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1. BEVEZETÉS 
 

A növénytermesztés gazdasági tevékenység. Célja – a kedvező termésszint elérésén és a 

fogyasztói igényt kielégítő minőségi termék gazdaságos előállításán túl – a termelési biztonság, a 

folytonosság (fenntarthatóság) és a jövedelemtermelő képesség (KOVÁCS 1999). Produktuma 

alkalmas közvetlen fogyasztási igények kielégítésére, állati takarmányként vagy ipari 

nyersanyagként való felhasználásra.  

A potenciálisan megtermelhető növényi biomasszának azonban csak egy része hasznosul, 

mivel a vetéstől a betakarításig számos olyan biotikus és abiotikus hatás éri az állományt, amelyek 

csökkentik a termés volumenét és/vagy minőségét. 

A mezőgazdaság fő és nélkülözhetetlen termelési eszköze a termékeny talaj, mely a XX. sz. 

második felében az iparosodott, intenzív mezőgazdasági gyakorlat hatására bizonyítottan kárt 

szenvedett (erózió, defláció, humusztartalom csökkenése, a szélsőséges időjárás okozta károk 

kivédésére való képesség csökkenése a szerkezeti leromlás következtében, káros tömörödés, 

porosodás, szikesedés, talajélet degradációja). A leromlás gátolja az inputok hatékonyságát, 

hasznosulási képességét is.  

A biotikus tényezők közül a gyomok okozzák a legnagyobb problémát. Az elgyomosodás 

okozta közvetlen károkat súlyosbítják a közvetetten okozott veszteségek, és a technológián belül 

jelentős költségnövelő tényező a herbicidek használata. 

A növénytermesztés alapját jelentő talajművelés során megváltozik a talaj fizikai állapota. 

Ez a változás a gyomok, mint növényi szervezetek kompetíciós képességére ugyanúgy hatással van, 

mint a termesztett növények fejlődésére, környezeti hatásokat toleráló képességére. Ennek 

megfelelően a különböző talajművelési eljárások és művelési módok elősegíthetik, vagy 

korlátozhatják egyes gyomfajok fejlődését. 

Az intenzív mezőgazdálkodás következtében károsodott természeti környezet (biodiverzitás 

csökkenése, talajvizek nitrátosodása, peszticid maradékok ismert és még nem ismert hatásai) 

védelme érdekében dolgozták ki a fenntartható termelés irányelveit.  

Emellett olyan, a gazdálkodás hatékonyságát növelő rendszerek alakultak ki - mint pl. az 

integrált termesztés -, amelyek környezetvédő hatásukban is előrelépést jelentenek.  

A talajhasználat átalakulása ugyancsak gazdálkodási és környezetvédelmi célokat szolgál. A 

talajhasználat a talaj művelésén túl jelöli a vetésforgót alkotó minden növényt és termesztési 

technológiát, valamint a tápanyagellátást. 

A tápanyag-utánpótlás alapvető nyersanyaga napjainkban a műtrágya. A különböző 

termőhelyi adottságokon és a termesztett növények igényein túl alkalmazásuk volumenét 
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gazdaságossági megfontolások is befolyásolják. Nyugat-Európából kiindulva (itt környezetvédelmi 

okok ösztönöztek) hazánkban is szükség lesz olyan védőnövények alkalmazására, vetésforgóba 

illesztésére, amelyek lehetővé teszik a trágyázás ésszerűsítését.  

Az eddigiek alapján feltételezhető, hogy megfelelő talajhasználattal olyan lehetőséghez 

jutunk, amelynek révén csökkenthető a növénytermesztés kockázata, oly módon is, hogy 

kihasználható a termesztett növény gyomelnyomó képessége, és javítható a gyomkorlátozás 

hatékonysága. Fontos törekvés a talajállapot romlás megakadályozása és a termesztési biztonság 

növelése. 

Doktori munkám céljául tűztem ki, hogy különböző talajhasználati rendszereket értékeljek a 

talajállapotra és gyomosodásra gyakorolt hatásuk alapján. 

Az 1999-ben elindított talajművelési kísérletben felmértem a potenciális gyomosodást jelző 

alap gyommagkészletet, értékeltem a mulcs növényben (fehér mustár) tipikus gyomflórát, amelyet 

faj szerint és borítás alapján osztályoztam. A kísérlet évei során értékeltem a kezelések és 

kombinációik hatására változó talajállapotot és gyomviszonyokat, figyelembe véve a termesztett 

növény gyomszabályozó hatását is. A herbicid használat lehetőség szerinti kerülése, de legalábbis 

minimálisra csökkentése is szempont volt.  

Célként tűztem ki:  

(I) a különböző művelési eljárások hatására változó gyomosodás vizsgálatát, figyelembe véve 

az alkalmazott eltérő tápanyagmennyiségeket; 

(II)  a különböző művelési eljárások hatására kialakuló és változó talajállapot befolyásának 

vizsgálatát a gyomosodásra, újszerű vizsgálati módszereket is alkalmazva; 

(III)  annak megállapítását, hogy összeegyeztethető-e a kímélő talajhasználat a gyomok megfelelő 

mértékű korlátozásával; 

(IV)  egyes jelentős gyomfajoknak a kezelésekre történő reagálásának értékelését; 

(V) az eredmények alapján következtetések levonását és a gyakorlatban is használható 

javaslatok megfogalmazását. 
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2. A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ IRODALOM ÁTTEKINTÉSE 

2.1 Integrált növénytermesztés, integrált gyomszabá lyozás 
 

Valamely növényvédelmi módszer alkalmazásakor tekintetbe kell venni, hogy mindenkor 

egy ökoszisztéma életébe avatkozunk be. A felismerés nem új keletű. UJVÁROSI 1957-ben idézte 

SZUKACSOVot, aki 1909 óta hangoztatta, hogy az együtt élő növények és a környezet között 

meghatározott kölcsönhatások rendszere alakul ki. Eszerint a gyomnövényzetet nem lehet 

elválasztani sem a vetett növényzettől, sem a termőhelyen alkalmazott eljárások következtében 

kialakult ökológiai tényezőktől. Hazai viszonylatban BALÁZS (1944) munkájára hivatkozik, aki 

közölte a vetett növény mennyiségi adatait és jellemezte annak hatását a gyomnövényzetre.  

A korábban a gyomszabályozás területén a mechanikai, agrotechnikai eljárásokra 

támaszkodó növénytermesztés fejlődésével az 1960-as évek végére bebizonyosodott, hogy a 

szakosított növénytermesztés megteremti a vegyszeres gyomirtás feltételeit, egyúttal azt nem 

nélkülözheti. A vegyipar fejlődése lehetővé tette az egyre hatásosabb szintetikus szerek használat. A 

korszerű vegyszeres gyomirtási kutatások tulajdonképpen az 1940-es évek elején kezdődtek, a 

széleskörű mezőgazdasági tesztelésre csak a háború befejezése után került sor (VIRÁG 1973). 

A herbicidek alkalmazásának általánossá válásával azonban felszínre kerültek azok káros 

hatásai is. A biodiverzitás megőrzése, a víz- és talajvédelem, az egészséges élelmiszer iránti igény 

illetve a rezisztens gyom-biotípusok megjelenése új rendszer kialakítása irányába hatottak.  

Az integrált termesztés (IT) növényvédelemre vonatkozó irányelvei szerint a jelentős 

kórokozók és kártevők kártételi szint alatt tartását elsősorban a vetésforgó elemeinek optimális 

megválasztásával kell elérni, gondosan mérlegelve a környezeti kockázatot és a gazdaságossági 

szempontokat. A gyomszabályozást, amennyire lehetséges, megfelelő vetésforgóval kell megoldani. 

A gazdaságokban használandó gépparkot úgy kell megválasztani, hogy a herbicides beavatkozások, 

és a mechanikai gyomszabályozás hatékonysága javuljon (IOBC Technikai Irányelvek III.). 

A gyomok elleni sikeres védekezés alapja, hogy a gyomszabályozásra alkalmas eljárásokat 

több éven át kell a céloknak megfelelően kombinálni és alkalmazni. A gyomszabályozás fő célja a 

szaporítóképletek képződésének megelőzése, a gyomok kelésének megakadályozása a 

kultúrnövény-állományokban és a gyom – kultúrnövény kompetíció minimalizálása (BERZSENYI 

2000). A különböző módszerek hatékonysága nem azonos, amelyet jól szemléltet az 1. ábra 

(BASTIAANS et al. 2002) 

MUNIER-JOLAIN  et al. (2002) leszögezi, hogy a gazdasági kártételi küszöböt kiindulópontnak 

tekintő gyomszabályozás költséghatékonyabb, mint az évenkénti permetezés, és lehetővé teszi a 

herbicidhasználat kívánatos mérséklését.  
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a) A gyomokat irtjuk vagy eltávolítjuk; 
b) a talaj gyommagkészletéből csírázó növénykéket megakadályozzuk a további fejlődésben; 
c) a gyom-kultúrnövény kompetíció módosítása, ezzel előnyt biztosítani a termesztett növény számára; 
d) a talaj gyommagkészletének fokozatos redukciója vagy kimerítése. 
 

Jelmagyarázat:  YL=a versengés okozta relatív termésveszteség, Nw=gyomnövény sűrűség, Sw=magbank denzitás 
 
1. ábra: A gyomok okozta termésveszteség csökkentésének lehetőségei és hatásuk a 

termésmennyiségre (BASTIAANS et al. 2002). 
 

 
Az Integrált Növényvédőszer-használati Rendszer alapvető összefüggéseit PETRÓCZI (1999) 

foglalta össze. Ha megfelelő a kiválasztott terület a termeszteni kívánt növények számára, azok már 

a kezdetektől optimális növekedési feltételekkel rendelkeznek, amellyel megelőzhető illetve 

korlátozható a fertőzés.  

Az IPM - módszerekben – főleg a mérsékelt övi területeken, így hazánkban is – a 

vetésforgók nagy jelentőségűek. A növények évenkénti változtatása, az ezzel együtt járó 

talajművelési rendszerek és agrotechnikai eljárások többségének közvetett célja a gyomok 

korlátozása vagy kiirtása, a termesztett növények állományaiban domináns gyomok 

elszaporodásának megakadályozása.  

A termesztett növény fajtájának kiválasztása mindig sarkalatos pontja volt a 

növényvédelemnek, elsősorban a betegség- és kártevő-rezisztencia kutatások előrehaladottak. De 

kutatások folynak például különböző őszi búza és borsó fajták gyomelnyomó képességének 

vizsgálatára, összehasonlítására is (KORRES és FROUD-WILLIAMS  2002, MCDONALD 2003).  
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A növények fejlődéséhez megfelelő mennyiségű és felvehető tápanyagra van szükség. A N-

túladagolás nem csak a termesztett növény ellenálló képességét csökkenti, hanem számos gyom 

felszaporodását is elősegíti. A hiányos tápanyagellátás ugyancsak kihat a gyomok fejlődésére. 

CZIMBER et al. (1994) az Abutilon theophrastiról közölte, hogy azokon a termőhelyeken, ahol a talaj 

tápanyagtartalma limitált, a selyemmályva van előnyben, mert a fokozódó tápanyaghiánnyal 

párhuzamosan növekszik gyökérzetének részesedése az összes szerves anyagból.  

PETRÓCZI (1999) továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy az IPM rendszerek fontos elemét 

képezi a köztes termesztés, vagyis a két főnövény közé vetett talajvédő növények beiktatása.  

Megjegyzem, a köztes növény illetve köztes termesztés fogalmakat itt nem a korábban 

megszokott jelentésükben használjuk.  

Az intenzív mezőgazdaság térhódítása előtt szokásos volt ún. fővetésű köztes növények 

termesztése, pl. kapás (kukorica) növény széles sorközeinek hasznosítása a mikroklímához jól 

alkalmazkodó egyéb növénnyel (tök). Ez nem azonos a kettős termesztéssel, mivel a definíció 

szerint ez utóbbi két vagy több szántóföldi növénynek egy naptári vagy gazdasági éven belül (de 

egymás után) ugyanazon táblán való vetését és betakarítását jelenti (ANTAL  in BOCZ (szerk.) 1992).  

Manapság köztes növény, köztes védőnövény (talajvédő vagy zöldtrágya köztes) 

elnevezéssel a talajjavítási vagy trágyázási céllal a két főnövény termesztése közti időben a 

talajfedettséget biztosító pillangós vagy keresztes virágú fajokat illetjük. Tehát a kettős termesztés 

közvetett formájaként jelölhető (SURÁNYI 1952). 

A lényegi különbség ezek szerint a vetett növény hasznosításában rejlik. Míg a köztes 

(védő)növénynek talajjavító, gyomelnyomó, N-kimosódást gátló illetve zöldtrágya-hatását tartjuk 

szem előtt, addig a kettős termesztésben nem mondunk le a betakarított termés jelentette gazdasági 

haszonról. 

A köztes termesztés különleges esetének tekinthető a takarónövények alkalmazása, melyek 

elfoglalják azt a niche-t, amelyet a gyompopulációk borítanának be. Az őszi egyéves 

takarónövények maradványai kedvezőtlen körülményeket teremtenek a gyomok csírázásához és 

fejlődéséhez (BERZSENYI 2000). Az élő mulcs kiszorítja a gyomokat. Erre példa a pillangósok 

vetése különböző kultúrákban (HILTBRUNNER et al. 2004). 

A gyomszabályozás koncepciója elterjedésének, alkalmazásának kedveznek a 

fenntarthatósági törekvések, az EU szabályozás, a környezetvédelmi előírások. Az EU 1992 óta 

támogatja a környezetkímélő és a biodiverzitást fenntartó termelési módszereket.  

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program a természeti erőforrások fenntartható 

használatán, a természeti értékek és a biodiverzitás megőrzésén, a táj értékeinek megóvásán, 

valamint egészséges termékek előállításán alapszik (ÁNGYÁN és MENYHÉRT (szerk.) 1997).  
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A fenntartható és környezetbarát növénytermesztést szolgáló kutatások alapvetőek az 

integrációs folyamat sikeressé tételében. E vonatkozásban különösen fontosnak ítélhetők meg a 

talajhasználattal, tájtermesztéssel, eltérő input-felhasználású növénytermesztési modellek 

kialakításával kapcsolatos kutatások (PEPÓ 2001). 

2.2 A talajhasználat fogalma és összetev ői 
 

Dolgozatom témájául talajhasználati változatok vizsgálatát tűztem ki, talajállapotra 

gyakorolt hatásuk valamint gyomszabályozási szempontból.  

A talajhasználat SIPOS G. (1972) meghatározása szerint azon agrotechnikai eljárások 

összessége, amelyek segítségével a talaj termékenysége fenntartható, helyreállítható és fokozható. 

SIPOS S. (1978) által kissé kibővített definícióban a talajhasználat azon komplex és egymással 

összefüggő agrotechnikai, meliorációs és szervezési eljárások összessége, melyek egyrészt a 

talajhasznosítás intenzitását, másrészt a talajtermékenység fenntartását és fokozását jellemzik. 

KISMÁNYOKY  (1993a) fontos kiegészítéssel látta el az eddigi meghatározásokat, eszerint a 

talajhasználat, vagy hasznosítás a talajtermékenység fenntartásával és fokozásával együtt a 

földművelési rendszerek megkülönböztetésének legfontosabb alapja. Kifejezésre jut a művelési 

ágak viszonyában és a vetésszerkezetben. KEMENESY (1972) a ma elfogadott nézeteket előrelátóan 

illesztette be a talajhasználat meghatározásába, miszerint a talajhasználat a földművelés gerince. 

BIRKÁS et al. (1996) a definíción túlmenően – „a talajhasználat a művelési ág, a termesztett 

növények és a termesztéstechnológia összessége” - felhívta a figyelmet a nem megfelelő 

talajhasználat káros következményeire is. A szántóföldi talajhasználatot a különböző biológiai 

igényű és hatású növények és a termesztési technológiák együttesen minősítik; a termőhely és a 

termesztési technika között a talajhasználattal teremthető harmónia, vagy alakulhat ki diszharmónia 

kedvezőtlen esetben, amely a termőhely és a környezet károsodásával járhat.  

A hazai termőterületeken, ezen belül különösen a szántóföldeken változatos talajhasználati 

módokat találunk, melyek következtében a különböző intenzitású termeléssel összefüggésben eltérő 

mértékben károsodik talaj és környezet. A fenntartható, környezetkímélő, agronómiailag és 

ökonómiailag is hatékony növénytermesztés megköveteli az egyes termelési tényezők közötti, 

illetve a tényezőcsoportokon belüli összhangot. Kedvezőtlen agroökológiai feltételek között 

kiszámíthatóan nincs esélye annak a termelőnek, aki az intenzív, sőt a precíziós földhasználati 

rendszert szorgalmazza, mivel a költségek és árbevételek viszonya nem teszi lehetővé a megfelelő 

jövedelem elérését (KISMÁNYOKY és DEBRECZENI 2002). A hiányos ráfordítások a később 

alkalmazandó intenzív erőforrások érvényesülését akadályozzák, vagy a korábbi megfelelő 

színvonalú inputok hatását az alacsony színvonalúak lerontják (CSAJBÓK 2001) (2. ábra). 
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Termőterületeink kultúrállapota kihat az alkalmazott technológia sikerére, a termesztés 

jövedelmezőségére, az inputok hatékony felhasználására. Vagyis az, hogy mennyire vagyunk 

képesek visszaszorítani a gyomokat és milyen mértékben „segítünk” talajaink termőképességét 

megőrizni, determinálja a jövő hatékony és fenntartható növénytermesztését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A gyomborítottság dinamikája kukoricában, 
különböző modell változatokban (hibridek átlaga) (CSAJBÓK 2001) 

 
Napjainkban a gazdálkodó egységek heterogenitása és adottságaik következtében a 

termelésben alkalmazott erőforrások közötti összhang nehezen teremthető meg.  

 

2.2.1 A talaj, mint védend ő természeti er őforrás, és mint els ődleges 
termel őeszköz 
 

BAJAI gondolatait idézte JOLÁNKAI  (2003a): „A talajművelés a világ legegyszerűbb dolga. 

Semmi mást nem kell csinálni, mint azt, hogy a talajunkat az elővetemény betakarítását követő 

csatatérből az utána következő növény vetésének idejéig kultúrállapotú magággyá alakítsuk. Ezt 

már az ókorban is tudták. De azt, hogy ezt milyen nehéz megcsinálni, a mikéntjét, meg a hogyanját, 

hát azt még ma is csak kevesen ismerik.” 

A fenntartható fejlődés egyik alapeleme VÁRALLYAY  (1997) szerint talajkészleteink ésszerű 

hasznosítása, védelme, állagának megőrzése, sokoldalú funkcióképességének fenntartása. A talaj 

nem csak termékenységgel rendelkezik, hanem megújulóképességgel is. A talaj megújulása 

azonban nem megy végbe automatikusan, hanem feltételekhez kötött, amelyek közül 
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legfontosabbak az ésszerű földhasználat, a megfelelő agrotechnika, s bizonyos esetekben a 

melioráció (VÁRALLYAY  2003). 

 A növénytermesztés alapozása során a talajt meg kell művelni. A művelés legfontosabb 

környezeti kockázati tényezői: 

1. tömörödés 

2. rögösödés, porosodás, vagy gyúrás, kenés 

3. erózió vagy defláció 

4. szervesanyag csökkenés 

5. CO2 kibocsátás 

6. hasznos talajlakó szervezetek életfeltételeinek romlása. 

Az a művelési eljárás vagy rendszer minősülhet kímélőnek, amelynek alkalmazása során 

nem lép fel kár, a végeredmény a növénytermesztés alapozása mellett a talaj- és környezetvédelmi 

előírásoknak is nagy valószínűséggel megfelel (BIRKÁS et al. 2003). 

 A XXI. században a talaj- és környezetkímélő művelési és vetési rendszereknek van 

létjogosultsága. A különböző alapművelési eljárások e szerint bírálandók el. A minősítést BIRKÁS 

(2003) nyomán az alábbiakban ismertetem.  

Javított szántásos rendszerek: a szántás akkor illeszthető a kímélő rendszerek közé, ha a 

minősége az agronómiai és környezetvédelmi követelményeket egyaránt kielégíti. Kevesebb 

taposási kár keletkezik a váltvaforgató ekés szántáskor. A lazítóelemmel kombinált eke az eketalp- 

tömörödés megelőzését és enyhítését teszi lehetővé. Figyelembe kell venni azonban, hogy a szántás 

agronómiai minőségét és környezeti hatását a megelőző, a vele egy időben végzett és az utána 

következő eljárások egyaránt befolyásolják.  

A középmély lazításos rendszer előnyei – a mélyebb talajrétegek állapotának javítása, a 

művelési hiba és a környezeti kár enyhítése – a javító és kímélő művelésben kihasználhatóak. A 

kedvező talajállapot lehetőleg hosszú ideig való megőrzése érdekében javítani kell a lazítás után 

végzett eljárások minőségén, és korszerűsíteni kell a vetési módokat. 

A kultivátoros rendszer agronómiai és közvetett ökonómiai haszna a talajszerkezet 

kímélésében (pl. lazítás hatástartamának megőrzése, porosodás megelőzése) mutathatók ki. 

Lényeges elem a mulcshagyás, amely a talaj kiszáradásának megakadályozását, művelhetőségének 

javítását segíti elő. Nedves – még művelhető talajon – a kultivátoros műveléssel elkerülhető a 

nagyobb környezeti károk kialakulása vagy súlyosbodása. A magágykészítés és vetés egymenetes 

alkalmazásával tovább javul a kultivátoros művelés kímélő hatása. 

A tárcsás rendszer alkalmazásából adódó kockázat a talajállapothoz való alkalmazkodással, 

egymenetes elmunkálással és síktárcsák használatával csökkenthető. A hagyományos tárcsák 
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elmunkáló eszközként való alkalmazását a környezeti kockázat csökkentése érdekében a legtöbb 

talajállapot- körülmény esetén kerülni kell.  

Hazánk hidro-klimatológiai viszonyait ariditási hajlam jellemzi A talaj adottságain túl az 

időjárás is befolyásolja a művelés talajra gyakorolt hatását. Ha a környezeti kárt növelő 

alapművelés után talajkímélő elmunkálást és vetési módot alkalmazunk, javítható a művelési 

rendszer környezeti hatása, és az agronómiai célok is teljesülhetnek (BIRKÁS 2003). A talaj 

nedvességtartalmát a termesztési tényezők közül azonban legkevésbé a talajművelés befolyásolja 

(RUZSÁNYI 2001). 

 

2.2.2 A talajm űvelés hatása a talajállapotra, a növénytermesztésre  alkalmas 
talajállapot fizikai jellemz ői 
 

Amíg a vetésváltás és a tápanyagellátás hatása közvetett, a talajműveléssel közvetlenül 

avatkozunk be a talaj fizikai állapotába. Hatása lehet kedvező, de kedvezőtlen is, és az általa elért 

talajállapot-változás időtartama is eltérő (GYURICZA et al. 1998, SCHMIDT et al. 1998). Az integrált 

termesztés irányelvei szerint a gazdaságokban használandó gépparkot úgy kell megválasztani, hogy 

az üzemanyag-felhasználás mérséklésén túl csökkentse a talajtömörödést, és őrizze meg a talaj 

szerves anyagát. (IOBC Technikai Irányelvek III.). 

A talaj fizikai degradációjának főbb okai és korlátozásának lehetőségei láthatóak a 1. 

táblázatban, VÁRALLYAY (1999) nyomán (kiemelés a dolgozat írójától).  

 

1. táblázat: A talaj fizikai degradációjának néhány oka és korlátozásának lehetőségei (VÁRALLYAY 
1999 nyomán) 

Fő okok 
A korlátozás lehetőségei 

Természeti tényezők Emberi tevékenység 
Szerkezetromlás, tömörödés 

• Talajszerkezet-képző és 
stabilizáló anyagok hiánya 

• Természetes 
szerkezetromlás 

• Gépesítés 
• ~ nem megfelelő 

nedvességviszonyok mellett 
• Nem megfelelő 

talajnedvesség szabályozás 
• A talaj szervesanyag-

forgalmának kedvezőtlen 
megváltozása 

• Megfelelő agrotechnika 
• Kémiai talajjavítás 
• Talajkondícionálás 

 

Szélsőséges nedvességforgalom 
• Éghajlati szélsőségek 
• Szélsőséges mechanikai 

összetétel 
• Gyenge talajszerkezet 
• Sekély termőréteg 
• Erős felszíni lefolyás 

• Nem megfelelő 
területhasználat, 
vízgyűjt őhasználat 

• Nem megfelelő 
agrotechnika 

↓ 
szerkezetleromlás 
felszíni kéregképződés 
eketalpréteg 

Talajnedvesség-szabályozás 
• Melioráció 
• A talajszerkezet javítása és 

stabilizálása 
• Öntözés 
• Drénezés 
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A napjainkban elfogadott nézet szerint a talajhasználat során a művelési eljárásokat úgy kell 

megválasztani, hogy mind a növény igénye, mind a talajvédelem szempontjai érvényre jussanak, 

lehetőleg gazdaságosan (BIRKÁS 2002). A talajállapot elbírálására alkalmas határértékek a 2. 

táblázatban találhatóak. 

 
2. táblázat: A talajállapot elbírálására alkalmas határértékek (BIRKÁS 2002 nyomán) 

Talajállapot 

Talajfizikai paraméterek Hatás a 

Térfogattömeg 
g/cm3 

Összes 
pórustérfogat 

% 

Talajellenállás 
MPa 

növényekre környezetre 

kedvező 1,20-1,50 47-52 1,50-2,50 kedvező kedvező 
túlzottan laza 0,65-0,95 60-65 <1,0 kedvezőtlen el/lehordható 
művelőtalp 
tömörödés, 
taposási kár 

≥1,55 ≤36-38 ≥3,0 (4,0-6,0) gátlás 
vízpangás a 
réteg felett 

hántatlan tarló 
(általában) 1,50-1,58 38-40 3,0-3,5 kedvezőtlen 

közepesen 
talajvédő 

lazítás (a lazítás 
mélységéig) 1,0-1,30 48-52 1,15-1,25 

jobb 
gyökerezés 

kedvező 
vízforgalom 

A növények 
magágy igénye 1,15-1,35 47-52 1,15-1,45 kedvező 

függ a felszíni 
fedettségtől 

A növények 
gyökérágy igénye 1,30-1,45 46-48 1,85-2,85 kedvező 

kedvező 
vízforgalom 

 

A fenntartható talajhasználat, és az ezzel harmonizáló művelés – módszertől függetlenül – 

egyik jellemezője a 3,0 MPa-nál kisebb, de még inkább a 2,5 MPa-t meg nem haladó talajellenállás 

értékkel jellemezhető talajállapot (SZALAI  1999). A káros mértékű talajtömörödés számos negatív 

következménnyel jár. Közvetlenül kihat a talaj víz-, levegő és hőforgalmára, mikrobiológiai 

tevékenységére. Közvetve befolyásolja a tápanyag-feltáródást és a kultúrnövények kompetitív 

képességének érvényesülését. 

BIRKÁS et al. (2001) a különböző művelési kezelések értékelésekor megállapította, hogy a 

tárcsázás és a szántás évente ismételve a tömörödés kialakulását és kiterjedését okozza. A lazítással 

kombinált tárcsázás és szántás a tömörödést enyhítő módszerek. A direktvetés bizonyos ideig adott 

talajállapot fenntartására alkalmas.  

SIPOS és HEGEDŰS (1982) hivatkozik SIPOS és SZIRTES (1969) vizsgálataira, amelyben 

bizonyították, hogy a kukorica fejlődése és termése nagymértékben függ a felső 40 cm-es talajréteg 

összes pórustérfogat százalékával (Pö%) jellemzett fizikai állapotától. Ugyanők idézik SIPOS (1976) 

vizsgálatát, amelyben kimutatták, hogy a talaj Pö%-kal jellemzett fizikai állapota a növények alá 

adott műtrágyák érvényesülését is megbízhatóan befolyásolja. A műveléssel kedvezőbbé tett 

talajfizikai állapot főleg a nagyobb adagú műtrágyák hatékonyságát fokozta. A Pö 1%-os 

növekedése 115 kg terméstöbblet-növekedést okozott évente. 

Az egyes művelési rendszerek vizsgálata során megállapítható (GYURICZA et al. 1998), hogy 

a direktvetés és a tárcsázás több éven keresztüli alkalmazása szignifikánsan nagyobb talajellenállás 
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értékeket eredményezett a forgatásos és a lazítással kombinált eljárásokhoz képest. Leginkább 

szerkezetrombolónak a tárcsázás bizonyult. Megállapítható volt a lazítás jótékony hatása a 

talajállapotra, bár a négy éven át végzett tárcsás sekély művelés következtében 20 cm alatt tömör 

réteg alakul ki. A degradációra, tömörödésre hajlamos termőhelyeken a talajművelés mélységének 

évenkénti (legfeljebb két évi) változtatásának mellőzése a kultúrállapot erőteljes leromlását idézi 

elő. A sablonos művelés okozta kedvezőtlen fizikai és biológiai állapotváltozásokat a talajszerkezet- 

és kondíciójavító talajlazítás is legfeljebb egy vegetáción keresztül mérsékli (BIRKÁS 1995). 

Az egyes növénytermesztési tényezők közül NAGY (1995) szerint a talajművelés a kukorica 

termésnövekedéséhez 18 %-ban járul hozzá (3. ábra), míg BERZSENYI és GYŐRFFY (1995) 5 faktor 

vizsgálatával csak 2,7 %-ot tulajdonított a mélyművelésnek. Megállapította, hogy mezőségi talajon 

a művelés mélysége kevésbé döntő a termésnövekedést illetően. 

 

48%

28%

18%
6%

műtrágyázás

öntözés

talajművelés

növényszám

 
 

3. ábra: Egyes faktorok hozzájárulása a kukorica termésnövekedéséhez 
(NAGY 1995.) 

 

2.2.3 A művelési eljárások gyomszabályozó hatása 
 

A korszerű gyomszabályozás alapja a fizikai-mechanikai módszerek helyes alkalmazása. E 

körbe sorolhatóak a gyomlálás, a kézi kapálás, a kaszálás, a talajtakarás, a talajművelési eljárások, 

az elárasztás, a tűz és a különböző hőkezelések, legújabban forró vízzel illetve gőzzel is. Munkám 

szempontjából alapvető a talajművelés gyomszabályozó, gyomkorlátozó hatása. 

Mivel a talajban található gyommagtartalék egyik igen fontos paramétere a termesztett 

növény potenciális elgyomosodásának, ezért gyakran úgy is ismertetik, mint magpotenciát 

(CLAUPEIN 1994). „A magbank azon természetes módon előforduló magvak összessége, amelyek 

anyagcseréjük vonatkozásában anyanövényeiktől már függetlenné váltak és emellett vagy 

csírázóképesek, vagy ezt a képességet a jövőben elnyerhetik (CSONTOS 2001). 

A gyomok igen nagy magtermésének és az életképesség hosszú ideig tartó fennmaradásának 

következtében a talajokban állandóan megtalálható a gyommagvak nagy tömege. BENCZE (1954) 

adatai szerint 1m2-re számolva őszi búza talajának felső 10 cm-ben 4 helyen vizsgálva a szélső 
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értékek 16000 és 36500 db, kukoricában 3 helyen 16875 és 46625 db. TÓTH és SPILÁK (1998) az 

országos gyomfelvételezések (1949-1997) eredményeiből kiindulva állítja, hogy a jelentősen 

megnövekedett összes gyomborítás a talajok gyommagkészletének növekedését jelzi. 

A talajművelés alkalmas a talaj gyommagkészletének csökkentésére, mivel kelésre 

késztetheti a felsőbb rétegekbe került magvakat. PERCZE (2002) vizsgálataira alapozva kimutatta, 

hogy a sekély, forgatás nélküli művelési eljárások alkalmazása esetén a gyommagvak többsége a 0-

10 cm-es rétegbe kerül.  

A magvak profil inverziójáról beszélünk, amikor nem a legfelső talajrétegben jelentkezik a 

magbank legnagyobb hányada. Ennek tipikus esete a rendszeres forgatás következtében előállt 

inverzió (CSONTOS 2001).  

Az egyes művelések között mások nem találtak szignifikáns különbséget a talajok 0-45 cm-

es rétegének magkészletére vonatkozóan, másrészt viszont a talajművelés magtartalékot csökkentő 

hatása sokkal jelentősebb, mint amit az alkalmazott vetésforgó gyakorol a talaj gyommag tartalmára 

és annak faji összetételére (BÀRBERI és L. O. CASCIO 2001).  

A hagyományos, intenzív, többmenetes talaj-előkészítés során alkalmazott eljárások és 

művelési módok mind az egyévesek, mind az évelők ellen hatnak bizonyos mértékben. Ez a hatás 

azonban függ a vetésforgó növényeitől és az alkalmazott agrotechnikától. Így az ismétlődő 

talajművelés ellenére az egyéves gyomok és a vegetatív úton szaporodó évelők képesek évről évre 

fertőzni a táblákat.  

 A tarlóhántás és ápolás megfelelő a kikelt egyévesek elpusztítására, de a G1 életformájú 

Elymus repens∗ ún. talajba fojtására mélyebb művelésre van szükség. A tárcsa feldarabolja a 

növény föld alatti szárát, a tarackdarabok pedig a rajtuk lévő rügyekből kihajtanak. E hajtásokat a 

szántás során aláforgatják, így akadályozva meg az életben maradásukat. A tarlóhántás a G3 

képviselőinek korlátozására is alkalmas, a művelés után több hajtást nevelnek, melyek aztán a nyári 

2-3 alkalommal végzett műveléssel vagy az őszi szántással elpusztíthatóak. 

Az őszi mélyszántás a G3-as fajok kimerítésére alkalmas, mivel mélyről való kihajtásra 

kényszerül a gyom. A szántással a kikelt egyévesek is elpusztíthatók, illetve a felszín közeli 

gyommagvak aláforgatása a csírázást megakadályozza. Ugyanakkor ez az eljárás a magvak 

esetében az indukált dormancia előidézésével a későbbi fertőzés kiindulópontját jelentheti.  

A tavaszi talaj-előkészítés alkalmas az enyhe tél során kikelt T1- és T2 életformájú fajok 

elpusztítására, késői vetés esetén több T2 faj irtható ki.  

Több külföldi szerző is foglalkozik a hagyományos és újabb – csökkentett, minimum tillage 

és no till – művelési rendszerek gyomkorlátozó hatásával (TUESCA et al. 2001, SHRESTHA et al. 

2002, STREIT et al. 2003), melyekről mások is egybehangzóan állítják, hogy általában változást 

                                                 
∗ A fajok nevének használatakor irányadó PRISZTER (1998) 
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idéznek elő a gyomflóra összetételében és a borítás mértékében, ahogy azt TUESCA et al. (2001) 

összefoglalta. A gyomkutatások általános eredményei szerint a forgatásos művelés gyomkorlátozó, 

a forgatás nélküli pedig gyomnevelőnek minősül. Ez az általánosítás felülvizsgálatra szorul, mint 

ahogy TUESCA et al. (2001) is kiemeli a művelések gyomkorlátozó hatásában tapasztalható 

ellentmondásokat.  

A művelések gyompopulációra gyakorolt hatásáról szintén ellentmondásos a szakirodalom. 

TUESCA et al. (2001) több kutató vizsgálatainak eredményét összesítve állítja hogy az egyévesek 

nagyobb borítással szerepelnek a konvencionális művelésű kezelésekben, mint a redukált művelés 

esetén, és hogy az egyéves egyszikű fajok általában növekvő populációval vannak jelen a művelés 

nélküli termesztésben. BÀRBERI és L. O. CASCIO (2001) több vizsgálatra hivatkozva megerősítik, 

hogy a talajvédő művelési rendszerek megváltoztatják a populáció összetételét a veszélyes 

gyomfajok - a fűfélék és a vegetatívan szaporodók - számának növekedése irányába. STREIT et al. 

(2003) viszont azt állapította meg, hogy az elővetemény és a herbicidkezelés időzítése nagyobb 

hatással volt a gyompopuláció változására, mint a művelés milyensége. 

A művelés nélküli direktvetéssel foglalkozó kutatások eredményei is ellentmondásosak. 

BÀRBERI és L. O. CASCIO (2001) állítása szerint a szántás és a vetésváltás elhagyása, illetve 

kiváltása forgatás nélküli művelési eljárásokkal - különösen pedig direktvetéssel - nem növeli a 

gyomosodást, ugyanakkor a művelés nélküli eljárások növelhetik a gyomfertőzést, mivel fokozódik 

a gyomok csírázása a feltalajból.  

Kukoricával végzett direktvetéses tartamkísérletek eredményei barna erdőtalajon azt 

mutatták, hogy a gyomosodást elősegítő tényezők közül a direktvetés második helyen szerepel, 

ugyanakkor a gyomborítottságot a műtrágyázás és a művelés elhagyása vagy a sekélyművelés is 

növeli (BIRKÁS et al. 1997).  

Hasonló eredményeket állapítottak meg őszi búza direktvetéses kísérletekben is (BIRKÁS et 

al. 1998). A gyomosodás mértéke mellett kimutatható a fajspektrum gyors változása is a művelés 

nélküli termesztésben, az egyéves kétszikűek csökkenése kapcsolatba hozható a művelés nélküli 

eljárásokkal, foglalta össze a vonatkozó kutatási eredményeket TUESCA et al. (2001). A 

talajszerkezet javulása ugyanakkor a direktvetés előnyeit támasztotta alá. 

 

2.3 A gyomszabályozás jelent ősége 
 

Az ember és a növények kapcsolata a kezdetektől sajátos. A legősibb időkben – tudatos 

növénytermesztésről még nem beszélhetünk – a taposást, tiprást jól tűrő növények terjedhettek el 

nagyobb számban. A szálláshelyeken, illetve a vadak csapásain az emberi tevékenységtől 

függetlenül szaporodhattak el a bővebb N-ellátást igénylő vagy elviselő növények. Az ember 
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letelepedése után környezetének komfortosabbá tétele érdekében kiirtotta az eredeti növényzetet. A 

települések környékén felhalmozódó és lebomló szerves anyag a N-kedvelő, vagy a nagyobb 

tápanyagmennyiséghez alkalmazkodó növényeknek jelentett ideális élőhelyet. A gyűjtögetés az 

elhullajtott termések, magvak révén járult hozzá bizonyos növények elterjedéséhez (UJVÁROSI 

(1957). 

Az új fajok megjelenésére és terjedésére a mezőgazdasági termelő tevékenységen túl hatott 

és ma is hat a kereskedelem és a turizmus. Izraelbe két Ambrosia faj került be a közelmúltban állati 

takarmány céljára importált gabonaszállítmányokkal (YAACOBY és RUBIN 2002). 

Egyes fajok új életterükön elterjedve súlyos gazdasági és ökológiai kárt okoznak. Más 

invazív fajok alacsony borítással jelennek meg, majd terjedésükkel egyensúly következik be az 

élőhelyen, vagy pedig dominánssá válnak (YAACOBY és RUBIN 2002). A fajok természetes terjedése 

globális jelenség. Az invázió fenyegeti az ökoszisztéma funkcióinak fennmaradását, a biodiverzitást 

és a gazdálkodó egységek gazdaságosságát (WILLIAMSON 1996 cit. in ECONOMOU et al. 2003). 

Valójában a tudatos termesztés megindulásával kezdődött meg a természetes növényzet 

szétválása, antropogén szétválasztása kultúr- és gyomflórára, ahogy azt HOLZNER (1978) (cit in 

HUNYADI  1988) is megfogalmazza: „a gyomok az ember természeti tevékenységéhez legjobban 

alkalmazkodó növények és azt jelentősen befolyásolják”.  

Ökológiai szemlélettel átfogalmazva mindez azt jelenti, hogy az adott termőhelyre jellemző, 

a klíma- és talajadottságokkal egyensúlyban élő potenciális növényzet helyett az emberi 

tevékenység következtében az ún. reális növénytársulás alakul ki (KOVÁCS 1986).  

A szántóföldi gyomok terjedése, megtelepedése és térnyerése általánosságban annak 

köszönhető, hogy tág ökológiai amplitúdójú fajokról van szó, melyek kompetíciós képességüknél 

fogva jelentős károkat okoznak. Becslések szerint a kár elérheti a 25-30 %-ot (SOLYMOSI 1999), a 

termésveszteség akár 40%-os is lehet (KÁDÁR 2000). 

A gyomok elleni védekezés elsődleges módjává a vegyszerek alkalmazása vált. A 

felhasznált növényvédő szerek arányában évente jelentős összegeket emészt fel a herbicidek 

alkalmazása, amely egyúttal a technológiai költségeknek is jelentős hányadát teszi ki. 1957 óta az – 

főleg a vegyszerek és gépesítés területén – elért tudományos és gyakorlati eredmények ellenére sem 

csökkent a gyomok jelentősége. UJVÁROSI (1957) írja, hogy a növénytermesztést legjobban 

akadályozó tényező a gyomnövényzet, illetve hogy a gyomos és gyommentes területek termése 

közötti különbség igazolja, hogy a növénytermesztés egyik legfőbb feladata a gyomok minél 

erősebb visszaszorítása a kultúrterületekről. HUNYADI  (1988) adatai szerint a felhasznált 

növényvédő szerek 60 %-a gyomirtó szer, 27 %-a rovarölő szer és 13 % -a gombaölő szer. KOVÁCS 

(1998) a ’90-es évek forgalmi adataira hivatkozva közölte, hogy Magyarországon 1990-97 között 

gyomirtó szerként került felhasználásra az összes peszticid 48-55%-a. NAGY és LEHOCZKY (2002) 
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2002-es adatok alapján közli a növényvédő szerek alkalmazási terület szerinti megoszlását. Eszerint 

36%-ot tett ki a gyomirtó szerek aránya.  

A világon forgalmazott peszticidek értéke 29,2 milliárd USA dollár (MARSHALL 2002), 

megoszlását a 4. ábra mutatja. 

 

48,10%

19,60%

27,70%
4,60%

herbicid

fungicid

inszekticidek

egyéb

 
4. ábra: A világon forgalmazott peszticidek megoszlása (MARSHALL 2002 nyomán) 

 
 

A négy országos gyomfelvételezés adatai alapján (3. táblázat) levonható az a következtetés, 

hogy az igazán veszélyes, nagy károkat okozó fajok száma a rendszerváltás óta újra növekedett, és 

szembe kell nézni a herbicidrezisztens fajok, biotípusok okozta nehézségekkel.  

Azon túl, hogy termőterületeinken jelentős károkat okoznak a megtelepedett 

gyomnövények, ma már közegészségügyi szempontból is kívánatos azok minél hatékonyabb 

visszaszorítása. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a Földön 115 millióan szenvednek 

pollenallergiától. Az Allergia Világszervezet statisztikája szerint a szénanátha egymaga 20 milliárd 

dolláros kiadást, illetve veszteséget jelent világszerte (HVG 2003). Magyarországon 2,5-3 millió 

ember túlérzékeny a fűfélék és egyéb gyomnövények virágporára. Becslések szerint kb. 5 milliárd 

Ft-ra tehető a pollenallergiában szenvedő betegek évenkénti gyógyellátása és a velük kieső 

munkaerő értéke (SZENTEY 2000a). Az allergiaellenes szerek támogatására évi 7 milliárd forintot 

fizet a társadalombiztosítás (HVG 2003). Az allergiát okozó gyomok közül a „legnépszerűbb” az 

Ambrosia artemisiifolia, a négy országos gyomfelvételezés adatai jól mutatják e faj előretörését. Az 

egyesített búza + nyárutói kukorica gyakorlatilag jelentős gyomfajainak 1950. évi adatok szerinti 

sorrendjében csak a 21. helyet foglalta el (0,39256 %), 1970-ben a nyolcadik (0,8734 %), 1988-ban 

a negyedik (2,5724 %), 1996-ban első helyen szerepel a faj, 5,3666 % borítási értékkel (SZENTEY 

2000b). 

A vegyszeres gyomirtás általánossá válásával szinte elfelejtődtek a korábban alkalmazott 

módszerek, mint a vetésforgó, a tápanyagellátás és a talajművelés harmóniája. A gyomnövények 

káros mértékű terjedésének megelőzése gazdaságossági és környezetvédelmi szempontból is 

célszerűbb, mint tömeges elszaporodásuk után a fizikai és kémiai beavatkozásokra való 

hagyatkozás, vagy kényszer. 
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3. táblázat: Az I-IV. Országos Gyomfelvételezések eredményei Magyarországon (Hunyadi et al. 
(szerk.) 2000 nyomán)* 

 1950  1970  1988  1997  

 
Rang
-sor 

% 
Rang
-sor 

% 
Rang-

sor 
% 

Rang-
sor 

% 

Kiemelkedő fontosságú fajok         
Ambrosia artemisiifolia L. 21 0,39 8 0,87 4 2,57 1 5,37 
Echinochloa crus-galli (L.) P. B. 9 0,86 1 3,73 1 4,42 2 3,91 
Amaranthus retroflexus L. 17 0,51 5 1,47 3 3,06 3 3,63 
Chenopodium album L. 3 1,53 3 2,06 2 3,08 4 2,80 
Cirsium arvense (L.) SCOP. 2 2,00 7 1,12 8 0,71 5 1,81 
Matricaria inodora L. 66 0,07 26 0,23 6 1,94 6 1,66 
Convolvulus arvensis L. 1 7,93 2 2,51 5 1,30 7 1,49 
Datura stramonium L. 177 0,01 59 0,06 19 0,38 8 1,10 
Elsőrendű fontosságú fajok         
Amaranthus chlorostachys WILLD . 105 0,02 18 0,39 13 0,57 9 0,94 
Sorgum halepense (L.) PERS. - - 94 0,03 18 0,40 10 0,78 
Galium aparine L. 138 0,01 50 0,09 12 0,59 11 0,73 
Elymus repens (L.) P. B. 27 0,28 12 0,51 20 0,38 12 0,65 
Helianthus annuus  206 0,00 119 0,01 16 0,42 13 0,59 
Bilderdykia convolvulus (L.) DUM. 14 0,71 6 1,14 11 0,60 14 0,58 
Panicum miliaceum L. 199 0,00 192 0,00 23 0,29 15 0,56 
Xanthium strumarium ssp. Strum. L. 130 0,01 113 0,01 24 0,27 16 0,55 
Polygonum lapathifolium L. 29 0,25 16 0,40 10 0,60 17 0,53 
Setaria glauca (L.) P. B. 7 1,11 4 1,95 7 0,72 18 0,50 
Sinapis arvensis 22 0,37 13 0,48 9 0,63 19 0,47 
Apera spica-venti (L.) P. B. 56 0,08 36 0,14 14 0,46 20 0,47 
Hibiscus trionum  25 0,30 11 0,51 17 0,41 21 0,41 
Papaver rhoeas L. 24 0,35 21 0,32 15 0,43 22 0,32 
Chenopodium hybridum 60 0,07 53 0,08 33 0,18 23 0,32 
Stachys annua 13 0,74 9 0,82 31 0,19 24 0,32 
 

*A fajneveket a forrásban szereplő módon közlöm. Változások követése PRISZTER (1998) nyomán: Matricaria inodora = 
Tripleurospermum inodorum, Bilderdykia convolvulus = Fallopia convolvulus, Polygonum lapathifolium = Persicaria 
lapathifolia. 

 

2.3.1 A gyomok fogalma és életformarendszere  
 

Több definíció született a hazai szakirodalomban, eleinte dudvaként, gazként említve a nem 

kívánatos növényzetet. A meghatározásokat HUNYADI  (1988) gyűjtötte össze, a maga által alkotott 

(1974) meghatározást is beleértve. Ez utóbbi szerint „Gyomnak nevezzük bármelyik fejlődési 

stádiumban levő olyan növényt vagy növényi részt (rizóma, tarack, hagyma, hagymagumó stb.), 

amely ott fordul elő, ahol nem kívánatos”. A definícióhoz hozzáteszi, hogy  

a) a gyomnövények a növényeknek változó csoportja, 

b) adott termőhelyen a termelési cél differenciálja a növényeket, így szinte minden növény 

bizonyos körülmények között lehet gyom, 

c) a gyomnövény fogalma nem korlátozódik csupán a mezőgazdaságra. 

UJVÁROSI pontosította a meghatározást: (UJVÁROSI és VINCZE 1979) „Szántóföldeken és 

kerti kultúrákban gyom minden növény, amelyet nem vetettünk vagy ültettünk, mert jelenléte káros 

legalább azzal, hogy a vetett növény elől elfoglalja a helyet”. Továbbá:  
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a) Gyepen gyom, amit a jószág nem eszik meg, kellemetlen ízű, mérgező vagy szúrós és 

elszaporodva a takarmánynövényt elnyomja, vagy kipusztítja.  

b) Ruderálián és egyéb, mezőgazdaságilag nem hasznosított területen gyom minden olyan 

növény, ami hátráltatja, vagy megakasztja a természetes gyepesedési vagy erdősödési folyamatot. 

c) Ma az árvakelés is gyom. 

Megjelenésük körülményei alapján fakultatív gyomoknak nevezzük azokat a fajokat, 

amelyek az eredeti növénytakaróban is előfordulnak, pl. Elymus repens. Relatív gyomként 

aposztrofáljuk az árvakelést, a sarjhajtást; általában az egyébként termesztett növényeket a nem 

kívánatos helyen. Azokat a fajokat, amelyek ma már csak a művelt vagy zavart területeken 

fordulnak elő, abszolút gyomnak nevezzük: Datura stramonium, Amaranthus retroflexus (VINCZE 

1984) 

Az életforma a növényeknek a külvilág, a termőhely hatásaira kialakult megjelenési formáját 

jelenti. Az életformarendszer megalkotása RAUNKIAER nevéhez fűződik. A növényeket öt nagy 

csoportba sorolta aszerint, hogy az egyes fajok milyen formában alkalmazkodtak a kedvezőtlen 

élőhelyi feltételekhez. A besorolásban fő szerepet kapott az áttelelő szervek elhelyezkedése 

(UJVÁROSI 1957). A hazai botanikusok közül MÁTHÉ 1940-ben elkészítette a hazai növényfajoknak 

az életformarendszerbe való besorolását, ezzel megteremtve az alapját a gyomnövénykutatások 

felgyorsításának. BALÁZS 1949-ben ismertette Magyarország gyomnövényeinek életforma-

analízisét. 1952-ben UJVÁROSI kiegészítette a MÁTHÉ- és a BALÁZS-féle besorolásokat a gyomok 

szántóföldi jelentőségével és fontossági sorrendjükkel. Továbbá felosztotta a téli és nyári 

egyéveseket további két alcsoportra (HUNYADI et al (szerk) 2000).  

Hazánkban az Ujvárosi-féle életformarendszer az általánosan elfogadott.  

Megjegyzésem, hogy hazai klímaviszonyok között indokoltnak tartom az egyévesek 

esetében a négy alcsoport használatát. Emellett azonban nem tartom kizártnak azt sem, hogy a 

klímaváltozással, vagy éppen a gyomok nagyfokú alkalmazkodásának következtében a 

későbbiekben feleslegessé fog válni ez a megkülönböztetés. A nemzetközi érdeklődésre számot 

tartó tanulmányokban az elfogadott beosztás használata ajánlatos, vagy magyarázatot szükséges 

fűzni a jelölésekhez. Még inkább jellemző, hogy csak egyévesek és évelők, illetve egy- és 

kétszikűek megjelölést alkalmaznak a kimutatásokban. Ezt a típusú besorolást bár használtuk, 

REISINGER et al. (2003) nevesítette az ún. „morfo-biológiai spektrum” bevezetésével. A gyomok 

besorolásának alapja tehát azok morfológiai és biológiai tulajdonságai. Ennek megfelelően 

megkülönböztethető az egyéves egyszikű (EE), az egyéves kétszikű (EK), évelő egyszikű (ÉE) és 

az évelő kétszikű (ÉK) csoport. Ez utóbbi besorolás gyakorlati szempontból lehet hasznos. 

Problémát okoz, hogy az egyes kategóriákba eltérő életformájú fajok is kerülhetnek. 
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2.3.2 A gyomnövények kártétele 
 

Szántóföldi körülmények között a kultúrnövény termését befolyásolja az inter- és 

intraspecifikus kompetíció. Az interspecifikus verseny egyes populációk között zajlik. Nagy 

konkurenciaerejével valamely faj teljesen háttérbe szoríthat más fajokat. Ilyen gyomok pl. az 

Elymus repens és a Cynodon dactylon. Interferenciaként definiáljuk azt a jelenséget, amikor az 

egyik faj egyedeinek aktivitása akadályozza a másik faj egyedeinek hozzájutását egy meghatározott 

környezeti tényezőhöz. Exploitáció a környezeti tényezők különböző fajok egyedei által közösen 

történő felhasználása, pl. a tápanyagoké (KOVÁCS 1986).  

A gyomok kártételét hagyományosan közvetlen és közvetett károkra osztjuk. A közvetlen 

kártétel a szántóföldön jelentkezik, a termesztett növény produkciójára közvetlenül hat. Alapja és 

oka a versengés a termőhelyért, az ott található vízért, fényért, tápanyagért. Ugyancsak itt 

érvényesül a gyomok által kiválasztott kémiai anyagok hatása, az allelopátia. 

A vízért való versengés különösen aszály közeli állapotban és aszályban jelentős, mértéke 

kihat a következő évre is. Mivel a klimatikus vízhiány növekvő tendenciát mutat (RUZSÁNYI 1996), 

a tél végén hulló, később hasznosítható, talajban tárolt vízkészlet döntő fontosságúvá vált a 

búzatermesztésben és a búza minőségében (SZENTPÉTERY et al. 2002, JOLÁNKAI  et al. 2003). 

Tavasszal, nyár elején, amikor a termesztett növény csírázásnak, fejlődésnek indul, jelentős 

lehet a gyomok által okozta talajhőmérséklet-csökkenés. A hidegebb talajból lassabban veszi fel a 

növény a vizet és a tápanyagokat.  

Az erőteljesebben növekedő gyomok túlnövik a kultúrnövényt, beárnyékolják, illetve 

elnyomják azt. A kukorica különösen 2-8 leveles állapotában érzékeny, kezdeti fejlődése során sok 

a vele együtt csírázó és kelő gyom. Erre az időre a kukorica teljes fejlettségének még csak 2-3%-át, 

miközben a vele versengő gyomok már 15-18 %-át érik el, idézte TURSUN és ÖZER (2003) AMON 

1993 eredményeit. 

Ez a fejlettségbeli előny levélfelület-csökkenéshez, indirekten tehát termésveszteséghez 

vezet. VARGA (2002) három jelentős gyomnövény 26 db/m2-es populációinak kukoricatermésre 

gyakorolt hatását vizsgálva megállapította, hogy egy példány Ambrosia artemisiifolia 62,02 cm2, az 

Abuthilon theophrasti 42,4 cm2, és az Echinochloa crus-galli 23,68 cm2 levélfelület-csökkenést 

okozott egy kukoricanövényen. Ezek közül legnagyobb termésveszteséget értelemszerűen a 

parlagfű okozott, 71,08 %-kal csökkentve a termést, ami 0,235 tonna kiesés hektáronként. Az 

Echinochloa crus-galli egyedsűrűségétől független 15 %-os levélfelület-csökkenést tapasztalt 

LEHOCZKY és BOROSNÉ (2002). Vegyszerezés nélküli területen a kukorica és a gyomnövények 

tömege között p<0,01 szinten r2= 0,8716 összefüggést tapasztalt LEHOCZKY és REISINGER (2002). 

Ugyanők a gyakorlatilag gyommentes és a gyomokkal korai kompetícióban növekvő 
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kukoricaállomány között 66 %-os hajtástömeg különbséget mutattak ki. A gyomos táblán a 

kukorica hajtástömegének ötszöröse volt a gyomok összes föld feletti biomasszaprodukciója. A 

korai interspecifikus kompetíció kihat a kukorica későbbi növekedésére és tápanyagfelvételére is 

meghatározó (LEHOCZKY 2002).  

Adatok bizonyítják, hogy a gyomok általában erőteljesebben és több tápanyagot vesznek fel, 

mint a termesztett növény. UJVÁROSI (1957) idézi KORSMO adatait. Az Elymus repens föld feletti és 

alatti összes szárazanyaga hektáronként 6024 kg volt, melyben 48,5 kg N, 31,5 kg P és 68,5 kg K-ot 

találtak. A Cirsium arvense szárazanyagában (5120 kg) 138,1 kg N-t, 31 kg P-t és 116,9 kg K-ot 

mutattak ki.  

UJVÁROSI (1957) angolszász gazdasági szakemberekre hivatkozva írta le, hogy a gyomok 

világviszonylatban évente kb. 1/3-dal csökkentik a mezőgazdasági termények mennyiségét. Saját 

vizsgálataira alapozva említi, hogy az 1947-es felvételezéskor a 13 hely átlagában az őszi búza 

gyomborítottsága 32,55 % volt, a termés holdanként 4,5 q (aszályos körülmények között). Ha 

feltételezzük, hogy ugyanolyan termést hoz a gyomos terület, mint a gyommentes, akkor 8,2 q 

termést takaríthattak volna be 1 holdnyi területről. Hektárra átszámítva a gyomosodás a vizsgált 

területeken eszerint 6,43 q, azaz 55 % termésveszteséget okozott (1 kateszteri hold =5755m2). 

Kiszámítható az is, hogy abban az évben az adott vizsgálatban 1% borítás 1,69 % terméscsökkenést 

okozott. 

NAKOVA  (2003) említi AZIZ és MIAH (1999) kutatásaira hivatkozva, hogy a korlátlan 

gyomnövekedés 25,7%-kal csökkentette a búza zöldtömegét. 

Más kutatók kukoricában vizsgálták a gyomszabályozás hatékonyságának és a termés 

mennyiségének összefüggéseit. BOGDAN et. al (2003) vizsgálatai kimutatták, hogy a 

gyomszabályozás hatékonysága (%) és a kukorica termése között a korreláció r=0,932. A 

gyomszabályozás mértékének 1 %-os változása 514 kg/ha-os termésnövekedést jelent. A 

hatékonyság elbírálására a nemzetközileg elfogadott EWRC- skálát alkalmazták, ahol 1 jelenti a 

100%-os hatásfokot, 9 pedig a 0 %-osat. 

Az élősködő gyomok a fotoszintézis termékeit szívják el a növénytől. 

Az allelopátia intenzíven kutatott terület napjainkban. Dolgozatom témája azonban ennek 

feldolgozását nem teszi szükségessé, illetve a terjedelmi kötöttségek is behatárolják lehetőségeimet. 

A közvetett kártétellel főleg a mesterséges inputok hatékonysága csökken: a gyomflóra 

megnövekedett növényvédelmi, betakarítási, szárítási stb. költségeket, egyszóval ökonómiai 

veszteségeket okoz. A gyomok különböző kártevőknek, kórokozóknak lehetnek köztes gazdái, 

allergiát okozhatnak, illetve mérgezőek lehetnek. 

Vizsgálatok igazolják, hogy a talajok gyomfertőzöttsége alapvetően az adott területen magot 

hozó gyomoktól származik, a behurcolt magvak hányada kicsi (HUNYADI  1988).  
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Az adatok szerint a vizsgált területeken az utóbbi 50 évben 10-200-szoros borításban 

bekövetkező növekedést elért gyomfajok szinte kivétel nélkül a melegigényesek közül kerültek ki. 

Borításukat vizsgálva a legutóbbi felvételezéskor is az ország déli részén jelentkeztek nagyobb 

arányban, de mérhető a megjelenésük és gyors terjedésük az észak-keleti térségben is (SZŐKE 

2001). CZIMBER (1993a, 1993b, 1993c) Szigetközben végzett vizsgálatainak eredményei szintén 

alátámasztják az ellenálló nyárutói egyévesek előretörését. 

Az elmúlt 10-15 év újabb változásokat hozott. A politikai és gazdasági átalakulásoknak 

kedvezőtlen következményeként sok helyütt a még mindig helytelen agrotechnika, a hiányos 

tápanyagellátás súlyosbítja a gyomfertőzöttséget, nem beszélve a „gazdátlan” területek 

gyomnevelő és –szaporító szerepéről.  

 

2.3.3 A tápanyagellátás szerepe az interspecifikus konkurenciában 
 

A természetben a növények számára a legfontosabb tényezők a fény, a víz és a tápanyag, 

melyek szoros kölcsönhatásban állnak egymással. Bármelyikben bekövetkező változás hatására a 

növény másként reagál a többi tényezőre is. A növények tápanyagigénye jelentős és fajonként 

eltérő, mint ahogy eltérő módon reagálnak a tápanyagellátásra (JOLÁNKAI  2003b). A műtrágyázás 

teljes mértékben nem, de részben kompenzálni képes más kedvezőtlen agrotechnikai hatásokat 

(NAGY 1996a, 1996b).  

SÁRVÁRI  (1995) megállapította, hogy a kukoricahibridek termését a nitrogén hordozza, 

érvényesülését azonban a vízellátottság határozza meg. Az őszi búza termesztéstechnológiájában a 

trágyázás olyan kritikus agrotechnikai elem, amelynek interaktív hatása direkt és indirekt módon 

valamennyi termesztéstechnológiai elemnél jelentkezik (PEPÓ 2002). NAGY (1996b) kimutatta, 

hogy a műtrágyázás termésnövelő hatása eltérő a művelési változatoknak megfelelően. 

A termesztett növények tápanyagfelvételét és egyes szerveik tápelem-tartalmát számos 

kutató vizsgálta. KÁDÁR et al. (1983) megállapította, hogy a felhasznált NPK műtrágya adagjai és a 

növényi NPK százalékos összefüggése meglehetősen laza volt, a korrelációs együttható nem érte el 

a 0,4 értéket. Hatvan mérés átlagában az őszi búza mintákban bokrosodáskor 4,79 % N-t, 0,44 % P-

t és 3,74 % K-ot mutattak ki. Szinte ua. értékeket tapasztalta LÁSZTITY et al. (1981). A 4-6 leveles 

kukorica mintákban (56 db) 4,27 % N-t, 0,45 % P-t és 3,95 % K-ot tudtak kimutatni. A fenti adatok 

jelentőségét akkor érthetjük meg, ha összehasonlítjuk LEHOCZKY (1994) táblázatba foglalt 

vizsgálati eredményeivel, melyek a gyomnövények föld feletti részeire vonatkoznak. Az eredeti 

táblázatból részleteket közlök (4. táblázat). 

A gyomnövények az ásványi elemeket általában nem csak nagyobb mennyiségben, hanem 

hamarabb is veszik fel, mint a kultúrnövények. 
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4. táblázat: A gyomnövényfajok nitrogén-, foszfor-, kálium- és kalciumtartalma a légszáraz anyag 
%-ában (LEHOCZKY, 1994 nyomán)∗ 

Növénycsalád Növényfaj 
Minta 
szám 

N P K Ca 
% 

Amaranthaceae A. chlorostachys 28 2,73 0,69 4,00 2,01 
 Amaranthus retroflexus 17 2,39 0,54 3,86 2,34 
Caryophillaceae Stellaria media 28 2,16 0,53 5,26 1,36 
Chenopodiaceae Chenopodium album 125 2,94 0,52 6,69 1,84 
 Chenopodium hybridum 8 2,67 0,61 5,60 2,13 
Compositae Achillea millefolium 4 2,87 0,66 5,61 1,48 
 Ambrosia elatior 36 2,93 0,59 4,42 1,91 
 Cirsium arvense 58 2,58 0,30 2,75 2,05 
 Erigeron canadensis 78 3,6 0,70 4,28 1,25 
 Matricaria inodora 20 1,77 0,36 3,58 0,85 
 Senecio vulgaris 5 3,65 0,73 5,69 1,76 
 Sonchus oleraceus 26 3,64 0,67 4,95 1,78 
 Taraxacum officinale 44 3,5 0,64 4,99 1,61 
Convolvulaceae Convolvulus arvensis 50 3,13 0,34 3,69 0,98 
Cruciferae Capsella bursa-pastoris 52 2,91 0,45 2,76 1,73 
Fabaceae Lathyrus tuberosus 45 4,38 0,32 2,48 0,98 
 Medicago lupulina 56 3,34 0,37 2,64 1,52 
Helleboraceae Consolida regalis 6 2,29 0,27 3,03 1,56 
Labiatae Lamium amplexicaule 4 4,4 0,48 3,05 1,80 
 Lamium purpureum 14 1,99 0,43 3,58 1,74 
 Stachys annua 40 2,68 0,72 4,13 1,30 
Papaveraceae Papaver rhoeas 4 2,7 0,19 2,89 0,96 
Polygonaceae Bilderdykia convolvulus 127 2,74 0,43 2,77 1,49 
 Polygonum aviculare 40 2,67 0,48 2,49 1,22 
 Polygonum lapathifolium 9 2,54 0,54 3,91 1,35 
 Polygonum persicaria 81 2,63 0,51 3,04 1,46 
Portulacaceae Portulaca oleracea 33 3,95 0,94 7,36 1,42 
Rubiaceae Galium aparine 34 1,83 0,38 2,96 1,42 
Solanaceae Solanum nigrum 19 3,14 0,51 5,42 1,62 
Violaceae Viola arvensis 14 2,35 0,42 4,23 1,10 
Gramineae Agropyron repens 24 2,94 0,54 3,78 0,62 
 Apera spica-venti 16 0,78 0,18 1,41 0,39 
 Cynodon dactylon 5 2,12 0,56 2,92 0,36 
 Digitaria sanguinalis 39 2,99 0,78 4,50 0,88 
 Echinochloa crus-galli 75 2,73 0,59 3,81 0,89 
 Lolium perenne 4 2,76 0,39 1,82 1,67 
 Poa annua 13 2,35 0,40 3,03 0,82 
 Setaria glauca 26 2,15 0,75 5,08 0,84 
 Setaria viridis 25 2,39 0,75 4,09 0,47 
 Sorghum halepense 8 3,39 1,33 6,80 0,60 

                                                 
∗ A forrásban szereplő tudományos neveket nem módosítottam. A változások követése PRISZTER (1998) nyomán: 
Ambrosia elatior = A. artemisiifolia, Erigeron canadensis = Conisa c., Matricaria inodora = Tripleurospermum 
inodorum, Bilderdykia convolvulus = Fallopia c., Polygonum lapathifolium = Persicaria lapathifolia, Agropyron repens 
= Elymus r., 
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A makroelemek közül különösen a nitrogénért történő versengés erős. A műtrágyázás 

általánossá válása, a termesztéstechnológia megváltozása az 1990-es évek végéig okozhatta, hogy a 

nitrofil gyomok a herbicidhasználat ellenére sem szorultak vissza. Hasonló módon indokolható az 

árnyéktűrő fajok jelenléte (HUNYADI  1988). A N-trágyázás kielégítő szintjének hatására 

felszaporodott nitrogén kedvelő gyomok például a Galium aparine, Apera spica-venti.  

BÉRES és SÁRDI (1994) vizsgálatai szerint a műtrágyázás a Galium aparine csírázására 

gátlólag hatott. VAN DELDEN et al. (2002) tanulmányában megállapította, hogy a Stellaria media 

későn csírázó egyedeinek kompetíciójára őszi búzában és burgonyában a növekvő nitrogén- 

mennyiség akkor hat korlátozólag, ha a gyomok fejlődését még nem akadályozza, de a termesztett 

növény árnyékoló képessége növekedik. Hogy valamely faj milyen mértékben reagál a növekvő 

nitrogénmennyiségre, az valószínűleg fajspecifikus tulajdonság. 

Azon túl, hogy az egyes fajok kompetícióját befolyásolja a nitrogén ellátás, a kijuttatott 

műtrágya mennyisége hatással van a területen előforduló gyomfajok számára is. Ramann-féle barna 

erdőtalajon LEHOCZKY (1994) vizsgálatai alapján a nitrogénnel trágyázott kezelésekben kevesebb 

faj fordult elő, mint a kontroll kezelésben. Ugyanő idézi PYSEK (1983) eredményeit, ahol őszi 

búzában tapasztaltak hasonló, a fajszámot érintő hatást. 

A nitrogén műtrágyázás hatására LEHOCZKY (1994) szerint lényeges különbség mutatható ki 

az egyes fajok gyomtársuláson belüli arányában is, például a Chenopodium album növekvő 

részaránya igazolódott a növekvő N-ellátás hatására. 

A káliumszint növelésére jól reagálnak egyes gyomfajok, pl. a Digitaris sanguinalis (L.) 

Scop. termése szignifikánsan nőtt, idézi HUNYADI  et al. (szerk.) (2000) HOVELAND et al. (1976) 

eredményeit. A gyomfajok közül a G. aparine hajtásának K-tartalma kiemelkedően magas 

(KAZINCZI et al. 1998). A foszforért történő versengés kevésbé intenzív. HUNYADI  et al. (szerk.) 

(2000) idézi erre vonatkozóan pl. VENGRIS et al. (1953, 1955) vizsgálatait. 

 

2.4 A vetésszerkezet és a gyomosodás összefüggései 
 

„… szántóföldeken egyazon helyen nincsenek külön kalászos és kapás- (vagy tarló-) 

asszociációk, hanem ugyanannak az asszociációnak különböző aszpektusaival van dolgunk, amit a 

különböző megjelenésű és igényű kultúrnövények, és az azoknak szükséges talajmunkák különböző 

mértékben befolyásolnak” (UJVÁROSI 1954). 

A vetésforgó a fenntartható és a kis ráfordítással termelő mezőgazdaság klasszikus eleme. A 

termesztett növények arányának és sorrendjének megválasztásával a talaj víz- és tápanyagkészletét 

megőrizhetjük, gyarapíthatjuk, egyben az ásványi és szerves trágyázással kijuttatott tápanyagok 
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hasznosulását is szabályozhatjuk. Ezen túl a növényvédelmi ráfordítások is csökkenthetőek 

(PUMMER et al. 1997).  

A vetésszerkezet tervezésekor, kialakításakor optimális esetben figyelembe veszik mind az 

adott terület éghajlati és domborzati viszonyait, mind a tábla előéletét. A döntést befolyásolják a 

közgazdasági tényezők és a termelő egység egyéb adottságai, lehetőségei. A növényi sorrendet 

meghatározza az egyes növények egymás iránti toleranciája, amelyet elővetemény-igényként, 

elővetemény értékként magyarázunk, illetve egyes növények érzékenységük miatt csak évek 

múltával kerülhetnek ugyanarra a táblára. A kezdő növény optimális esetben tartós, kedvező 

hatással van a talaj termékenységére. 

A vetésszerkezetben szereplő növények igényeihez alkalmazkodó változó talajművelés, az 

eltérő adagú trágyázás, az okszerű növényápolás, a betakarítás ideje és módja mind-mind kihatnak a 

gyomflóra alakulására és az egyes fajok arányára.  

A növényzet összetétele egy adott helyre vonatkozóan is állandó, folyamatos változásban 

van. Az egy időben virágzó növények összességét hívjuk egy termőhelyen aszpektusnak. Hazai 

körülmények között korlátozások nélkül a szántóföldi termesztésben 3 aszpektust tudunk 

megkülönbözetni. Az elsőben a kora tavaszi egyévesek dominálnak. A másodikat a késő ősszel és 

tavasszal kelő, T2 és T3 életforma tagjai alkotják a velük együtt kelő évelőkkel együtt. A harmadik 

aszpektusban a tavasz közepétől kelő, őszig élő nyárutói egyévesek az uralkodóak (UJVÁROSI 

1957).  

A növényi rotációval együtt járó talajművelés hat az aszpektusok érvényesülésére. A késő 

őszi szántással az első aszpektust korlátozhatjuk. A kései kapás növények termesztése során az első 

két aszpektus szinte teljesen hiányozhat, miközben ha késői kelésű, hamar megjelennek a harmadik 

aszpektus fajai. A fellelhető gyomok jelentősége növekvő térnyerésükkel párhuzamosan nő.  

Általánosan jellemző, hogy gabonakultúrában a vetéstől a betakarításig terjedő időben a 

gyomviszonyokat a vetésidő és a kikelt állomány sűrűsége befolyásolja. Ahogy a gabona érni kezd, 

az állomány lazul, a sorok közé több napfény jut, így teret enged a T4 életformájú fajoknak. 

Az úgynevezett kapás vagy széles sortávú növények állományában a talaj hamarabb 

felmelegszik, így nagy számban kelnek a T3 csoportba tartozó fajok, illetve a T4 csoport 

megjelenésére egy hónappal korábban számíthatunk, mint a kalászos vetésekben. A kapáláshoz 

legjobban alkalmazkodott fajok a talajban telelő G életformájú gyomok, valamint a kései 

egyévesek; e két csoport képviselői egész nyáron képesek csírázni, ha van elegendő nedvesség.  

Hazánk legjelentősebb kapás növénye a kukorica. Habitusánál és a technológiánál fogva 

hosszú ideig nem árnyékol, gyomnevelőnek minősíthető. A sajátos mikroklíma is kedvez a 

gyomoknak. A kukorica különösen fiatalon érzékeny a gyomkonkurenciára. A köles pl. a kukorica 

állományában kedvező növekedési ütemmel tudja elérni a számára szükséges fényenergia-
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kihasználást. A kukorica árnyékoló hatását ugyanis a 7. asszimiláló levél alatti zónában fejti ki 

leginkább. A hetedik levél magassága fölé emelkedett gyomok – így a köles is – kellő fényenergiát 

tud hasznosítani ahhoz, hogy egyedfejlődése, termésképzése zavartalan legyen (CZIMBER és 

HARTMANN  1994). 

A monokultúrás termesztés hatásaként illetve a technológia fejlődése következtében 

átalakuló gyomflórában megjelentek a rezisztens biotípusok és a napraforgó árvakelés.  

2.4.1 A köztes véd őnövények (catch crop) vetésforgóba illesztésének 
jelent ősége 
 
 A földművelés és növénytermesztés fejlődése során megfigyelték az egyes növények 

egymásra hatását. Több elmélet született azzal kapcsolatban, hogy a vetésváltás miképp szolgálja a 

termékenység fenntartását (SZALAI  1996), hiszen a növényi sorrend és összetétel jelentősen kihatott 

a termesztés sikerére. A műtrágyahasználat általános elterjedését megelőzően KÖNNECKE (1969) a 

talaj termékenységének megőrzésére, a humusz pótlására az istállótrágya alkalmazása mellett 

humuszgyarapító növények vetését javasolta. Az azóta eltelt időben a növényi sorrendekbe illesztett 

fajokat a klimatikus és a talajtényezők mellett az ökonómiai körülmények is befolyásolták. 

Hazai viszonylatban egyéb tényezőket is tekintetbe kell venni. Mivel a fenntartható 

növénytermesztés akadálya Magyarország számos termőhelyén a talajok kedvezőtlen, tömörödött, 

degradált állapota, a javítás biológiai módszere a zöldtrágya-, vagy talajvédelmi célú köztes 

növények vetésforgóba illesztése lehet. A zöldtrágyázás KAHNT (1986) megfogalmazása szerint a 

még el nem halt zöld, lédús, cukorban és keményítőben, fehérjében és nitrogénben gazdag és 

kismértékben elfásodott növények talajba dolgozása. A zöldtrágyázás hazai viszonylatban WESTSIK 

nevéhez fűződik (JÓZSA 1985). A műtrágyahasználat egy időre háttérbe szorította az eljárást, majd a 

környezeti terhelés és a talajok degradálódása miatt fő céljává főként a talajvédelem, illetve a talaj 

fizikai állapotának kedvező befolyása lett KISMÁNYOKY (1993b). 

A védőnövény elnevezéssel azokat a talajvédelmi- és javítási céllal termesztett növényeket 

illetjük, melyek egyébként zöldtrágya növények. Klasszikus zöldtrágya növények a csillagfürt, 

fehér somkóró, szöszös- és pannonbükköny, perzsahere, svédhere, fehérhere. A keresztesvirágúak 

közül az olajretek, fehérmustár, repce jöhet számításba. Ezen túl alkalmazhatóak fűfélék és facélia.  

A talajvédő köztesként termesztett, főleg keresztes virágú fajok a két főnövény termesztése 

közötti időben megakadályozzák a tápanyagok kimosódását, talajvízbe kerülését, illetve bekevert 

maradványaik zöldtrágyaként hasznosulnak. Gyökérzetükkel javítják a talaj fizikai állapotát, illetve 

elhalásuk után javulhat a szervesanyag-mérleg. GYURICZA (2000) kimutatta, hogy e növények 

alkalmazásával nem lehet megszüntetni több év művelési hibáit, de a talajállapot leromlása 

megakadályozható.  
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A vetésforgóba illesztett zöldtrágya növényekre és a védőnövényekre is érvényesek az 

elővetemény-hatással kapcsolatos törvényszerűségek.  

 A számításba vehető növények közül azokat ismertetem, amelyekkel a kísérletben is 

dolgoztam. E két fajról NÉMETH et al. (2003) megállapította, hogy elsősorban a mustár, de részben 

az olajretek is jelentősen gátolta a gyomnövények kelését és fejlődését, allelopatikus hatásuk még a 

ritkább állományban is jól érvényesült. 

A fehér mustárt (Sinapis alba) zöldtakarmánynak és zöldtrágyának egyaránt termesztik. 

Rövid tenyészidejű, lágyszárú növény. Zöldtrágya céljára augusztus első felében kell vetni, és 

októberben alászántani (ANTAL 2000). Nyugat-Európában szívesen alkalmazzák másodvetésként 

olcsó magja és nagy zöldtömege miatt. Hazánkban nehezen becsülhető területen, de zöldtrágya 

céljára – talán a legkedveltebb növényként – több ezer hektáron vetik a mustárt. A néhány növényre 

korlátozódott vetésszerkezet és monokultúra következtében megnövekedett növényvédelmi 

költségek csökkentésére jó lehetőség a mustár forgóba illesztése, mivel jótékonyan hat a talajok 

biológiai életére és könnyen beilleszthető a vetésszerkezetbe. Rövid tenyészideje lehetővé teszi, 

hogy a talajok valamelyest regenerálódjanak, a termőképesség pedig megújulhat (NAGY 2003). E 

tulajdonságait használtuk ki, amikor talajvédő köztes növényként áprilisi vetést követően 79 nap 

elteltével megszüntettük az állomány élettevékenységét. 

Az olajretek (Raphanus sativus var. oleifer) rövid tenyészidejű, másodvetésű, igénytelen, 

mélyen gyökeresedő, lágy szárú növény. Napszakérzékenysége miatt a Kárpát-medencében 

augusztus első felében kell vetni. Előnye, hogy laza és homoktalajon augusztusban, még 

csapadékszegény időjárásban is elegendő keléséhez és kezdeti fejlődéséhez a termőrétegben a 

talajharmat kicsapódó nedvessége. Alászántására szeptember végén vagy október elején kerülhet 

sor. A talaj káros fonalféreg-fertőzöttségét jelentős mértékben ritkítja (ANTAL 2000). Az egyik 

legkiválóbbként számon tartott talajlazító növény. Mélyre hatoló karógyökere alaposan fellazítja, és 

levegősen tartja a talajt, ami igen kedvező életteret kínál a talajban élő mikroorganizmusok 

számára. A talajélet aktiválásával és a szerkezetre gyakorolt kedvező hatásával elősegíti a tápanyag 

jobb hasznosulását. Ezen túl nagyon jó gyomelnyomó hatású, különösen, ha jól gyomirtott kalászos 

elővetemények után kerül (KOVÁCS és NAGY 2003). Erőteljes gyökérzete révén alkalmas a mélyen 

elhelyezkedő tápanyagokat a főnövény számára elérhetővé tenni. Minimális termelői input 

felhasználása mellett is jelentős biomassza- és szárazanyag-produkcióra képes, aminek 

következtében értékes biológiai módszert jelenthet a talaj termékenységének fenntartásában 

(CSAVAJDA 2002). BERECZ et al. (2003) kimutatta, hogy az olajretekkel, mint zöldtrágyával 

kiegészített N-trágyázás előnyösebb, mint a tisztán ásványi formában történő tápanyag-kijuttatás. 
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 Mindkét növény csírázása gyors, és tenyészidejük rövid (5. táblázat). Termesztési 

technológiájuk jellemzője a kis menetszámú talaj-előkészítés, a minimális műtrágya-felhasználás, 

Lényeges, hogy a gyomosodásra nem túl érzékenyek.  

Az integrált termesztésben (IT) az IOBC Technikai Irányelvek III előírja, hogy azokban a 

régiókban, ahol a kimosódás veszélye nagy, a tavaszi vetésű növények előtt megfelelő 

talajtakarásról kell gondoskodni megfelelő N-felvevő képességű növény vetésével. 

 

5. táblázat: Az alkalmazott köztes védőnövények jellemző adatai* 

jellemzők Fehér mustár Olajretek 
Talajigény (fővetésként) Kedvező nedvességforgalmú, középkötött és laza, sekély 

termőrétegű is 
Vetésidő aug.3.-szept.1. aug.1-15. 
Tenyészidő 30/60/90 nap 
Fagytűrés -5oC-ot elviseli -7oC esetén elfagy 
Csapadék (kelesztő öntözés) 30-40 mm (vagy 1-2 csapadékos nap); kelés után méréskelt 

vízigény 
Elővetemény igény Korán lekerülő növények, kalászosok 
Nemkívánatos elővetemény repce, önmaga, 

káposztafélék, 
pillangósok, 
burgonya 

Repce, mustár, önmaga, pillangósok 

Visszatérési idő 3-4 év 
Ajánlott utónövény Őszi kalászos, 

burgonya, dohány 
Őszi kalászos, burgonya, cukorrépa, 
dohány 

Gyökérzet Vékony, kevésbé 
elágazó 

Vastagodó karógyökér 

Gyomosító hatás Árvakelés a fagyokig 
Gyomelnyomó hatás Megfelelő tőszám (borítás) esetén jó 

Forrás: fehér mustár: Antal 2000., Bajai 1978., Földesi 1990., Józsa 1985., olajretek: Antal 2000., másodvetésű 
növényekről: Józsa 1985., Harangozó (szerk.) 1988., Surányi 1952. 
 
 A köztes védőnövények vetésforgóba illesztésével szerzett újabb tapasztalatok 

hozzásegíthetnek e növények alkalmazása szükségességének elfogadásához is. Ez utóbbi igen 

fontos, hiszen az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások 

igényléséhez teljesíteni kell a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” illetve a „Helyes 

Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerit (4/2004 (I.13.) FVM rendelet).  
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

3.1 A kutatás célja 
  

A dolgozat címében megjelölt témakörhöz a következő vizsgálati célokat tűztem ki:  

(I) a különböző művelési eljárások hatására változó gyomosodás vizsgálatát, 

figyelembe véve az alkalmazott eltérő tápanyagmennyiségeket; 

(II)  a különböző művelési eljárások hatására kialakuló és változó talajállapot 

befolyásának vizsgálatát a gyomosodásra, újszerű vizsgálati módszereket is 

alkalmazva; 

(III)  annak megállapítását, hogy összeegyeztethető-e a kímélő talajhasználat a 

gyomok megfelelő mértékű korlátozásával; 

(IV)  egyes jelentős gyomfajoknak a kezelésekre történő reagálásának értékelését; 

(V) az eredmények alapján következtetések levonását és a gyakorlatban is 

használható javaslatok megfogalmazását. 

 

3.2 A kutatómunka körülményei 
 

Kutatásaimat a SZIE (korábban GATE) Növénytermesztési Intézet Földműveléstani 

Tanszék által 1999-ben beállított talajművelési kísérletben (D kísérlet) végeztem, a munkába 

doktori tanulmányaim során kapcsolódtam be.  

 

3.2.1 A kísérleti terület jellemz ői 
 

A Szent István Egyetem jogelődje (GATE) Növénytermesztési Kísérleti Terén 1999-ben 

kezdődött talajművelési kísérletben különböző művelési rendszereket hasonlítottam össze a 

talajállapotra, termésre és gyomosodásra gyakorolt hatásuk alapján. A vizsgálatok jelentőségét a 

művelés és a trágyázás hatásának elbírálása mellett az ún. köztes védőnövények növényi sorrendbe 

illesztése is növeli.  

A kísérleti terület talaj- és klimatikus jellemzőit a 6. táblázat tartalmazza. A kísérleti terület a 

Gödöllői-dombság kistáján fekszik. A feltalaj vízvezető képessége jó, az altalajé azonban gyenge. A 

feltalaj humusztartalma a talajműveléstől és a tápanyag-ellátottságtól függően változik, N-

ellátottsága gyenge. Az Arany-féle kötöttségi szám 27, a talaj fizikai félesége (STEFANOVITS 1992) 

homokos vályog. ANTAL  (1987) szerint a Ramann-féle barna erdőtalaj a II. szántóföldi termőhely 
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kategóriába sorolható. Az ide tartozó talajok általános jellemzője a jó tápanyag-, víz-, levegő- és 

hőgazdálkodás mellett a megfelelő művelhetőség, az olyan lejtőszög, amelyen az eróziós károk még 

műszaki talajvédelem nélkül, célszerű agrotechnikai (agronómiai eljárásokkal, illetve módszerekkel 

megakadályozhatók. Ilyen körülmények között az igényesebb szántóföldi növények is sikeresen és 

biztonságosan termeszthetők.  

 

6. táblázat: A kísérleti tér talaj- és klímaadottságai 

Területi jellemzők  Értékek a 
talaj 0-35 
cm rétegére 
vonatkozóan  

Tengerszint feletti magasság  242 m 
Talaj fizikai félesége Homokos vályog  
Talajtípus Barna erdőtalaj 
Terület  Gödöllő, Ész. 47o46’, Kh. 19o21’ 

T
ar

ta
lo

m
 

 

Összes nitrogén  0.14-0.17 % 
Felvehető P (Al-P2O5) mg/kg 120-283  
Felvehető K (Al-K 2O) mg/kg 110-309  
Humusz  1.0-2.5 % 

pH KCl 6.6-7.1 
Klímajellemzők n30 

Csapadék mm 
Éves  564 
Vegetációs periódusban  313 

Átlaghőmérséklet oC 
Éves  9.7 
Vegetációs periódusban 16.75 

 
 

A sokévi átlagos csapadék 564 mm, amelyből a tenyészidőre 313 mm jut. 1999-ben a sokévi 

átlagnál 273 mm-rel több csapadék hullott, és ennek nagyobb része (225,1 mm) a tenyészidőben. A 

2000. év száraz volt, az éves csapadékhiány a sokévi átlaghoz képest 220 mm, amelyből 149,9 mm 

hiány jutott a tenyészidőre. Említésre érdemes, hogy mindkét év az átlagosnál melegebb volt. 2001 

az átlagosnál csapadékosabb év 142 mm többlettel, amiből 97,4 mm többlet a tenyészidőre jutott. A 

2002-es év ismét szárazabbnak adódott, a csapadékmennyiség 137,1 mm-rel maradt el az átlagostól, 

a tenyészidei hiány 38,7 mm. A hőmérsékletről egyöntetűen elmondható, hogy a vizsgálat éveiben a 

sokévi átlagot meghaladta mind a tenyészidei, mind az éves átlaghőmérséklet. A részletes 

klímaadatokat a 7. táblázat mutatja. 

A száraz évek gyakorisága (RUZSÁNYI 2000) Gödöllő körzetében is növekedett (BIRKÁS és 

GYURICZA 2001) 

A kísérleti téren a gyomfajok nagy számával találkozunk. A jellegzetes ruderális gyomokon 

kívül más növények is előfordulnak, mint pl. a Hypericum perforatum (félszáraz gyepek) és a 

Solidago canadensis (magaskórós társulások). A talaj változatossága következtében a sziki és a 

vízigényesebb fajok kivételével sok gyomnövény megtelepedett. A jellegzetesen homoki növények 

közül nagy mennyiségben fordul elő a Portulaca oleracea, a Digitaria sanguinalis, ugyanakkor a 
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tápanyagban gazdagabb talajokon díszlő fajok is megtalálhatóak, mint pl. a Datura stramonium, 

Solanum nigrum. Az évelők közül gyakori a Cirsium arvense, a Convolvulus arvensis, az Elymus 

repens. Az országosan is jelentős egyéb gyomfajok a kísérleti téren is nagy számban fordulnak elő.  

 

7. táblázat: A kísérleti terület részletes hőmérsékleti és csapadékadatai  

Hónap  
n30  1999 2000 2001 2002 

oC mm oC mm oC mm oC mm oC mm 
I. -2.,8 32 -0,9 9.2 -0.6 37.0 -0.2 94.8 -0.1 10.3 
II. -0,4 32 -0,2 58.7 3.1 27.4 2.9 11.0 4.0 14.6 
III. 4,4 37 6,8 19.5 2.9 6.1 7.2 73.9 6.7 19.0 
IV. 10,3 45 12,2 56.4 15.2 10.8 10.9 27.9 10.0 32.1 
V. 15,4 63 15,4 67.7 17.8 10.0 18.3 23.6 17.8 80.8 
VI. 18,7 61 18,9 163.1 20.8 5.9 18.2 66.8 18.6 42.3 
VII. 20,7 50 21,3 163.4 15.6 105.8 22.0 134.0 22.2 72.8 
VIII. 19,8 50 19,4 69.8 22.3 7.8 22.9 62.8 20.7 82.3 
IX. 15,6 44 18,3 17.7 15.2 22.8 14.1 95.3 15.4 41.4 
X. 9,8 50 10,1 44.4 13.6 6.0 10.9 40.0 11.4 27.5 
XI. 4,5 56 2,6 100.7 5.4 64.2 2.4 35.2 5.4 45.5 
XII. 0.1 44 -0.1 66.4 1.6 40.2 -0.8 30.7 -1.0 43.5 

x  I.-XII. oC (3) 9.7  10.30  11.8  10.73  10.92  

x IV.-IX. oC (4)  16.75  17.58  17.82  17.73  17.45  

∑ I.-XII. mm (5)  564  837.0  344.0  706.0  426.8 

∑ IV.-IX. mm (6)  313  538.1  163.1  410.4  351.7 

 

3.2.2 A kísérlet beállítása, kezelései 
 

A sávos, négy ismétléses kísérlet elrendezést az 5. ábra mutatja. A kísérletben különböző 

művelési rendszereket alkalmaztunk biológiailag kedvező vetésforgóban, két eltérő szintű tápanyag-

ellátottság mellett. A technológiai változatokat a 8. táblázat tartalmazza. 

 

Ismétlés I. II.  III.  IV. 

b1 b1 b1 b1 b2 b2 b2 b2 b1 b1 b1 b1 b2 b2 b2 b2 

b2 b2 b2 b2 b1 b1 b1 b1 b2 b2 b2 b2 b1 b1 b1 b1 

a1 a2 a3 a4 a2 a4 a1 a3 a4 a1 a3 a2 a3 a4 a2 a1 

5 ábra: A kísérlet elrendezése 
 

A kísérletben alkalmazott kezelések és szintjeik a következők voltak: 

Talajművelés: 

a1: Szántás (22-25cm): hagyományos, sokmenetes rendszer  

a2: Lazítás (35-40cm) + tárcsázás (16-20cm): talajállapot javító rendszer 

a3: Nehézkultivátorra (16-20cm) alapozott talajkímélő és költségtakarékos művelési rendszer  
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a4: Direktvetés: művelés nélküli, talajállapot kímélő rendszer  
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8. táblázat: A D-tartamkísérlet termesztéstechnológiai adatai (Gödöllő 1998-2002) 
 

Megnevezés 1999 2000 2000 2001 2002  
Növény 
Cél 
Fajta 
Vetésidő 
Betakarítási idő 
Tenyészidő, nap 
Elővetemény 

Fehér mustár 
Mulcs 

- 
04. 12 

06. 29. (szárz.) 
79 

őszi búza 

Őszi búza 
Szemtermés 

Mv MAGVAS 
’99. 10. 28. 

07. 13. 
258 

f. mustár 

Olajretek 
Mulcs 

- 
08. 04. 

elfagyva (nov.) mulcs 
89 

ő. búza 

Kukorica 
Szemtermés 

 
05. 04. 
10. 15. 

143 
olajretek 

Tavaszi árpa 
Szemtermés 

Amulet 
03. 22. 
07. 03 
104 

kukorica 
Alapművelés módja 
Ideje 
Magágykészítés ideje 
Fejtrágyázás ideje 
Növényvédelem 
(gyomirtás) 
Kártevő, kórokozó 

Szántás 
’98. 10. 28. 

04. 10. 
 
- 
- 

4 kezelés 
1999. 09. 28-29. 

10. 08. 
2000. 03. 23. 

2000. 04. 24. Segal 65 WG 

Tárcsázás 
2000. 07. 17. 

08. 04. 
- 
- 
- 

3 kezelés 
2000 10. 31. 

 
2001. 05. 18. 

Post: Titus plus 

2 kezelés 
2002. 03. 16-19. 

03. 21 
04. 12. 

 

Tőszám db/m2            a1 b1 
a1 b2 

 
a2 b1 
a2 b2 

 
a3 b1 
a3 b2 

 
a4 b1 
a4 b2 

165 
162 

 
160 
156 

 
158 
162 

 
160 
162 

460 
566 

 
504 
575 

 
480 
570 

 
310 
390 

102 
111 

 
110 
120 

 
110 
116 

 
102 
112 

64.300/ha 
64.600 

 
64.800 
64.880 

 
65.200 
65.300 

 
63.600 
63.900 

Átlag: 200 
 

Parcella m2 5x20 = 100 100 100 100 100 100 

Kelés 
Egyéb: 

1999. 04. 16. 
műtrágya nélkül 

’99 11. 20. kezelések szerint 
kezelés szerinti műtrágyázás 

szept. 18. 

2000.08.10-15. 
maradvány tápanyag 

 
kezelések szerint tápanyag 

szept. 8-12 

 
maradvány tápanyag 
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Műtrágyázás: alapkezelésként ősszel kijuttatva 

b1:  80 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O aktív hatóanyag/ha (a talaj ellátottságához mérten 

kis adagú), 

b2:  160 kg N + 120 kg P2O5 + 120 kg K2O aktív hatóanyag /ha (a talaj ellátottságához 

mérten optimális adagú). 

A parcellák 5x20 m= 100m2 méretűek. 

3.2.3 A kutatás módszerei 
 

A gyomborítási vizsgálatokat az 1m2-es (módosított Balázs-Ujvárosi-féle módszer) 

(NÉMETH és SÁRFALVI  1998) kvadrát módszerrel végeztem, időpontjait a 9. táblázatban foglaltam 

össze. A fehér mustár állományában majd tarlóján egy-egy alkalommal tíz helyen becsültem a 

borítási százalékot. Az őszi búza, a kukorica és a tavaszi árpa állományában három-három, míg az 

olajretekben egy alkalommal, mindenkor négy ismétlésben alkalmaztam ugyanezt a módszert a 

gyomviszonyok felmérése céljából. Ismétlésenként két kvadrát adatait jegyeztem fel, majd ezeket 

átlagoltam. A felvételezések eredményeit a Mellékletek fejezet tartalmazza, ahol a fehér mustár 

gyomviszonyaira vonatkozóan a tíz, a többi növény esetén a négy ismétlés átlagát közlöm. A 

gyomfajok nevét a BAYER-kód szerint tüntettem fel. 

 

9. táblázat: A gyomfelvételezések időpontjai 1999-2002 

Év Kultúra 
A gyomfelvételezések időpontja 

1 2 3 

1999 fehér mustár 05. 27. 08. 22. (tarló)  

2000 őszi búza 04. 20. 05. 16. 06. 16. 

2000 olajretek 08. 24.   

2001 kukorica 06. 06 08. 20 09. 27 

2002 tavaszi árpa 04. 16. 05. 27. 07. 08 

 

A fehér mustár tarlón tarlóhántás után gyommag-tartalékot vizsgáltam, szúróbotos 

mintavétellel 20 helyről, felső 10 cm-ből vett talajmintából. A mintavevő patron térfogata 5 cm-es 

átmérővel számolva 196,25 cm3. A számításhoz alkalmazott képlet: 

 

Tp= h
d ⋅Π

4

2

, ahol Tp = a patron térfogata 

d = a patron átmérője (5 cm) 

h = a minta magassága (10 cm). 
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Tíz átlagmintát képezve – 200 cm3 – nehézoldatos ülepítés segítségével – CSONTOS (2001) 

„magyar módszer” elnevezéssel illeti - különítettem el a gyommagvakat, majd fajonként és 

darabszámra lejegyeztem. A részletes kimutatást a Melléklet tartalmazza.  

Végül a talaj fertőzöttségét m2-re számítva mutattam ki.  

 

Mn

RTN
F vv

⋅
⋅⋅

= , 

ahol  F = a fertőzöttség mértéke (db) 

N  = gyommagvak száma az összes ismétlésben (db) 

Tv = a terület nagysága, amelyre a számítás vonatkozik (1m2 = 10000 cm2),  

Rv = a réteg vastagsága (cm) 

n   = ismétlések száma 

M  = egy feldolgozott minta (cm3) 

 
Az 1999-es és a 2000. áprilisi felvételezési adatok alapján szükségesnek tartottunk egy 

herbicides kezelést is beilleszteni. Ennek során egy 15 % amidoszulforont és 50 % metribuzint 

tartalmazó gyári keveréket alkalmaztunk (SEGAL 65 WG®), amely széles spektrumú, magról kelő 

kétszikűeket irtó szer (engedélye azóta visszavonásra került). A hatóanyag-leírások alapján a szerre 

érzékeny, illetve mérsékelten érzékeny T1 életformájú gyomfajok a Capsella bursa-pastoris, a 

Veronica persica és a Stellaria media, T3 életformájú faj a Raphanus raphanistrum, T4 életformájú 

fajok az Amaranthus blitoides, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Fallopia 

convolvulus, Chenopodium album, Echinochloa crus-galli, Polygonum aviculare, Persicaria 

lapathifolia és a Setaria spp. További postemergens kezelés történt egy alkalommal a kukorica 

állományában, TITUS PLUS® (rimszulfuron + dikamba) herbicidet juttatottunk ki, amely a 

kukorica gyomirtásában általánosan használt szer. A gyomirtószerek hatásának értékelése nem volt 

cél. 

A talaj állapotát jellemző penetrációs ellenállás és nedvesség adatokat a Szarvasi 

PENETRONIK elektronikus nyomószondával gyűjtöttük (DARÓCZI és LELKES 1999). A 

nyomószonda kézi működtetésű eszköz, amelynek segítségével regisztrálni lehet a talaj mechanikai 

ellenállását és a termőréteg nedvességtartalmát a mélység függvényében. A készülék adatgyűjtő 

egysége lehetővé teszi a mérési eredmények közvetlen leolvasását, a sorozat-mérést és az 

eredmények tárolását. Az erő-, a nedvesség- és mélység értékek tárolása másodpercenként történik. 

Az adatok további feldolgozása áttöltés után számítógépen oldható meg. A kijelző a talajt jellemző 

függvény-kapcsolatot mutatja. A grafikonok az Eredmények fejezetben megtalálhatóak. 

A gyomfelvételezések adatainak kiértékelése egy és két tényezős varianciaanalízissel 

történt. A vegyszerezés utáni alacsony értékek esetében ettől eltekintettem. 
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A művelések Ambrosia artemisiifolia fajt korlátozó hatásának értékelésére összefoglaltam, 

hogy az egyes felvételezések alkalmával a különböző művelési eljárások hányadik helyet foglalják 

el a parlagfű borítási százalékának csökkenő sorrendjében. Így az a művelés tekinthető a 

leghatékonyabbnak a parlagfű ellen, melynek értékszáma a legnagyobb, illetve az a művelés kedvez 

leginkább a parlagfű fejlődésének, mely a legkisebb számot kapta. Amennyiben kettő vagy három 

művelésben ugyanazt a borítási százalékot tapasztaltam (akár 0%), a helyezések értékszámát 

átlagoltam.  

A talajellenállás közvetlen hatását a gyomosodásra megkíséreltem a rangkorreláció 

számításával kimutatni. A rangkorreláció számításához a SVÁB  (1981) által ismertetett lépéseket 

követtem. Minden mérési mélységre megállapítottam a művelési eljárások rangsorát, a legkisebb 

érték mellé az 1 kerül. Mellé helyeztem a kezelésenkénti gyomborítási százalék alapján alkotott 

rangszámokat. A két rangszám különbségét és a kezelések számát felhasználva a következő 

képlettel számolható a rangkorreláció: 

 

R=1-
)1(

6
2

2

−
Σ
nn

d
,  

 

ahol  n =az adatpárok száma(esetünkben minden mérési mélységre 4) 

d =a rangszámok különbsége. 

 

Az alapképlet módosul, ha egyező talajellenállás-értékek szerepelnek adott mélységben vagy 

a kezelések gyomborítottsága azonos. Az azonos értékek rangszáma megegyezik, ezek ún. 

kötéseket képeznek. 

A módszer újszerűsége megkövetelte, hogy azokra az esetekre is megvizsgáljam a 

rangkorreláció alakulását, amikor a vegyszer befolyása miatt a kezelések hatása egyébként nem 

értékelhető. Az eredmények alátámasztják a vizsgálat ilyen módon való elvégzésének jogosságát. A 

rangkorreláció számítás eredményei alapján készített grafikonokon ugyanis minden esetben 

bizonyos törvényszerűségek figyelhetőek meg, melyek kimutatására az EXCEL program által kínált 

lehetőségek közül a polinomiális egyenlettel leírható trendvonalak illesztését választottam. Az 

értelmezés nehézségei ellenére közlöm az eredményeket azzal a megkötéssel, hogy a módszer 

további finomításokat igényel. 
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4.  EREDMÉNYEK 

4.1  A fehér mustárra vonatkozó vizsgálati eredmény ek 

4.1.1 A fehér mustár és tarlójának gyomviszonyai 
 

A kísérlet beállításának évében (1999) a mustárt április 12-én vetettük, majd június 29-én 

tárcsás szárzúzással szüntettük meg az állomány élettevékenységét. Az adott évre jellemző igen 

csapadékos és az átlagosnál kicsit melegebb időjárási körülményeket a 6. ábra szemlélteti.  
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6. ábra: Időjárási viszonyok a kísérlet területén, Gödöllő, 1999. 

 

A fehér mustár az egyforma művelés és az előző évek talajhasználata hatására kedvező 

borítottságot mutatott, a kezelésekben egyenletes tőszámmal. A termőhelyre jellemző szárazanyag-

tömeget adott (tábla átlaga 3,15 t/ha), a gyökerezés mélysége átlagosan 38,5 cm volt, amely 

megfelelő lazító hatást is biztosított. 

A májusi összes gyomborítás a 10 ismétlés átlagában közepesnek mondható (9,31 %) (1.a 

sz. Melléklet), amelyen belül az első aszpektus fajai, a kora tavaszi áttelelő egyévesek dominánsak 

(7,14 %). Borítási százalékuk alakulásában az egyedek teljes kifejlődése játszott szerepet, amelyet a 

megfelelő mennyiségű csapadék is elősegített. A termőhelyen jellemző T4 életformájú fajokból 

viszonylag sok csíranövényt találtunk, de méretüknél fogva ezek összborítása csekély (1,66 %). Az 

egyéves fajok tették ki az összes gyomborítás 98 %-át. Ezen belül a 10 felvétel átlagában 1 %-nál 

nagyobb borítási százalékot mutattak a következő fajok: Capsella bursa-pastoris (4,4 %), Stellaria 

media (1,45 %). Más fajoknak néhány és kevéssé fejlett egyedét találtuk meg, így kis borítási 

értékkel jegyeztük fel ezeket: Lamium spp. (0,95 %), Polygonum aviculare (0,65 %), Ambrosia 
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artemisiifolia (0,42 %), Veronica persica (0,33 %), Raphanus raphanistrum (0,3 %), Chenopodium 

album (0,18 %), Echinochloa crus-galli és Portulaca oleracea (0,12 %), Amaranthus blitoides (0,1 

%). Az egyes életformák hányadát a májusi összborításhoz viszonyítva a 7. ábrán mutatom be. 

1,71%
17,83%

3,76%

76,70%

T1% T3% T4% évelő

 
7. ábra: Az életformák eloszlása az összes gyomborításhoz (100 %) viszonyítva fehér mustárban, 

Gödöllő 1999. 05. 27. 

 

A G1-es életformájú Elymus repens és a G3-as Convolvulus arvensis tipikus, jellemző fajai a 

termőhelynek. Föld alatti vegetatív szaporító szerveik teszik lehetővé a szántóföldi körülményekhez 

való jó alkalmazkodást. Mivel a kísérlet korábban rendszeresen szántott területen folyt, ezek a 

növények nem terjedtek el. A kihajtott növények május végéig alig növekedtek, egy-egy egyedet 

jegyezhettünk fel. 

Az egyéves egyszikűek borítási százaléka ebben az időpontban összesen 0,2 % (Poa annua, 

Echinochloa crus-galli, Setaria ssp.). Az évelő egyszikűeket az Elymus repens képviselte 0,1 

százalékkal. 

A mustár zúzott és hántott tarlóján a gyomfelvételezésre augusztusban került sor, meleg és 

igen csapadékos időszak után (1. b sz. Melléklet). Ekkor a tavaszi eredményekhez képest jelentősen 

nagyobb gyomborítást észleltünk (71,02 %). A T1, T2 és T3 életforma együtt is igen alacsony 

borítással szerepelt (2,14 %). Az összborításhoz viszonyított arányukat a 8. ábra szemlélteti. A fehér 

mustár árvakelés 8,1 %-os borítása jelentős mértékűnek tekinthető, ugyanis sorrendben a negyedik 

helyet foglalta el. Vagyis a védőnövény mulcsolási idejét illetve az utónövény alá tervezett 

talajelőkészítést csapadékos időszak esetén gondosabban kell megválasztani, mint átlagos 

tenyészidőben. 

A harmadik aszpektust alkotó T4-es fajok (58,71 %) fejlődését a sok csapadék és a magas 

hőmérséklet segítette elő. A csapadékos időszak a G életformájú gyomoknak is kedvezett, borításuk 

1,45 %-ot ért el, amelyből az Elymus repens (1,2 %) és a Convolvulus arvensis (0,25 %) 

részesedett. A szántóföldre nem jellemző egyéb évelőkből a H2 csoportba tartozó Trifolium repens 

(0,5 %) és a H5 életformájú Plantago major (0,12 %) érdemel említést.  
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Az egyszikűeket három faj (Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Elymus repens) 

képviselte. Összes borítási százalékuk 9,23 %. Az egyszikűek összborításon belüli aránya a kezdeti 

2,15 százalékról 13 százalékra növekedett, melyben jelentős szerepet játszott a Digitaria 

sanguinalis és az Echinochloa crus-galli.  

94,07%

0,49%

1,99% 0,54%

2,91%
T1%

T2%

T3%

T4%

évelő

 
8. ábra: Az életformák megoszlása az összes gyomborításhoz (100%) viszonyítva fehér mustárban, 

Gödöllő, 1999. aug. 22. 

 

A tíz felvétel átlagában nagyobb borítással szerepeltek a következő fajok: Chenopodium 

album (10,5 %), Portulaca oleracea (9,95 %), Polygonum aviculare (8,5 %), Sinapis alba (8,1 %), 

Amaranthus retroflexus (6,25 %). Közepesnek mondható a Conysa canadensis (4,92 %), Digitaria 

sanguinalis (4,88 %), Ambrosia artemisiifolia (3,4 %), Echinochloa crus-galli (3,15 %) borítási 

százaléka. Alacsony borítási értékkel jegyeztük fel a Solanum nigrum (2,1 %), Amaranthus 

blitoides (1,9 %), Elymus repens (1,2 %) és Galinsoga parviflora (1 %) fajokat. 

A fajok száma a két időpontban 19 illetve 28. 

A két időpontban eltérő morfo-biológiai spektrum szerinti megoszlást a 10. táblázatban foglaltam 

össze.  

 

10. táblázat: A morfo-biológiai spektrum változása a termőhelyen az összes gyomborítás 
százalékában (1999) 

Morfobiológiai 
spektrum  1999. máj. 1999. aug. 
 egyszikű 0,64% 11,31% 
egyéves kétszikű 97,64% 85,78% 
 egyszikű 1,07% 1,69% 
évelő kétszikű 0,65% 1,22% 
Összes gyomborítás 100,00% 100,00% 

 

A 10. táblázat alapján a két időpont között jelentősnek mondható az egyéves egyszikűek 

arányának növekedése.  
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4.1.2 A gyommagtartalék vizsgálatok eredménye 
 

A szárzúzás (jún. 29.) és a tárcsás tarlóhántás után mintákat vettünk a talaj 

gyommagkészletének meghatározása céljából. A magvakat nehézoldatos ülepítéssel különítettük el. 

Az összesített eredményeket a 1. c sz. Melléklet tartalmazza. A mintákban a T4-es életforma 

csoportból származott a legtöbb gyommag, az ide tartozó 12 faj 727 db magot adott 

vizsgálatainkban. Ezen belül az Amaranthus nemzetség 501, a Chenopodium fajok pedig 170 

maggal voltak jelen. Ez az összes magnak, azaz 765 db-nak a 65,5 %-a, illetve 22,2 %-a. A T4-es 

életformán belül arányuk ugyancsak jelentős: 68,91 % illetve 23,38 %.  

A termőhelyen tipikus egyéb T4 életformájú fajok magvaiból jelentősen kevesebbet 

számláltunk a mintákban, pl. a Fallopia convolvulus, az Echinochloa crus-galli és a Setaria viridis 

6-6 db magja mellett mindössze 4 db származott az Ambrosia artemisiifoliától. A T2 életforma 

csoporthoz tartozó gyom magja nem akadt a mintákban, T3-as fajé is csak egy (Sinapis arvensis). 

Ugyanakkor a 28 db T1-es gyommag két faj között oszlott meg (Veronica hederifolia 19 db és 

Stellaria media 9 db). Mindössze 9 mag származott évelő gyomoktól, és ezek közül csupán egy volt 

egyszikű faj (11. táblázat). 

 

11. táblázat: A talaj gyommagkészlete fehér mustár tarlón, Gödöllő, 1999 

életforma 
fajok 
száma 

mag db % 

G1 1 3 0,39 
G3 1 1 0,13 
H3 2 4 0,52 
H4 1 1 0,13 
évelők 5 9 1,17 
T1 2 28 3,66 
T3 1 1 0,13 
T4 12 727 95,04 
egyévesek 15 756 98,82 
összes 20 765 100 

 

A számítás alapján a talaj fertőzöttsége alacsonynak mondható (38250 db/m2). Ez 

visszavezethető a korábbi termesztési gyakorlatra, a rendszeres forgatásra. 

4.1.3 Talajállapot a kísérlet kezdetekor 
 

A kísérlet beállítását megelőzően 1998-ban a mustár alá egyöntetűen őszi szántást végeztek. 

A talaj állapotát a megelőző években rendszeresen alkalmazott szántás határozta meg, az eljárásra 

jellemző lazultság alakult ki a talaj felső 0-25 cm rétegében. A 25 cm-es mélység alatt már károsan 

tömörödöttnek mondható a talaj, amint az a 12. táblázatban látható.  
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12. táblázat: A kísérlet talajának állapotát jellemző értékek* 1998 októberében 

Talajréteg (cm) Térfogattömeg g.cm-3 Összes pórustérfogat % Talajellenállás MPa 
0-10 1,10-1,25 53-59 1,0-1,50 
10-20 1,24-1,39 48-53 1,55-2,15 
20-25 1,38-1,48 44-48 2,25-2,45 
25-40 1,52-1,60 40-43 2,96-3,25 

Talajnedvesség tömeg%: 18,28 
* a talaj sűrűsége: 2,66 g.cm-3 

 

A tömörödést ebben az esetben a térfogattömeggel jellemezhetjük, mivel a 18,28 

tömegszázalékos nedvességtartalom következtében a talajellenállás csak tendenciaszerűen 

értékelhető. Az összes pórustérfogat kb. 20 cm-ig megfelelt a szántás után átlagosnak tekinthető 

értéknek. A jellemzőnek mondható talajellenállás a 0-10 cm-es rétegben 1,0-1,5 MPa, de 25 cm 

alatt 3,0 MPa körüli értékeket ért el.  

A tarlóhántás után tapasztalt talajállapot a 9. ábrán látható. Ebben az időpontban a talaj 

szárazabb volt, mint az előző év októberében, így a talajellenállás értékek a valós tömörségi 

helyzetet tükrözték. A kisebb nedvességtartalom visszavezethető a télen hullott kevesebb 

csapadékra, a szárzúzást követően a zöldtömeg talajtakaró hatására illetve a gyomokkal borított 

terület transpirációjára. 
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9. ábra: A jellemző talajállapot* mustár tarló alatt (Gödöllő, 1999. 07. 21.) 

*A talaj nedvességtartalma (0-45 cm)=15,2 tömeg% (kezelések átlaga) 
  
A hántott réteg alatt két jellemző művelési hiba eredetű tömörödés alakult ki. A szántott 

rétegben jellemző tömörödés igen jelentős, vélhetően több év hatása kumulálódott erre az időpontra. 

A művelés mélységéig tapasztalt talajellenállás érték 2 MPa alatt maradt, de 30 cm alatt kifejezett 

az eketalp-tömörödés. A művelési mélységig kedvező talajállapotot a tárcsás szárzúzás kissé 

lerontotta és egy második tömör réteg is kialakult. A tömör réteg a nedvesség beszivárgását gátló 
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hatása miatt érdemel figyelmet. A tárcsázott réteg alatt a szántás alattinál jellemző értéket 

tapasztaltunk.  

A tömör réteg vastagsága tárcsatalp esetében 6-8 cm, míg a korábbi évek forgatásos 

művelése miatt az eketalp-réteg 10-12 cm vastag. A felső 25-30 cm tömörödöttsége jelentősen 

csökkent, kedvező lazultságot ért el; a növények magágyának megfelelő 1-1,5 MPa értéket.  

A több évig azonos mélységben végzett szántás káros hatása tehát a kísérlet kezdetekor 

kimutatható a 25 cm alatti mélységben. A tömörödést a mustár gyökerezése enyhítette, a tömör 

réteg 1999-ben 5 cm-rel mélyebben jelentkezett. A mustár gyökérzetének lazító hatása 35-38 cm-ig 

terjedt, vagyis az ennél mélyebben kialakult tömörödést nem enyhítette.  

 

4.2 Az őszi búzával kapcsolatos eredmények  

4.2.1 Az őszi búza termésének alakulása és gyomosodási viszon yai száraz 
évjáratban 

 
2000-ben az átlagos éves csapadéknak (564 mm, tenyészidőben 313 mm) szinte csak a fele 

hullott, az átlaghőmérséklet pedig általában magasabb volt, mint a sokévi átlag (9,7 oC illetve 16, 75 

oC) (10. ábra).  
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10. ábra: Hőmérsékleti és csapadékviszonyok Gödöllőn (2000.) 
 

HARNOS (1993) csapadékhiányra vonatkozó határértékei alapján az 1999. októberétől 2000. 

szeptemberig lehullott csapadék alapján az évjárat aszályos. Egyértelműen aszályosak voltak a 

tavaszi és a nyári hónapok, kivéve a júliust. 

Az Mv Magvas kiváló termőképességű és alkalmazkodó-képességű fajta, minden 

búzatermesztő területen biztonságosan és gazdaságosan termeszthető. A vetés 1999. 10. 28-án 
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történt a négy eltérő művelési kezeléssel előkészített talajba. A betakarításra 2000. július 13-án 

került sor.  

Az őszi búza terméseredményeit a 11. ábrán mutatom be.  

Mindkét tápanyagszinten a kezelések sorrendje a növekvő termésmennyiség alapján: 

direktvetés < szántás < nehézkultivátoros művelés < lazítás+tárcsázás.  

Az őszi búza termését illetően a kéttényezős varianciaanalízis nem mutatott kölcsönhatást a 

művelés és a trágyázás között. Ugyanakkor minden művelési eljárás esetén az optimális 

műtrágyaadagnál kapott termés szignifikánsan nagyobb volt. A műtrágya termésbiztonságot 

alapozó hatása legnagyobb mértékben a lazítás+tárcsázás kezelésben érvényesült.  
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11. ábra: Az őszi búza termése száraz évjáratban, eltérő művelés és műtrágyaadagok hatására 
(Gödöllő, 2000). 

 

Ugyanazon műtrágyázási szinten a lazítás+tárcsázás megbízható előnye minden esetben 

kimutatható, kivéve minimális tápanyagellátás mellett a szántott kezeléssel szemben (13. táblázat). 

A nagyobb műtrágyaadag kevésbé kiegyenlített termést eredményezett. Nem csak a 

lazítás+tárcsázás kezelés termése különbözik szignifikánsan a direktvetésétől, hanem a kultivátoros 

művelés és a direktvetés között is statisztikailag igazolható a különbség.  

Az őszi búza állományában három alkalommal végeztünk gyomfelvételezést. A részletes 

táblázatokat a 2. sz. Mellékletben helyeztem el.  

Az első felvételezést 2000. április 20-án végeztük, meglehetősen száraz hónapokat 

követően. A korai időpont és a szárazság következtében a gyomosodás mértéke abszolút értékben 

nem magas, de a száraz tenyészidő miatt a búza alig bokrosodott, így gyomelnyomó hatása is 

kevésbé érvényesült. A szántástól elvárható gyomkorlátozó hatás nagy valószínűséggel ezért nem 

juthatott érvényre.  
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13. táblázat: Az őszi búza terméskülönbségei száraz évjáratban eltérő művelési és trágyakezelések 
hatására (Gödöllő, 2000.) 

 Szántás Lazítás+tárcsázás Kultivátoros művelés  Direktvetés 
b1 b2 b1 b2 b1 b2 b1 b2 

Szántás b1 -        
b2 -0,775 -       

Lazítás+ 
tárcsázás 

b1 -0,093 0,683 -      
b2 -1,035 -0,260 -0,943 -     

Kultivátoros 
művelés 

b1 -0,015 0,760 0,078 1,020 -    
b2 -0,875 -0,100 -0,783 0,160 -0,860 -   

Direktvetés b1 0,090 0,865 0,183 1,125 0,105 0,965 -  
b2 -0,685 0,090 -0,593 0,350 -0,670 0,190 -0,775 - 

SzD5% 
Talajművelés két változata között műtrágyázás azonos szintjén 0,106 
Műtrágyázás két változata között Talajművelés azonos szintjén 0,124 
Talajművelés két változata között Műtrágyázás két különböző szintjén 0,098 

Jelmagyarázat: b1: a talaj ellátottságához mérten kis adagú műtrágyázás, b2: a talaj ellátottságához mérten optimális 
adagú műtrágyázás 

 

Alacsony tápanyagszinten jelentéktelen mennyiségben volt jelen egy évelő faj. A 

kultivátoros kezelésben találtunk Cardaria draba-t 0,03 % borítással. Magasabb tápanyagszint 

esetén az egyes művelési kezelésekben eltérő mértékben fordultak elő évelő fajok. A szántás 

kezelésben a Convolvulus arvensis (0,03 %), a lazítás+tárcsázás kezelésben a Cirsium arvense (0,03 

%) és a Cardaria draba (0,36 %) volt jelen. A kultivátorral művelt talajban H életformájú 

(Taraxacum officinale és Artemisia vulgaris) fajokat találtunk 0,13 százalékos borítással. A 

legnagyobb borítást a direktvetésben tapasztaltuk, ahol a Cirsium arvense (0,63 %) volt a domináns 

faj.  

Az egyéves fajok között a korai időpontra tekintettel az első aszpektust döntően alkotó T1-es 

csoport dominált, amelyben a Veronica fajok és a Stellaria media borítása kiemelkedő. Ugyancsak 

meghatározó arányban szerepelt a Capsella bursa-pastoris és a Lamium amplexicaule. A korábban 

tipikus gabonagyomoknak tekintett fajok – a második aszpektus, pl. Galium aparine, Papaver 

rhoaes – kis borítási százalékkal voltak megtalálhatóak.  

A kedvező hőmérsékleti viszonyok és a kevés versenytárs, illetve a búza gyengébb 

növekedése következtében sok csíranövényt találtunk a T4 életforma fajaiból. A Chenopodium 

album mindkét tápanyagszinten nagy számban fordult elő a direktvetésben. Az egyszikű fajokat az 

Echinochloa crus-galli képviselte. A T4 életforma nagyarányú jelenléte az országos 

tapasztalatoknak sem mond ellent (JÓZSEF és RADVÁNY  1998), és figyelmeztet a tendenciákra, 

illetve a vetésforgó helyes összeállításának igényére (14. táblázat). Amennyiben e fajok ellen nem 

védekezünk hatékonyan a gabonafélékben, a következő évi kapás vetésben a gyomprobléma 

halmozottan jelentkezhet. Ez utóbbi megállapítások még akkor is érvényesek, ha tudjuk, hogy az 

országos felvételezéseket kevésbé jól kezelt táblákon végezték. 
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14. táblázat: Kalászosok gyomnövényeinek fontossági sorrendje a III. és IV. Országos 
Gyomfelvételezés szerint (József és Radvány 1998. nyomán) 
 

1996 Gyomfaj 1988 

1 Tripleurospermum inodorum 1 
2 Ambrosia artemisiifolia X  4 
3 Cirsium arvense X 10 
4 Chenopodium album X 5 
5 Galium aparine X 3 
6 Convolvulus arvensis X 2 
7 Apera spica-venti 6 
8 Fallopia convolvulus X 11 
9 Helianthus annuus 12 
10 Sinapis arvensis X 8 

Jelmagyarázat: X: A kísérleti területen is tipikus gyomfajok  
 
A kéttényezős varianciaanalízist az áprilisi adatokra elvégezve, kimutatható a két kezelés 

kölcsönhatása. A két kezelés kölcsönhatására vonatkozóan a táblázati F-érték kisebb (3,86), mint a 

számított (6,68). Vagyis adott körülmények között az egyes talajművelési kezelések gyomosodásra 

gyakorolt hatását a tápanyagellátás statisztikailag igazolhatóan módosította. A kezelésekben 

tapasztalható gyomborítási százalékok közti különbségeket a 15. táblázat tartalmazza.  

Az áprilisi összborításnál a szignifikáns differenciákat figyelembe véve statisztikailag 

igazolható különbséget egy esetben kaptam, mégpedig a kisebb tápanyag dózisú kezelésekben. A 

lazításos kezelés igazolhatóan jobban korlátozta a gyomok fejlődését, mint a kultivátoros kezelés.  

 
15. táblázat: A talajművelési kezelések gyomosító (gyomkorlátozó) hatásának különbségei SzD5% 
szinten (Gödöllő, 2000. április) 

 Szántás Lazítás+tárcsázás Kultivátoros művelés  Direktvetés 
b1 b2 b1 b2 b1 b2 b1 b2 

Szántás b1 -        
b2 3,275 -       

Lazítás+ 
tárcsázás 

b1 5,525 2,25 -      
b2 -1,925 -5,2 -7,45 -     

Kultivátoros 
művelés 

b1 -1,638 -4,913 -7,163 0,287 -    
b2 2,087 -1,188 -3,438 4,012 3,725 -   

Direktvetés b1 2,287 -0,988 -3,238 4,212 3,925 0,2 -  
b2 -0,275 -3,55 -5,8 1,65 1,363 -2,362 -2,562 - 

SzD5% 
Talajművelés két változata között műtrágyázás azonos szintjén 6, 473 
Műtrágyázás két változata között Talajművelés azonos szintjén 8,630 
Talajművelés két változata között Műtrágyázás két különböző szintjén 9,739 

Jelmagyarázat: b1: a talaj ellátottságához mérten kis adagú műtrágyázás, b2: a talaj ellátottságához mérten optimális 
adagú műtrágyázás 

 
A kezelések sorrendje minimális tápanyagellátás esetén a csökkenő összes gyomborítás 

alapján: kultivátoros művelés > szántás > direktvetés > lazítás + tárcsázás. Az optimális 

mennyiségű tápanyagot kapott kezelések sorrendje: lazítás+tárcsázás > direktvetés > kultivátoros 

kezelés > szántás. Mivel áprilisban az egyévesek határozták meg az összborítást, az elvárásnak 

megfelelően minimális tápanyagszinten az egyéves fajokra elvégzett próba is igazolt szignifikáns 

eltérést (12. ábra).  



 

 16

0

5

10

15

20

25

Sz L+t K Dv

művelési kezelés

bo
rí

tá
si

 %

SzD5%

%

 
Magyarázat: Sz: szántás, Lt: lazítás és tárcsázás, K: kultivátoros művelés, Dv: direktvetés 

12. ábra: Egyéves fajok borítási százaléka őszi búzában minimális tápanyagszinten  
(Gödöllő, 2000. április) 

 
Az egyéves fajokra vonatkozóan optimális tápanyagszinten nem mutatkozott szignifikáns 

eltérés a művelési kezelések között. Az egyéves fajok csökkenő borítása szerint a sorrend: lazítás + 

tárcsázás > direktvetés > kultivátoros művelés > szántás. Vagyis ezúttal a szántott talajon volt a 

legkisebb a gyomborítottság. 

Figyelemre méltónak mondható a direktvetés 2. illetve 3. helye a borítottsági sorrendben, 

továbbá a lazításos kezelés kedvezőtlen és kedvező helye a rangsorban, a műtrágyázástól függően. 

Ez vélhetően a gyomok kedvező körülmények közötti luxusfogyasztása miatt következett be.  

Áprilisban az évelők igen kis mértékben fertőzték a területet. Minimális tápanyagszinten 

csak a kultivátorral művelt talajban akadt. Az optimális tápanyagszint az évelő gyomokat a búza 

jobb állománya révén korlátozta. A kezelések sorrendje az évelők csökkenő borítása szerint: 

direktvetés > lazítás + tárcsázás > kultivátoros kezelés >szántás. 

Az áprilisi felvételezés után került sor a permetezésre. Mivel az összes gyomborítás jelentős 

hányadát tették ki a hatóanyagra (SEGAL 65 WG® (15 % amidosulforon + 50 % metribuzin) 

érzékeny fajok (16. táblázat), a vegyszerezés hatására illetve a tenyészidő előrehaladásával az 

érzékeny és korai egyévesek májusban már alig vagy egyáltalán nem voltak jelen.  

 
16. táblázat: Az alkalmazott herbicidre érzékenységet mutató fajok borítási %-a az összborítás 
százalékában (Gödöllő, 2000.) 

 Minimális műtrágya mennyiség   Optimális műtrágya mennyiség  
 Sz  Lt  K  Dv   Sz  Lt  K  Dv  
Összborítás%  70.6 48.5 77.15 61.95 100% 57.5 78.3 63.65 71.7 
S  11.54 40.52 41.93 53.75  10.52 45.15 53.89 62.76 
MS  84.56 40 36.75 28.33  83.13 33.97 23.88 23.36 
S+MS %  96.1 80.52 78.68 82.08 % 93.65 79.12 77.77 86.12 

Jelmagyarázat S= érzékeny, MS= mérsékelten érzékeny, Sz: szántás, Lt: tárcsázás, K: kultivátoros művelés, Dv: 
direktvetés 

 

A májusi felvételezés idejére az évelők még nem fejlődtek ki olyan mértékben, hogy a 

különbség az egyes kezelések között statisztikailag igazolható legyen, annak ellenére, hogy az 

összborítást a kevés tápanyagot kapott szántott kezelés kivételével az évelők határozták meg (13. 

ábra). Ezen belül is az Elymus repens tekinthető döntőnek. Alacsony műtrágyaszinten a művelések 
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sorrendje az összes gyomborítás szerint (és az évelők alapján is): lazítás + tárcsázás > direktvetés > 

kultivátoros művelés > szántás.  

Optimális tápanyagszint mellett az évelők borítása szerinti sorrend májusban: szántás > 

direktvetés > kultivátoros művelés > lazítás + tárcsázás (14. ábra). A vegyszerezés hatása megfelelő 

volt, az egyévesek szinte teljesen eltűntek a területről.  
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Magyarázat: Sz: szántás, Lt: lazítás és tárcsázás, K: kultivátoros művelés, Dv: direktvetés 
13. ábra: Gyomborítás őszi búzában vegyszeres kezelés után alacsony tápanyagellátás mellett 

(Gödöllő, 2000. május) 
 
 

Májusra az egyszikűek száma megnövekedett. Az évelők borítási százalékában döntő 

szerepet játszó E. repens mellett találtunk Apera spica –venti és E. crus-galli fajokat. Ekkor a 

szántásos kezelések közül nagyobb gyomborítást eredményezett a jobb tápanyagellátás.  

0

0,1
0,2

0,3
0,4

0,5
0,6

0,7

Sz Lt K Dv

kezelés

bo
rí

tá
si

 %

évelő

egyéves

 

Magyarázat: Sz: szántás, Lt: lazítás és tárcsázás, K: kultivátoros művelés, Dv: direktvetés 
14. ábra: Gyomborítás őszi búzában vegyszeres kezelés után optimális tápanyagellátás mellett 

(Gödöllő, 2000. május) 
 
 

Júniusra az évelők – ezen belül is az Elymus repens – egyértelműen borítási fölénybe kerültek, de a 

két tápanyagszinten eltérő mértékben. Az összes gyomborításra gyakorolt és ezért a művelések 

közötti különbségeket meghatározó szerepük hasonló, mint áprilisban az egyéveseké. 

Minimális tápanyagszinten a művelések sorrendje a csökkenő összgyomborítás (és az évelők 

borítása) alapján: kultivátoros kezelés > lazítás+tárcsázás > direktvetés > szántás (15. ábra). 
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Alacsony tápanyagszinten a kultivátoros művelés kedvezett mindkét gyomcsoport 

fejlődésének, az egyévesek borítása közel nyolcszorosára, az évelőké négyszeresére nőtt.  
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Magyarázat: Sz: szántás, Lt: lazítás és tárcsázás, K: kultivátoros művelés, Dv: direktvetés 

15. ábra: Gyomborítás őszi búzában minimális tápanyagellátás mellett (Gödöllő, 2000. június) 
 

Optimális tápanyagellátás mellett az egyévesek borítási százaléka kis mértékben növekedett 

a májusi adatokhoz képest. Az évelők borítása a direktvetésben a májusi érték tízszeresére 

növekedett. A művelési kezelések sorrendje a csökkenő összes borítási százalék (és az évelők 

alapján is) alapján: direktvetés > szántás > kultivátoros kezelés > lazítás + tárcsázás (16. ábra). 
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Magyarázat: Sz: szántás, Lt: lazítás és tárcsázás, K: kultivátoros művelés, Dv: direktvetés 

16. ábra: Gyomborítás őszi búzában optimális tápanyagellátás mellett (Gödöllő, 2000. június) 
 

Az évelők esetében tapasztalható a borítási százalék növekedése, a lazítás+tárcsázás illetve a 

kultivátoros kezelésben négyszeresére, a direktvetésben tízszeresére, bár még így is elhanyagolható.  

Az igen alacsony júniusi gyomborítási értékek ellenére elvégeztem a kiértékelést, mert a 

területet bejárva érzékelhető volt a különbség a kezelések között. A statisztikai kiértékelés alapján a 

júniusi összes gyomborítást figyelembe véve a két tényező kölcsönhatása statisztikailag 

kimutatható.  

Minimális tápanyagszinten az egyes kezelések összes gyomborítását illetően nincs 

szignifikáns különbség (17. táblázat).  
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Optimális tápanyagszinten a direktvetés a másik három művelési eljáráshoz képest 

statisztikailag igazolhatóan kedvezett a gyomok fejlődésének.  

 

17. táblázat: A talajművelési kezelések gyomosító (gyomkorlátozó) hatásának különbségei SzD5% 
szinten (Gödöllő, 2000. június) 

 Szántás Lazítás+tárcsázás Kultivátoros 
művelés  

Direktvetés 

b1 b2 b1 b2 b1 b2 b1 b2 
Szántás b1 -        

b2 -0,825 -       
Lazítás+ 
tárcsázás 

b1 -0,113 0,712 -      
b2 -0,238 0,587 -0,125 -     

Kultivátoros 
művelés 

b1 -0,875 -0,05 -0,762 -0,637 -    
b2 -0,363 0,462 -0,25 -0,125 0,512 -   

Direktvetés b1 -0,063 0,762 0,05 0,175 0,812 0,3 -  
b2 -2,525 -1,7 -2,412 -2,287 -1,65 -2,162 -2,462 - 

SzD5% 
Talajművelés két változata között műtrágyázás azonos szintjén 1,451 
Műtrágyázás két változata között Talajművelés azonos szintjén 1,618 
Talajművelés két változata között Műtrágyázás két különböző szintjén 1,725 

Jelmagyarázat: b1: a talaj ellátottságához mérten kis adagú műtrágyázás, b2: a talaj ellátottságához mérten optimális 
adagú műtrágyázás 
 

Szignifikáns különbség mutatható ki a direktvetéses kezelés gyomosodásában a két eltérő 

tápanyagmennyiség hatására, a több tápanyagot kapott kezelés gyomosabb. 

Az egyszikű fajok között az Elymus repens megőrizte vezető helyét. Ugyanakkor az 

egyévesek borítási százalékát döntően az Apera spica-venti határozta meg, míg kis százalékban 

találtunk évelő Lolium perenne fajt is.  

A júniusi adatokat figyelembe véve elmondható, hogy kedvezőtlen a tápanyag-ellátottság 

esetén a forgatás nélküli módszerek elősegítik a gyomosodást, bár a hatás nem szignifikáns. Ha a 

tápanyag-ellátottság kedvező, a forgatás nélküli művelési módszerek hátránya megszűnik. 

Valószínűsíthető, hogy a jó tápanyagellátás elősegíti a kultúrnövény kompetíciós képességének 

érvényre jutását. A direktvetés hatása a szakirodalommal összhangban (BIRKÁS et al. 1997, 1998, 

BIRKÁS és GYURICZA 2001, GECSE 2001, PERCZE 2002) ellentmondásosnak tűnik, gyomosodást 

elősegítő és korlátozó szerepét egyaránt tapasztaltuk.  

A morfo-biológiai spektrum változása a 18. táblázatban követhető nyomon. Ennek alapján 

megállapítható, hogy kedvezően alakult az évelő fajok borítása, így előretörésük a kukoricában 

kevésbé várható.  

Az egyszikű fajok általában növekvő arányban voltak jelen az összborításon belül. 

Minimális tápanyagszinten a direktvetésben az egyéves egyszikűek jelenléte elhanyagolható. 

Optimális tápanyagszinten pedig a kultivátoros kezelésben szorultak vissza. Az évelő egyszikűek 

minimális tápanyagszinten a direktvetésben az összborításon belül csökkenő arányt mutattak. 

Jelentősen növekedett hányaduk viszont optimális tápanyagellátás mellett a kultivátoros kezelésben. 
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A kétszikűek közül az egyévesek jelentősen visszaszorultak a vegyszerezés hatására. Az 

évelő kétszikűek a versenytársak térfoglalása következtében visszaszorultak.  

 

18. táblázat: Morfo-biológiai spektrum változása őszi búzában az összborítás százalékában 
(Gödöllő, 2000. ) 

Gyomfelvételezés 

   ápr. máj. jún.    ápr. máj. jún. 

A
la

cs
o

n
y 

tá
p

an
ya

g
sz

in
t 

Sz EE 0,28 15,79 22,8 

O
p

tim
ál

is
 tá

p
an

ya
g

sz
in

t 

Sz EE - 17,02 21 
EK 99,72 63,16 2,9 EK 99,83 12,77 2 
ÉE - 21,05 74,3 ÉE - 57,45 74,5 
ÉK - - - ÉK 0,17 12,77 2,5 

Lt EE - 8,11 19 Lt EE - - 31,91 
EK 100 18,92 8 EK 98,02 - - 
ÉE - 67,57 73 ÉE - 75 68,09 
ÉK - 5,41 - ÉK 1,98 25 - 

K EE 0,34 13,04 20,41 K EE - 26,67 17,54 
EK 99,53 13,04 5,1 EK 98,39 6,67 - 
ÉE - 52,17 70,41 ÉE - - 82,46 
ÉK 0,13 21,73 4,08 ÉK 1,61 66,67 - 

Dv EE - 4 0 Dv EE - - 4,35 
EK 100 8 15,15 EK 96,51 10,64 3,04 
ÉE - 88 51,52 ÉE - 42,55 89,13 
ÉK - - 33,33 ÉK 3,49 46,81 3,48 

Jelmagyarázat: EE: egyéves egyszikű, EK: egyéves kétszikű, ÉE: évelő egyszikű, ÉK: évelő kétszikű 

 

4.2.2  A talajállapot és gyomosodás összefüggései őszi búzában 
 

A Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézetének Földműveléstani Tanszékén 

rendelkezésre álló adatok alapján a 19. táblázat az őszi búza talajállapottal szemben támasztott 

igényét mutatja be. Az őszi búza kalászolásakor 2000. májusában mért talajállapot-értékeket a 17. 

ábra szemlélteti.  

19. táblázat: Az őszi búza talajlazultság igénye vetéskor és a tenyészidőben 
Mélység (cm) Tényező Tarlóállapot**  Növény igénye**  

magágy Összes pórustérfogat (%) 36-40 46-48 
Térfogattömeg g.cm-3 1,5-1,66 1,25-1,38 
Talajellenállás (MPa) 3,0-5,0 1,8 
Eltérés a tarlóállapottól (%)*  16-22 

0-20 Összes pórustérfogat (%) 36-40 46-47 
Térfogattömeg g.cm-3 1,55-1,62 1,35-1,40 
Talajellenállás (MPa) 3,0-5,0 2,20-2,80 
Eltérés a tarlóállapottól (%)*  16-22 

0-40 Összes pórustérfogat (%) 34-38 Min. 45 
Térfogattömeg g.cm-3 1,58-1,65 Min. 1,42 
Talajellenállás (MPa) 3,0-5,0 2,60-2,80 
Eltérés a tarlóállapottól (%)*  12-14 

* A három tényező súlyozott átlagában 
**  Több mint 500 minta, tenyészedényes és szántóföldi kísérletek eredményei alapján számítva. A 
talajok sűrűsége 2,55-2,65 g.cm-3. Eltérés erősen taposott talajon lehetséges. 
 



 

 21

A talaj nedvességállapota a következő értékekkel jellemezhető: 0-10 cm mélységben 17,6 

tömeg%, 10-20 cm-ben 19,7 tömeg%, 20-30 cm-en 22,12 tömeg% és 30-40 cm mélységben 21,3 

cm. A talajellenállás minden művelési kezelésben 0-15 cm között 2,0 MPa alatt, 25-35 cm között ≥ 

3,0 MPa értéket mutatott.  

A művelések hatása külön-külön több eltérést mutatott. Az őszi búzára is kritikus 2,5 MPa 

talajellenállás-érték a direktvetés alatt már 10 cm-es mélységben kimutatható. A kultivátoros 

művelésben részesült talaj 20-25 cm körül, szántás és lazítás+ tárcsázás esetén 25 cm-es 

mélységben tömörödött ilyen mértékben.  
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Sz: szántás, Lt: lazítás és tárcsázás, K: kultivátoros művelés, Dv: direktvetés 

17. ábra: Talajellenállás a búza kalászolásakor (2000. május) 
 

Művelőtalpat jelző magas ellenállásértékeket (3-6MPa) a lazítás+tárcsázás kezelésben csak 

40 cm mélyen, szántásnál 35 cm, kultivátoros és direktvetéses művelés alatt pedig már 25 cm 

mélységben tapasztalhatunk. 

 Az előző év talajellenállás értékeivel összehasonlítva megállapítható, hogy a felső 0-10 cm-

es réteg csak a direktvetés alatt tömör kedvezőtlen mértékben, megközelítve a 2,5 MPa értéket. A 

tárcsa okozta tömörséget a mélyebb művelés a legfelső szinten megszüntette, az eredetihez közeli 

értékre csökkentve. A 10-20 cm közötti rétegben az előző év művelési hibáit (tárcsatalp kb. 2,8 

MPa értékkel) a direktvetés kivételével minden kezelés enyhítette. Ez utóbbi az ábrán azért nem 

követhető nyomon, mert az 1999-ben tapasztalt kétféle károsodás közül az eketalpat jelző értékeket 

ábrázoltam. A 20-25 cm-en mért értékek azonban a mélyebb művelés okozta tömörödést jelzik, 

amely az eszköztől függően más-más ütemben fokozódik a mélységgel (18. ábra).  

 A talajellenállás értékek alapján az egyes kezelések sorrendje eltérő és mélységenként 

változó. A felső 20 cm állapota csak a direktvetés alatt tér el jelentősen a többi kezeléstől. A 25 és 

30 cm mélységben a kultivátoros kezelés és a direktvetés alatt közel azonosan tömörödött állapotú a 

talaj. A másik két kezelés 30 cm-ig közel azonos hatással volt a talajállapotra, míg e réteg alatt a 
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szántás kissé kedvezőtlenebb körülményeket teremtett. A korábbi művelési hiba okozta tömör réteg 

a kultivátoros kezelésben kimutatható a művelési mélység alatt. 
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Sz: szántás, Lt: lazítás és tárcsázás, K: kultivátoros művelés, Dv: direktvetés 

18. ábra: A talajellenállás változása az egyes kezelések hatására (1999. július, 2000. május) 
 

A művelések gyomkorlátozó hatása alapján történő rangsorolása és a mért talajellenállás 

értékek alapján alkotott rangsor összevetésével az ún. rangkorrelációt állapíthatjuk meg. 

Feltételezve, hogy az állomány és a gyomok nem okoztak jelentős változást a talaj állapotában, a 

májusi talajellenállás-értékeket vetettem össze az áprilisi borítási százalékkal.  

A 19. ábrán összefoglalóan ábrázoltam az áprilisi gyomosodási viszonyokat és a 

talajállapotot jellemző ellenállás-értékek alakulását. 

Az áprilisi összes gyomborítás alapján azt mondhatjuk, hogy a kritikus értéket a számított 

rangkorreláció minimális tápanyagszinten nem éri el, tehát nincs statisztikailag igazolható 

összefüggés a gyomosodás, illetve a talajállapot szerint alkotott sorrendek között (20. ábra).  
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19. ábra: A művelésekre jellemző talajellenállás értékek és az összes gyomborítás őszi búzában 
(Gödöllő, 2000. április)  

10 cm

0
0,2
0,4
0,6
0,8

Sz Lt K Dv

bo
rí

tá
si

 %

0

1

2

3
MPa 

5 cm

0

0,5

1

Sz Lt K Dv

bo
rí

tá
si

 %

0
1
2
3

MPa

25 cm

0

0,5

1

Sz Lt K Dv

bo
rí

tá
si

 %

0

2

4

MPa

30 cm

0
0,2
0,4
0,6
0,8

Sz Lt K Dv

bo
rí

tá
si

 %

2,4
2,6
2,8
3
3,2
3,4

MPa

15 cm

0
0,2
0,4
0,6
0,8

Sz Lt K Dv

bo
rí

tá
si

 %

0

1

2

3
MPa

20 cm

0
0,2
0,4
0,6
0,8

Sz Lt K Dv

bo
rí

tá
si

 %

0
1
2
3
4 MPa

35 cm

0
0,2
0,4
0,6
0,8

Sz Lt K Dv

bo
rí

tá
si

 %

2,6
2,8
3
3,2
3,4

MPa

40 cm

0
0,2
0,4
0,6
0,8

Sz Lt K Dv

bo
rí

tá
si

 %

3,0
3,0
3,1
3,1
3,2

MPa

        % min             % opt            MPa       



 

 24

-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

ra
ng

ko
rr

el
ác

ió

0-5-10-15-20-25-30-35-40-45

mélység rangmin rangopt

 
20. ábra: Rangkorreláció az összes borítási százalék és a talajellenállás között őszi búzában 

(Gödöllő, 2000. április)  
 

A kezelések optimális tápanyagellátás mellett kialakult gyomborítottsági sorrendje 

összefügg az egyes művelési eljárások okozta, 35 cm és 45 cm mélyen mért talajellenállás-értékek 

alapján alkotott sorrenddel, a számított r (1) nagyobb, mint a táblázati (0,95). Mivel a koefficiens a 

negatív tartományban helyezkedik el, azt is kijelenthetjük, hogy a 35 és 45 cm mélységben 

tapasztalt talajállapot szerinti sorrend 100%-ban eltér a gyomosodás szerinti rangsortól. Ez nem 

mond ellent annak, hogy a mélyebb rétegben megfelelően lazult talajon jó tápanyagellátás mellett 

az adott csapadékszegény időjárás esetén a gyomok jobban fejlődtek.  

Az egyévesek áprilisi borítást meghatározó szerepe értelemszerűen megmutatkozik a 

rangkorrelációban is. Az évelők esetben nincs statisztikailag igazolható kapcsolat a kétféle rangsor 

között. 

Annak ellenére, hogy az alacsony borítási százalék következtében az egyes kezelések hatása 

nem hasonlítható össze megbízhatóan, a rangkorreláció számításakor a módszer újszerűsége miatt 

ezeket az adatokat is megvizsgáltam.  

 A májusi összes gyomborítás alapján a kezelések átlagában három esetben tudjuk 

statisztikailag igazolni a kétféle sorrend közti kapcsolatot: minimális tápanyagszinten a 35 és 45 cm 

mélységben mért talajellenállás értékek alapján alkotott sorrend teljesen eltér a borítási százalék 

szerinti rangsortól (21. ábra).  

Optimális tápanyagszinten viszont a 40 cm-re számolt rangkorreláció a sorrendek egyezését 

statisztikailag igazolja (21. ábra). Megfelelő tápanyagellátás mellett tehát a mélyben tömör állapot 

esetén nagyobb a gyomborítás. Feltételezhető, hogy a kultúrnövény kompetíciós képességének 

érvényre jutását korlátozza az ebben a mélységben tapasztalható tömörebb réteg (összevethető a 

termésadatokkal), ezzel összefüggésben a gyomok teret nyerhetnek. 
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21. ábra: Rangkorreláció az összes borítási százalék és a talajellenállás között őszi búzában 
(Gödöllő, 2000. május)  

 
 

A májusi összborítást az évelő fajok határozták meg, mivel a vegyszerezés hatására az 

érzékeny egyévesek jelentősen visszaszorultak. A rangkorreláció az évelő fajok esetében optimális 

tápanyagellátás mellett 40 cm mélyre igazolja a kétféle sorrend pozitív irányú kapcsolatát (22. 

ábra). 
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22. ábra Rangkorreláció az évelő fajok borítási százaléka és a talajellenállás között őszi búzában 
(Gödöllő, 2000. május)  

 

Annak ellenére, hogy az egyévesek kis borítással szerepeltek, a májusi adatok szerint 

borítási százalékuk kapcsolatba hozható a talajellenállással. Minimális tápanyagszinten a kezelések 

20 cm-en mért MPa értékei alapján alkotott sorrend statisztikailag igazolhatóan befolyásolja a 

borítási sorrendet, 100%-ban ellentétes rangsort eredményezve (23. ábra). Vagyis a felső 20 cm 

tömörebb állapota hatására kisebb borítás tapasztalható. A legnagyobb talajellenállás-érték ebben a 

mélységben a direktvetés alatt mutatkozott, és ezzel párhuzamosan itt a legkisebb az egyéves 

gyomok borítása. A borítás növekvő sorrendje: direktvetés < kultivátorozás < lazítás+tárcsázás < 

szántás.  
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23. ábra: Rangkorreláció az egyéves fajok borítási százaléka és a talajellenállás között őszi 

búzában (Gödöllő, 2000. május)  
 
 

A júniusi adatokkal elvégzett rangkorreláció számítás alapján minimális tápanyagszinten 

nincs statisztikailag igazolható összefüggés a kétféle rangsor között (24. ábra).  
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24. ábra: Rangkorreláció az összes borítási százaléka és a talajellenállás között őszi búzában 

(Gödöllő, 2000. június)  
 
 

Optimális tápanyagszinten a 10 és a 40 cm mélységben mért ellenállásértékek alapján 

alkotott rangsora a kezeléseknek statisztikailag igazolhatóan összefüggésben van a gyomborítás 

alapján képzett rangsorral, pozitív irányban (24. ábra). Az egyéves fajokra nem, de az évelőkre ez a 

kapcsolat kimutatható volt, ugyanezekre a mérési mélységekre, azzal a megkötéssel, hogy a 

rangkorreláció értéke 0,94, míg a táblázati érték 0,95. 

 

4.3 Az olajretekkel kapcsolatos vizsgálati eredmény ek 

4.3.1 Gyomviszonyok alakulása az olajretekben 
 

A mulcsként hasznosított olajretek vetésére 2000. augusztus 4-én került sor, amikor is a 

sokéves átlaghoz képest igen kevés csapadék hullott. Júliusban nagyobb mennyiségű eső esett, az 
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átlagos kétszerese. Ezután novemberig mindössze 36,6 mm hullott, az ebben az időszakban 

szokásos (a harminc éves átlagot figyelembe véve, 144 mm) mennyiségnek 25,42%-a. Az olajretek 

zöldtömegét a vetéstől számított 89 nap után tárcsázással juttattuk talajba.  

Az olajretek viszonylag egyenletesen, egyszerre kelt a vetést megelőző csapadék 

következtében. A művelések azonban eltérően befolyásolták a növényzet fejlődését. A direktvetéses 

kezelésben az állomány hiányosan kelt, míg a többi kezelésben megfelelően zárt volt az állomány. 

A föld feletti szárazanyag-tömeg ugyanolyan sorrendben alakult, mint az őszi búza termése 

esetében. Az olajretekre vonatkozó termésadatokat a 25. ábra szemlélteti. Mind a 

növénymagasságra, mind a szárazanyag mennyiségére a tárcsázással kombinált lazítás gyakorolta a 

legkedvezőbb hatást.  
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25. ábra: Az olajretek termése gödöllői termőhelyen (2000.) 
 

Gyomfelvételezésre az olajretek állományában augusztus 24-én került sor. A négy ismétlés 

átlagában számolt összes gyomborítás értékeket a 20. táblázat tartalmazza. A részletes adatokat a 

mellékletben helyeztem el. A gyomfertőzés egyik tápanyagszinten sem mondható súlyosnak. A 

nagyobb műtrágyaadag elősegítette a gyomok fejlődését, kivéve a lazításos kezelést.  

 
20. táblázat: Összes gyomborítás (%) olajretek állományban a négy ismétlés átlagában, Gödöllő, 
2000. augusztus 

 Sz L+t K Dv 
Minimális 
tápanyagszinten 

3,53 9,15 6,79 5,86 

Optimális 
tápanyagszinten 

5,55 6,19 8,01 7,33 

 

A varianciaanalízis alapján elmondható, hogy az őszi búza betakarítását követően a köztes 

növény hatására kiegyenlítettebbekké váltak az egyes kezelések gyomviszonyai, azok között 

statisztikailag igazolható gyomosító vagy gyomkorlátozó hatás egyik művelésre sem volt jellemző. 

A művelés hatására visszaszorultak az egyéves kétszikű fajok, emiatt viszont az egyszikűek találtak 

jobb életlehetőséget, azok közül is főként az Echinochloa crus-galli.  
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A kéttényezős varianciaanalízist az évelőkre és az egyévesekre külön is elvégezve, 

statisztikailag igazolható különbséget nem találtam a kezelések között, és nincs összefüggés a két 

tényező között. Az egytényezős varianciaanalízis alapján azt állapíthatjuk meg, hogy bár optimális 

tápanyagszinten szignifikáns különbség van a kultivátoros kezelés és a lazítás + tárcsázás 

gyomborítottsága között az utóbbi javára, a különbség statisztikailag nem igazolható.  

A morfo-biológiai spektrum szerinti megoszlást a 21. táblázatban mutatom be. Alacsony 

tápanyagszinten a négy kezelés átlagában az összborítás 57,37%-át tették ki az egyéves egyszikűek. 

A kivételt a kultivátoros kezelés jelentette, itt ugyanis a Portulaca oleracea borítása körülbelül 4,5-

szer nagyobb, mint az E. crus-galli által fedett terület. 

 
21. táblázat: A gyomok morfo-biológiai spektrum szerinti megoszlása olajretekben, Gödöllő, 2000. 
aug. 24.  

 

  Típus %  Típus % 

A
la

cs
o

n
y 

tá
p

an
ya

g
sz

in
t 

Sz EE 63,12 (61,35)* 

O
p

tim
ál

is
 tá

p
an

ya
g

sz
in

t 
EE 63,74  (61,94  )* 

EK 18,79 EK 11,49 
ÉE 18,09 ÉE 24,77 
ÉK 0 ÉK 0 

Lt EE 69,67 (69,67)* EE 76,74 ( 76,13 )* 
EK 19,67 EK 9,13 
ÉE 9,29 ÉE 14,14 
ÉK 1,37 ÉK 0 

K EE 15,65 EE 82,68 ( 81,12 )* 
EK 83,8 (72,74)**  EK 7,49 
ÉE 0,55 ÉE 9,36 
ÉK 0 ÉK 0,47 

Dv EE 81,02 (81,02)* EE 76,79 (76,79  )* 
EK 14,07 EK 14,33 
ÉE 4,9 ÉE 7,17 
ÉK 0 ÉK 1,71 

Jelmagyarázat: EE: egyéves egyszikű, EK: egyéves kétszikű, ÉE: évelő egyszikű, ÉK: évelő kétszikű 
*Az Echinochloa crus-galli összborításon belüli aránya (%) 
**  A Portolaca oleracea összborításon belüli aránya (%) 

 

Optimális tápanyagszinten az egyébként fajszegény gyompopulációban egyértelmű az E. 

crus-galli fölénye mind az egyévesek, mind az összborítást tekintve. A négy kezelés átlagában az 

összborítás 74,99%-át tették ki az egyéves egyszikűek. 

Az E. crus-galli kiemelt jelentőségű, mert az olajretek után a vetésforgóban kukorica 

következett. A legutóbbi Országos Gyomfelvételezés szerint a nyár eleji kukorica gyakorlatilag 

jelentős gyomfajai között az E. crus-galli az első helyen szerepel, a vizsgált területeken borítási 

százaléka 5,3825 %. Az adott körülmények között alacsony tápanyagszinten a lazítás+tárcsázás, 

míg optimális tápanyagszinten a kultivátoros és a direktvetéses kezelésben tapasztaltuk ennél 

erősebb jelenlétét. 
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4.3.2 A talajállapot alakulása az őszi búza betakarítása után és hatása a 
gyomosodásra  
 

Az őszi búza betakarítása után jellemző talajállapotot a 24. ábra mutatja. A talaj felső rétege 

(0-10 cm) legtömörebb a direktvetés alatt, 10-20 és 20-30 cm rétegben a szántás alatt. A mélyebb 

talajréteg állapota a direktvetésben sem kedvező, de 30 cm körüli mélységben ezt a korábbi 

művelési hiba eredményezi. A talaj nedvességtartalmát alapul véve – 15,6 tömegszázalék a 0-40 

cm-es rétegben – a jelzett talajellenállás értékek nem minősülnek túlzottan kedvezőtlennek. A talaj 

nedvességtartalma (0-40cm átlaga) =15.6 tömeg%  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sz: szántás, Lt: lazítás és tárcsázás, K: kultivátoros művelés, Dv: direktvetés 
26. ábra: A talaj állapota az őszi búza betakarítása után (Gödöllő 2000. augusztus 1.) 

 

Minimális tápanyagszinten a csökkenő gyomborítás alapján a művelési kezelések sorrendje: 

lazítás+tárcsázás > kultivátoros művelés > direktvetés > szántás. Optimális tápanyagszinten a 

kultivátoros kezelés a leggyomosabb, majd a direktvetés, a lazítás + tárcsázás kezelés következik. A 

legnagyobb gyomkorlátozó hatást a szántott talajon állapíthattam meg. 

Feltételezve, hogy az olajretek talajelőkészítése során a talajban jelentős állapotváltozás nem 

zajlott le - annak ellenére, hogy tárcsáztunk -, a búza betakarításakor mért ellenállásértékeket 

korreláltattam a gyomosodási értékekkel, a rangkorreláció megállapítása céljából (27. ábra). Az 

augusztusi összes gyomborítás és a talajellenállás között minimális tápanyagszinten a 15 és 25 cm 

mérési mélységre vonatkozóan statisztikailag igazolható a rangsorok kapcsolata, az összefüggés 

negatív irányú. Az egyéves fajokra vonatkozóan ugyanezt állapítottam meg.  

Vagyis kevesebb tápanyag mellett a gyomosodásra korlátozólag hat a talaj 15 és 25 cm-en 

tapasztalt állapota.  
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27. ábra: Rangkorreláció az összes borítási százalék és a talajellenállás között olajretekben 
(Gödöllő, 2000. augusztus)  

 

Az évelők esetében a rangkorreláció statisztikailag igazolható mértékben nem mutatható ki, 

bár 35 cm mélységben mindkét tápanyagszinten a számított érték 0,9, ami alig marad el a 

statisztikailag megbízható mértéktől (0,95). 

A statisztikailag igazolható rangkorreláció az olajretek esetében a művelési mélységen belül 

megállapítható, míg az őszi búzánál a vizsgálatok többségénél csak a mélyebb rétegekre 

vonatkozóan állapíthattuk meg.  

4.3.3 A köztes véd őnövény talajállapotra gyakorolt hatásának értékelés e 
 

A talajállapotra gyakorolt hatás értékeléséhez az olajretek vetése előtti (2000. aug. 1.) és a 

kukorica vetése előtti (2001. márc.) talajellenállás értékeket hasonlítom össze a 28. ábrán. Mind a 

négy kezelésben jótékony hatású a talajállapotra a köztes növény beillesztése. 

A szántott kezelésben minden mérési mélységben érvényesült a lazító hatás, különösen 

kedvező a kiterjedt tömör réteg (15-30 cm mélységben) „feltörése”. Az olajretek lazító hatása 

leginkább a lazítás+tárcsázás kezelésben érvényesült. Feltehetően a lazítás a száraz idő ellenére 

megfelelő körülményeket teremtett a mély gyökerezésre. A kultivátoros művelésben a felső 25 cm 

állapota javult, ami szintén magyarázható a művelés által előidézett viszonyokkal. A direktvetésben 

csak a felső 15 cm-en állapítható meg jelentősebb lazító hatás, ami jól érzékelteti az olajretek 

gyökérzetének korlátozott növekedési lehetőségeit a tömör felső talajréteg esetén, amely aztán a 

kisebb termésben realizálódott. 
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Sz: szántás, Lt: lazítás és tárcsázás, K: kultivátoros művelés, Dv: direktvetés 

28. ábra: A talajállapot változása olajretek köztes növény hatására gödöllői termőhelyen  
 
 

4.4 A kukoricára vonatkozó vizsgálati eredmények  

4.4.1 Termésalakulás és gyomosodás 
 

A kísérletben az olajretek mulcsolása után elvégeztük a műveléseket és 2001-ben kukoricát 

vetettünk viszonylag későn, május 4-én, amelyet 143 nap múltán október 15-én takarítottak be.  

A 2001-ben jellemző időjárási adatokat a 29. ábrán mutatom be. A tenyészidei 

átlaghőmérséklet 0,98 oC-kal haladta meg a sokévi átlagot (17,73), az egész évre vonatkozóan 

+1,03 oC az eltérés. 
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29. ábra. A kísérleti tér időjárási jellemzői 2001-ben 
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A sokévi átlaghoz képest januárban közel 3-szoros, márciusban kétszeres 

csapadékmennyiség hullott. Ezzel szemben a következő két hónap hiánya a sokévihez viszonyítva 

38 illetve 63 %. A későbbi csapadékmennyiség segítette a kukorica és a gyomok fejlődését 

egyaránt. Az éves többlet a sokéves átlaghoz képest 142 mm, amiből a tenyészidőre 97,4 mm jutott.  

A kukorica állománya a szárazabb tavaszi hónapok ellenére megfelelően beállt és a 

későbbiekben jól fejlődött. Így sem a kései vetés, sem a kezdeti csapadékhiány hatása nem volt 

látványos. 

A kukorica termésének alakulását a 30. ábra mutatja. A kukorica fejlődéséhez a megelőző 

két növényhez hasonlóan a lazítás + tárcsázás volt a legkedvezőbb. Legkisebb termés a 

direktvetéses kezelésben adódott.  

A műtrágya növelte a termést, de adott talajon nagy termés nem érhető el. A tápanyagellátás 

különbsége leginkább a direktvetésben érvényesült, ahol 37 %-os terméstöbbletet eredményezett a 

nagyobb műtrágya mennyiség.  
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30. ábra: Kukorica termésalakulása a kezelések hatására (Gödöllő, 2001) 

 

A varianciaanalízis alapján a direktvetéssel elért termés megbízhatóan kisebb, mint a másik 

három művelésben.  

A kukorica állományában három alkalommal mértük fel a gyomviszonyokat, melyről a 

Mellékletben találhatóak a részletes adatok. 

Az első felvételezés alkalmával - június 6-án - a négy ismétlés átlagában alacsony borítási 

értékeket tapasztaltunk, köszönhetően a korábbi herbicides kezelésnek. A többi fajhoz képest magas 

borítási értékkel szerepelt az Echinochloa crus-galli, kivéve alacsony tápanyagellátás mellett a 

kultivátoros kezelést, ahol az Elymus repens borítása közelítette meg a 4%-ot. A többi faj között 

már sok T4-es is mutatkozott a viszonylag késői felvételezés miatt.  

Július 20-án a gyomosodási állapot felmérésekor tízszeres borítást állapíthattunk meg. Az E. 

crus-galli ismét az első helyre került. A Digitaria sanguinalis, amit júniusban nem találtunk, a 
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második helyre került. Az Ambrosia artemisiifolia borítása is növekedett, mint ahogy az E. repens 

és a Convolvulus arvensis borítási százaléka is.  

A szeptember 27-i felvételezés során kisebb borítást tapasztaltunk. Sok gyom ekkorra 

befejezte élettevékenységét, illetve a kukorica árnyékoló hatása megfelelő volt. Ebben az 

időpontban még mindig jelentős volt az E. crus-galli borítása, de „helyezését” megosztotta a 

korábban jelentéktelen Solanum nigrum-mal és az A. artemisiifoliai egyedekkel.  

A kukorica gyomborítottságát a négy ismétlés átlagában a 21. táblázatban közlöm.  

A júniusi adatok alapján (a vegyszerezés elfedi a kezelések hatását és igen alacsony borítás) 

értelmét veszti a statisztikai értékelés.  

 

21. táblázat: A kukorica gyomviszonyainak változása gödöllői termőhelyen (2001) 
Minimális tápanyagszinten 2001. jún. 6. 2001. július 20. 2001. szept. 27. 

Sz 3,9 39,84 22 
L+t 4,54 51,30 28,75 
K 4,49 35,76 16 
Dv 3,99 50,30 28,75 

Optimális tápanyagszinten    
Sz 2,74 40,89 26,69 
L+t 4,57 57,78 28,63 
K 6,31 41,06 18,00 
Dv 5,89 74,06 5,89 

 

A júliusi összes borításra gyakorolt hatást értékelve a kísérlet két tényezőjének 

kölcsönhatása nem mutatható ki, viszont az egyes művelési eljárások között a különbség optimális 

tápanyagszinten statisztikailag igazolható (Ftábl=3,86, Fszám=7,123324) (22. táblázat).  

 

22. táblázat: A kéttényezős varianciaanalízis eredménye az összes gyomborításra vonatkozóan 
kukoricában (Gödöllő, 2001. július) 
 

 Szántás Lazítás+tárcsázás Kultivátoros 
művelés  

Direktvetés 

b1 b2 b1 b2 b1 b2 b1 b2 
Szántás b1 -        

b2 -1,050 -       
Lazítás+ 
tárcsázás 

b1 -11,475 -10,425 -      
b2 -17,938 -16,888 -6,463 -     

Kultivátoros 
művelés 

b1 4,075 5,125 15,550 22,013 -    
b2 -1,238 -0,188 10,238 16,700 -5,313 -   

Direktvetés b1 -10,463 -9,412 1,013 7,475 -14,538 -9,225 -  
b2 -34,225 -33,175 -22,750 -16,288 -38,300 -32,988 -23,763 - 

SzD5% 
Talajművelés két változata között műtrágyázás azonos szintjén 22,900 
Műtrágyázás két változata között talajművelés azonos szintjén 24,112 
Talajművelés két változata között műtrágyázás két különböző szintjén 20,755 

Jelmagyarázat: b1: a talaj ellátottságához mérten kis adagú műtrágyázás, b2: a talaj ellátottságához mérten optimális 
adagú műtrágyázás 

 
A szántáshoz és a kultivátoros műveléshez képest statisztikailag igazolhatóan gyomosítóbb 

hatású a direktvetés, illetve a direktvetés nagyobb tápanyagmennyiség mellett maga is gyomosabb. 
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Az egyéves fajok júliusi borítására vonatkozóan a kéttényezős varianciaanalízis nem igazol 

kölcsönhatást, az egyes művelési kezelések gyomkorlátozó-gyomnevelő hatásában viszont 

statisztikailag igazolható a különbség (Ftábl=3,86, Fszám=6,246119) (23. táblázat). Optimális 

műtrágyázási szinten a direktvetés statisztikailag igazolhatóan kedvezőbb az egyévesek számára, 

mint a szántás és a kultivátoros művelés.  

Az évelő fajokat illetően sem a kéttényezős varianciaanalízis nem mutatott statisztikailag 

igazolható különbséget illetve összefüggést, sem az egytényezős varianciaanalízissel nem mutatható 

ki különbség a kezelések gyomszabályozó hatásában.  

 
23. táblázat: A kéttényezős varianciaanalízis eredménye az egyéves gyomfajokra vonatkozóan 
kukoricában (Gödöllő, 2001. július) 

 
 Szántás Lazítás+tárcsázás Kultivátoros 

művelés  
Direktvetés 

b1 b2 b1 b2 b1 b2 b1 b2 
Szántás b1 -        

b2 -1,675 -       
Lazítás+ 
tárcsázás 

b1 -7,538 -5,863 -      
b2 -19,063 -17,388 -11,525 -     

Kultivátoros 
művelés 

b1 2,463 4,138 10,000 21,525 -    
b2 -2,425 -0,750 5,113 16,638 -4,888 -   

Direktvetés b1 -10,313 -8,638 -2,775 8,750 -12,775 -7,888 -  
b2 -26,288 -24,613 -18,750 -7,225 -28,750 -23,863 -15,975 - 

SzD5% 
Talajművelés két változata között műtrágyázás azonos szintjén 21,470 
Műtrágyázás két változata között talajművelés azonos szintjén 22,907 
Talajművelés két változata között műtrágyázás két különböző szintjén 18,333 

Jelmagyarázat: b1: a talaj ellátottságához mérten kis adagú műtrágyázás, b2: a talaj ellátottságához mérten optimális 
adagú műtrágyázás 

 
A szeptemberi adatok alapján az összes gyomborításra vonatkozóan nem mutatható ki 

kölcsönhatás, illetve statisztikailag igazolható különbség a művelési kezelések gyomszabályozó 

hatásában. Az egyéves gyomfajokat tekintve a kéttényezős varianciaanalízis alapján különbség van 

az egyes művelési eljárások hatásában, de ezek statisztikailag nem igazolhatóak. Az évelő gyomok 

tekintetében nincs szignifikáns eltérés a kezelések között. 

A morfo-biológiai spektrum, melyről a 24. táblázat tájékoztat.  

Minimális tápanyagszinten az egyéves kétszikűek aránya nő, ugyanakkor az egyéves 

egyszikűeké ezzel párhuzamosan csökken. Optimális tápanyagszinten nem tudunk egyértelműen 

ilyen következtetést levonni.  
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24. táblázat: Morfo-biológiai spektrum kukoricában az összborítás százalékában (Gödöllő, 2001).  
Gyomfelvételezés  

   jún. júl. szept.    jún. júl. szept. 

A
la

cs
o

n
y 

tá
p

an
ya

g
sz

in
t 

Sz EE 89,74 85,04 47,18 

O
p

tim
ál

is
 tá

p
an

ya
g

sz
in

t 

Sz EE 59,85 68,21 13,13 
EK 7,95 10,09 46 EK 12,77 28,56 7,88 
ÉE 2,05 3,29 6,82 ÉE 9,49 2,76 5,63 
ÉK 0,26 1,58 - ÉK 17,88 0,46 0,06 

Lt EE 81,06 77,99 64,8 Lt EE 66,3 86,55 50,23 
EK 8,59 10,55 35,2 EK 29,32 12,03 48,9 
ÉE 9,03 1,23 - ÉE 0,88 0,22 - 
ÉK 1,32 10,23 - ÉK 3,5 1,19 0,87 

K EE 16,93 88,12 83,63 K EE 87,96 84,66 47,94 
EK 6,9 10,99 16,44 EK 5,86 13,81 50,72 
ÉE 74,83 0,87 - ÉE 3,65 0,93 - 
ÉK 1,34 0,03 - ÉK 2,54 0,61 1,39 

Dv EE 86,47 88,99 36,97 Dv EE 72,16 78,01 70,8 
EK 8,52 6,86 43,48 EK 8,49 8,25 9,85 
ÉE 1 4,16 19,58 ÉE 3,4 0,51 0,34 
ÉK 4,01 - - ÉK 15,96 12,83 15,96 

Jelmagyarázat: EE: egyéves egyszikű, EK: egyéves kétszikű, ÉE: évelő egyszikű, ÉK: évelő kétszikű 

 

4.4.2 A talajállapot és a gyomosodás összefüggései kukoricában 
 

A vetést megelőzően a talaj állapota kedvezőnek mutatkozott (31. ábra). A fél évvel korábbi 

adatokhoz képest a talaj kevésbé tömörödött. A direktvetésben is csak 20 cm mélységben mérhető 2 

MPa körüli érték, ami azt jelzi, hogy az olajretek gyökérzete kedvezően hatott a felsőbb rétegek 

állapotára. Ezt a kedvező hatást a növényzet mulcsolása és az őszi talaj-előkészítés sem rontotta. A 

talaj nedvességtartalma ugyancsak kedvezően alakult. A talaj ellenállása a 40 cm mérési 

mélységben közelítette meg a kedvezőtlen 3 MPa értéket. A lazítás alatt viszont nagyobb mélységig 

mutatható ki a kedvezően lazult állapot.  

 

31. ábra: A jellemző talajállapot különböző művelés esetén a kukorica vetése előtt (Gödöllő 2001. 
március) 
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A talajművelés alapvető célja köztes védőnövény vetésekor a talaj vízkészletének 

megőrzése, mivel a növényt a nyári, csapadékhiányos időszakban vetjük. A köztes védőnövény 
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rövid tenyészideje miatt elvárható, hogy az utónövény számára is megfelelő mennyiségű nedvesség 

maradjon a talajban. A termőhelyen a száraz tenyészidő ellenére maradt annyi nedvesség a talajban, 

hogy a kukorica alá az alapműveléseket az ősz folyamán megfelelő időben és minőségben el 

lehetett végezni.  

A talaj nedvességtartalma a márciusi felvételezéskor összességében alacsony (nem haladta 

meg a 14 tömegszázalékot). A felső rétegben még nedvesebb, a mélyebb rétegben szárazabb volt a 

talaj. A nedvességtartalom a direktvetés kezelésben volt a legkisebb, míg legnagyobb a 

lazítás+tárcsázás kezelésben. A direktvetés alatt az alacsonyabb nedvességtartalom az őszi-téli 

csapadék talajba jutásának akadályoztatásával magyarázható.  

A vetés után összességében csökkent a talaj nedvességtartalma, de a bolygatatlan talajban 

kisebb volt a nedvesség-vesztéség. A kukorica vetése után a talaj állapota a vetést megelőzőnél 

kissé eltérően alakult. A változások csak a 15-25 cm-es réteget érintették nagyobb mértékben. A 

korábbi talajállapot hibák tendenciaszerűen még kimutathatóak, kivéve a lazítás kezelést, ahol a 

talaj állapota a vetés után is kedvezőnek mondható (32. ábra). 
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32. ábra: A jellemző talajállapot a kukorica vetése után (Gödöllő 2001. május) 
 

A továbbiakban a talajállapot és a gyomosodás összefüggéseihez kapcsolódó számítások 

eredményeit mutatom be, mindhárom időpontra, az előző fejezetekben is alkalmazott módon.  

A számításokhoz a vetés utáni talajállapot-adatokat veszem figyelembe, hiszen a 

vetőágykészítés során a kelő gyomok károsodnak, illetve a jelentősebb gyomok a kukoricával 

együtt kelnek.  

Az eltérő tápanyagellátás befolyásolja a kezelések gyomviszonyait, ennek megfelelően 

borítottsági sorrendje is eltérően alakul.  

A 33. ábrán a júniusi összes gyomborítás értékeivel képzett rangsort korreláltattam a 

talajellenállás-értékekkel.  
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33. ábra: Rangkorreláció az összes borítási százalék és a talajellenállás között kukoricában 
(Gödöllő, 2001. június)  

 

Jól látható, hogy optimális tápanyagszinten nem igazolható összefüggés a kétféle sorrend 

között, feltehetően a tápanyagellátás hozzájárul a gyomok kompetíciós képességének 

realízálódásához. Ezzel szemben minimális tápanyagszinten a bolygatott mélységen belül, a 15 és 

20 cm mélyen tapasztalható talajállapot 100%-ban ellentétes sorrendjét mutatja a művelési 

eljárásoknak, mint a gyomborítás. A kezelések sorrendje a növekvő gyomosság alapján: szántás < 

direktvetés < kultivátoros kezelés < lazítás+tárcsázás. Külön-külön az egyévesekre és az évelő 

fajokra nem mutatható ki összefüggés.  

A júliusi viszonyokat jellemzi, hogy minimális tápanyagszinten a gyomborítás növekvő 

sorrendje: kultivátoros művelés < szántás < direktvetés < lazítás+tárcsázás. Optimális 

tápanyagszinten a sorrend kicsit eltér: szántás < kultivátoros művelés < lazítás+tárcsázás < 

direktvetés.  

Az összborítás szerinti sorrend mind a minimális, mind az optimális tápanyagszinten egy 

esetben statisztikailag igazolható módon összefüggésbe hozható a talajállapottal, mindkét esetben 

ellentétes irányú sorrendet eredményez (34. ábra).  

 

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

ra
ng

ko
rr

el
ác

ió

0-5-10-15-20-25-30-35-40

mélység rangmin rangopt

 

34. ábra: Rangkorreláció az összes borítási százalék és a talajellenállás között kukoricában 
(Gödöllő, 2001. július)  
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Minimális tápanyagszinten a 30 cm mélységben mért ellenállás, optimális szinten a 10 cm 

mélységben tapasztalt ellenállás látszik befolyásolni a gyomosságot. Az egyéves fajok optimális 

tápanyagellátás mellett kialakult borítási százaléka alapján a kezelések sorrendje 100%-ban 

ellentétes a 10 cm mélyen mért ellenállás alapján megállapítottal. 

Az évelő fajok esetében minimális tápanyagszinten igazolható rangkorreláció a 30 cm 

mélységben mért talajállapottal összefüggésben. 

A szeptemberi adatokkal elvégzett rangkorreláció számítás szerint optimális tápanyagellátás 

mellett az összes gyomborítás szerinti sorrend összefügg a 10 cm mélyen mért talajellenállás-

értékek alapján alkotott sorrenddel (35. ábra). A művelési kezelések növekvő gyomosodás szerinti 

sorrendje: szántás < kultivátoros kezelés < lazítás+tárcsázás < direktvetés.  

Az egyéves fajok borítása minimális tápanyagszinten igazolhatóan 100%-ban ellentétes a 30 

cm mélyen mért ellenállás-értékek alapján kialakult sorrenddel.  
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35. ábra: Rangkorreláció az összes borítási százalék és a talajellenállás között kukoricában 
(Gödöllő, 2001. szeptember)  

 

4.5 A tavaszi árpára vonatkozó vizsgálati eredménye k 

4.5.1 A tavaszi árpa termése és gyomviszonyai 
 

A tavaszi talaj-előkészítést 2002. 03. 16-19. között végezték. A szántott kezelés ezúttal is 

forgatásban részesült, míg a másik három kezelést egyöntetűen tárcsázták. Amulet tavaszi árpa fajtát 

vetettek 2002. március 22-én, melyet 104 nap elteltével, július 3-án takarítottak be.  

A növényzet fejlődését is befolyásoló hőmérséklet- és csapadékadatokat ábrázolja a 36. 

ábra. 
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36. ábra: Hőmérsékleti és csapadékviszonyok Gödöllőn (2002.) 
 

A 2001. októbere és 2002. szeptembere között hullott csapadékot figyelembe véve, az 

évjárat átlagosnak tekinthető. A téli félévben hullott csapadék azonban mindössze kb. 60 %-a volt a 

sokévi átlagnak, így a téli félév aszályosnak mondható. A hőmérséklet alakulása ismételten a 

felmelegedést igazolta. Szembetűnő az első negyedévben az átlagosnál magasabb havi 

középhőmérséklet, amely mind a tavaszi csapadék hasznosulása, mind az árpa fejlődése 

szempontjából fontos paraméter.  

Az árpa termésadatait a 37. ábrán tüntettem fel. A művelési kezelések sorrendje a két 

tápanyagszinten egyező. A megelőző évekhez hasonlóan a lazítás+tárcsázás kezelésben kaptuk a 

legnagyobb termést még úgy is, hogy az árpa alá tárcsával történt a talaj-előkészítés. A szántás a 

harmadik helyre szorult, míg a legkisebb termést a korábbi direktvetéses kezelésben kaptuk.  
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37. ábra: A tavaszi árpa termése (Gödöllő, 2002) 
 

A termésadatok matematikai elemzése alapján a kísérlet két tényezője között nem mutatható 

ki kölcsönhatás. Ellenben mind a talajművelési eljárások, mind pedig az eltérő műtrágyázás 

statisztikailag igazolható különbségeket okozott az egyes kezelések termésének alakulásában (26. 

táblázat).  
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Minimális tápanyagszinten a direktvetés matematikailag igazolhatóan kisebb termést 

eredményezett, mint a másik három kezelés. Egyúttal kimutatható a lazítás+tárcsázás kedvező 

utóhatása a termésre. Optimális tápanyagszinten szintén a direktvetésben betakarított termés marad 

el a másik három kezeléshez képest. Vagyis a tápanyag nem ellensúlyozta a tömör talajállapot 

kedvezőtlen hatását. 

 Az egyes művelési kezelések minden esetben nagyobb termést eredményeztek jobb 

tápanyagellátás mellett.  

25. táblázat: A tavaszi árpa termésének alakulása (Gödöllő, 2002.) 
 Szántás Lazítás+tárcsázás Kultivátoros 

művelés  
Direktvetés 

b1 b2 b1 b2 b1 b2 b1 b2 
Szántás b1 -        

b2 -0,993 -       
Lazítás+ 
tárcsázás 

b1 -0,820 0,173 -      
b2 -1,473 -0,480 -0,653 -     

Kultivátoros 
művelés 

b1 -0,503 0,490 0,318 0,970 -    
b2 -1,228 -0,235 -0,408 0,245 -0,725 -   

Direktvetés b1 0,693 0,693 1,513 2,165 1,195 1,920 -  
b2 -0,075 0,918 0,745 1,398 0,428 1,153 -0,768 - 

SzD5% 
Talajművelés két változata között műtrágyázás azonos szintjén 0,622 
Műtrágyázás két változata között Talajművelés azonos szintjén 0,417 
Talajművelés két változata között Műtrágyázás két különböző szintjén 0,643 

 Jelmagyarázat: b1: a talaj ellátottságához mérten kis adagú műtrágyázás, b2: a talaj ellátottságához mérten optimális 
adagú műtrágyázás 

 
 Adott termőhelyen meggondolandó a direktvetés alkalmazása, mivel még optimális 

tápanyagellátással kombinálva is szignifikánsan kisebb termést eredményezett, mint alacsony 

tápanyagellátás mellett a lazítás+tárcsázás utóhatásaként megmaradt jobb talajállapot esetén. 

Mindhárom gyomfelvételezés alkalmával alacsony gyomborítást tapasztaltunk. A részletes 

gyomosodási adatokat a Mellékletben helyeztem el. 

Az első felvételezésre április 16-án került sor. A vetés gyommentesnek bizonyult, amelynek 

a kevés nedvesség és az árpa megfelelő borítása lehetett az oka. A nem túl korai időpont ellenére 

főleg évelőket (E. repens) és T1 életformájú fajokat jegyeztünk fel, amelyek közül 

legjellemzőbbnek a S. media volt tekinthető. Az A. artemisiifolia alkalmazkodását mutatja, hogy 

már ebben az időpontban megtaláltuk a fiatal növénykéket.  

A második felvételezést május 27-én végeztük. A talaj továbbra is alig gyomosodott, kivéve 

a több tápanyagot kapott direktvetéses kezelést. A T1 életforma képviselői kis számban még 

megtalálhatóak voltak. Erre az időpontra azonban előtérbe kerültek a T4 életformájú fajok, azok 

közül is E. crus-galli borítása volt a legnagyobb. A kultivátoros kezelésben optimális 

tápanyagellátás mellett ezzel közel azonos borítási értékkel jegyeztük fel az A. artemisiifoliát. 

Júliusban a betakarítást követően értelemszerűen alacsony összborítást tapasztaltunk, 

továbbra is az E. crus-galli szerepelt legnagyobb borítási százalékkal.  
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Az áprilisi és a júliusi igen alacsony borítási százalék értelmetlenné teszi a kezelések 

hatásának varianciaanalízissel történő értékelését. Májusban a nagyobb különbségek ellenére sem 

tudtunk az egyes tényezők között kölcsönhatást igazolni, és a kezelések között egy esetben sem 

mutatható ki statisztikailag igazolható különbség. Az egyes kezelésekben tapasztalható gyomborítás 

alakulását mutatja a 38. ábra, a négy ismétlés átlagában.  
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38. ábra: Gyomborítás változása tavaszi árpában (Gödöllő, 2002)  

 

A többi értékhez viszonyítva kiemelkedő a több tápanyaggal ellátott direktvetés kezelés. De 

miután nincs statisztikailag igazolható különbség a kezelések között, ebben az esetben ez nem jelent 

kezeléshatást.  

A morfo-biológiai spektrum változását a 26. táblázatban foglaltam össze. 

 

26. táblázat: Morfo-biológiai spektrum tavaszi árpában az összborítás százalékában (Gödöllő, 
2002).  

   Gyomfelvételezés    Gyomfelvételezés 

   április május július    április május július 

A
la

cs
o

n
y 

tá
p

an
ya

g
sz

in
t 

Sz EE - 28 - 

O
p

tim
ál

is
 tá

p
an

ya
g

sz
in

t 

Sz EE - 32 11,8 
EK 100 71 50 EK 40 68 36,7 
ÉE - 1 50 ÉE 37 - 36,7 
ÉK - - - ÉK 23 - 14,8 

Lt EE - 75 4,3 Lt EE - 81 - 
EK 64 25 2,9 EK 50 9,3 - 
ÉE 36 - 92,8 ÉE 20 9,3 100 
ÉK - - - ÉK 30 0,4 - 

K EE - 82 - K EE - 63 52,6 
EK 44 18 10,4 EK 80 37 - 
ÉE 2 - 83,3 ÉE 16 - 42,1 
ÉK 54 - 6,3 ÉK 4 - 5,3 

Dv EE - 66 39,1 Dv EE - 29,7 9 
EK 69 33 3,1 EK 23 55 9 
ÉE 31 1 57,8 ÉE 66 3,3 82 
ÉK - - - ÉK 11 12 - 

Jelmagyarázat: EE: egyéves egyszikű, EK: egyéves kétszikű, ÉE: évelő egyszikű, ÉK: évelő kétszikű 
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Minimális tápanyagszinten a tenyészidő előrehaladtával az évelő egyszikűek váltak 

dominánssá minden kezelésben, vagyis az Elymus repens fejlődésének kedveztek a körülmények. A 

tenyészidő kezdetén a kétszikű egyévesek határozták meg a borítás alakulását, kivéve a kultivátoros 

kezelést. 

Optimális tápanyagszinten ugyancsak az egyéves kétszikűek voltak a legjelentősebbek, 

kivéve a direktvetést, ahol az évelő egyévesek határozták meg a gyomflórát. Az E. repens jó 

alkalmazkodása ebben az esetben is szembetűnő. 

  

4.5.2 Talajállapot a kísérlet befejez ő évében 
 

A talajállapot alakulását befolyásolta az eddigiektől eltérő művelés. Az árpa kalászolásakor 

mért ellenállás-értékeket a 39. ábra mutatja. 

A szántott kezelésben ezúttal is forgatás történt, ami kedvezőtlenül hatott a nem megfelelő 

nedvesség-viszonyok között. Az alacsonyabb nedvességtartalom és az eketalp tömörödés miatt már 

20 cm mélyen közel 3 MPa értéket mértünk. 

A másik három kezelésben a tárcsázás tömörítő hatása mutatható ki, már 10 cm mélységben, 

kivéve a korábban nehézkultivátorral művelt kezelést, ahol kissé mélyebben, 15 cm-nél mérhető a 2 

MPa-nál nagyobb ellenállás-érték. A lazítás talajállapotra kedvező utóhatása ismételten 

bebizonyosodott. 
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Sz: szántás, Lt: lazítás és tárcsázás, K: kultivátoros művelés, Dv: direktvetés 

39. ábra: Talajállapot a tavaszi árpa kalászolásakor (Gödöllő, 2002. május) 
 

A 40. ábrán a megelőző évben tapasztalt ellenállás-értékeket az árpa talajelőkészítése 

következtében megváltozottal hasonlíthatjuk össze. A talajállapot romlása leginkább a szántás alatt 

25 cm-en, a korábban lazítással művelt kezelés alatt 30 cm-től kezdődően, a kultivátoros kezelésben 

25 cm mélységben, illetve a direktvetés alatt már a felszíntől tapasztalható. 
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40. ábra: Művelés hatása a talajállapotra (Gödöllő, 2001, 2002) 

 
A rangkorreláció számítását a tavaszi árpában tapasztalt értékekkel is elvégeztem, minden 

mérési időpontra. 

Az áprilisi borítási viszonyokat figyelembe véve minimális tápanyagszinten az évelőkre 

vonatkozóan kimutatható a kétféle rangsor összefüggése. A 20 cm mélyen mért MPa-értékek 

szerinti sorrend 100 %-ban eltér az évelők borítási százaléka szerintitől. Vagyis a 20 cm-en 

tapasztalható nagyobb ellenállás esetén az évelők kisebb borítása tapasztalható, vélhetően a 

gyökerezésre kedvezőtlen hatása miatt. Optimális tápanyagszinten 5 cm-en a rangsor azonos, míg a 

35 cm mélységre vonatkozóan ellentétes (41. ábra). 
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41. ábra: Rangkorreláció az évelő fajok borítási százaléka és a talajellenállás között tavaszi 
árpában (Gödöllő, 2002. április)  

 
A májusi adatokat figyelembe véve a rangkorreláció értéke több esetben a kritikustól (0,95) 

mindössze egy századdal marad el. Az összes gyomborítást illetően a kevesebb műtrágyát kapott 

kezelésekre 45 cm mélységben mutatható ki a kétféle rangsor összefüggése, míg optimális 

műtrágyaadag mellett 40 cm-nél (42. ábra). Ugyanez érvényes az egyéves fajokra is.  
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42. ábra: Rangkorreláció a gyomok borítási százaléka és a talajellenállás között tavaszi árpában 
(Gödöllő, 2002. május) 

 
Az évelők esetében ismét a bolygatási mélységen belül tapasztalunk a kritikustól alig eltérő 

értékeket (43. ábra). Minimális tápanyagszinten a rangkorreláció értéke 5 cm mélységre 0,94, míg 

optimális tápanyagszint mellett 15 cm mélységben 0,93, vagyis a kritikustól 0,02-dal tér el  
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43. ábra: Rangkorreláció az évelő fajok borítási százaléka és a talajellenállás között tavaszi 

árpában (Gödöllő, 2002. május)  
 

A júliusi összes gyomborítás minimális tápanyagszinten a kezelések ellentétes rangsorát 

eredményezi a 25 cm-en mért ellenállás-értékekhez képest. A 40 cm mélységet illetően a 

rangkorreláció értéke 0,94. Ugyanezt az értéket kapjuk optimális műtrágyaszinten 10 cm-re 

vonatkoztatva (44. ábra) 

Az évelő gyomokat tekintve optimális tápanyag-ellátás esetén mutatható ki 0,94 erősségű 

korreláció a 10 cm mélyen mért ellenállás-értékeket figyelembe véve. Az egyéves fajok borítása 

alapján alkotott sorrend optimális tápanyagszinten 30 cm mélységben mutat 0,94 erősségű 

összefüggést a kezelések talajellenállás szerinti sorrendjével. 
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44. ábra: Rangkorreláció az összes borítási százalék és a talajellenállás között tavaszi árpában 

(Gödöllő, 2002. július)  
 

 

4.6 A rangkorreláció-számítások alapján kapott egyé b eredmények 
 

Kutatómunkám elején abból indultam ki, hogy a talaj állapota a gyomok, mint növényi 

szervezetek fejlődését közvetlen módon is befolyásolja. A talajművelés pedig olyan beavatkozás, 

amely a talaj állapotát jelző ellenállás-értékeket a műveléstől és annak mélységétől függően 

változtatja meg. Feltételeztem, hogy van olyan mélység, amelynél a mért talajállapot megbízhatóan 

hat a gyomosodásra. Vagyis ha adott mélységben mért MPa értékek alapján sorrendbe állítom a 

kezeléseket, a gyomosodás szerinti sorrend ezzel összefüggésben lesz. A rangkorreláció számított 

értékei alapján azonban csak néhány esetben igazolható a kezelések kétféle sorrendjének 

összefüggése, ahogy azt az előző fejezetekben bemutattam. Ez egyrészt arra vezethető vissza, hogy 

az egyes művelések eltérő mértékben és mélységben változtatják meg a talaj lazultsági állapotát, 

másrészt adott állományban különböző habitusú populációk eltérő arányban vannak jelen, amely 

módosítja a rangsor alakulását, így a rangkorrelációt.  

Ez alapján szükségesnek tartom tiszta gyomállományok vizsgálatát, és több eltérő művelési 

eljárás alkalmazása is szóba jöhet.  

A rangkorreláció alakulását oszlopdiagramokban ábrázoltam (előző fejezetek ábrái), 

amelyek alapján bizonyos törvényszerűségeket figyelhetünk meg. Mindkét tápanyagszintre a 

mélység függvényében hullámzóan alakulnak az értékek, és csak néhány esetben érik el a kritikus 

szintet.  

A rangkorreláció mélységtől való függését leíró matematikai összefüggés megállapításához 

pontdiagramot készítettem, amelyre az EXCEL program által felajánlott függvények közül 

hatodfokú polinomot tudtam illeszteni, mint trendvonalat. Példaként bemutatok két grafikont (45. és 

46. ábra).  
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45. ábra: Rangkorreláció a mélység függvényében az egyéves fajok borítási százaléka és a 
talajellenállás alapján őszi búzában (Gödöllő, 2000. június) 
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46. ábra: Rangkorreláció a mélység függvényében a talajállapot és az egyévesek borítási százaléka 
alapján kukoricában (Gödöllő, 2001. június) 

 

Az egyes időpontokra és gyomcsoportokra eltérő R2 értékeket kaptam, de általában a 

polinom erős illeszkedését jelzik. Példaként az őszi búza és a kukorica gyomosodási viszonyain és 

talajállapot jellemzőin alapuló értékeket mutatom be (27. táblázat).  

A táblázatból látható, hogy az őszi búzában az egyévesek májusi borítása alapján számított 

érték alacsony. Ez összecseng azzal, hogy a vegyszeres kezelés miatt ekkorra az egyéves fajok 

szinte teljesen eltűntek a területről. Vagyis „zavart” körülmények között a törvényszerűség nem 

érvényesül. Júniusban közepes az évelőkre és az összborításra vonatkozó érték, aminek vélhető oka 

az, hogy kezelésenként eltérően változott az összborításban betöltött szerepük.  
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27. táblázat: A rangkorreláció függése a mintavételi mélységtől, Gödöllő 
  R2 

őszi búza 2000 április május június 
rangkor1

* 

Egyéves 
0,93 0,36 0,78 

rangkor2
**  0,82 0,91 0,98 

rangkor1 Évelő 
0,89 0,91 0,91 

rangkor2 0,83 0,91 0,63 
rangkor1 Összes 

0,75 0,86 0,97 
rangkor2 0,88 0,83 0,63 
kukorica 2001 június július szeptember 
rangkor1 Egyéves 

0,99 0,97 0,99 
rangkor2 0,97 0,98 0,97 
rangkor1 Évelő 

0,99 0,99 0,97 
rangkor2 0,97 0,96 0,98 
rangkor1 Összes 

1,00 0,99 0,99 
rangkor2 0,98 0,98 0,98 

Jelmagyarázat:* minimális tápanyagszintre, ** optimális tápanyagszintre elvégezve a számítást 
 

 

4.7 Fontosabb gyomfajok reagálása a kezelésekre 
 

A kukoricában végzett felvételezési adatokat összehasonlítva az őszi búzából származókkal, 

arra a következtetésre jutottam, hogy az egyes gyomfajok eltérően reagálnak a kísérletben 

alkalmazott kezelésekre. Ennek kiemelkedő példája az Ambrosia artemisiifolia, mely hazánkban 

jelentős és veszélyes gyomnövény.  

1999-ben a fehér mustár állományában a májusi alacsony összborításon (9,31 %) belül a T4 

életformába tartozó gyomfajok közül a termőhelyen jellemző fajokból viszonylag sok csíranövényt 

találtunk, de méretüknél fogva ezek összborítása (1,66 %) csekély volt. Az A. artemisiifolia 

mindösszesen 0,42 % borítással szerepelt. 

Augusztusban a harmadik aszpektust alkotó T4-es fajok (58,71 %) fejlődését elősegítette a 

sok csapadék és a magas hőmérséklet. Ezen belül a parlagfű 3,4 %-os borítást mutatott. Nagyobb 

borítási százalékkal jegyeztük fel a következő fajokat: C. album (10,5 %), P. oleracea (9,95 %), P. 

aviculare (8,5 %), A. retroflexus (6,25 %), C. canadensis (4,92 %), D. sanguinalis (4,88 %), és 

közel azonos borítási százalékkal szerepelt az E. crus-galli (3,15 %).  

A gyommagtartalékon belül a T4-es életforma csoportból származott a legtöbb gyommag, de 

a termőhelyen is tipikus faj magjából mindössze 4 db fordult elő. Vélhetően a korábbi megfelelő 

művelés jól korlátozta a fajt, illetve a rendszeres forgatás a magvakat az alsóbb rétegekbe juttatta. 

Az A. artemisiifolia borítási százalékának változását őszi búzában a 47. ábra mutatja (négy 

ismétlésben összesen). Májusra - mivel az alkalmazott hatóanyagra érzékeny - a faj borítása 

jelentősen lecsökkent.  
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47. ábra: Az Ambrosia artemisiifolia megjelenése a különböző kezelésekben, őszi búzában 
(Gödöllő, 2000) 

 

Júniusban csak a minimális mennyiségű tápanyaggal ellátott kezelésekben találtunk A. 

artemisiifolia fajt. 

Az olajretek állományában a kérdéses fajt csak optimális tápanyagszinten, a lazítás + 

tárcsázás kezelésben jegyeztük fel, elenyészőnek mondható 0,06%-os borítással. Az egyéveseket az 

időpontnak megfelelően a T4 életforma fajai képviselték különböző arányban:  

Az A. artemisiifolia borítási százalékának változását kukoricában az 48. ábra mutatja. Ez a 

gyomfaj júniusban minden kezelésben megjelent, ugyanakkor borítását kezelésenként változó 

mértékben az E. crus-galli, az E. repens és más fajok is felülmúlták.  

Júliusban jóval nagyobb összborítást tapasztaltunk. A kérdéses faj előrébb került a 

rangsorban, de sehol sem az első helyre. 

Szeptemberre általában csökkent az összborítás, kevesebb fajt is találtunk. Az A. 

artemisiifolia borítása eltérően alakult a különböző kezelések hatására.  
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48. ábra: Az Ambrosia artemisiifolia megjelenése a különböző kezelésekben, kukoricában  
(Gödöllő, 2001) 
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Az egyes kezeléseket a parlagfüvet korlátozó vagy –nevelő képességük szerint 

rangsoroltam. A 29. táblázat összesített adataiból látható, hogy a talaj ellátottságához képest 

alacsony tápanyagszinten az őszi búzában leginkább a lazítással kombinált tárcsázással kialakult 

talajállapot kedvezett a parlagfűnek, legkevésbé pedig a kultivátoros művelés. A kukoricában 

végzett felmérések ugyanezen a tápanyagszinten egyértelműen a szántást mutatják a 

legkedvezőbbnek, elég nagy eltéréssel a másik három műveléshez képest. Optimális tápanyagellátás 

mellett az őszi búzában kis különbségek adódtak. A parlagfűnek a direktvetés bolygatatlan talaja 

kedvezett leginkább, érthető módon ettől alig maradt el a szántott talaj (a forgatás felszínre hozta a 

magvakat).  

Kukoricában valamennyi mélyebben megmunkált talaj kedvezett a parlagfű fejlődésének. 

Az összesített értékszám megmutatja, hogy az adott kísérletben mindkét tápanyagszinten a szántás 

korlátozta legkevésbé a kérdéses gyomot, és a kisebb tápanyagmennyiség mellett ez a gyomnevelő 

hatás kifejezettebb. 

29. táblázat: Az egyes kezelések értékelése őszi búzában és kukoricában az Ambrosia artemisiifolia 
borítási százaléka szerinti sorrend alapján 

 
 Alacsony tápanyagszint Optimális tápanyagszint 

 Sz L+t K Dv Sz L+t K Dv 
2000. ápr. 3 1 4 2 3,5 3,5 2 1 
2000. máj. 1 2,5 4 2,5 1 3 3 3 
2000. jún. 4 2,5 1 2,5 3,3 3,3 3,3 3,3 
Érték 1.* 8 6 9 7 7,8 9,8 8,3 7,3 
2001. jún. 1 2,5 2,5 4 4 1 2,5 2,5 
2002 júl. 1 4 2 3 1 2 3 4 
2003. szept. 1 3 4 2 1,5 4 1,5 3 
Érték 2.** 3 9,5 8,5 9 6,5 7 7 9,5 
Értékszám  11 15,5 16,5 16 14,3 16,8 15,3 16,8 

Jelmagyarázat:  * A kezelések  értékszáma őszi búzában a parlagfű borítási %-a alapján 
  **  A kezelések  értékszáma kukoricában a parlagfű borítási %-a alapján 

 

A parlagfű országos terjedése egyébként a bolygatatlan talajállapottal szembeni 

tűrőképességét ugyanúgy igazolja, mint a kedvező talajállapot iránti – vélt – igényét.  
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4.8 Új tudományos eredmények 
 

A művelés, talajállapot és gyomosodás összefüggéseit kutató vizsgálataim alapján a következő új 

tudományos eredményeket fogalmaztam meg. 

 

1. Gödöllői barna erdőtalajon száraz és csapadékos években a gyökérzóna kedvező lazultsága 

és a növények termése között szoros összefüggést találtam. Kimutattam, hogy a szántással 

kialakult talajállapot közepes termésszint elérésére ad lehetőséget.  

 

2. Megállapítottam, hogy adott, ülepedésre hajlamos talajon a direktvetés terméscsökkentő 

hatását őszi búzában, kukoricában és tavaszi árpában a rossz talajállapot és az erre kevésbé 

érzékeny gyomok miatti erősebb gyomosodás okozzák.  

 

3. A művelési eljárásokat gyomkorlátozó hatásuk alapján rangsoroltam. A direktvetés 

gyomosító, és a rendszeres forgatás gyomkorlátozó hatásának bizonyítása mellett igazoltam 

a növényi sorrend és tápanyag-ellátottság módosító szerepét különösen forgatás nélküli 

művelés (lazítás, kultivátoros, tárcsás) esetén.  

 

4. Az Ambrosia artemisiifolia L. csökkenő borítása alapján a szántást az első helyre 

rangsoroltam, mint legkedvezőbb eljárást a faj fejlődésére. Tendenciaszerűen kimutattam a 

parlagfű nagyfokú kompetíciós képességét, különösen alacsony tápanyag-ellátottsági 

szinten.  

 

5. A kísérlet 4 évére kiterjedő vizsgálataim rangkorreláció számításra adtak lehetőséget. 

Megállapítottam, hogy a módszer fajokra lebontott számításokkal tovább tökéletesíthető. 

Mivel a fajok kompetíciója termesztési körülmények között érvényesül, tiszta állományok és 

több művelési eljárás is számításba vehető. 

 

6. A rangkorreláció művelési mélységtől való függését polinom illesztésével igazoltam. 

További vizsgálatok szükségesek a módszer helyességének igazolására vagy elvetésére. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

A művelés, talajállapot és gyomosodás összefüggéseinek vizsgálata témakörben végzett 

kutatások alapján következtetéseimet három főbb pontban, összesen 18 alpontban összegeztem. 

 

a) A kedvező talajállapot jelentősége 

1. A területre jellemző időjárási adatok összevetve a korábbi megállapításokkal megerősítik az 

aszályos évek gyakoribbá válásának valószínűségét, illetve az időjárási szélsőségek 

tendenciaszerű érvényesülését. Mindez a talaj vízbefogadó-képességét növelő, és 

vízmegőrző művelési rendszerek alkalmazásának szükségességére figyelmeztet. Előtérbe 

kerülhetnek a talaj állapotát javító és a kedvező állapotot fenntartó művelési eljárások. 

Szükségként merül fel a két főnövény között a talaj takarása, talajra és termésre kedvező 

hatású növények vetésforgóba illesztése.  

2. A megelőző évek művelésének hatása egzakt talajállapot vizsgálatokkal kimutatható, ezáltal 

a javítás módszerei megtervezhetőek és elvégezhetőek. Adott talajon az eketalp- és 

tárcsatalp tömörödés kialakulásának veszélye állt fenn. A kár enyhítésére művelési és 

biológiai módszerek vehetők számításba. 

3. A mustár tarló hántásakor kialakult tárcsatalp-tömörödés a talaj nedvességtartalmához való 

alkalmazkodás fontosságát támasztotta alá. A felszínhez közel kialakult tömörödés 

megszüntetésére – a direktvetés kivételével – a művelési kezelések alkalmasnak 

bizonyultak, amely a kisebb kár javításának több lehetőségét igazolta. 

4. Az olajretek vetését és kelését befolyásolhatja a főnövény alá végzett alapműveléssel 

megváltoztatott talajállapot. Az olajretek gyökérzetének talajlazító hatás a bolygatatlan 

talajú direktvetésnél elmaradt, amely a növény talajállapot-érzékenységére enged 

következtetni. 

 

b) A talajállapot és a tápanyag-ellátottság értékelése 

1. Újólag bizonyítottuk – búzával, kukoricával, tavaszi árpával – a kedvező talajállapot és a jó 

tápanyagellátás szerepét az aszálykár csökkentésében. 

2. A biológiailag kedvező hatású vetésforgóban a termésalakulásra legkedvezőbbnek a 35-45 cm 

mélységig lazult állapot bizonyult, amelyet lazítással kombinált tárcsázással alakítottunk ki. 

Száraz tenyészidőben a lazításos mellett a talajszerkezetet kímélő (kultivátoros) művelések 

kedvező hatása is igazolható. 
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3. A kísérleti terület ülepedésre hajlamos talaján a direktvetés terméskorlátozó hatása őszi 

búzában és kukoricában egyrészt a gyomosodással, másrészt a nedvességforgalom 

akadályoztatásával magyarázható.  

4. Az olajretek után vetett kukorica termése a talaj lazultsága és tápanyag-ellátottsága szerint 

alakult. Míg az őszi búza esetében a nedvességmegőrzés kimagasló jelentőséggel bírt a 

tenyészidő egészében, a kukorica vetésének évében csak a tavaszi félév volt aszályos. Ez azt 

mutatja, hogy a kukorica termését a művelések által befolyásolt talajállapot 

nedvességmegőrző hatása jobban befolyásolta, mint a tenyészidei csapadék.  

5. A direktvetésre jellemző bolygatatlan talajállapot kukoricánál, átlagos csapadékosságú évben 

nem akadályozta a műtrágya kedvező érvényesülését. Megállapítható, hogy a jó tápanyag-

ellátottság esetén a tömörödött, vagy ülepedett talajállapot termést csökkentő hatása 

mérsékelhető. 

 

c) A növényi sorrend értékelése a gyomosodás alapján 

1. A mustár növényi sorrendbe illesztése gyomkorlátozó, talajtakarást biztosító és talajállapotra 

gyakorolt kedvező hatása miatt előnyös. A mulcsolás optimális időben történő elvégzésével 

elkerülhető a köztes védőnövény gyomosító hatása, illetve a felesleges nedvességvesztés.  

2. A mustár és az őszi búza tarlón a területen honos gyomok keltek. A nyári időpontban 

tapasztalt nagyobb gyomborítást – ezáltal a védekezés jó időzítését, a gyommag tartalék 

csökkentését - a talaj kedvező lazultsága és nedvességtartalma segítette elő. 

3. Az olajretek talajlazító hatását a talajellenállás-értékek alapján bizonyítottuk. Száraz évben is 

alkalmazható védőnövényként, ha vetéskor gondot fordítanak a talajnedvesség-veszteség 

csökkentésére. A felszín kellő borítása, a növényzet szervesanyag hozama, jó gyökerezése és a 

gyomok visszaszorítása révén javította a talaj művelhetőségét és jó elővetemény hatást 

biztosított.  

4. A szakirodalommal összhangban igazoltuk a szántás jó gyomkorlátozó hatását, amelyet 

feltehetően a talaj nagyobb nedvességvesztesége is fokozott. Mindez a szántás szerepének 

átértékelését teszi szükségessé. 

5. A művelési eljárások a gyomnevelő vagy gyomkorlátozó hatás alapján rangsorolhatók. Adott 

körülmények között a direktvetés gyomosító, a rendszeres forgatás gyomkorlátozó hatásával 

tűnik ki. A forgatás nélküli művelési eljárások (lazítás, kultivátoros művelés, tárcsás művelés) 

gyomosító vagy gyomkorlátozó szerepe növényenként és trágyaszintenként is eltérő. A lazítás 

alkalmas az évelő gyomok élettevékenységének korlátozására. 
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6. Az Echinochloa crus-galli összborításon belüli nagy aránya és előkelő helye a rangsorban a 

különböző talajállapot- és tápanyag-ellátottsági viszonyokhoz való alkalmazkodását 

bizonyítja.  

7. A tavaszi árpa alá végzett tárcsáz sekélyművelés módosította a morfo-biológiai spektrum 

alakulását, megnövekedett arányban fordult elő az évelő Elymus repens, amely a nagyobb 

tápanyagmennyiséget is jól hasznosította.  

8. Az Ambrosia artemisiifolia borítása alapján a művelések rangsorában a szántás az első helyre 

került, a talaj forgatásával felszínre került magvak tömege a nagyobb fertőzés kiindulópontját 

jelentette.  

9. Az Ambrosia artemisiifolia nagyfokú kompetíciós képessége tendenciaszerűen kimutatható. 

Tápanyagban szegényebb talajon más gyomokkal és a kultúrnövénnyel szemben is 

versenyképesebb. Alacsony tápanyag-ellátottságra nagyobb borítási értékkel reagált. Jó 

tápanyagellátás esetén a termesztett növények gyomelnyomó hatása nagyobb, de a konkurens, 

kevésbé veszélyes gyomok fejlődése is jobb, amelyek ellen a védekezés is könnyebben 

megoldható.  
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Kutatásaimat a SZIE Növénytermesztési Intézet Földműveléstani Tanszék által 1999-ben 

beállított talajművelési kísérletben (D kísérlet) végeztem 1999-2002 között.  

Munkám során az a megfontolás vezetett, hogy a talajállapot közvetlenül is hat a gyomokra, 

mint növényi szervezetekre. Egyúttal a tápanyagért folytatott versengés is befolyásolja a növényi 

potenciál érvényesülését. Ennek következtében vélhetően megfelelő talajhasználattal nem csak 

talajaink állapotának további romlását akadályozhatjuk meg, hanem a gyomok is visszaszoríthatók. 

A kutatás jelentőségét az ún. köztes védőnövények hatásának vizsgálata is növeli. E növények 

(eredetileg zöldtrágyanövények) beillesztése lehetőséget kínál mind a talajok biológiai javítására, 

mind pedig a gyomszabályozásra.  

A biológiailag kedvező vetésforgó növényei sorrendben: fehér mustár, őszi búza, olajretek, 

kukorica és tavaszi árpa voltak. Az alkalmazott talajművelési kezelések: szántás, lazítás + tárcsázás, 

nehézkultivátorra alapozott művelési rendszer és direktvetés. A művelési kezeléseket 

műtrágyázással kombináltuk, amelynek szintjei a talaj tápanyagellátáshoz képest mérten minimális 

és optimális ellátást biztosítottak.  

Vizsgálataimban külön figyelmet fordítottam az Ambrosia artemisiifolia 

alkalmazkodóképességére. A gyomfelvételezéseken és a talajellenállás mérésén túl újszerű 

módszereket is alkalmaztam. A rangkorrelációszámítás alapján egyéb összefüggések feltárására is 

mód nyílt. 

Általánosan érvényes megállapítás, hogy az aszályos évek gyakoribbá válásának növekvő 

valószínűsége illetve az időjárási szélsőségek tendenciaszerű érvényesülése a talaj vízbefogadó-

képességét növelő, és vízmegőrző művelési rendszerek alkalmazásának szükségességére 

figyelmeztet. Előtérbe kell kerülniük a talaj állapotát javító és a kedvező állapotot fenntartó 

művelési eljárásoknak. Szükségként merül fel a két főnövény között a talaj takarása (EU 

támogatások miatt is), talajra és termésre kedvező hatású növények vetésforgóba illesztése.  

Megállapítottam, hogy a megelőző években alkalmazott művelési eljárások hatása 

kimutatható, ezáltal a javítás módszerei megtervezhetőek és elvégezhetőek. Adott talajon az 

eketalp- és tárcsatalp tömörödés kialakulásának veszélye állt fenn. A kár enyhítésére művelési és 

biológiai módszerek vehetők számításba. A mustár tarló hántásakor kialakult tárcsatalp-tömörödés a 

talaj nedvességtartalmához való alkalmazkodás fontosságát támasztotta alá. A felszínhez közel 

kialakult tömörödés megszüntetésére – a direktvetés kivételével – a művelési kezelések 

alkalmasnak bizonyultak, amely a kisebb kár javításának több lehetőségét igazolta. Az olajretek 

gyökérzetének talajlazító hatása bolygatatlan talajú direktvetésnél elmaradt, amely a növény 

talajállapot-érzékenységére enged következtetni. 
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Újólag bizonyítottuk – búzával, kukoricával, tavaszi árpával – a kedvező talajállapot és a jó 

tápanyagellátás szerepét az aszálykár csökkentésében. A termésalakulásra legkedvezőbbnek a 35-45 

cm mélységig lazult állapot bizonyult. Száraz tenyészidőben a lazításos mellett a talajszerkezetet 

kímélő (kultivátoros) művelések kedvező hatása is igazolható. A kísérleti terület ülepedésre 

hajlamos talaján a direktvetés terméskorlátozó hatása őszi búzában és kukoricában egyrészt a 

gyomosodással, másrészt a nedvességforgalom akadályoztatásával magyarázható.  

Az olajretek után vetett kukorica termése a talaj lazultsága és tápanyag-ellátottsága szerint 

alakult. Míg az őszi búza esetében a nedvességmegőrzés kimagasló jelentőséggel bírt a tenyészidő 

egészében, a kukorica vetésének évében csak a tavaszi félév volt aszályos. Ez azt mutatja, hogy a 

kukorica termését a művelések által befolyásolt talajállapot nedvességmegőrző hatása jobban 

befolyásolta, mint a tenyészidei csapadék. A direktvetésre jellemző bolygatatlan talajállapot 

kukoricánál átlagos csapadékosságú évben nem akadályozta a műtrágya kedvező érvényesülését.  

Megállapítható, hogy a jó tápanyag-ellátottság esetén a tömörödött, vagy ülepedett talajállapot 

termést csökkentő hatása mérsékelhető. 

Megállapítottam továbbá, hogy a mustár növényi sorrendbe illesztése kedvező. A mulcsolás 

optimális időben történő elvégzésével elkerülhető a köztes védőnövény gyomosító hatása, illetve a 

felesleges nedvességvesztés. A nyári időpontokban tapasztalt nagyobb gyomborítást elősegítette a 

talaj kedvező lazultsága és nedvességtartalma, ezáltal a védekezés jó időzítését, a gyommag tartalék 

csökkentését tette lehetővé. 

Az olajretek talajlazító hatását a talajellenállás-értékek alapján bizonyítottuk. Száraz évben is 

alkalmazható védőnövényként, ha vetéskor gondot fordítanak a talajnedvesség-veszteség 

csökkentésére. A felszín kellő borítása, a növényzet szervesanyag hozama, jó gyökerezése és a 

gyomok visszaszorítása révén javította a talaj művelhetőségét és jó elővetemény hatást biztosított.  

A szakirodalommal összhangban igazoltuk a szántás jó gyomkorlátozó hatását, amelyet 

feltehetően a talaj nagyobb nedvességvesztesége is fokozott. Mindez a szántás szerepének 

átértékelését teszi szükségessé.  

A művelési eljárások a gyomnevelő vagy gyomkorlátozó hatás alapján rangsorolhatók. Adott 

körülmények között a direktvetés gyomosító, a rendszeres forgatás gyomkorlátozó hatásával tűnik 

ki. A forgatás nélküli művelési eljárások (lazítás, kultivátoros művelés, tárcsás művelés) gyomosító 

vagy gyomkorlátozó szerepe növényenként és trágyaszintenként is eltérő.  

A gyomosodási viszonyok alapján megállapítottam, hogy az Echinochloa crus-galli 

összborításon belüli nagy aránya és előkelő helye a rangsorban a különböző talajállapot- és 

tápanyag-ellátottsági viszonyokhoz való alkalmazkodását bizonyítja. A tavaszi árpa alá végzett 

tárcsás sekélyművelés módosította a morfo-biológiai spektrum alakulását, megnövekedett arányban 

fordult elő az évelő Elymus repens, amely a nagyobb tápanyagmennyiséget is jól hasznosította.  
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Napjaink legjelentősebb gyomfajáról - Ambrosia artemisiifolia – megállapítottam, a faj 

fejlődéséhez legkedvezőbb körülményeket adott viszonyok között a talaj forgatása teremtett 

(korábban leforgatott, dormans magvak csírázási zónába kerülése). Az Ambrosia artemisiifolia 

nagyfokú kompetíciós képessége tendenciaszerűen kimutatható: alacsony tápanyag-ellátottságra 

nagyobb borítási értékkel reagált. Jó tápanyagellátás esetén a termesztett növények gyomelnyomó 

hatása nagyobb, de a konkurens, kevésbé veszélyes gyomok fejlődése is jobb, amelyek ellen a 

védekezés is könnyebben megoldható. 

A rangkorreláció számítás módszere helyességének igazolása vagy elvetése további 

vizsgálatokat igényel. A továbbiakban szóba jöhet „tiszta” gyomállományok, több művelési eljárás 

értékelése, illetve adataim további feldolgozása fajokra, életforma csoportokra lebontva. 
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SUMMARY 

SOIL MANAGEMENT AND TILLAGE POSSIBILITIES IN WEED CONTROL 

 

The analysis was carried out on the basis of a soil tillage trial of the Soil Management 

Department of Szent István University in 1999 (D trial) between 1999 and 2002. 

The hypothesis was that soil condition affects weeds as plants directly. The competition for 

nutrients also influences the predominance of plant potential. As a result appropriate soil 

management can avert not only the further deterioration of our soils but weeds can also be forced 

back. The significance of the research is increased by the examination of protecting intercrops. The 

introduction of these plants (originally used as green manure) enables the biological improvement 

of soils and weed control. 

The crops in the biologically favourable crop rotation were: white mustard, winter wheat, oil 

radish, maize and spring barley. Applied soil tillage treatments were: ploughing, loosening + disk-

tilling, heavy cultivator and direct drilling. Tillage treatments were combined with fertilization, with 

levels that ensured the minimal and optimal nutrition compared to the nutrient supply of the soil. 

Special attention was given to the adaptation ability of Ambrosia artemisiifolia. New methods were 

employed together with weed surveys and soil resistance measurements. On the basis of rank 

correlation other relationships could be discerned. 

The growing probability of the more frequent drought years and the tendency of extreme 

weather indicate the necessity of tillage systems that increase the water absorbing capacity of the 

soil and that retain the water.  

Tillage systems that improve and maintain soil condition should get into the foreground. The 

coverage of soil between two main crops also becomes necessary (also because of EU supports), 

and the introduction of crops having a beneficial effect on soil and yield into the crop rotation also. 

The effect of the tillage used in the previous years can be demonstrated and thus the methods 

for improvement can be planned and carried out. There is a threat of plough-sole and disk-sole on 

the soil. The damage can be alleviated by tillage and biological methods. The disk-sole appearing 

because of the stubble-clearing of white mustard showed the importance of adaptation to the water 

content of the soil. To eliminate the compaction of soil near the surface all tillage methods (with the 

exception of direct drilling) were sufficient, thus presenting several possibilities to improve lesser 

damages.  

The loosening effect of the roots of oil radish was missing in case of direct drilling, which 

shows that the plant is susceptible of soil condition. 

In case of winter wheat, maize and barley the importance of good soil condition and 

nutrition in the reduction of drought losses was demonstrated again. Yield was affected most 
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favourable by 35-45 cm deep loosening. In dry vegetation period besides loosening methods that 

spared the soil structure (cultivator) also had a favourable effect. On the sedimenting soil of the 

experimental area the yield reducing effect of direct drilling in wheat and maize can be explained by 

weeds and the blocking of water transport. 

The yield of maize following oil radish went according to the loosening of soil and its 

nutrient supply. While in case of winter wheat water retainment played a significant role throughout 

the vegetation period, in the year of the sowing of maize only the spring was dry. This shows that 

the yield of maize was influenced more by the water retaining capacity of the soil than by the 

precipitation in the vegetation period. The undisturbed soil condition of direct drilling did not 

hinder the utilization of fertilization in case of maize in a year with average precipitation. It can be 

stated that in case of good nutrition supply the yield reducing effect of compacted or sedimented 

soil can be diminished. 

The introduction of mustard in the crop rotation had a favourable effect. By mulching at the 

appropriate time we can avoid the weed-promoting effect of the intercrop and the unnecessary water 

loss. The greater weed coverage in the summer periods was promoted by the favourable loose 

condition and the water content of the soil, and this way plant protection measures could be timed 

and the weed seed base decreased. 

The soil loosening effect of oil radish was proved by soil resistance values. It can be 

employed as protecting crop in dry years if the reduction of soil water loss is emphasized during the 

sowing. Oil radish improved the cultivability of the soil by its coverage, biomass, good rooting and 

weed reduction, and ensured a good green crop effect. 

In accordance with the literature the weed reducing effect of ploughing was also proven, 

which was increased even more by the water loss of the soil. This makes it necessary to re-evaluate 

the role of ploughing. Tillage methods can be ranked according to the weed promoting or weed 

prohibiting effect. Among the same conditions direct drilling has a weed promoting effect, while 

ploughing reduces the weeds. Tillage methods that do not turn the soil (loosening, cultivator, disk 

tillage) have different weed promoting or prohibiting effects in case of the various plants and 

nutrition levels. 

On the basis of weed condition it can be seen that the higher proportion of Echinochloa 

crus-galli proves its adapting ability to different soil and nutrition conditions.  

The disking preceding spring barley modified the morfo-biological spectrum, and Elymus repens, 

that utilized the greater amount of nutrition well, appeared in higher proportion. 

The development of most important weed of the present –Ambrosia artemisiifolia – is the 

best among conditions created by ploughing (the dormant seeds get into the germination zone). The 

great competition ability of Ambrosia artemisiifolia has a tendency for having a greater coverage in 
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case of lower nutrition level. In case of better nutrition the weed-limiting effect of cultivated crops 

is higher, and plant protection is easier to apply.  

The accuracy of the rank correlation method still needs further analysis. In the future the 

evaluation of “pure” weed stands and the analysis of data separated according to species and life 

forms is expected.  
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MELLÉKLETEK 1 

M1. Gyomviszonyok a kísérlet első évében 
M1.a, Az egyes életformák borítási százaléka fehér mustár állományában és tarlón (Gödöllő, 
1999) 

 
M1. b, Életformák aránya az összes gyomborításon belül (Gödöllő, 1999.) 

 1999. május 27. 1999. augusztus 22. 
életforma % % 

T1 7,14 1,41 
T2  0,38 
T3 0,35 0,35 
T4 1,66 58,71 
G1 0,1 1,2 
G3 0,06 0,25 
H2  0,5 
H5  0,12 

Sinapis alba árvak.  8,1 

 

                                                 
1 A növényneveket PRISZTER (1998) szerint használom a kimutatásokban 

 1999. május 27. életforma % 1999. augusztus 22. életforma % 
1 Capsella bursa-pastoris T1 4,4 Chenopodium album T4 10,5 
2 Stellaria media T1 1,45 Portulaca oleracea T4 9,95 
3 Lamium spp. T1 0,9 Polygonum aviculare T4 8,5 
4 Polygonum aviculare T4 0,65 Sinapis alba (árvakelés)  8,1 
5 Ambrosia artemisiifolia T4 0,42 Amaranthus retroflexus T4 6,25 
6 Veronica persica T1 0,33 Conisa canadensis T4 4,92 
7 Raphanus raphanistrum T3 0,3 Digitaria sanguinalis T4 4,88 
8 Chenopodium album T4 0,18 Ambrosia artemisiifolia T4 3,4 
9 Portulaca oleracea T4 0,12 Echinochloa crus-galli T4 3,15 
10 Echinochloa crus-galli T4 0,12 Solanum nigrum T4 2,1 
11 Amaranthus blitoides T4 0,1 Amaranthus blitoides T4 1,9 
12 Elymus repens G1 0,1 Elymus repens G1 1,2 
13 Poa annua T1 0,06 Galinsoga parviflora T4 1 
14 Convolvulus arvensis G3 0,06 Capsella bursa-pastoris T1 0,91 
15 Fumaria schleicheri T3 0,05 Fallopia convolvulus T4 0,8 
16 Sonchus oleraceus T4 0,02 Stellaria media T1 0,5 
17 Solanum nigrum T4 0,02 Persicaria lapathifolia T4 0,5 
18 Setaria spp. T4 0,02 Trifolium repens H2 0,5 
19 Persicaria lapathifolia T4 0,01 Medicago lupulina T4 0,39 
20    Raphanus raphanistrum T3 0,35 
21    Papaver rhoeas T2 0,34 
22    Convolvulus arvensis G3 0,25 
23    Anagallis arvensis T4 0,2 
24    Trifolium arvense T4 0,15 
25    Lactuca serriola T4 0,12 
26    Plantago major H5 0,12 
27    Sisymbrium sophia T2 0,02 
28    Erodium cicutarium T2 0,02 

 Összes gyomborítás  9,31   71,02 
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M1 c, A mustár tarló talajának gyomfertőzöttsége (Gödöllő 1999.) 

faj db/10 minta 
Fertőzöttség 

db/m2 

Amaranthus retroflexus 299 14950 
Chenopodium album 146 7300 
Amaranthus chlorostachis 116 5800 
Amaranthus blitoides 86 4300 
Chenopodium hybridum 24 1200 
Veronica hederifolia 19 950 
Portulaca oleracea 15 750 
Polygonum aviculare 12 600 
Stellaria media 9 450 
Setaria glauca 7 350 
Setaria viridis 6 300 
Fallopia convolvulus 6 300 
Echinochloa crus-galli 6 300 
Ambrosia artemisiifolia 4 200 
Rumex obstusifolius 3 150 
Cynodon dactylon 3 150 
Convolvulus arvensis 1 50 
Rumex stenophyllus 1 50 
Reseda lutea 1 50 
Sinapis arvensis 1 50 
 Σ 765 38250 
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M2: Gyomviszonyok őszi búza állományban 2 
M2. a, Az őszi búza gyomborítottsága (borítási % a négy ismétlés átlagában), 2000. ápr. 20.3 

  Minimális tápanyag szint  Optimális tápanyag szint 
  Sz Lt K Dv  Sz Lt K Dv 
LEPDR G3   0,03    0,36   
CONAR G3      0,03    
CIRAR G3       0,03  0,63 
TAROF H3        0,13  
ARTVU H5        0,13  
CAPBP T1 0,78 1,56 3 2,09  0,86 2,19 2,75 4,94 
HOLUM T1 0,03 0,08 0,03     0,03  
LAMAM T 1 0,40 1,78 3,38 2,5  0,69 2,81 2,84 1,84 
STEME T1 0,71 2,69 4,13 5,09  0,45 5,96 5,13 5,13 
VER SP T1 14,64 4,69 6,76 4,13  11,86 6,33 3,19 3,56 
ADOAE T2  0,03        
GALAP T2   0,33       
PAPRH T2   0,05    0,15  0,34 
LEPCA T2         0,04 
DESSO∗ T2-3 0,21 0,26 0,35 0,26  0,2 0,81 0,38 0,23 
THLAR T2-3       0,03   
VIOAR T2-3-4 0,05 0,14 0,1     0,04 0,04 
SINAL T3  0,10 0,2 0,03   0,08 0,04  
AMBEL ∗∗ T4 0,25 0,39 0,1 0,33  0,06 0,06 0,13 0,18 
BILCO∗∗∗ T4 0,24 0,15 0,19 0,25  0,09 0,18 0,24 0,26 
CHEAL T4 0,18 0,24 0,39 0,56  0,06 0,38 0,38 0,73 
ECHCG T4 0,05  0,08       
POLAV T4 0,13 0,04 0,15 0,14  0,08 0,23 0,2 0,04 
CNISA T4   0,05       
Σ  17,65 12,13 19,29 15,36  14,38 19,58 15,56 17,93 

∗ Sisymbrium sophia ∗∗ Ambrosia artemisiifolia ∗∗∗ Fallopia convolvulus 

                                                 
2 A növényneveket a BAYER-kód alapján rövidítettem 
3 Sz= szántás, Lt=lazítás + tárcsázás, K= kultivátoros művelés, Dv=direktvetés,  
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M2. b, Az őszi búza gyomborítottsága (borítási % a négy ismétlés átlagában), 2000. máj. 16. 
  Minimális tápanyag szint  Optimális tápanyag szint 
  Sz Lt K Dv  Sz Lt K Dv 
AGRRE∗ G1 0,05 0,31 0,6 0,28  0,34 0,08  0,25 
CONAR G3  0,03 0,25   0,08 0,03  0,13 
CIRAR G3        0,13 0,15 
APESP T2 0,04 0,03 0,15 0,01  0,1  0,05  
PAPRH T2   0,03   0,01    
DESSO T2-3 0,08 0,06 0,01 0,01  0,03  0,01 0,06 
AMBEL T4 0,03 0,01  0,01  0,04    
BILCO T4 0,05         
ECHCG T4  0,01        
POLAV T4  0,01        
Σ  0,24 0,46 0,29 0,31  0,59 0,1 0,19 0,59 

∗Elymus repens 
 
M2. c, Őszi búza gyomborítottsága (borítási % a négy ismétlés átlagában), 2000. jún. 16.  

  Minimális tápanyag szint  Optimális tápanyag szint 
  Sz Lt K Dv  Sz Lt K Dv 
LOLPE H1    0,06      
TAROF H3    0,01      
AGRRE G1 0,26 0,34 0,86 0,21  0,88 0,40 0,59 2,56 
CIRAR G3   0,05       
CONAR G3    0,06  0,03   0,10 
CNSRE T2 0,01 0,03    0,01    
APESP T2 0,08 0,09 0,25   0,25 0,19 0,13 0,13 
PAPRH T2   0,01 0,05  0,01   0,09 
AMBEL T4  0,01 0,05 0,01      

Σ  0,35 0,47 1,23 0,41  1,18 0,59 0,71 2,88 
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M3 Olajretek gyomborítottsága (borítási % a négy ismétlés átlagában), 2000. aug. 24. 
 

  Minimális tápanyag szint  Optimális tápanyag szint 
  Sz Lt K Dv  Sz Lt K Dv 
AGRRE G1 0,64 0,85 0,15 0,29  1,38 0,88 0,75 0,53 
CONAR G3  0,13      0,03  
CIRAR G3        0,01 0,13 
EROCI T2   0,03       
POROL T4 0,60 1,64 4,94 0,80  0,58 0,43 0,49 0,74 
CHEAL T4 0,06 0,06 0,66 0,03   0,03  0,03 
SETGL T4 0,06     0,1 0,04 0,13  
ECHCG T4 2,16 6,38 1,06 4,75  3,44 4,71 6,50 5,63 
SOLNI T4  0,1    0,06 0,1 0,11 0,23 
AMARE T4   0,06       
CHEHY T4         0,06 
AMBEL T4       0,02   
Σ  3,53 9,15 6,79 5,86  5,55 6,19 8,01 7,33 
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M4 Kukorica gyomviszonyai 
M4. a, Kukorica gyomborítottsága (borítási % a négy ismétlés átlagában), 2001. jún. 6. 

  Minimális tápanyag szint  Optimális tápanyag szint 
  Sz Lt K Dv  Sz Lt K Dv 
LOLPE H1      0,01    
TAROF H3      0,01    
AGRRE G1 0,08 0,41 3,36 0,16  0,25 0,04 0,23 0,20 
CONAR G3 0,01 0,06 0,06 0,03  0,46 0,16 0,04 0,74 
CIRAR G3    0,01  0,01  0,13 0,20 
APESV T2 0,01 0,05 0,20 0,04  0,03 0,03 0,04 0,01 
PAPRH T2 0,01 0,01  0,06  0,08 0,01  0,05 
EROCI T2 0,05 0,03 0,03 0,04  0,01 0,04 0,06 0,03 
LEPCA T2 0,01   0,01   0,01  0,03 
GALAP          0,01 
THLAR T2-3  0,01 0,19       
DESSO T2-3   0,03 0,01   0,04 0,01 0,03 
ECHCG T4 3,20 3,23 0,54 2,48  1,30 2,64 4,99 3,76 
AMBEL T4 0,08 0,06 0,01 0,06  0,03 0,13 0,09 0,09 
POLAV T4 0,08     0,04 0,01 0,01 0,01 
SETGL T4 0,28 0,38 0,01 0,90  0,08 0,34 0,51 0,40 
AMARE T4 0,03     0,05 0,03 0,06  
POROL T4 0,04 0,13  0,09  0,06 0,39 0,06 0,05 
SOLNI T4 0,01 0,11  0,06  0,06 0,51 0,05 0,15 
POLLA∗ T4 0,01         
ő.búza ák.  0,01 0,03 0,01 0,04  0,24 0,03 0,01 0,08 
CHEAL T4  0,04 0,01    0,04 0,01 0,05 
BILCO T4   0,01    0,13 0,01 0,01 
olajr. ák.    0,03   0,03    
CHEHY T4       0,01   
Σ  3,90 4,54 4,49 3,99  2,74 4,57 6,31 5,89 

∗Persicaria lapathifolia 
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M4. b, Kukorica gyomborítottsága (borítási % négy ismétlés átlagában), 2001. júl. 20. 
  Minimális tápanyag szint  Optimális tápanyag szint 
  Sz Lt K Dv  Sz Lt K Dv 
AGRRE G1 1,31 0,63 0,31 2,09  1,13 0,13 0,38 0,38 
CONAR G3 0,63 5,25 0,01   0,19 0,69 0,25 9,50 
EROCI T2 0,28 0,28 0,25 0,13     0,13 
THLAR T2-3    0,06    0,13  
RAPRA T3      0,03    
ECHCG T4 21,13 25,75 23,38 31,63  21,13 45,63 31,13 37,69  
AMBEL T4 3,25 1,88 2,44 2,13  2,39 2,13 1,25 1,06 
POLAV T4  0,25 0,75    1,88   
SETVI T4  0,38      0,13  
POROL T4  0,21 0,03 0,69  2,63 0,78 1,00 0,94 
SOLNI T4 0,06 2,25  0,38  4,14 1,38 1,88 3,38 
CHEAL T4 0,38 0,25  0,03   0,06 0,13 0,13 
BILCO T4 0,06 0,31 0,20   2,50   0,44 
DIGSA T4 12,75 13,88 8,13 13,13  6,13 4,38 3,00 20,38 
CNSIA T4   0,25       
SETGL T4      0,63  0,50  
AMARE T4   0,03 0,06    0,06 0,06 
AMABL T 4       0,75 1,25  
ő. búza ák.       0,03    
Σ  39,84 51,30 35,76 50,30  40,89 57,78 41,06 74,06 

 
M4. c, Kukorica gyomborítottsága (borítási % négy ismétlés átlagában), 2001. szept. 27.  
 

  Minimális tápanyag szint  Optimális tápanyag szint 
  Sz Lt K Dv  Sz Lt K Dv 
AGRRE G1 1,50   5,63  5,63   7,75 
CIRAR G3       0,25   
CONAR G3      0,06  0,25 0,38 
RAPRA T3         8,00 
ECHCG T4 10,38 5,00 12,38 6,88  7,88 12,75 8,25  
AMBEL T4 5,63 4,25 2,63 5,00  1,00  1,00 0,38 
POROL T4 1,25         
SOLNI T4 2,63 5,88  7,50  12,13 14,00 8,13 11,88 
SETGL T4  13,63 1,00 3,75   1,63 0,38  
AMARE T4 0,63         
AMABL T 4         0,75 
Σ  22,00 28,75 16,00 28,75  26,69 28,63 18,00 29,13 
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M5. Gyomviszonyok a kísérlet befejező évében 
M5. a, Tavaszi árpa gyomborítottsága (borítási % négy ismétlés átlagában), 2002. ápr.16. 

  Minimális tápanyag szint  Optimális tápanyag szint 
  Sz Lt K Dv  Sz Lt K Dv 
TAROF H3      0,1 0,01 0,01 0,08 
AGRRE G1  0,25 0,34 0,08  0,41 0,03 0,19 0,63 
CONAR G3   0,01    0,03 0,03 0,03 
CIRAR G3      0,15    
STEME T1  0,1 0,06 0,16  0,2 0,04 0,63 0,08 
VERPO T1   0,04      0,01 
VERHE T1  0,06 0,08   0,08 0,01  0,09 
VERTR T1  0,13        
CAPBP T1  0,15 0,04 0,01  0,04  0,03 0,03 
PAPRH T2      0,13  0,25  
VIOAR T2-3-4   0,03       
AMBEL T4 0,03  0,04 0,01  0,01 0,01 0,01 0,01 
Σ  0,03 0,69 0,63 0,26  1,11 0,13 1,14 0,94 

 
M5. b, Tavaszi árpa gyomborítottsága (borítási % négy ismétlés átlagában), 2002. máj. 27. 

  Minimális tápanyag szint  Optimális tápanyag szint 
  Sz Lt K Dv  Sz Lt K Dv 
AGRRE G1 0,01   0,03   0,50  0,35 
CONAR        0,01   
CIRAR G3         1,25 
VERPO T1 0,15 0,01 0,09 0,03  0,03 0,05 0,05 0,01 
LAM spp. T1 0,44 0,06 0,36 0,31  0,13 0,06 0,16 0,15 
STEME T1  0,1 0,01    0,01 0,01 1,38 
EROCI T2   0,03       
PAPRH T2  0,01       0,01 
DESSO T2-3         0,06 
THLAR T2-T3 0,08 0,15    0,04  0,03 0,03 
SINAR T3    0,1      
BILCO T4 0,05  0,21 0,13  0,09 0,04 0,05 0,03 
AMBEL T4 0,05 0,09 0,24 0,76  0,19 0,34 0,85 2,69 
ECHCG T4 0,36 2,26 4,33 3,13  1 4,39 2,05 3,08 
SOLNI T4 0,1 0,31  0,01  0,10  0,05 0,06 
POLAV T4 0,01  0,01 0,01  0,01  0,06  
CHEAL T4 0,03 0,01 0,03 0,1  0,04   0,03 
ERICA∗ T4   0,03 0,09     0,28 
MEDLU T4   0,03   0,01   0,01 
SET spp. T4  0,03 0,29   0,03  0,10 0,01 
CNISA T4   0,01       
OXALIS spp T4          
GALPA T4    0,01  1,5   1 
Σ  1,28 3,08 5,65 4,7  3,15 5,4 3,41 10,41 

∗Conyza canadensis 
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M5. c,4 
Tavaszi árpa gyomborítottsága (borítási % négy ismétlés átlagában), 2002. júl. 8. 

  Minimális tápanyag szint  Optimális tápanyag szint 
  Sz Lt K Dv  Sz Lt K Dv 

AGRRE G1 0,06 0,81 0,5 0,46  0,31 0,69 0,1 0,79 
CONAR G3   0,04     0,01  
CIRAR G3      0,13    
ECHCG T4 0,06  0,06 0,31  0,1  0,13 0,09 
APESP T4  0,04        
LACSE T4  0,01       0,01 
ERICA T4  0,01  0,03     0,01 
CHEAL T4         0,03 
AMBEL T4      0,11   0,03 
BILCO T4      0,03   0,01 
GALPA T4      0,03    
CNISA T4      0,15    

Σ  0,13 0,88 0,6 0,8  0,85 0,69 0,24 0,96 
 

                                                 
4 A részletes táblázatok, és a dolgozatban nem szerepelt egyéb részszámítások hozzáférhetőek a dolgozat írójánál. 
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