viszonyainak megállapítását. A számítógépen az
adatokból kezelési térkép készül (3. ábra),
mely közvetlenül a permetezőgép fedélzeti
komputerébe kerül. Az eszköz állandó korszerűsítés és fejlesztés alatt áll. Tervezzük gyomfaj felismerő szoftver készítését is. A szoftver
által bizonytalan faj felismerések kiegészülnek egy herbológus szakember kontrolljával.
Az általunk kifejlesztett eszköz előnye a biztonságos gyomfelismerés, a gyors adatáramlás
és adatfeldolgozás. Ezirányú, számos korábbi
fejlesztéseink után remélhetően ez a módszer
3. ábra. Kezelési térkép
elterjed a precíziósan gazdálkodók körében.
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Növény-felvételezés Kunpeszér területén, különös tekintettel
az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) elterjedésére
VOJNICH VIKTOR JÓZSEF – PÖLÖS ENDRE
Pallasz Athéné Egyetem, Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar, Környezettudományi Tanszék,
Kecskemét
Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) hazánkban az egyik legfontosabb
gyomnövény. Nemcsak a szántóföldi kultúrákban van jelen, hanem a természetvédelmi
területeken is jelentős mennyiségben fordul elő. Kísérletünket a Kiskunsági Nemzeti Park,
Kunpeszér (Bács-Kiskun megye) természetvédelmi területén állítottuk be 2016-ban egy
legeltetett (0228/4 HRSZ), illetve egy legeltetett és kaszált (0228/3 HRSZ) területen. A kísérlet célja, hogy az ürömlevelű parlagfűnek mekkora a borítási és az előfordulási gyakorisága a kijelölt területeken. A növény-felvételezést 2016. május 25-én és 2016. szeptember
1-én végeztük el a 2×2 méteres kvadrátokban. Mindkét területen 4–4 ismétlésben történt
a felvételezés. A Braun-Blanquet-féle módszer alkalmazásával állapítottuk meg becsléssel
a kvadrátok növény borítás százalékos értékét és az A–D értéket. A kísérleti területek felvételezési helyeinek, illetve mérési pontjainak a precíz meghatározását valós időben nagy
pontosságot elérő geodéziai mérőműszerrel végeztük a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai segítségével.
A 2016. május 25-i felvételezéskor a 0228/4 HRSZ. legeltetett területen 20 növényt
regisztráltunk. Az életformatípusok vizsgálata szerint az alábbi kategóriák rendelkeztek
a legnagyobb gyakorisági részesedéssel: az I. területen 33%-os gyakorisággal a T4-, a II.
felvételezési helyen 20% – 20% – 20%-kal a H1-, a H4- és a T4-, a III. felvételezett helyen
33% – 33%-kal szintén a T4- és a G1-, míg a IV. területen 19% – 19%-os borítással a H4- és
a T4-es életformájú növények fordultak elő. Az A. artemisiifolia előfordulási gyakoriságának értéke a májusi felvételezéskor az I. és IV. kvadrátnál 5–5%, míg a II. és a III. kvadrátnál 0-0%. A szeptember elsejei növény-felvételezéskor az I., a II. és a IV. kvadrátnál
5-5-5%, míg a III. kvadrátnál 0,5% az ürömlevelű parlagfű gyakorisága.
A 0228/3 helyrajzi számú terület legeltetett és kaszált rét. A 2016. május 25-i felvételezésen összesen 22 növény adatait mértük fel. Az életformatípusok vizsgálata szerint az
alábbi kategóriák rendelkeztek a legnagyobb gyakorisággal: az I. területen 25% – 25%-os
gyakorisággal a G1 és a T4 növények, a II. felvételezési helyen a H1-, a H2- és a T4 növények 18–18–18%-os gyakorisággal, a III. felvételezett helyen 33%-kal a G1-, míg a IV.
területen 20% – 20% – 20%-os borítással a T2-, a T4- és a G1-es életformájú növények
fordultak elő. Az Ambrosia artemisiifolia előfordulási gyakoriságának értéke májusban a
következő: a legnagyobb gyakorisággal az I. kvadrátnál (50%), illetve a IV. mintaterületen
(30%) mértük. A III. kvadrát értéke 5%, míg a legkisebb érték a II. kvadrátnál (0,5%) fordult elő. A szeptemberi felvételezés eredményei megegyeznek a májusban mért adatokkal.
Köszönettel tartozunk a kutatás támogatásáért, amely az EFOP-3.6.1-16-201600006 „A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Pallasz Athéné Egyetemen” pályázat keretében valósult meg. A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program
keretében valósul meg.
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Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.)
szigetközi és csallóközi elterjedésére vonatkozó vizsgálatok áttekintő
összefoglalása
DOMONKOS ZSOLT1*– FARKAS ANIKÓ1 –SZABÓ–SZIGETI VERONIKA1 –
PINKE GYULA1 – REISINGER PÉTER1 – ENZSÖL ERZSÉBET3 – PETER TÓTH2
1
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Növénytudományi
Tanszék, Mosonmagyarórvár
2
Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Agrobiology and Food Resources,
Department of Plant Protection, Nitra, Slovakia
3
Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar,
Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék
Az invazív fajok negatívan befolyásolják a meglévő ökológiai rendszereket. Az ellenük
való védekezés kiemelten fontos feladat. Az Ambrosia nemzetség mintegy 40 faja közül az
ürömlevelű parlagfű a legelterjedtebb a Kárpát-medencében. A terjedésének az egyik oka
gyors adaptációja a meglévő környezeti feltételekhez. Kutatásunk célja az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) előfordulásának mennyiségi vizsgálata volt a csallóközi
és szigetközi régiókban. Vizsgálatainkat 2014, 2015 és 2016 nyárutói szántóföldi kultúráiban
végeztük. Célunk volt a vizsgált területek parlagfű- fertőzöttségének feltérképezése és a gócpontok meghatározása. Kutatásunkból feljegyeztük a kísérő gyomfajokat is. A vizsgálat során
kiderült, hogy a parlagfű mindkét tájegységben előfordul. A tanulmány bemutatja a parlagfű
gyakoriságát a vizsgált területeken. Az eredmények megjelenítésére az ArcGIS program segítségével 2D térképeket készítettünk. Elvégeztük az eredmények mennyiségi, minőségi és
statisztikai elemzését. Az eredmények segítséget nyújtanak a parlagfű elleni védekezési stratégiák részletes kidolgozásában és a nyilvánosság tájékoztatásában. A vizsgálatunk a parlagfű előfordulásának áttekintését mutatja be nagy területen. A parlagfű egyedszámának a csökkentése többlépcsős folyamat. Ennek egyik fontos része jelenlétének feltérképezése. Összehangolt stratégiával megakadályozható a faj térhódítása. Integrált növényvédelmi módszerek
pontos betartásával sikeres eredményeket lehet elérni a parlagfű visszaszorítása érdekében.
Törekedni kell a gyomirtási technológiák maximális hatásának az elérésére a mezőgazdasági
termelés során. A mezőgazdasági művelés alatt álló területek kiemelt fontosságú zónái a parlagfű virágzásának és termésképzésének. A kutatás során elvégzett térinformatikai elemzés
segít bemutatni a parlagfű elterjedését és dominanciáját a vizsgált régiókban. Az eredmények
alapján elmondható, hogy az ürömlevelű parlagfű a csallóközi és a szigetközi régiók nagy
részén előfordult a vizsgált években. A vizsgálatból kitűnik, hogy a vizsgált tájegységekben megtalálhatók parlagfű-mentes és parlagfűvel erősen fertőzött területek is. A csallóközi
régióban elsőként mértük fel a parlagfű elterjedését. A felvételezési munka a gyomnövény
elleni védekezés fontos eleme, mivel segítséget nyújt a lehetséges védekezési stratégiák kidolgozásában. Célunk a felvételezési munka folytatása és további invazív gyomnövények
előfordulásának a feltérképezése a csallóközi és szigetközi régiókban.

Konferenciák

55

Széfenerek
NAGY LAJOS
Bayer Hungária Kft., Budapest
A vegyszeres gyomirtás hajnalán, főleg az acetoklór kukoricában történő biztonságos alkalmazásához antidótumokat használtunk. Definíciószerűen az antidótum ellenmérget jelent,
azaz egyes vegyi anyagok biológiai hatásának ill. megnyilvánulásával ellentétes – ellentételező hatását. A rovarölő szereknél klasszikusan ismert a foszforsav észterek ill. karbamidok
pupilla összehúzó hatásának „antidotálására” atropin ill. annak kénsavas sója alkalmazható.
Napjainkban a gyomirtó szerek mellett használt anyagokat, amelyek képesek a kultúrnövényeket „megvédeni” a herbicid hatástól, széfenereknek nevezzük.
Alapvetően a széfenerek azok a vegyi anyagok, amelyek szelektíven, tehát a gyomnövényekben nem, csak a kultúrnövényekben felgyorsítják az érintett herbicid vagy herbicidek
detoxikációját ill. metabolizmusát akár nagyságrendekkel is. Gyakorlatilag egy gyomirtó
szeres permetezés során elindul a versenyfutás a kezelt növényekben; milyen gyorsan képes
az érintett szervezet kivédeni adott idő alatt a herbicid hatást, biztosítva a túlélést vagy belepusztulni mielőtt sikerülne detoxikálni a felvett hatóanyagokat. Gyakorlatilag a széfenerek
ebbe a versenybe avatkoznak bele felgyorsítva a haszonnövényekben és ezzel párhuzamosan
a gyomnövényekben nem, a detoxikációs folyamatokat.
A széfenerek általában lehetővé teszik:
- Bővülhet azon hatóanyagok köre a felhasználásban, ahol a szelektivitási problémák
miatt a hatóanyagok mennyisége vagy az alkalmazhatóság fenológiai határai korlátozottak nélkülük
- Olyan hatóanyagcsoport alkalmazását teszi lehetővé gyommentesítésre, amely nélkülük elpusztítja a kezelt kultúrnövényt, pl. ACCase alkalmazása gabonafélékben
(Puma EXTRA)
- Alkalmazásuk biztonságosabbá teszi a posztemergens készítmények felhasználását,
főleg a szelektivitás szempontjából kritikus fajta vagy időjárási szituációkban
- Felhasználásukkal kombinációban az érintett hatóanyagokkal azoknak maximális
adagja is biztonságosan használható, csökkentve a lehetőségét a metabolikus rezisztencia megjelenésének
- A fejlesztések korábban az egy növény – egy hatásmód sémát követték, napjainkban a
több kultúrnövényen – több hatásmód hatóanyagainak gyorsított lebomlását biztosító
egyetlen széfener a fejlesztési irány
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Marad-e a glifozát Európában?
Szakmai és politikai játszmák a megújítás körül
TŐKÉS GÁBOR
NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Budapest
A glifozát Magyarországon és a világon legnagyobb mennyiségben felhasznált növényvédő szer hatóanyag. Hazai forgalma 2014-ben 1300 t, 2015-ben már több mint 1400 t volt.
Eredetileg kelátképzőként szabadalmaztatták, de a hetvenes években már gyomirtó szer hatóanyagként került piacra. A talajszemcsékhez kötődik, gyorsan bomlik és nem halmozódik fel a gerincesek szervezetében. A gyomirtáson kívül a növényállományok szárításában
(deszikkálásában) is fontos szerepe van. A 90-es évektől a glifozát toleráns GM növények
előállításával az ilyen technológiát támogató országokban tovább növekedett a hatóanyag
felhasználása. Népszerűségét annak köszönheti, hogy széles hatásspektrumú, felszívódó
anyag, amely ugyanakkor viszonylag kedvező környezeti és toxikológiai tulajdonságokkal
rendelkezik. Hozzá kell tenni, hogy fő metabolitja, az amino-metil-foszfonsav (AMPA) jóval
lassabban bomlik le, a GM felhasználásoknál pedig a nálunk szokásosnál sokkal nagyobb
mennyiség jut ki a környezetbe, ráadásul ez az eljárás a rezisztencia kialakulását is elősegíti.
Az Európai Unióban a hatóanyagok 7, 10 vagy 15 évig lehetnek a pozitív listán, ami felhasználásukat legalizálja. A glifozát pozitív listás felvétele 2012-ben járt le, ezt 2015 végéig,
majd 2016. 06. 30-ig hosszabbították meg. A hatóanyag felülvizsgálata során – a rendelkezésre álló több ezer oldalnyi régi és újabb vizsgálatok értékelésével – a jelentéstevő Németország és ezt követően az EFSA is (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság) biztonságosnak
ítélte meg a hatóanyagot. Ennek alapján további 15 éves jóváhagyást kellett volna kapnia.
Ehhez képest 2015. márciusában a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) monográfiájában „valószínű rákkeltő”-ként minősítette a glifozátot, ami az európai besorolás
szerint 1B kategória, vagyis kizáró kritérium (nem kerülhet engedélyezésre). A jelentés óriási vihart kavart, a zöld szervezetek követelték a betiltást, az EU tagállamok pedig Németország vezetésével újra átvizsgálták a toxikológiai fejezetet. 27 tagállam szakértői azon a
véleményen voltak, hogy a vizsgálatok kizárják a karcinogén hatást. Az IARC jelentése
nem reprodukálható vizsgálatokon, hanem irodalmi adatokon alapult, eltérően az EFSÁ-tól,
ahol minden vizsgálat akkreditált és ellenőrzött. A politikai hullám azonban akkora lett, hogy
Franciaország, Olaszország és Hollandia a megújítás ellen szavazott, sőt még Németország
is tartózkodott, vagyis nem értett egyet a saját hatósága által megállapított pozitív értékeléssel – ezzel megakadályozva a megújítást.
Többszöri sikertelen szavazási kísérlet után az Európai Bizottság (COM) saját hatáskörben döntött a glifozát legkésőbb 2017 végéig történő meghosszabbításáról abból a célból,
hogy a veszélyes anyagok besorolásáért felelős intézet, az Európai Vegyianyag Ügynökség
(ECHA) mondja ki a végső szót a karcinogenitás kérdésében. Közben a tagállamok egyetértésre jutottak abban, hogy a jónéhány glifozát készítmény segédanyagát képező polietoxilált
faggyúamint (tallow-amine) betiltják, és az ezt tartalmazó készítményeket a tagállamok kivonják a piacról. Ez Magyarországon is megtörtént, 59 engedélyből 24 került visszavonásra
2017. május 31-i türelmi idővel. Az ECHA 2017. március 15-én megállapította, hogy a
glifozát nem rákkeltő. A döntés alapján ez év őszén szavaznak újra a tagállamok, de a politikai szempontokat ezúttal sem lehet kizárni.
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Az autópálya-hálózat, mint ökológiai folyosó szerepe a növények
elterjedésében
SCHMIDT DÁVID1 – KIRÁLY GERGELY2
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet
2
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet

1

Az osztott pályás útvonalak a gépjármű-közlekedés leggyorsabb módját jelentik. Az erre
a célra épített autópályák és autóutak létesítése és fenntartása meghatározott szabályrendszer szerint történik, amely során sajátos ökológiai feltételeket kínáló, strukturálisan hasonló
élőhely-folyosó jön létre. Magyarországon 1964-ben létesült az első autópálya-szakasz, de
építésük az 1990-es évekig csak lassú ütemben haladt. Az M1, M3, M5, M7-es autópályák
országhatárig tartó fokozatos kiépülése a 2010-es évekre az egységes nemzetközi hálózathoz
való kapcsolódást eredményezte, továbbá megindította távolabbi tájakról érkező növények
betelepülését hazánkba.
Az autópályák szegélyein megjelenő növényzet adaptációjának sikerét alapvetően
meghatározza a mesterségesen létrehozott talajfelszín, az útfenntartási tevékenység (többszöri kaszálás, talajmozgatás, taposás, sózás), a forgalom okozta erős mechanikai igénybevétel és szennyeződés, valamint a jelentős többlethő. Közülük a bolygatás és sózás szerepe
emelhető ki, mint a csírázást és növekedést meghatározó tényező. A gyér növényzetű útszegélyek régóta megfigyelt sótűrő fajai (pl. közönséges mézpázsit – Puccinellia distans,
közönséges szikipozdor – Scorzonera cana, tatár laboda – Atriplex tatarica) mellett újabban ritkábbak is felbukkantak (pl. sziki buvákfű – Bupleurum tenuissimum, sziki útifű
– Plantago maritima, sziki budavirág – Spergularia salina, sziki pitypang – Taraxacum
bessarabicum). Hasonló ökológiai igényekkel bír a Magyarország területén először 2013ban megfigyelt csókalábú útifű (Plantago coronopus), amely az M1-es és M7-es autópályák forgalmával érte el hazánkat. Az eredetileg Európa mediterrán és atlantikus partvidékén honos faj terjedése meglepően gyors, a hazai lokalitások száma mindössze két év
leforgása alatt 36-ra ugrott, sok helyen tömegesen lép fel. Néhány további faj (Atriplex
micrantha, Dittrichia graveolens, Sporobolus vaginiflorus) Németország és Ausztria autópályái felől közelítette meg és érte el hazánkat.
Az autópálya-hálózat folyamatos bővülése és a gyorsforgalmi utak napjainkban is zajló
kiépülése gyors ütemben növeli a sótűrő, tág ökológiai tűrésű fajok potenciális életterét, emiatt a közeljövőben további térhódításuk valószínűsíthető.

TÁRSASÁGI HÍREK
A Magyar Gyomkutató Társaság rövid története
(1993–2016)
RADICS LÁSZLÓ – KAZINCZI GABRIELLA
A Magyar Gyomkutató Társaság (volt) elnökei
(1993–2004)
Az Európai Gyomkutató Társaság Magyarországi Szervezete 1993. szeptember 23-án
alakult, társadalmi szervezetként. Az alapítók Dr. Radics László, Dr. Berzsenyi Zoltán és
Dr. Németh Imre voltak. A szervezet székhelye Budapest, 11. ker. Villányi u. 29–35.sz alatt
lett (volt Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem „C” épülete). Nyilvántartási sorszáma 5732;
a Fővárosi Bíróságnál, 61600/1993/2 sz. végzés alapján működhetett. A 2001-es bírósági
végzés alapján a Társaság neve megváltozott: Magyar Gyomkutató Társaság lett (angolul:
Hungarian Weed Research Society, HWRS). Dr. Németh Imre és Dr. Berzsenyi Zoltán képviseleti joga megszűnt. Az új képviselő neve: Dr. Radics László lett.
A Társaság alapítását szükségessé tette a tagság létszámának növelése, a megnövekedett
adminisztráció elvégzése, az EWRS-hez (European Weed Research Society) kapcsolódó feladatok ellátása. Tagjai a későbbiekben már nemcsak a hazai EWRS tagok lehettek, hanem
bárki, aki a gyomtudomány iránt elkötelezett kolléga.
A Társaság már alapítása után komoly célokat tűzött ki. Ilyen volt az évenkénti tudományos tanácskozások megrendezése, az EWRS 9. Szimpóziumának megrendezése Budapesten
1995-ben. Az előkészítő munka olyan jelentős volt, hogy vezetésére felkértük Dr. Győrffy Béla
akadémikust, aki nemcsak a konferenciáig dolgozott velünk, hanem elhunytáig helyet adott
Martonvásáron az éves konferenciáinknak is. A konferencia témája: „Challenges for Weed
Science in Changing Europe” (A gyomkutatás perspektívái a megváltozott Európában).
A szimpózium helyszíne Budapesten a (volt) Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (KÉE)
volt. 1995. július 10. és 12. között került megrendezésre. A résztvevők létszáma meghaladta
a 250 főt. A megvalósításban részt vett az egész „gyomász” társadalom, a KÉE Mezőgazdasági Termelési Tanszék munkatársai és a tanszék szakkörös hallgatói. Dr. Petrányi Istvánné
a konferencia anyagi ügyeit intézte, aki mindmáig precíz és lelkiismeretes munkájával a
Társaság adminisztratív és anyagi ügyeit látja el. A martonvásári kirándulást Dr. Berzsenyi
Zoltán vezette az MTA Martonvásári Kutató Intézetében, bemutatva a Dr. Győrffy Béla nevével fémjelzett több évtizedes tartamkísérleteket. A keszthelyi kirándulást Szépkuthy Katalin
vezette. Nagy sikerére bizonyíték, hogy a program másnap hajnalig tartott. Az egri kirándulásunk természetesen az organoleptikus borvizsgálatokra koncentrált. Az előadások és poszterek anyagát több 100 oldalas angol nyelvű kiadványban jelentettük meg két kötetben.
Az évek folyamán a taglétszám a sikeres munkánk és a színvonalas programok következtében egyre növekedett. Tagságuk akkoriban elérte az 56-os létszámot, és ezzel az EWRS
magyar nemzetiségű tagjainak száma az EWRS-en belül is kiemelt bennünket.
Társaságunk minden évben tudományos rendezvényt tartott. A legelső megrendezésére Galga
hévízen került sor. Erről csak képes beszámoló maradt fenn, amelyek közül néhány fotó az alábbiakban látható. A fotók mutatják a kemény munkát és utána az elmélyült szakmai megbeszélést.
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A kezdetek… (Galgahévíz, 1997)

Baráti beszélgetés (Galgahévíz, 1997) (fotó: Radics László)

Baráti beszélgetés ismét (Galgahévíz, 1997) (fotó: Radics László)

A közös étkezések is alkalmat adnak hasznos szakmai témák megvitatására.
Sajnos, hogy a résztvevők közül már nincs mindenki közöttünk… (Galgahévíz, 1997) (fotó: Radics László)
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† Czimber Gyula Professzor Úr (Galgahévíz, 1997) (fotó: Radics László)

A hallgatóság soraiból… (Galgahévíz, 1997) (fotó: Radics László)

A hallgatóság soraiból ismét… (Galgahévíz, 1997) (fotó: Radics László)
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A nagyon jó hangulatú galgahévizi első találkozásunk után a tanácskozásaink színhelyét áthelyeztük Martonvásárra, ahol minden évben aktuális témákat tárgyaltunk 100–120
érdeklődő jelenlétében, neves hazai és külföldi előadók részvételével. Számos támogatónk
segítségével sikerült színvonalas rendezvényt tartanunk. A rendezvények megszervezésében kezdetben Szépkuthy Katalin, majd később Gál Izóra volt segítségünkre. A konferencia
témái – többek között – a „Környezetkímélő gyomirtás lehetőségei” volt. A következő évben
nagy átfogó témát tárgyaltunk: „Gyomirtási problémák a XXI. században”. A hazaiak mellett
több külföldi résztvevő is volt. A harmadik rendezvény – ma is aktuális – témája a precíziós
gyomszabályozás volt. Már ekkor a külföldi és hazai résztvevők szakmai tapasztalatainak
felvázolása előrevetítette, hogy az új ismeretek milyen változást hoznak majd a mezőgazdaságban.
Dr. Reisinger Péter kezdeményezésére 2000-ben megalakult a Magyar Gyomkutatás és
Technológia c. tudományos lap (Hungarian Weed Research and Technology), melynek első
száma 2000 decemberében jelent meg. A lapgazda szerepét a Magyar Gyomkutató Társaság vállalta magára. A főszerkesztő Reisinger Péter, helyettese pedig Kazinczi Gabriella lett.
A szerkesztőbizottság tagjai a legjelentősebb gyomászok közül kerültek ki. Külső támogatónk pedig Horváth József akadémikus lett, aki jelenleg a lap elnöke. A lap számára jelentős
szakmai elismerés, hogy az MTA Agrártudományok Osztálya később felvette az ún. „osztálylistás” folyóiratai közé, így a benne megjelent közlemények beleszámítanak az MTA doktora
fokozat elnyerése iránti teljesítmény értékelésébe.
2002-ben Győrffy Béla akadémikus halála után Társaságunk a már hagyományossá váló
éves konferenciák helyszínét az (akkori) MÉM–NAK-ba tette át, ahol sok szeretettel láttak
bennünket. Hasonló intenzitással láttuk el a feladatainkat 2004-ig, amikor a vezetés átkerült
Kazinczi Gabriella kezébe, aki továbbvitte virágzó társaságunkat.
2004 és 2016 között
Az EWRS hazai tagozatának vezetését és ezzel párhuzamosan a Magyar Gyomkutató
Társaság elnöki teendőinek funkcióját 2004-ben Kazinczi Gabriella vette át. Ezt követően
székhelyváltozásra is sor került. 2005-től az új székhely: Keszthely, Deák F. u. 16 lett. Ezen
időszak legfontosabb eseményei az alábbiak voltak: az elődök hagyományait követve évente
megrendezésre került – változó helyszínnel – a Magyar Gyomkutató Társaság éves tudományos konferenciája. Kezdetben a rendezvények helyszíne a Társaság új székhelye, Keszthely
volt, ahol – a korábbiakhoz hasonlóan – a szokásos éves konferenciák előadásait igyekeztünk
minden alkalommal egy-egy aktuális herbológiai téma köré csoportosítani. A szervezésben
kezdetben az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának Növényorvosi Munkabizottsága is részt
vállalt. Így került sor – többek között – 2005-ben az MGYT–MTA PAB Növényorvosi Munkabizottságának közös konferenciájára: „Özönnövények és ritka gyomfajaink” cím alatt;
majd 2006-ban az MGYT–MTA PAB Növényorvosi Munkabizottságának konferenciájára:
„A hazai gyomnövénykutatás legújabb eredményei” cím alatt, és 2007-ben az MGYT–MTA
PAB Növényorvosi Munkabizottságának konferenciájára, ahol az új HWRS–EWRS tagok
bemutatkozására került sor.
Magyar Gyomkutató Társaság és a PAB Növényorvosi Munkabizottsága 2006. évi konferenciája (Keszthely, 2006. november 21) (fotók: Czifra Lajos)
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A megnyitó (Keszthely, 2006)
(fotó: Czifra Lajos)

A hallgatóság (Keszthely, 2006)
(fotó: Czifra Lajos)

Radics László Professzor, a konferencia egyik előadója (Keszthely, 2006)
(fotó: Czifra Lajos)

A közös szakmai érdekeket és az összefogás fontosságát felismerve a két non profit „gyomos” társszervezet: a Magyar Gyomkutató Társaság és az (akkori) Gyommentes Környezetért Alapítvány (jelenleg: Dr. Ujvárosi Miklós Alapítvány a gyommentes környezetért)
2009-től már közös éves konferenciát szervezett: (2009: Salgóbánya; 2010: Kaszópuszta;
2011: Balatonszemes; 2012: Balatonszemes; 2013: Balatonszemes; 2014: Párkány (Szlovákia); 2015: Siófok; 2016: Balatonszemes).
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Néhány fotó az első közös MGYT–Ujvárosi konferenciáról (Salgóbánya, 2009) (fotók: Czifra Lajos)

Az első közös MGYT–Ujvárosi konferencián (Salgóbánya, 2009) (fotó: Czifra Lajos)

A közös konferencia résztvevői (Salgóbánya, 2009) (fotó: Czifra Lajos)

A „felvételi” szertartás (Salgóbánya, 2009) (fotó: Czifra Lajos)
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A Társaság aktívan részt vett az 5. Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés munkájában
(2007–2008), továbbá az ürömlevelű parlagfűről szóló kiadvány magyar és angol nyelvű
megírásában és szerkesztésében [Kazinczi G. – Novák R. (szerk.) 2012: A parlagfű visszaszorításának integrált módszerei. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talajés Agrárkörnyezet-védelmi igazgatóság, Budapest. 223 pp; Kazinczi G. – Novák R. (eds),
2014. Integrated methods for suppression of common ragweed. National Food Chain Safety
Office, Directorate of Plant Protection Soil Conservation and Agri-environment, Budapest
226 pp].
Kiemelkedőnek tartjuk a 2010-ben július 9. és 16. között a Kaposvári Egyetemen megrendezett 15. EWRS konferenciát (a konferencia részleteivel és teljes programjával kapcsolatban a Magyar Gyomkutatás és Technológia 2010. évi téli számában olvashatunk; 11.
évfolyam 2. szám 61–75. oldal). Ez hazánk számára már a második lehetőség volt, hogy
helyszínt adjon az európai (és Európán kívüli) herbológus kollégák nemzetközi szimpóziumának.
2010-től újabb székhelyváltozásra került sor. Az új székhely Kaposvár, Guba Sándor u.
40 lett.
Szívügyünknek tekintettük továbbra is a Magyar Gyomkutatás és Technológia folyóirat
szerkesztését és szakmai felügyeletét. 2014-től a lap a két gyomos társaság közös folyóiratává vált, megújult szerkesztőbizottsággal és új arculattal.
Ezen időszak alatt az EWRS hazai taglétszáma sajnos a korábbi 56-ról drasztikusan
csökkent. Ez elsősorban a korosodással magyarázható, számos, korábban aktív kollégának a
nyugállományba vonulás miatt problémát jelentett az EWRS tagdíj befizetése. Így – bár az
EWRS-nek nem voltak tagjai többé –, a Magyar Gyomkutató Társaságnak továbbra is tagjai
lehettek. A fiatal kollégák csatlakozásával az MGYT taglétszáma jelentősen megnövekedett,
és mára már a taglétszám meghaladja a 100 főt.
Tagtársaink mindig sikeresen szerepeltek a hazai reguláris növényvédelmi konferenciák
„gyomos” szekcióiban (pl. Növényvédelmi Tudományos Napok, Keszthelyi Növényvédelmi
Fórum). Örvendetes, hogy az utóbbi években a Növényvédelmi Tudományos Napok „Gyomnövények, Gyomirtás” szekciójában is egyre több előadás megtartására került sor, zömében a
szakember gárda fiatalabb tagjaitól.
Nemzetközi herbológia konferenciákon (pl. korábban kétévente megrendezésre kerülő
„Unrauttagung”, Stuttgart, majd Braunschweig; EWRS konferenciák, IWSC konferenciák
stb.) is társaságunk tagjai mindig sikeresen képviseltették magukat. Az egyes konferenciákról készült beszámolók e lap aktuális számaiban olvashatók.
Egyre többen kapcsolódtak be aktívan az EWRS különböző mukacsoportjainak (Working
Group, WG) munkájába is (pl. Invasive plants; Physical and cultural weed control; Weed
mapping WGs).
Nemzetközi herbológiai pályázatok aktív részesei is lehettünk, így nemzetközi – elsősorban a parlagfűvel kapcsolatos – kutatásokba is bekapcsolódhattunk; pl. HALT Ambrosia
– Pilot project on complex research on the methods of controlling the spread of ragweed
and pollen allergy (2011–2014); COST SMARTER (Sustainable management of Ambrosia
artemisiifolia in Europe 2013–2017) projektekbe. Ez utóbbi keretén belül több hazai résztvevő is aktív szerepet vállalt a parlagfű populációdinamikai felmérésekben és a parlagfű
csírázásbiológiai körkísérletekben.
A Társaság „tudós” tagjainak elismerése az a számos rangos hazai és nemzetközi
publikáció – többek között az EWRS folyóiratában, a Weed Research-ben is –, a számos
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magyar és angol nyelvű szakkönyv, amellyel hozzájárultak e tudományterület szakmai
gazdagításához.
Fentieken kívül egyéb szakmai programok szervezésében is kivettük részünket. Így került
sor pl. 2012. június 14-én a Vas megyei Vasszécsenyben – a Vas Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának szervezésében és a Társaság közreműködésével –
kukorica gyomirtási bemutató megrendezésére.
Nagy elismerés volt a hazai herbológus kör számára, hogy Kazinczi Gabriella 2008 és
2011 között az EWRS vezetőségi tagja lehetett (member of the Board). Az igaz szakmai
„csúcsot” azonban az jelentette, amikor Radics László professzor urat két évre az EWRS
elnökének választották (2014–2015).
Több éves kihagyás után, az egyre sürgetőbb szakmai igényeknek eleget téve a NÉBIH
koordinálásával 2016-ban újra indult a gyomismereti tanfolyam, A szakmai irányítását
Novák Róbert gyombiológus végzi, de a programban számos tagtársunk aktívan vett/vesz
részt. A tanfolyam legfontosabb célja ma is ugyanaz, mint amit Ujvárosi professzor több éve
meghatározott: elsődlegesen az állomási „gyomos” szakemberekkel megismertetni a hazai
gyomflóra összes faját, a növények minden fenológiai fázisában. Ez biztos szakmai alapot
nyújt a következő, 6. Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés (2018–2019) sikeres megvalósításához. Természetesen – a korábbiakhoz hasonlóan – az országos gyomfelvételezésben az
állomáson kívüli szakemberek is segítséget nyújtanak.
Ugyancsak ebben az évben (2016) – elsősorban a fenyércirok szulfonilurea ellenálló
biotípusainak hazai megjelenése miatt – megalakult a herbicid rezisztencia munkacsoport
is. Tagjai aktív szerepet vállalnak a fenyércirok szulfonilurea ellenálló biotípusainak hazai
felderítésében, a rezisztencia továbbterjedésének megakadályozásában, és a biológiai vizsgálatokban.
Sajnos, anyagi lehetőségeink mindig eléggé korlátozottak voltak. Mindössze néhány
elnyert pályázat (Mecenatúra, NCA pályázat, FVM pályázat) járult hozzá a Társaság anyagi
működésének stabillá tételéhez. Ezért is kiemelt köszönettel tartozunk támogatóinknak, a
növényvédőszer gyártó és fejlesztő cégeknek azért, hogy anyagi támogatásukkal hozzájárultak/hozzájárulnak ahhoz, hogy az éves szakmai konferenciák méltó környezetben és színvonalon kerülhesenek megrendezésre, ezen kívül pedig a Társaság operatív működését, a
Magyar Gyomkutatás és Technológia folyóirat megjelenését is támogatják. Külön köszönettel tartozunk Dr. Petrányi Istvánnénak, aki a kezdetektől mind a mai napig lelkiismeretesen
és odaadással intézi a Társaság anyagi és adminisztratív teendőit.
Végezetül köszönetet mondunk valamennyi tagtársunknak, akik munkájukkal hozzájárulták a Társaság sikeres szakmai működéséhez.
2016-tól az EWRS hazai képviseletét és a Magyar Gyomkutató Társaság elnöki funkcióját Dr. Nagy Sándor vette át, akinek elődei ezúton is sok sikert és kitartást kívánnak az
egyre nehezebbé váló körülmények közepette a helytálláshoz! A Társaság székhelye immár
harmadjára is megváltozott, Vértesszőlős, Vértes u. 16. lett. Az elkövetkező évek szakmai
herbológiai eseményeiről e lap hasábjain mintegy tíz év múlva kívánunk beszámolni!
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Összefoglaló
a Tizedik Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Tanfolyamról
NOVÁK RÓBERT
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság, Növényvédelmi Technológia Fejlesztési és Koordinációs Osztály,
Budapest
A kiemelt NÉBIH projektek között szereplő Hatodik Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés projekthez kapcsolódva indítottuk el a Tizedik Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Tanfolyamot, mely 2017. június 2-án vizsgával zárult. A projektvezető 2016. év végéig Gábriel
Géza NÉBIH NTAI igazgatóhelyettes, 2016. december 1-től Dr. Ripka Géza NÉBIH NTAI
osztályvezető.
A projekt két szorosan összekapcsolódó fázisra bontható. Az első fázis: a Tizedik és
Tizenegyedik Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Tanfolyamon (2016-2018) oktatás, míg a
második fázis a Hatodik Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés végrehajtása (2018-2019).
Az országos gyomfelvételezések célja hazánk szántóföldi gyomnövényzetének minél
részletesebb megismerése és tudományos feldolgozása, továbbá az ország gyomnövényzetében bekövetkezett változások számszerűsítése és az eredmények megosztása a termelőkkel
és a tudományos élettel.
A gyomfelvételezések során a több mint háromszáz gyomfaj vegetatív fázisban való
biztos azonosítása alapos ismereteket és nagy szakmai tapasztalatot igényel, ezért a felvételezéseket csak a Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Tanfolyamon végzett szakemberek,
valamint a herbológia, vagy a gyomcönológia területén dolgozó kutatók, továbbá tapasztalt
botanikusok végezhetik.
A NÉBIH és a Kormányhivatalok szoros együttműködése szükséges a Hatodik Országos
Szántóföldi Gyomfelvételezés eredményes végrehajtása érdekében. Ennek keretében a Kormányhivatalok azon szakemberei, akik a Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Tanfolyamot
elvégezték, a NÉBIH által meghatározott községhatárokban fogják elvégezni a gyomfelvételezéseket, továbbá a felvételezésekhez kapcsolódó adatszolgáltatást teljesítik a NÉBIH
részére.
Dr. Ujvárosi Miklós indította el az első Gyomismereti Tanfolyamot 1967-ben, 4 tanfolyamot vezetett és gyombotanikai iskolát teremtett. A Professzor Úr halála után Dr. Horváth
Károly Tanár Úr folytatta az oktatást, 5 tanfolyamot vezetett és kialakította a jelenlegi tanfolyamokon is alapul szolgáló tematikát és időbeosztást. A jelen tanfolyamot e sorok írója
vezette, mivel a Tanár Úr egészségi állapota nem tette lehetővé az oktatásban való részvételét. A tanfolyam operatív szervezését a projektvezetővel és Talabér Cecíliával (NÉBIH NTAI
munkatársa) végeztük.
A gyomismereti tanfolyam tartalmi kérdései
Képzési cél, hogy a hallgatók az egyetemi (főiskolai) képzés során elsajátított gyombiológiai ismereteiket alapul véve elsajátítsák a Dr. Ujvárosi Miklós gyomismereti iskola
tudáselemeit.
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Ismeret szintjén kell elsajátítani
•• Gyombotanika elméleti kérdései
•• Növénymorfológiai, -rendszertani, -ökológiai és növényföldrajzi tudományok gyombiológiát érintő kérdései
•• A fenti tárgykörök szakirodalmának ismerete, használata
•• A gyomnövény-felvételezés módszerei
Jártasság szintjén kell elsajátítani
•• A hazai flóra nemzetségeinek elsajátítása, amelyekből gyomosító faj(ok) kerül(nek) ki
Készség szintjén kell elsajátítani
•• A mezőgazdasági-, kertészeti-, erdészeti kultúrák valamint ruderális, urbánus területek, vizes élőhelyek és részben az erdő gyomfajainak különböző fenológiai állapotukban (csíranövénytől a kifejlett virágzó és magvas-terméses állapotig) történő
felismerése.

Növénygyűjtés Mosonmagyaróváron
(2016. 07. 06.)

Negyedik heti gyűjtés
eredménye
(Budapest, 2016. 08. 26.)

A Tizedik Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Tanfolyam hallgatói
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benedeczki Bálint
Zsolnai Gábor
Ördögh Henriett
Szabó András
Major Edit
Nagy László

Bács-Kiskun Megyei KH NTO
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KH NTO
Csongrád Megyei KH NTO
Csongrád Megyei KH NTO
Fejér Megyei KH NTO
Hajdú-Bihar Megyei KH NTO
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7. Simon Gábor
8. Antal Adrienn
9. Mészáros Lili
10. Geiger Ágnes
11. Vajda Fanni
12. Kovács Marcell
13. Tóth Fruzsina
14. Dóber János
15. Kovács Attila
16. Tóth Gergő
17. Anik Júlia (nem fejezte be)

69

Heves Megyei KH NTO
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KH NTO
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KH NTO
Komárom-Esztergom Megyei KH NTO
Komárom-Esztergom Megyei KH NTO
Pest Megyei KH NTO
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KH NTO
Vas Megyei KH NTO
Zala Megyei KH NTO
Zala Megyei KH NTO
Fejér Megyei KH NTO

A Tizedik Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Tanfolyam terepmunkái
A Gyomismereti Tanfolyamok két vegetációs
periódust érintve, 10 hét gyakorlati képzést, terepmunkát és 5 hét elméleti oktatást vesznek igénybe.
A Tizedik Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti
Tanfolyamon 2016. év júliusában és augusztusában az első 4 heti terepgyakorlat a legkönnyebben
felismerhető virágos és terméses növények megismerésével kezdődött. A negyedik héttől megkezdtük a néhány leveles csíranövények gyűjtését
is. A további 2 hetes őszi terepgyakorlat a nyárvégi virágos növények, és az őszi csíranövények
gyűjtését, megismerését, továbbá gyommagvak
gyűjtését, és a gyomfelvételezés technikájának
elsajátítását szolgálta.

Réti füzény Lythrum salicaria
(Acsalag, 2016. 08. 23.)

Vékony egércsenkesz (Vulpia myuros)
csíranövény (Kám, 2016.08.24.)

Szőrös kenderkefű
Galeopsis speciosa
(Tornyiszentmiklós,
2016. 08. 25.)

Bíbor nebáncsvirág
Impatiens glandulifera
(Muraszemenye, 2016. 08. 25.)
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A tanfolyam harmadik hetében felkerestük
Hajdúnánáson Dr. Ujvárosi Miklós szülőházát és a gimnáziumot, ahol tanult. A Tizedik
Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Tanfolyam
hallgatói nevében virágcsokrot helyeztünk el a
gimnáziumi emléktáblájánál és megemlékeztünk az iskolateremtő professzorról, a gyomismereti tanfolyamok elindítójáról, és az első
négy Gyomismereti Tanfolyam tanfolyamvezetőjéről. Nevéhez fűződik a világviszonylatban egyedülálló Országos Gyomfelvételezések
elindítása, a felvételezések alapelveinek, módszertanának kidolgozása is. Ujvárosi Miklós
nemcsak agrobotanikus volt, hanem botanikus
kerti szakemberként is hatalmasat alkotott,
mivel öt botanikus kert fejlesztésében is fontos szerepet játszott. Ujvárosi professzor Vácrátóton az MTA Botanikai Kutató Intézetében
26 éven át volt a botanikus kert vezetője és 24
éven keresztül az intézet igazgatóhelyettese.

Dr. Ujvárosi Miklós emléktáblája a Tanfolyam
virágcsokrával a Hajdúnánási gimnázium előtt
(2016. 08. 11.)

A Tanfolyam résztvevői és a Hajdú-Bihar megyei kollégák a Hajdúnánási gimnázium előtt elhelyezett
Dr. Ujvárosi Miklós emléktáblánál (2016. 08. 11.)
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Áprilisban újabb két hét terepmunkán tavaszi csíranövényeket és virágos növényeket
gyűjtöttünk. Az utolsó 2 héten májusban és június elején tovább gyarapítottuk a herbáriumokat, továbbá a tavaszi és nyáreleji gyomfajokról és a gyomfelvételezésről az isme
reteket.
A terepgyakorlatok során hetenként 1200-1500 kilométert tettünk meg, minden nap
hazánk különböző tájegységeit bejárva. 5 hetet a Dunántúlon, 5 hetet az ország keleti részén
töltöttünk. A terepen töltött 10 hét alatt a tanfolyamon résztvevő 16 megyei szakembernek
legalább 600 virágos és terméses növényfaj és legalább 100 csíranövény begyűjtésére volt
lehetősége. A tanfolyam hallgatói naponta 9-11 órát töltöttek terepen.
A nagyszámú gyomnövény begyűjtéséhez a hallgatók összesen több, mint száz kilogramm újságpapírt használtak fel. Nem elég elhelyezni a begyűjtött növényeket a nedvszívó
újságok közé, hanem esténként cserélni kell az újságokat, amíg meg nem száradnak a növények. A tanfolyam alatt mintegy 60–70 gyomnövény esetében gyommagokat is gyűjtöttünk
papírzacskóba. Több hallgató nem elégedett meg a gyűjtött gyommag mennyiséggel, még a
begyűjtött terméses növények felragasztás során kihullott magjait is feldolgozták, így mintegy 140 faj magjaiból álló gyűjteményt hoztak létre.
Néhány változtatásra is szükség volt, napjaink lehetőségeihez és kereteihez kellett igazítani a programot. A korábbi tanfolyamoktól eltérően nem volt lehetőség profi sofőrök bevonására, az amúgy is megerőltető program elvégzésén kívül a gépjárművek vezetését is fel
kellett vállalniuk a hallgatóknak. Az extenzív szántók gyakorlatilag eltűntek. Mindezek miatt
jóval több előkészítésre és széleskörű összefogásra volt szükség a sikeres lebonyolításhoz.
A tanfolyam résztvevői is aktívan részt vettek a még nem gyűjtött növényekben gazdag területek megkeresésében.
A változatos, adott térségre jellemző gyomnövényzetű területek felkutatásával és/vagy
oktatással sokan segítették a tanfolyam eredményességét:
•• Győr-Moson-Sopron megyében: Dr. Pinke Gyula, Godáné Biczó Márta
•• Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: Nagy Margit, Dr. Dancza István, Dr. Szőke Lajos
•• Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: Dr. Madarász János, Dr. Dancza István
•• Vas megyében: Ughy Péter
•• Csongrád megyében: Dr. Hódi László
•• Baranya megyében: Dr. Dobszai-Tóth Veronika
•• Hajdú-Bihar megyében: Szabó László, Molnár Ferenc, Dr. Dávid István
•• Komárom-Esztergom megyében: Gracza Lajos, Hartmann Ferenc, Kugli József
•• Békés megyében: Fári Zoltán, Farkas Gábor
•• Jász-Nagykun-Szolnok megyében: Dr. K. Szabó Mihály, Dr. Kerekes Gábor, Perényi
József
•• Zala megyében: Dr. Karamán József
•• Veszprém megyében: Doma Csaba
•• Nógrád megyében: Hornyák Attila
•• Fejér megyében: Gyulai Balázs
•• Tolna megyében: Dr. Varga László
•• Somogy megyében: Kadaravek Balázs, Labant-Hoffmann Éva
Sokszor előfordul, hogy nehezen megközelíthető, forgalmas helyen található a keresett
növény. A változatos gyomosodású területek közelében előre meg kellett határozni a biztonságos megállás helyét is, szem előtt tartva a hallgatók és a közlekedők biztonságát.
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A Tizedik Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Tanfolyam elméleti munkaprogramja
2017-ben januárban és februárban következett az 5 hetes elméleti oktatás és a begyűjtött növényekből a herbárium készítés. Az elméleti képzésnek Siófokon a NÉBIH Oktatási,
Továbbképzési Központ adott otthont. Naponta 8-tól 15 óráig előadásokon vettek részt a
hallgatók.
Az elméleti oktatás tematikája
1. Morfológiai ismeretek:
•• gyökér, szár, levél, virág, virágzat, termés, mag
•• csíranövény
2. Rendszertani ismeretek:
•• rendszertani alapismeretek
−− rendszerezés története, alapjai és módszerei
−− rendszertani egységek, fajfogalom és keletkezése
−− a növények elnevezésének szabályai
−− a földi élet törzsfája és a növények rendszerezése
•• rendszertan a gyomok tükrében
−− harasztok – zsurlók
−− zárvatermők – kétszikűek osztálya
−− zárvatermők – egyszikűek osztálya
−− gyomosító növénycsaládok
3. Növényföldrajzi-ökológiai ismeretek gyombiológiai vonatkozásai
•• flóra és vegetáció egységei
•• gyomegyüttesek kérdése
•• élettelen ökológiai tényezők
•• élő hatások – életformák
•• környezet- és természetvédelem növényvédelmi kérdései
4. Gyombiológiai ismeretek
•• a gyomnövény fogalma, eredete, károsítás módja
•• a gyomnövények szaporodása, terjedése
•• a gyomnövények csíranövényei
•• a gyomokra ható környezeti tényezők
•• a gyomok élet lehetőségei
•• Ujvárosi-féle életforma rendszer
•• gyomfelvételezési módszerek, Balázs-Ujvárosi-féle gyomfelvételezési módszer
Az elméleti programot külső előadók színesítették nagyszerű előadásaikkal. Dr. Dancza
István 3 nap, a többi előadó 1–1 nap oktatta a hallgatókat. A hallgatók nagy érdeklődéssel
hallgatták az előadásaikat:
−− Dr. Dancza István: morfológiai ismeretek: virág, virágzat; rendszertani ismeretek:
Chenopodiaceae-től Asteraceae-ig; Egyszikűek osztálya
−− Dr. Kazinczi Gabriella: Gyombiológia: A gyomnövények szaporodásbiológiája;
A gyomnövények és a kultúrnövények versengése
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−− Dr. Pinke Gyula: Gyomnövényeink eredete, termőhelye és védelme
−− Dr. Kádár Aurél: A gyomirtás általános kérdései, szántóföldi és kertészeti kultúrák
gyomirtása
−− Tóth Ádám: Gyomfelvételezés és a gyomok terjedésének előrejelzési lehetőségei
−− Gyulai Balázs: Gyomirtási technológia: gabonafélék, repce gyomirtása
−− Szabó László: Gyomirtási technológia: kukorica, cukorrépa, napraforgó gyomirtása
−− Dr. K. Szabó Mihály: Gyommagismeret

Gyűjtött növények ellenőrzése, herbáriumok aláírása (Siófok, 2017. 02. 29.)

Az elméleti oktatás sikerességét megalapozta, hogy a begyűjtött növények tanulmányozásával az elméleti ismeretek azonnal a gyakorlati ismeretekhez kapcsolódva szilárd alapokra épülhettek.
Az előadások után a begyűjtött
növények feldolgozása következett. Általában a 19 órakor kezdődő
vacsora után is folytatták a hallgatók a szakmai tevékenységet, mert a
begyűjtött nagy mennyiségű herbáriumi anyag feldolgozása hatalmas
munkát igényelt.
A hallgatók nagy érdeklődést
tanúsítottak a gyombiológia irányában. Szorgalmasan gyűjtöttek és
fejlesztették ismereteiket. A tehetséges megyei kollégák többsége a
tanfolyam végére elhivatott gyomGyommag és csíranövény gyűjtemény
biológussá vált.
(Siófok, 2017. 03. 03.)
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A Tizedik Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Tanfolyam vizsgája
A vizsgáztatás a hagyományoknak megfelelően terepen történt. A vizsga három részből
tevődött össze: a herbáriumok és az elméleti tudás értékelése a tanfolyam során; ismeretlen
területen gyomfelvételezés Balázs-Ujvárosi módszerrel; ruderális területen különböző fejlettségi állapotú gyomnövények ismerete.

Gyomfelvételezési vizsga (Velence, 2017. 06. 02.)

A vizsgabizottság 4 főből állt, elnöke: Dr. Kádár Aurél ny. főtanácsos, FVM; tagjai: Tóth
Ádám ny. vezető főtanácsos, NTKSZ; Dr. Dancza István Syngenta Kft.; Dr. Novák Róbert
tanfolyamvezető NÉBIH NTAI.
A vizsga eredményes volt, minden hallgató sikeresen adott számot a megszerzett ismereteiből. A vizsgabizottság tagjai elismerően szóltak a hallgatók felkészültségéről és tudásáról.
A hallgatók oklevél átadó ünnepség keretén belül a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságán Jordán László elnökhelyettes, igazgató úrtól vették át okleveleiket.

Oklevél átadás (Budapest, 2017. 06. 02.)

Társasági hírek

75

Dr. Ujvárosi Miklós Emlékérem 2016. évi kitüntetettje
KOVÁCS IMRE
Békésen született, 1947. november 7-én. Általános- és
középiskoláit szintén itt végezte, elsősorban biológia és
földrajz iránti fokozott érdeklődéssel. Bátyja mintájára
agrár-pályára készült.
1966-ban felvették a Debreceni Agrártudományi Egyetemre, amit 1970-ben végzett el. TDK dolgozatot „A pillangósvirágúak beporzása vadméhekkel” témakörben írt.
A növényvédelmi apparátustól kapott ösztöndíj tette lehetővé, hogy elvégezze az egyetemet.
A diploma megszerzése után a Békés Megyei Növényvédő Állomásra került, gyakornoki munkakörbe, ahol egy
karantén-laborosi tanfolyammal kezdett, azt követően
ilyen beosztásban dolgozott.
1971. május és szeptember között az ország első helikopteres növényvédelmi brigádjához osztotta be Dr. Nagy
Bálint főosztályvezető, munkaidő elemzést végezni.
1971–72-es tanévben tanult Keszthelyen, az Agrár Egyetemen és kapta meg a növényvédelmi szakmérnöki diplomát. Ezt követően előrejelzésben dolgozott az Állomáson, majd
1973-tól kinevezték gyomos szakelőadónak. 1975–76-ban elvégezte a Dr. Ujvárosi Gyomismereti Tanfolyamot. Gyomirtási munkaköre 1990 végéig megmaradt. „Olyan korban dolgozhattam ebben a témában, ami a magyar mezőgazdaság és a kémiai ipar számára a legnagyobb
fejlődést hozta. Ebben a szép, szakmai kihívásokkal bőven ellátott időszakban feladatom is
volt elegendő” – mondta egy barátjának.
Békés megye mezőgazdasága kellően színes volt ahhoz, hogy mindenféle kihívással
találkozzon és próbáljon megoldást találni a termelők problémáira, így a „nagy kultúrák”
(gabona, kukorica, napraforgó) gyomirtása mellett a kis kultúrákban is sok megoldást keresett és talált. Cukorrépában, lucernában, repcében, seprűcirokban, kosárfonó fűzben, mákban és vetőmagtermesztésre szánt zöldség kultúrákban (borsó, bab, sárgarépa, petrezselyem,
hagyma, saláta stb.), erdészetben, csemetekertekben, rizs telepeken, csatornákban, ruderális
területeken végzett gyomirtási kísérleteket és vezettek be munkatársaival új technológiákat.
Ilyen volt pl. a kenőgépes gyomirtás.
Szakmai munkájához tartozott a megye gyomflórájának felmérése, új gyomfajok megjelenésének felderítése, pl. a gabonában előforduló rozsnok (Bromus spp.) és egyéb egyszikű
gyomfajok leírása. Ebben a témában védte meg doktori értekezését Keszthelyen 1982-ben,
a kukorica és napraforgó területeken akkor megjelent egynyári cirok (Sorghum bicolor (L.)
Moench) felmérése, az ellene való védekezés kidolgozása témában. A ’80-as évek végén,
„robbanás-szerűen” megjelent parlagi rézgyom (Iva xanthiifolia Nutt.) elterjedésének és biológiájának vizsgálatát is elkezdték kollégájával, Czepó Mihállyal. Emellett a növényvédelmi
apparátus által kezdeményezett „Veszélyes gyomok” és az Ujvárosi féle Országos gyomfelmérésben is részt vett.
Gyakran vett részt, vagy tartott előadást a Növényvédelmi Tudományos Napokon, ill.
korábban a Keszthelyi Egyetem által szervezett Helikon Napokon is. Számtalan cikket írt
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szakmai folyóiratokban, előadásokat és bemutatókat tartott megyei rendezvényeken, országos bemutatókon. Évente több növényvédelmi szakmunkás, betanított munkás tanfolyamon,
továbbképzőkön tartott előadást.
Békés megye növényvédő szakembereinek két évben rendezett egy-egy hetes bentlakásos továbbképzést gyomirtás, ill. növénykórtan témakörben.
1990 decemberében meghívással átkerült a BASF Magyarországi Iroda, majd BASF
Hungária Kft alkalmazásába. Itt először az értékesítési területen dolgozott 4 alföldi megyében, majd 1998-tól a fejlesztő csapathoz került, ahol a gyomirtási munkakört látta el. Számtalan kísérletet végzett, bemutatókat szervezett, előadásokat tartott. Ez a munkakör kiváló
lehetőség volt az új, fejlesztés alatt álló saját és konkurens termékek megismerésére, összehasonlítására. A fejlesztés során cukorrépa gyomirtás témában „országos elismerést” szerzett, egyéb kultúrákban pedig elmélyíthette tudását. A munka eredményeként részese volt új
termékek, kombinációk, eljárások kifejlesztésének. A kollégáival végzett vizsgálatok alapot
képeztek arra, hogy ne fogadják el „gépiesen” a külföldi ajánlásokat, hanem maguk dolgozzák ki a hazai körülményekhez adaptált technológiát, adjanak a hazai termelők számára megfelelő ajánlást. Munkájuk megbízható szakmai hátteret jelentett az ajánlott technológiákhoz,
termékekhez.
A BASF-nél eltöltött 17 év szakmai tapasztalatban, emberi kapcsolatokban is elmélyítette
a korábban szerzett ismereteket, baráti kapcsolatokat.
Nyugdíjba vonulása után a Nufarm Hungaria Kft külsős szakmai támogatására hívta meg
Salamon György. Ezt a munkát azóta is végzi.
Arra büszke, hogy szakmai munkássága alatt mindig a termelő szakember érdekében
dolgozott, azt tekintette kihívásnak, megoldandó feladatnak, hogy tapasztalataival segítséget
adjon ismerőseinek, barátainak. A szakmában nagyon sok barátot szerzett és remélhetőleg
sikerült meg is tartani barátságukat, még akkor is, ha már nyugdíjasként csak alkalmanként
„szolgálja” a mezőgazdaság ügyét. Sajnos, egyre csökkenő elismertsége és feladata van a
szakmájának, így a megszerzett tudásnak is. Arra biztat mindenkit, hogy a szakmája becsületét csak akkor tudja megőrizni, ha tudását és tapasztalatát a legjobb szándékkal az élelmiszertermelés tisztaságának megőrzése érdekében hasznosítja.
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Dr. Hunyadi Károly Ifjúsági Emlékérem 2016. évi kitüntetettje
LABANT-HOFFMANN ÉVA
1978. június 29-én született Kaposváron, agrármérnök, gyombiológus szülők gyermekeként.
Kaposváron a Táncsics Mihály Gimnázium német
szakos osztályában végzett, de mind az általános
iskolás, mind a gimnáziumi évei alatt kémia-biológia szakos tanári pályára készült. Aztán a sors mégis
másfelé vezényelte, az utolsó pillanatban változtatta
meg a döntését és hirtelen ötlettel a Pannon Agrár
tudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudo
mányi Karára jelentkezett agrárkémikus-agrármérnök
szakra.
Az egyetemi évei alatt jó barátokra lelt, és itt
ismerte meg későbbi férjét is. Szakdolgozatát napraforgó szárbetegségekből írta, és több kórtani, rovartani témájú publikációja is született az évek során.
Diplomája megszerzése után a Somogy Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálathoz
került, ahol növényvédelmi előrejelzőként és a Károsító Diagnosztikai Laboratórium GLP
minőségügyi koordinátorként dolgozott. Az Ujvárosi Gyomismereti tanfolyamra 2002-ben
jelentkezett. Bár a tanfolyamon megismerte és megszerette a herbológusi munkát, továbbra
is vonzotta a másik két szakterület is.
2004-ben férjhez ment, majd 2005-ben született meg első gyermeke, őt 2007-ben a lánya
és 2011-ben kisebb fia követte. A gyerekek mellett töltött szabad időben végig tanult. A tanári
álmától nem tudott elszakadni és elvégezte az agrár mérnöktanári képzést Kaposváron, majd
minőségügyi szakmérnöki diplomát szerzett Keszthelyen. Egy évre visszatért az akkor már
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal névre keresztelt növényvédő állomásra, ahol kisebb
fia születéséig talajvédelmi felügyelőként dolgozott és e mellett irányította és tevőlegesen
részt is vett a Somogy Megyei Növényvédőszer Analitikai Labor ISO 17025 rendszerének
kiépítésében. Ezt két újabb otthon töltött év követte, ami persze nem múlhatott el önképzés nélkül, így PhD képzésbe kezdett bele. A Kaposvári Egyetemen már herbológiai jellegű
témát választott, melynek címe „A csicsóka komplex értékelése” volt, Dr. Kazinczi Gabriella
irányításával.
A GYED leteltével nem tért vissza az állami szférába, hanem a Növénypathyka Kftnél kezdett el dolgozni, ahol engedélyeztetési és technológiai kísérletekkel foglalkozik. A fő
profilja a gyomos kísérletek, és most már büszke arra, hogy édesanyja személyében egy
kiváló szakembertől tanulhatta meg a szakmát. Szívesen vállal szakmai előadásokat mérnök-továbbképzéseken, illetve különböző szakmai rendezvényeken. A Kaposvári Egyetemen
meghívott előadóként jelenleg is részt vesz a „Gyomszabályozási technológiák” tantárgy
oktatásában. Több szakdolgozatos hallgatónak segíti a munkáját témavezetőként, a hazai
mezőgazdasági szaklapokban is publikál. Fő érdeklődési köre a herbicid rezisztencia, illetve
gyakorlati munkája során egyre nagyobb problémának tartja a gabonatáblákban megjelenő
és egyre jobban terjedő egyszikű gyomnövényeket. A későbbiekben a munkája során az egyszikű gabonagyomokra szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni, szerencsére a megbízásokon túl
a cégen belül lehetősége van saját kezdeményezésű kísérletekkel is foglalkozni.
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Arany Sziklevél 2016. évi kitüntetettjei
DOBSZAI-TÓTH VERONIKA
Dr. Dobszai-Tóth Veronika 2008 óta dolgozik a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi
Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályán (korábban: Baranya
Megyei MGSZH, Növény és Talajvédelmi Igazgatóság). A „növényvédő állomásra” tudatosan, már 13 éves kora óta készült. A nyári növényvédelmi gyakorlatokat is a „növényvédőn”
végezte el. Az Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolában (Szentlőrinc) érettségizett, majd a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Karán végzett.
Érdeklődését a növénytermesztés és a növényvédelem iránt édesapja keltette fel, aki nyugalmazott növényvédelmi zoológus. Egyetemi évei alatt 2002-ben a Kari Tudományos Diákköri
Konferencián első helyezést ért el a kukoricabogár elleni védekezési lehetőségekről írt dolgozatával, 2003-ban kimagasló tanulmányi eredményéért Köztársasági Ösztöndíjat kapott.
Kezdetben a rovartani pályára készült, az amerikai kukoricabogár elleni védekezés lehetőségeivel foglakozott. A sors úgy hozta – amit a mai napig sem bánt meg – hogy bekapcsolódott a gyomnövények gyomirtás rejtelmeibe, ezért 2004–2007-ben a Növényvédelmi intézet,
Herbológiai és Növényvédőszer Kémiai Tanszék PhD hallgatója volt. Doktorandusz évei
alatt a fenyércirok (Sorghum halepense L. Pers) jelentőségét, biológiáját, kártételét és vegyszeres gyomirtásának lehetőségeit vizsgálta, illetve növényvédő szer kémia, gyombiológia,
gyomismeret tantárgyakat oktatott. 2010. november 12-én „summa cum laude” minősítéssel
PhD fokozatot szerzett a Pannon Egyetem, Georgikon Karán.
Növényvédelmi herbológusként főleg szántóföldi kultúrák gyomirtó szereinek hatósági
engedélyeztetésével, technológiafejlesztéssel valamint GLP és GEP minőségbiztosítással,
invazív fajok felderítésével, szaktanácsadással, gyombiológiai témájú cikkek írásával foglalkozik. Részt vesz a fenyércirok szulfonil-ureákkal szembeni rezisztencia vizsgálatokban,
felderítésben, a témával kapcsolatban a gazdálkodóknak szánt ismertető szóróanyagok szerkesztésében. Ezen kívül egyetemi gyakornokok koordinátora, számos diplomaterves konzulense, bírálója. Férjezett, egy négy éves kislány édesanyja.
MOLNÁR JÁNOS
1950. december 13-án született Kunszentmiklóson. Magyar ösztöndíjasként a Moszkvai
Tyimirjazev Mezőgazdasági Akadémia Agronómiai Fakultásának Növényvédelmi Szakán
diplomát szerzett. 1977 decemberétől Budapestre került az akkori MÉM Növényvédelmi és
Agrokémiai Központ Növényvédőszer-engedélyezési Osztályára, hogy növénykórtanosként
koordinálja a növényvédőszer-gyártó cégek megbízásából a megyei növényvédő állomásokon folytatott valamennyi fungicid biológiai hatékonysági vizsgálatot.
1980-tól – az Ujvárosi Miklós Gyomismereti Tanfolyam elvégzését követően – gyomos
szakemberként koordinálta a növényvédőszer-gyártó cégek megbízásából a megyei növényvédő állomásokon folytatott szőlő-gyümölcs herbicid biológiai hatékonysági vizsgálatokat.
1981–1984 időszakában egyetemi doktori fokozatot szerzett az akkori Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen hamvas szeder irtása témakörben. 1988-ban sikeres szakfordítói és tolmács vizsgát tett angol, illetve orosz nyelvből.
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1989 szeptemberétől bécsi székhellyel az American Cyanamid cég területi képviselőjeként a kelet-európai országokban megkezdte a cég növényvédő szereinek engedélyezését.
1997-től budapesti székhellyel a Monsanto cégnél először a növényvédőszer-engedélyezést
koordinálta a közép- és kelet-európai, a közel-keleti, valamint észak-afrikai régió 45 országában. 2000-től további feladatként megkapta a cégen belül a termékfejlesztés koordinálását
is ugyanezen országokban, ugyanezen kollégák munkájának összefogásával.
2004-től a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Növény- és Talajvédelmi Főosztályán vezető minisztériumi főtanácsos minőségben ellátta a növényvédelem,
továbbá a növényvédőszer-engedélyezés terén felmerült szakmai kérdések kezelését, valamint hazánk szakmai képviseletét az adott kérdésekben az EU, a FAO, az OECD, az EPPO
és az IOBC illetékes bizottságaiban. Majd 2011 év végén – az államigazgatásban szigorúan alkalmazott korhatárt elérve, 42 éves munkaviszony elismerését követően – nyugállományba vonult.
2012 év elejétől változatlanul aktív szakmai munkát folytat otthonról mintegy 18 szakmai
projektben. Ezek a munkák – az alapos és mindig is karbantartott és aktív angol és orosz
általános és szakmai nyelvtudása következtében – a volt és a fiatal hazai és külföldi kollégák
személyes megkeresésein alapulnak és napi, rendszeres elfoglaltságot jelentenek.
NAGY SÁNDOR
1976. március 18-án született Tatán. Már az általános iskola után minden nyáron a vértesszőlősi Agricola Rt-nél rendszeresen kisegítő (fizikai) munkákat vállalt. Középiskolai
évei alatt (Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola) ugyanitt nyári gyakorlatokon is
megismerte egy termelőszövetkezet működését és a nyári betakarítási munkák szervezését.
1994-ben érettségizett és felvételt nyert az akkori Pannon Agrártudományi Egyetem mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Karára. A felvétel után úgy döntött, hogy halasztást
kérve elvégzi a technikusi évfolyamot. A Jávorka 5. évfolyamán megismerte a tangazdaság
működését és rendszeresen végzett gépi, traktoros munkákat az év során.
1995-ben jeles minősítéssel növénytermesztő és növényvédelmi technikusi bizonyítványt szerzett. Ez előtt az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen növénytermesztés és
növényvédelem tantárgyban 1. helyezést ért el, mellyel kiérdemelte az OTP Fáy András díját.
A kitüntetést Kosáry Domokostól, az MTA elnökétől vette át.
1995–2000 között a mosonmagyaróvári kar hallgatója volt. Diákévei alatt kétszer részesült köztársasági ösztöndíjban. 2000-ben végzett okleveles gazdasági agrármérnökként
kiváló minősítéssel és megkapta a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alma Mater emlékérmét. Angolul és németül beszél, utóbbi nyelvből állami felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgával
is rendelkezik.
2002-ben kitüntetéses oklevéllel végzett a mosonmagyaróvári Kar növényvédelmi szakmérnöki szakán. 2000–2003 között nappali PhD ösztöndíjas volt Dr. Resisinger Péter vezetésével a nemrég alakult Precíziós növénytermesztési módszerek Doktori Iskola hallgatójaként.
Az egyetemi és ösztöndíjas évek alatt egy nyarat Dániában, négyet pedig Németországban
töltött gyakornokként. 2004-ben PhD fokozatot nyert „summa cum laude” minősítéssel.
Értekezésének címe: A gyomfelvételezési módszerek fejlesztése a precíziós gyomszabályozás tervezéséhez.
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2004–2010 között a KWS Magyarország Kft. hazai fejlesztési, fajtakísérleti és engedélyezési tevékenységét végezte (vetőmag kereskedelem). Rendszeresen részt vett szakmai
katalógusok, tájékoztató anyagok összeállításában és szakcikkek publikálásában, szinte minden hazai mezőgazdasági szaklapban. Szakmai munkája mellett 2006 és 2014 között Vértes
szőlős község polgármestere volt.
2012-ben hasonló munkakörben, termékmenedzserként dolgozott az Euralis Kft-nél.
2013. óta az ISK európai leányvállalata, az ISK Biosciences Europe számára végzi KözépEurópában, a Balkánon és a Baltikumban növényvédő szerek EU engedélyezéséhez szükséges kísérletek szervezését és közreműködik az engedélyezési dossziék előkészítésében.
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Komárom megyei szervezetének tagja. Az EWRS tagja (2016-tól annak nemzeti képviselője – national representative).
Szintén 2016 óta a Magyar Gyomkutató Társaság elnöke.

KÖNYVISMERTETŐ
Biofília – Gondolatok a fenntarthatóságról és a fennmaradásról
HORVÁTH JÓZSEF
Horváth József akadémikus, világhírű
növényvirológus, akinek tudományos munkás
sága mind a publikációk, mind pedig az azokra
kapott hivatkozások vonatkozásában ezres
nagyságrenddel mérhető, ismét nagyszerű
könyvet jelentetett meg. „Biofília – Gondolatok
a fenntarthatóságról és a fennmaradásról” c.
könyve – amely az Agroinform Kiadó gondozásában jelent meg ez év elején – a 80-as évektől
az emberiség léte és fennmaradása szempontjából legaktuálisabb témákról: a környezetvédelemről, a biotechnológiai kutatásokról szól,
mindezekkel kapcsolatos eredményeket, gondolatokat és jövőképet a fenntartható mezőgazdaság érdekében állítva.
A könyv előszavában Király Zoltán aka
démikus szavait idézve: „…a gazdasági
növekedésnek és a sikeres termelésnek fenn
tarthatónak kell lennie”.
Horváth József könyvének tartalma, kül
detésének mondanivalója egyike napjaink
legégetőbb problémájának. Kutatások, személyes szakmai párbeszédekből levonható
következtetések eredményeit, saját életbölcsességét és szakmai tapasztalatait felhasználva
állította össze a mintegy 334 oldalas könyvet. Benne óriási mennyiségű, több mint 600 forrásmunkát dolgozott fel, és mindezek segítségével a fenntarthatóság témakörét teljes részletességgel interpretálta.
A szerző előszavában olyan meglepő információt közöl, ami nem valószínű, hogy
valamennyiünk számára köztudott. Azt írja: „Az emberiség élelmiszer-ellátásában nem az a
legnagyobb probléma, hogy a Föld lakosságának száma megnövekedett, és az előrejelzések
szerint 2050-ben meghaladja a 9,1 milliárd főt, amelynek 98%-a a fejlődő országokban születik, hanem az, hogy egyes országok, térségek (India, Kína, Kelet-Délkelet Ázsia) mintegy
3 milliárd fős lakosságának jövedelme jelentősen megnövekedett. A „szupermilliomosok”
az amerikaiak után főleg a kínaiak és az indiaiak köréből kerülnek ki. A jövedelmek növekedése nagymértékben lehetővé tette és megnövelte az élelmiszerek iránti fokozott szükségletet, keresletet”.
Az Agrofórum hasábjait rendszeresen olvasó közönség előtt a könyv tartama nem ismeretlen, hiszen itt a 2014/2015-ös években megjelent, 19 részből álló „Talaj-talajvédelem,
növény-növényvédelem, integrált növénytermesztés” c. tanulmányok nagy része a könyv
megírása során felhasználásra került.
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A professzor úr könyve 13 fő fejezetből épül fel. Az első a peszticidek és a műtrágyázás forradalmáról szól. A második a növénynemesítés hazai és nemzetközi főbb eredményeit mutatja be, a klasszikus nemesítéstől kezdve a modern, biotechnológiai eljárásokig,
külön hangsúlyozva a génbankok fontos szerepét a biológiai sokszínűség fenntartásában.
A harmadik rész a fenntarthatóság szempontjából modern és nélkülözhetetlen gazdálkodási
módokat ismerteti (ökológiai gazdálkodás, integrált növénytermesztés, precíziós gazdálkodás). A negyedik fejezet a genetikailag módosított növényekről szól, részletesen taglalva
és értékelve az ellene és a mellette szóló érveket. Az ötödik rész az élelmiszer- és takarmánylánc-biztonság alapvető kérdéseit tárgyalja. A hatodik rész a fosszilis és megújuló
energiaforrásokról, a nukleáris energiáról szól. E helyen külön alfejezetként szerepel az energiaváltás, amit a szerző „harmadik ipari forradalomként” definiál. A 7. és 8. fejezet a hazai
agrárfelsőoktatás helyzetét tárgyalja, a nagy elődöktől kezdődően a 18. századtól napjainkig,
kiemelve az agyelszívás és az agy visszaszívás szerepét (Lendület program).
A következő, 9., 10, 11. és 12 fejezetek az emberiség és bolygónk számára lényegi kérdésekkel foglalkoznak (gazdasági világválságok; „Föld Csúcsok”; Talaj, víz, növény: paradigmaváltás; Fenntartható vs. fenntarthatatlan fejlődés).
Az utolsó, 13. fejezetben (Epilógus) a szerző aggodalmainak és reményeinek ad hangot,
összegezve a fenntarthatósággal kapcsolatos gondolatait, sürgetve az elengedhetetlen változások, változtatások szükségszerűségét. Mindezeket – szavait ismételten idézve – az emberi
tudat radikális megváltoztatása és a kollektív létet lehetővé tevő emberi erkölcs biztosíthatja.
A végkicsengés azonban egyértelműen optimista: „Van még utolsó remény!”
Aki e könyvet tanulmányozza, ne gondolja, hogy néhány oldalnál többet el tud egyhuzamban olvasni belőle. Az ismeretek, információk ugyanis annyira tömények, a kijelentések,
megállapítások pedig annyira elgondolkodtatóak – néha megdöbbentőek – hogy idő kell a
„megemésztésükhöz”.
Ajánlom ezt a könyvet mindenki számára, aki felelősséget és elhivatottságot érez a
Földünkön folyó életért.
Kazinczi Gabriella
Kaposvári Egyetem, AKK, Kaposvár
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