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1. BEVEZETÉS 

 

Az ökológiai gazdálkodás számos ismert változatának kialakulásában jutott jelentıs szerep a 

rendszerben való gondolkodásnak. Ezáltal „az ökológiai gazdálkodás napjainkra egy olyan reális 

tényezıvé vált, amely a környezet fenntarthatósága, az egészséges élelmiszer elıállítása mellett 

hozzájárulhat a mezıgazdasági szerkezetváltáshoz, a szélesebb értelemben vett környezetbarát 

termesztési módszerek elterjesztéséhez, a mezıgazdaság társadalmi elfogadottságához” (BEDİ, 

2006). 

A bio- (öko-, organikus) gazdálkodás olyan környezetkímélı és megújító, különleges minıségő és 

teljes körő mezı-, erdı- és tájgazdálkodást, élelmiszertermelést, valamint vidékfejlesztést jelent, amely 

szigorú elıírások keretei között, különleges ellenırzés és minısítés mellett, aktív környezet-, és 

egészségvédelem, valamint életforma változás igényével folyik. 

Az ökológiai gondolkodás szemlélete számos pontban elválik a napjainkban 

„hagyományosnak” nevezett konvencionális gazdálkodástól. „Az iparszerő mezıgazdálkodási 

rendszerrel az ipar logikája, mint ideál jelenik meg a mezıgazdálkodásban. Alaptörekvése ennek 

megfelelıen a függetlenedés a környezettıl, a mesterséges szabályozás és a természetes erıforrások 

kicserélése mesterséges erıforrásokkal” (ÁNGYÁN és LİRINCZI, 2003). 

Kétségtelen, hogy az erıszakos beavatkozások nyomán látványos eredmények is születtek, de 

például a nagymértékő mőtrágya felhasználás eredményeként a talajélet csökkenése vált 

megfigyelhetıvé. 

Az ökológiai gazdálkodási rendszer nem hajszol termésrekordokat, csak az ökológiailag 

optimális termésszintre törekszik. A termesztés a lehetı legkevesebb mesterséges inputtal dolgozik, 

emellett elutasítja a géntechnológiailag módosított szervezetek (GMO) felhasználását a 

növénytermesztésben és az állattenyésztésben egyaránt. 

Magyarországon 1986 óta van jelen ellenırzött formában az ökológiai gazdálkodás. Az azóta 

eltelt több mint két évtized alatt a biogazdálkodás a magyar mezıgazdaság dinamikusan fejlıdı 

színfoltjává vált. Napjainkra az összes ellenırzött terület eléri a 120 ezer hektárt. Ezen belül – a rét 

és legelı területek mellett – a kalászosok vetésterülete a legjelentısebb. 

Az ökológiai gazdálkodás növényvédelmének egyik sarkalatos pontja a gyomszabályozás. „A 

gyomnövények terméscsökkentı tényezık, mert elhasználják a talaj víz- és tápanyagkészletét, 

elnyomják a haszonnövényeket, a betegségek kórokozóinak köztes gazdái és terjesztıi, valamint állati 

kártevık búvóhelyei lehetnek. Ezáltal növelhetik a termelés költségeit, terméskiesést okozhatnak és 

csökkenthetik a termék értékét” (RADICS et al. 2004). Az ökológiai szemlélet szerint azonban nem az 

a cél, hogy teljesen kiiktassuk a gyomokat a termesztés rendszerébıl, hanem az, hogy borításuk a 
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kártételi küszöb alatt legyen gyomirtó szerek alkalmazása nélkül. Az alacsony gyomosodás elérése 

érdekében a gyomszabályozás több módszerét együttesen kell hatékonyan alkalmazni, folyamatos 

odafigyeléssel és szakértelemmel.  

„A környezet egységének fenntartása céljából szükséges lehet kihasználni a gyomnövények 

néhány elınyös tulajdonságát is. Például csökkenthetik a szél- és vízeróziót, ökológiai gazdálkodásban 

a növényvédı szerek és kondicionáló szerek alapanyagai lehetnek, zöldtrágyaként használhatóak és 

elısegítik a biodiverzitás fenntartását” (RADICS et al. 2004). 

Az ökológiai gazdálkodás nagyüzemekben is megvalósítható, ehhez azonban nagy 

odafigyelés, magas szintő technológia alkalmazása, a környezet tisztelete és a helyi adottságok 

ismerete szükséges. Az országban a sok kisebb területő ökogazdaság mellett találunk szép számmal 

régóta mőködı többszáz hektáros gazdaságokat is, mint például a Körös-Maros Biofarm, a 

Kishantosi Ökológiai Mintagazdaság, vagy a Galgafarm Szövetkezet. 

Kutatásom célja az ökológiai gazdálkodás gyomviszonyainak bemutatása a Fehér-Körös 

térségében egy több mint 2500 hektáros ökológiai gazdaság példáján, és annak vizsgálata, hogy 

milyen eltérés tapasztalható a gyomflórában az eltérı szemléleten alapuló ökológiai és 

konvencionális gazdálkodás között. Célkitőzéseim között szerepel, hogy a két gazdálkodási 

rendszer kultúráit három éven keresztül vizsgálva választ kapjak a következı kérdésekre: 

• melyek az ökológiai gazdálkodású kukorica és kalászos (tönkölybúza) kultúrák jellemzı 

gyomfajai és mekkora azok borításának mértéke, 

• eltérı-e a korábban konvencionális gazdálkodás alatt álló ökológiai gazdálkodású területek 

gyomflórája a szomszédos, folyamatosan konvencionális mőveléső területek gyomflórájától, 

• megjelennek-e különleges gyomnövények, ritkább, esetleg védett növényfajok a herbicidmentes 

táblákban, 

• herbicidek használata nélkül elfogadható szinten lehet-e tartani a gyomosodást a különbözı 

kultúrákban, 

• melyek az ökológiai gazdálkodás veszélyes és problémát okozó gyomnövényei, 

• van-e különbség az ökológiai és a konvencionális gazdálkodás között a gyomborítottság, a 

gyomfajszám valamint a diverzitás tekintetében, 

• mely változók alkalmasak leginkább az ökológiai és a konvencionális gazdálkodású táblák 

elkülönítésére? 

 

Ezen kérdések megválaszolásával reményeim szerint elısegítem az ökológiai gazdálkodás helyes 

megítélését mind a mezıgazdaság, mint a környezetvédelem szemszögébıl, és segíthetem az 

ökológiai szemlélető mezıgazdasági termelés térnyerését. 

 



 7 

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. Az ökológiai gazdálkodás 

2.1.1. Az ökológiai gazdálkodás fogalma, kialakulása, jellemzıi 

Az „ökológiai gazdálkodás” elterjedt szinonimái a „biogazdálkodás”, a „vegyszermentes 

termelés” és az „ökogazdálkodás”. Ezeket az angol szakirodalomban az „organic” vagy „ecological 

agriculture”, a német szakirodalomban a „biologischer” vagy „ökologischer Landbau” 

szókapcsolatok jelölik, beleértve a biodinamikus gazdálkodást és a permakultúrát is (TIRCZKA, 

2005). 

A XX. század elsı évtizedeiben a mezıgazdálkodásban olyan mozgalmak kialakulása vált 

jellemzıvé, melyek az egészséges élelmiszerek elıállítását tőzték ki célul. A mozgalmakban 

résztvevık még nem nevezték magukat biogazdálkodóknak. Az elsı próbálkozások között tartjuk 

számon például az „Életreform mozgalom”-at vagy a „Vidékreform mozgalom”-at. A mozgalom 

alapítója Evald Könemann. Szerinte a legfontosabb a biológiailag aktív talajélet, a stabil 

morzsaszerkezető és humuszban gazdag talaj. Ez komposztált szerves hulladék, zöldtrágya és 

nehezen oldódó ásványi trágyák, kızetlisztek felhasználásával, talajfedéssel, kímélı, forgatás 

nélküli talajmőveléssel valósítható meg (TIRCZKA, 2005). 

Egy másik kialakuló gazdálkodási forma a biodinamikus gazdálkodás volt, – alapítója Rudolf 

Steiner –, a gazdaságot egy zárt rendszernek tekinti, melynek szerves része a növény, az állat, az ember 

és a talaj. A biodinamikus gazdálkodásból származó termékek értékesítésével a Demeter Szövetség 

foglalkozik (MIKLAINÉ, 1995). 

A szerves-biológiai gazdálkodási irányzat alapítói a svájci Müller házaspár és a német Hans 

Peter Rusch (LUCSKAI, 2006). Az irányzat elsıdleges célja volt mentesíteni a kisparaszti 

gazdaságokat a 30-as években fennálló értékesítési krízistıl. Éppen ezért a minıség javítását tőzte ki 

célul (RADICS, 2001). A permakultúra kifejezéssel egy integrált, folyamatosan, szukcesszíven fejlıdı, 

az ember számára hasznos növények és állatok ökológiai kapcsolathálózatán alapuló rendszert neveztek 

meg (MOLLISON, 1997). A Fukuoka elmélet, melynek jelmondata: „Ne tégy semmit, a természet 

megtermi a magáét”, kimondja, hogy mellızni kell a talajmővelést is (RADICS, 2001). 

Az irányzatok filozófiái esetenként különböznek egymástól, azonban közös jellemzıjük, hogy 

a talajtermékenység fenntartása áll a középpontban (POLGÁR, 1999). 

Az ökológiai szemlélető gazdálkodási formák megalapozója az egészben való gondolkodás 

és cselekvés (1. ábra). Ez olyan gazdálkodási mód kialakítását jelenti, amely figyelembe veszi a 
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természet körforgását, kíméli a környezetet, természetes energiát használ, az állatokat, növényeket 

és az élı talajt szintetikus szerek nélkül tartja fenn (GYİRFFY, 1993). 

 

 

1. ábra. Egészben való gondolkodás és cselekvés. (GYİRFFY, 1993) 
 

BECHMANN (1993) alapján az ökológiai gazdálkodás alapelvei: 

− A talaj termıképességének állandó növelése, 

− A trágya lehetı leggazdaságosabb felhasználása, 

− Közvetett tápanyagellátás a talaj biológiai aktivitásán keresztül, 

− Tüneti kezelés helyett az elıidézett ok elhárítása, 

− Az állategészség fenntartása és támogatása egészséges takarmányozással, 

− Természethez közel álló terméseredmény növelés, 

− Állatnak megfelelı „állatságos” tartás, 

− Többoldalú gazdálkodási mód, 

− A minıség megítélése táplálkozáspszichológiai szempontok alapján, 

− Egységes egészben való gondolkodás. 

 

Az ökológiai gazdálkodási formák kialakulásában az intenzív tájhasználat ökoszisztémára 

kifejtett hatásának is szerepe volt. Az intenzív tájhasználat során a természetes ökoszisztémák agrár-

ökoszisztémákká alakultak, és jelentıs élıhely-fragmentálódás következett be. Ez a természetes 
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élıhelyek fajösszetételének megváltozását, a fajdiverzitás, illetve tájléptékben az élıhelyek fajszámának 

és diverzitásának csökkenését eredményezte (EDWARDS et al. 2007). 

2.1.2. Az ökológiai gazdálkodás helyzete Európában és a világban 

A világ ökológiai gazdálkodásban mővelt területe állandóan növekszik. 2000-ben 10,5 millió 

hektáron folytattak ökológiai gazdálkodást (RADICS, 2001). A legutóbbi felmérések szerint 

napjainkban mintegy 633 891 gazdaságban, közel 31 millió hektáron állítanak elı ellenırzött 

ökotermékeket (RADICS et al. 2008). Ez a világ teljes mezıgazdasági területének 0,7 %-át jelenti. 

A kontinensek közül Óceániában találjuk az összes ökoterület 39%-át, ezt Európa követi 23%-kal, 

majd Latin-Amerika 19%-kal (2. ábra).  

Az országok közti összehasonlításban Ausztráliáé a vezetı szerep 11,8 millió hektáros 

területtel, melyet Argentína, Kína és az USA követ (RADICS et al. 2008). 

 

 

2. ábra. Ökológiai gazdálkodás alatt álló területek a világban 
(WILLER és YUSSAFI, 2007). 

Afrika 

Az afrikai ökotermékek jelentıs része nem minısített termelésbıl származik, s az országok 

többségérıl sincsenek naprakész adatok. Mindezek ellenére megállapítható, hogy az ökológiai 

gazdálkodás Afrikában is egyre növekszik, különösen a kontinens déli országaiban. Ez a növekedés 

elsısorban a fejlett ipari országok ökotermékek iránti egyre inkább fokozódó igényének 

köszönhetı. 
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Afrikában jelenleg majdnem 900 ezer hektár áll jelenleg ellenırzött ökológiai mővelés alatt. 

Napjainkban Tunézia az egyetlen olyan afrikai ország, melynek van saját (EU-kompatibilis) 

ellenırzési és minısítési rendszere (WILLER és YUSSAFI, 2007; RADICS et al. 2008). 

 

Ázsia 

Ázsiában a teljes ökoterület majdnem 2,9 millió ha - ebbıl Kína 2,3 millió ha-, melyet közel 

130 ezer gazda mővel meg. Az ökológiai gazdálkodás szabályozását néhány országban már 

kialakították (Japánban, Koreában, a Fülöp-szigeteken, Tajvanban és a Thaiföldön). Azonban 

kizárólag Izrael és a közelmúltban India ökológiai gazdálkodását szabályozó rendszerei nyerték el 

az egyenértékőségi státuszt az EU szabályrendszerével (WILLER és YUSSAFI, 2007; RADICS et 

al. 2008). 

 

Ausztrália/Óceánia 

Itt összesen 11,8 millió hektáron, 2689 gazdaságban folyik ökológiai gazdálkodás. E terület 

nagy részét az ausztrál extenzív legelık teszik ki. Az ausztrál ökotermelés növekedését nagyban 

siettette a gyorsan növekvı tengerentúli kereslet. Az ausztrál ökotermékek fı piaca megváltozott az 

évek során. 2000-ben még Európa vette fel az ausztrál ökoexport kb. 70%-át. Más országok 

azonban – például Japán, USA, Szingapúr és Hong-Kong – ígéretesen növekvı jövıbeni piacot 

jelentenek az ausztrál termékeknek, valamint a marhahús tekintetében az USA egyre fontosabb 

exportcéllá válik. Ausztrália 1992 óta rendelkezik ökológiai és biodinamikus gazdálkodást leíró 

nemzeti szabályrendszerrel.  

Bár a vásárlók érdeklıdése érezhetıen nı az ökotermékek iránt, mégis az ausztrál 

ökoélelmiszer piac még mindig csak egy kis piaci szegmensnek számít (WILLER és YUSSAFI, 

2007; RADICS et al. 2008). 

 

Latin-Amerika 

Sok latin-amerikai ország több mint 100 ezer hektárnyi ökoterülettel rendelkezik. Az utóbbi 

években tapasztalható fejlıdés figyelemre méltó ütemő.  Az összes ökológiailag megmővelt terület 

5,8 millió hektár. Általánosságban az ökomozgalom Latin-Amerikában a saját erejébıl érte el a 

jelenlegi fejlettségi szintet. Egyetlen kormány sem biztosít támogatást vagy bármilyen ökonómiai 

segítséget az ökológiai gazdálkodás folytatásához, azonban némely ország kormánya hozott már 

ösztönzı intézkedéseket. 

Latin-Amerika ökológiai termékeinek túlnyomó része külföldi piacokra irányul (WILLER és 

YUSSAFI, 2007; RADICS et al. 2008). 
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Észak-Amerika 

Észak-Amerikában közel 2,2 millió hektárnyi ökoterület található, mely a teljes 

mezıgazdasági terület 0,6%-át teszi ki. Jelenleg 12 ezer ökogazdaság mőködik. A többi 

kontinenshez képest Észak-Amerikában nıtt a legnagyobb mértékben, közel 30%-kal az 

ökológiailag mővelt terület. Az Egyesült Államokban érvényben lévı nemzeti szabályozással az 

ökológiai mezıgazdasági szektor garanciát tud nyújtani a vásárlóknak arra, hogy az „öko” címkével 

ellátott termék elıállítása ökológiai rendszerben történt.  

Kanadában 1999 óta létezik egy Kanadai Ökológiai Gazdálkodási Szabályrendszer, melyet 

nem foglaltak rendeletbe, így betartása önkéntes alapon zajlik. 

A piac növekedésének legfıbb mozgatója egyrészt a vásárlók egyre fokozódó igénye az 

egészséges és tápláló élelmiszerek iránt, valamint az ökotermékek terjedése a konvencionális 

kereskedelmi láncokon keresztül (WILLER és YUSSAFI, 2007; RADICS et al. 2008).  

 

Európa 

Az 1990-es évek elejétıl az ökológiai gazdálkodás gyorsan fejlıdött majdnem minden európai 

országban. 2005 végére 6,9 millió hektáron 190 ezer gazdaságban folyt ökológiai gazdálkodás. Az 

Európai Unió területét vizsgálva ez 6,3 millió hektár, és majdnem 160 ezer gazdaságot jelentett, ami 

a mezıgazdasági területek 3,9%-át teszi ki. A legnagyobb ökoterülettel és a legtöbb ökogazdasággal 

rendelkezı ország Olaszország (RADICS et al. 2008). 
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3. ábra. Az ökológiai gazdálkodás területe az Európai Unióban a teljes mezıgazdasági terület 

%-ában (RADICS et al. 2008) 
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2004 decembere óta az ökológiai terület közel 510 ezer hektárral (8%) növekedett egész 

Európában, ezen belül 490 ezer hektárral (8,5%) az EU területén. Az EU nagymértékő ökoterület 

növekedése a spanyol- és olaszországi jelentıs területnövekedésnek, valamint az újonnan 

csatlakozó tagállamoknak köszönhetı, mint pl.: Litvánia és Lengyelország (3. ábra) (RADICS et al. 

2008). 

Az ökológiai gazdálkodás támogatása az Unióban magába foglalja az EU vidékfejlesztési 

programjainak támogatásait, az EU által elfogadott rendszeresen felülvizsgált és módosított 

ökorendeletét (1992 óta) és az Európai Ökológiai Gazdálkodási Akcióprogram elindítását 2004 

júniusában. A nem EU tagországokban hasonló támogatási rendszer mőködik. Az európai piacot 

13-14 milliárd eurósra becsülik (2005-ös adat). Az ökotermékek legnagyobb piacát Németország 

jelenti 3,9 milliárd eurós éves forgalommal. Ezt Olaszország (2,4 milliárd euró), valamint 

Franciaország követi (2,2 milliárd euró). Az ökotermékek legnagyobb, 4,5%-os piaci részesedése 

Svájcban figyelhetı meg, valamint itt a legnagyobb arányú az ökotermékek fogyasztása is: (több 

mint 100/euró/év/lakos). Az európai piaci növekedés az elızı évhez képest körülbelül 10%-os. 

Néhány országban nem tudják kielégíteni az igényeket (WILLER és YUSSAFI, 2007; RADICS et 

al. 2008). 

2.1.3. Az ökológiai gazdálkodás helyzete Magyarországon 

Magyarországon az ökológiai termelés 1986-ban indult meg. Ennek egyik elsı lépése a 

Biokultúra Egyesületet megalapítása volt 1986-ban. 1995-ben az Európai Unió felvette hazánkat a 

harmadik országok listájára, majd 1996-ban megalakult az elsı ellenırzı és tanúsító szervezet, a 

Biokontroll Hungária Kht. (késıbb: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft). 1997-tıl átállási 

támogatásban részesülhettek a vállalkozó szellemő gazdák (RADICS, 2001, TIRCZKA, 2005). 

Jelenleg a 140/1999-es kormányrendelet és a 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet biztosít jogi alapot a 

gazdálkodók részére.  

2002-ben indult a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP), amely már támogatta 

is a biogazdálkodást folytatókat. 2003-ban újabb ellenırzı szervezet kezdte meg mőködését 

Hungária Öko Garancia Kft. néven, majd 2005-ben megalakult a Magyar Biokultúra Szövetség 

(RADICS, 2001, TIRCZKA, 2005). 

Magyarországon a 90-es évek végétıl jelentısen növekedett az ökológiai gazdálkodók száma. 

Míg 1996-ban csak 161 mezıgazdasági vállalkozás volt az ellenırzési rendszerben, 2007-ig számuk 

1488-ra emelkedett. Az általuk mővelt területek nagysága 15 772 hektárról 121 830 hektárra nıtt, a 

tartott állatállomány 161 számosállategységrıl 17 945-re változott. Ez a növekedés 2004-ig 

folyamatos volt, majd 2008-ig kisebb visszaesést tapasztalhattunk. 2009-ben újra emelkedett az 

ellenırzésbe vont terület (4. ábra) (ROSZIK et al. 2009; ÖKOGARANCIA, 2009). 
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4. ábra. A magyarországi ökológiai gazdálkodás ellenırzésbe vont területeinek változása 
1998-2009 között (ROSZIK et al. 2009; ÖKOGARANCIA, 2009) 

2.1.4. Az ökológiai gazdálkodás és a termesztett szántóföldi kultúrák kapcsolata 

Hazánkban elsısorban a szántóföldi növénytermesztésbe vont területek és a legelık aránya 

kiemelkedı. E két kategória jelenti a hazai ökológiai termıterület 93%-át. A szántóföldi 

növényeken belül egyértelmően a gabonafélék részaránya a legmagasabb, 20 % körüli. Hazánkban 

a zöldség- és gyümölcstermesztés egyelıre kis részarányt képvisel az ökológiai gazdálkodás 

termékei között (RADICS et al. 2008). 

Magyarországon az utóbbi években az ellenırzés alatt álló területek túlnyomó többsége szántó, vagy 

rét és legelı volt (LUCSKAI, 2006) (5. ábra).  
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5. ábra: Mővelési ágak aránya az összes ökológiai gazdálkodás alá esı terület százalékában 
2008-ban (BIOKONTROLL, 2009; ÖKOGARANCIA, 2009) 
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2008-ban Magyarország mezıgazdasági területének (5790 ezer hektár) közel 2%-a állt ellenırzés 

alatt. Ezen ökológiai gazdálkodású területek vetésszerkezete jelentısen eltér az országos 

vetésszerkezettıl. Míg 2007-ben az ország összes mezıgazdasági területének háromnegyede volt 

szántó, ez az arány ökológiai gazdálkodásban 40% alatt maradt. Az ökológiai gazdálkodású területek 

több mint felén termesztett gyepek országos viszonylatban csak 17%-os részesedést tesznek ki, 

ugyanakkor szántóterületeken nincs nagy eltérés a termesztett kultúrák arányában. A kalászosok 50% 

feletti aránya jellemzı mindkét viszonylatban. Emellett pillangós és ipari növények, valamit 

tömegtakarmányok termesztése jellemzı. Öko területeken meghatározó gabonaféle az ıszi búza, a 

kukorica, az árpa (ıszi és tavaszi) és a tönkölybúza (BIOKONTROLL, 2009; ÖKOGARANCIA, 

2009, KSH, 2008). 

2.2. A gyomosodás okozta problémák konvencionális és ökológiai 

gazdálkodásban 

A gyomnövények a kultúrnövények víz,- tápanyag-, és fényigényének konkurensei. Az 

ellenük való küzdelem egyidıs a növénytermesztéssel. A gyomok „felelısek” a világ 

termésveszteségének egyharmadáért (VEISZ, 2002). Emellett nem hallgathatunk a gyomnövények 

számos hasznos tulajdonságáról sem. Csökkentik a szél-, és vízeróziót, táplálékul szolgálnak 

háziállatainknak, a kártevık ellenségeinek, zöldtrágyaként használhatók, elısegítik a biodiverzitás 

fenntartását. UJVÁROSI (1957) szerint a szántóföldeken gyomnak nevezünk minden növényt, 

amelyet nem vetettünk, hasznot nem hoz, és jelenléte kárt okoz azzal, hogy a vetett növény elıl 

elfoglalja a helyet vagy felhasználja a talaj tápanyag- és vízkészletét. Ökológiai megközelítés 

szerint a gyomnövények a másodlagos szukcesszió pionír fajai, ahol a szántóföld egy speciális 

terület (BUNTING, 1960). 

A Földön mintegy 6700 gyomnövény befolyásolja a mezıgazdasági termelést, azonban 

mindössze 200 azon fajok száma, melyek világviszonylatban gondot okoznak. Ezen belül is 76 

gyomfaj sorolható a legveszélyesebb gyomnövények közé, s ezek közül csupán 18 faj kiemelkedı 

jelentıségő (HOLM et al. 1977). Azonban ezek a fajok legtöbbször nem jelentenek kiemelt 

problémát egy adott gyomnövénytársulásban. 

A gyomnövényeknek számos negatív tulajdonságuk mellett akadnak pozitív tulajdonságaik 

is. Ilyenek többek között: 

− a hasznos rovaroknak életteret és táplálékot nyújtanak, 

− akadályozzák az eróziót, 

− javítják a talajszerkezetet, 

− tápanyagokat tárnak fel, 

− elpusztulásuk után a mikroorganizmusok táplálékául szolgálnak, 
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− lazítják a tömörödött rétegeket, 

− megkötik a tápanyagokat, 

− a talajtulajdonságok jelzınövényei (SELÉNDY, 1997). 

2.2.1. Magyarország gyomflóra változásai  

Az évszázadok folyamán végzett mechanikai mővelést az utóbbi évtizedekben, ha nem is 

váltotta fel teljesen, de jelentısen kiegészítette, helyettesítette a herbicidek alkalmazása (NÉMETH-

DORNERNÉ 2002), amely a mővelt területek gyomflórájában is változásokat okozott.  

A magyarországi gyomflóra elmúlt évtizedekben bekövetkezett változásai az öt, 1947 és 

2008 között elvégzett országos gyomfelvételezés adatai alapján jól nyomon követhetıek 

(1. táblázat). A gyomfelvételezéseket az országban közel 200 település határában végezték a 

genetikus talajtérkép alapján talajtípusonként megfelelı arányban kijelölt helyeken. A 

felvételezések helyszínén az adott években nem végeztek sem kémiai sem mechanikai 

gyomszabályozást (UJVÁROSI, 1971, NOVÁK et al. 2009).  

Az országos gyomfelvételezés adatai mutatják, hogy a vegyszeres növényvédelem 

szelekciós nyomásként hatott a gyomnövényekre. Az egyes gyomfajok területborítási értéke, és a 

fajok rangsorában elfoglalt helye is változott. Vannak fajok, melyek borítási értéke 1950-ben 

elhanyagolható volt (Helianthus annuus, Panicum miliaceum, Datura stramonium), ma pedig a 20 

legjelentısebb között találhatóak. Ezen fajok borítása az elmúlt 60 év során több mint százszorosára 

növekedett. Vannak olyanok is, amelyek már 1950-ben is jelentıs borítási értéket adtak 

(Chenopodium album, Echinochloa crus-galli, Setaria pumila), borításuk napjainkra tovább 

növekedett, és egyre nagyobb mértékben uralják a gyomflórát (NOVÁK et al. 2009). A gyomflóra 

változását ugyanakkor nem szabad kizárólag a kémiai gyomszabályozás hatásaként kezelni, mivel 

arra számos környezeti és gazdasági tényezı hatott. Ilyen például a mővelés rossz minısége a 

második világháború alatt és után, a táblaszerkezet átalakulása, vagy a rendszerváltás utáni 

rendezetlen földhelyzet. 

Az I. Országos Gyomfelvételezés elemzése során látható, hogy a gyomnövények fontossági 

sorrendjében két gyökértarackos (G3) növény (Convolvulus arvensis és Cirsium arvense) szerepelt 

az élen, melyek borítási értéke 10 % körüli volt. Jelentıségüket az általuk elfoglalt terület 

nagyságán túl az ellenállóságuk, és az ellenük való nehéz védekezés is fokozta. A szártarackosok 

(G1) ugyan nagyobb fajszámmal voltak jelen, mint a G3 életformába tartozó gyomnövények, de 

borításuk alapján kisebb volt a jelentıségük. A másik nagy gyomcsoportot az egyéves (Therophyta) 

növények alkották, melyek az elsı felvételezés alapján az összes fajszám 67 %-át adták 

(UJVÁROSI, 1971).  
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1. táblázat: Szántóföldjeink gyakorlatilag jelentıs gyomfajai a 2007-2008. évi adatok szerinti 
fontossági sorrendben (NOVÁK et al. 2009) 

1947-1953 1969-1971 1987-1988 1996-1997 2007-2008 
Gyomnövény  

Fsor 
Borítási 

% 
Fsor 

Borítási 
% 

Fsor 
Borítási 

% 
Fsor 

Borítási 
% 

Fsor 
Borítási 

% 

Ambrosia artemisiifolia L. 21 0,3926 8 0,8734 4 2,5724 1 4,7030 1 5,3300 

Echinochloa crus-galli (L.) P.B. 9 0,8557 1 3,7280 1 4,4192 2 3,9095 2 4,2542 

Chenopodium album L. 3 1,5319 3 2,0662 2 3,0816 4 2,8988 3 3,6635 

Cirsium arvense (L.) Scop. 2 2,0031 7 1,1245 8 0,7090 5 1,8070 4 1,7724 

Setaria pumila (Poir.) R. et Sch. 7 1,1054 4 1,9544 7 0,7208 19 0,4872 5 1,6324 

Convolvulus arvensis L. 1 7,9266 2 2,5144 5 1,9439 7 1,4532 6 1,4829 

Amaranthus retroflexus L. 17 0,5079 5 1,4658 3 3,0610 3 3,6290 7 1,4183 

Tripleurospermum inodorum  
(L.) Schultz-Bip. 

66 0,0657 26 0,2316 6 1,2984 6 1,5429 8 1,1634 

Datura strammonium L. 177 0,0055 59 0,0619 19 0,3847 8 1,0694 9 0,9675 

Panicum miliaceum L. 199 0,0032 192 0,0045 23 0,2905 13 0,6027 10 0,9600 

Amaranthus chlorostachys Wild. 105 0,0231 18 0,3948 13 0,5691 9 0,9435 11 0,9229 

Apera spica-venti (L.) P.B. 56 0,0762 36 0,1435 14 0,4617 17 0,4896 12 0,9100 

Elymus repens (L.) Gould 27 0,2800 12 0,5065 20 0,3845 12 0,6483 13 0,8768 

Sorghum halepense (L.) Pers.   94 0,0249 18 0,4040 11 0,8204 14 0,8213 

Galium aparine L. 137 0,0103 50 0,0875 12 0,5858 10 0,8716 15 0,6169 

Fallopia convolvulus (L.) A. Löve 14 0,7110 6 1,1441 11 0,6000 16 0,5210 16 0,5999 

Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray 29 0,2524 16 0,3994 10 0,6060 15 0,5273 17 0,5798 

Helianthus annuus L. 206 0,0030 119 0,0141 16 0,4245 18 0,4892 18 0,5514 

Hibiscus trionum L. 25 0,2959 11 0,5093 17 0,4065 22 0,3838 19 0,5369 

Consolida regalis S.F. Gray 19 0,4203 23 0,2905 40 0,1281 31 0,1973 20 0,5150 

Fsor: fontossági sorrend 
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A T1 csoportba tartozó fajok (Stellaria media, Lamium spp., Veronica spp., stb.) apró 

termetőek, nagy kárt nem okoznak, de tömeges ıszi kelésük miatt a gyengébb gabonavetésekben 

gátolhatják a bokrosodást. Az ısszel és tavasszal egyaránt csírázó nyár eleji egyévesek (T2) az 

úgynevezett gabonagyomok, melyek a gabonafélékkel együtt kelnek és fejlıdnek, majd aratásig 

magot érlelnek szintén jelentısek voltak. A felvételezések során a nyáreleji T3-as gyomok közül a 

Sinapis arvensis, a nyárutói, T4-ek közül pedig a Chenopodium album és az Echinochloa crus-galli 

foglalták el az elıkelıbb helyeket, de nem voltak versenyképesek az évelıkkel szemben 

(UJVÁROSI, 1971). 

A II. Országos gyomfelvételezés (1969-1971) adatai alapján, már mutatkoztak bizonyos 

változások a húsz évvel korábbi eredményekhez képest. Többek között az elsı gyomfelvételezés 

során kimutatott 34,7 %-os összes gyomborítás húsz év alatt 26,9 %-ra csökkent (ÁNGYÁN és 

MENYHÉRT, 1988). 

Az évelı kétszikőek esetében csökkenés figyelhetı meg a fajszámban és a borításban 

egyaránt. A Convolvulus arvensis összborítása a harmadára csökkent. A Cirsium arvense esetében a 

borítás csökkenése kisebb mértékő volt (SZİKE, 1997). 

A III. Országos Gyomfelvételezés eredményei közül feltétlenül megemlítendı az árvakeléső 

Helianthus annuus térhódítása, amely negyven év alatt 193 helyet lépett elıre az összesített 

gyomlistán. A magról kelı kétszikő, és évelı egyszikő fajok elıretörése is kimutatható. Külön 

figyelmet érdemel a Sorghum halepense, melynek borítása 17 év alatt 13-szorosára növekedett, s 

míg 1950-ben nem volt az elsı 200 faj között, 1987-re a 18. helyre tört elı. A magról kelı 

kétszikőek közül az Ambrosia artemisiifolia tovább növelte borítását (HUNYADI, 2000). 

A Galium aparine térhódítása is egyre fokozódott, melyre több kutató is felhívta a figyelmet 

(HUNYADI 1991, KOROKNAI 1994, RADVÁNY 1994). A galaj jelenlétének problémáját 

növelte, hogy kalászosok mellett kapás kultúrákban is megjelent (KARAMÁN és KÁLMÁN, 

1994). NOVÁK et al. (2009) a Galium aparine 1980-as évek végén jellemzı térhódítását a 

hormonbázisú herbicidek egyoldalő használatával magyarázza. 

Tarlókon a T4-es, és az évelı gyomfajok jelentek meg potenciális fertızıforrásként a 

következı kultúra számára, mivel magérlelésükkel a talaj gyommagkészletét („seed bank”) 

gazdagítják. Különösen jelentıs az Ambrosia artemisiifolia tarlókon való elıretörése, ugyanis az itt 

felszaporodó „parlagfő erdı” okozza a második pollencsúcsot. A tarlókon legnagyobb számban – az 

Ambrosia artemisiifolia mellett – a Chenopodium album, a Tripleurospermum inodorum és az 

Echinochloa crus-galli volt jelen, valamint az évelık közül a Convolvulus arvensis, Cirsium 

arvense, Elymus repens és a Sorghum halepense mennyisége volt jelentıs. Figyelemre méltó 

továbbá a Galium aparine, Datura stramonium, Helianthus annuus és a Xanthium strumarium 

felszaporodása is (HUNYADI, 2000). 
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A IV. Országos Gyomfelvételezéskor a szántóföldek gyomviszonyai mind a gyomfajokat, 

mind borításukat tekintve igen változóak voltak. Ugyanakkor kimutatható az agresszív, gyorsan 

felszaporodó, nehezen visszaszorítható gyomfajok elıretörése is. Összességében megállapítható, 

hogy az összes gyomborítás jelentısen növekedett, ami azt jelzi, hogy a szántóterületek 

gyommagkészlete emelkedett. Az Ambrosia artemisiifolia lépett az elsı helyre. Legnagyobb 

arányban az ıszi búza tarlókon és kukoricavetésekben volt jelen. További jelentıs egyéves fajok 

voltak az egyszikő Echinochloa crus-galli, a kétszikő Amaranthus retroflexus, Chenopodium 

album, Tripleurospermum inodorum és Datura stramonium. Az évelık közül a Cirsium arvense és 

a Convolvulus arvensis megtartotta jelentıségét. Összességében az 1987-1988-as és az 1996-1997-

es felvételezések között kismértékő átrendezıdés volt tapasztalható a gyomnövények sorrendjében 

(TÓTH és SPILÁK, 1998).  

A legutóbbi, V. Országos Gyomfelvételezéskor kukoricában nyár elején és nyár végén, 

valamint kalászos vetésekben egyaránt magasabb volt a gyomnövények összes borítása, mint a 

korábbi idıpontokban. Kalászosok tarlóin szintén növekedett az összes gyomborítás, de a legutóbbi 

felvételezés értékei nem közelítették meg az elsı két országos felvételezés során tapasztaltat. 

Kalászos vetésekben a legjelentısebb fajok sorában csak kismértékő volt az átrendezıdés az utóbbi 

két felvételezés között. A fontossági sorrendben jelentısen elıre lépett az Ambrosia artemisiifolia, 

Apera spica-venti, Consolida regalis, Elymus repens. A Cirsium arvense, Galium aparine, 

Chenopodium album esetében az átlagos borítás csökkenése volt tapasztalható (NOVÁK et al. 

2009). 

İszi kalászosok tarlóin a leggyakoribb és legnagyobb átlagos borítási értékkel rendelkezı 

gyomnövény az Ambrosia artemisiifolia volt, amelyet a betakarítás szempergésébıl származó ıszi 

búza árvakelése követett. Tarlón az alábbi gyomnövények összes borítási értéke volt a 

legmagasabb: Chenopodium album, Cirsium arvense, Setaria pumila, Echinochloa crus-galli, 

Convolvulus arvensis, Amaranthus retroflexus, Tripleurospermum inodorum, Sorghum halepense 

(DANCZA, 2009). 

Kukoricában nyár elején az Echinochloa crus-galli, nyár végén az Ambrosia artemisiifolia 

borítása volt a legmagasabb. A fajok közötti átrendezıdés mértéke nagyobb volt, mint a 

kalászosokban. A legfontosabb elıre lépı fajok egyéves egyszikőek voltak, mint a Setaria pumila, 

Panicum miliaceum, Setaria viridis és Digitaria sanguinalis. Mellettük a napraforgó is növelte 

borítását (NOVÁK et al. 2009).  

Az I-V. Országos Gyomfelvételezések elemzése során látható, hogy a gyomnövények 

fontossági sorrendjében több évelı faj (elsısorban két gyökértarackos G3 növény, a Convolvulus 

arvensis és Cirsium arvense) minden idıpontban számottevı mértékben volt jelen. Ugyan az elsı 

felvételezéskor az elsı két helyen álltak, és a késıbbi idıpontokban csökkent a jelenlétük, mégis a 
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mezei acat borítása a negyedik felvételezéskor megközelítette az ötvenes években tapasztalt értéket 

(SZİKE, 1997). E kozmopolita gyom széleskörő elterjedését nagy versenyképessége és 

allelopatikus tulajdonsága is segíti (TÓTH et al. 2000). Az évelı fajok aránya az ötödik 

felvételezésig tovább nıtt (NOVÁK et al. 2009). 

A magról kelı kétszikőek közül már az 1996-97-es felvételezéskor elsı helyre került az 

Ambrosia artemisiifolia, amely 2007-2008 között is a legjelentısebb faj volt. A gyomnövény 

jelentıs mezıgazdasági károsító hatásán túl jelenléte humán egészségügyi problémákat is felvet 

(VARGA, 2002, KAZINCZI et al. 2007, NOVÁK et al. 2009). 

A szántóterületek gyommagkészletének emelkedése, a gyomborítás növekedése, és a 

gyomflóra átalakulása ÁNGYÁN és MENYHÉRT (1997) szerint szoros összefüggésben áll a 

gazdálkodási gyakorlattal, a földhasználat rendszerével. A vegyszerek használatának hatására a 

gyomflóra fajszáma lecsökkent, a megmaradt fajok vegyszer-rezisztenciája folyamatosan 

növekedett (ÁNGYÁN és MENYHÉRT, 1988). 

Összességében megállapítható, hogy az összes gyomborítás a negyedik (TÓTH és SPILÁK, 

1998) és az ötödik Országos Gyomfelvételezés (NOVÁK et al. 2009) során egyaránt meghaladta az 

azt megelızı felmérés során tapasztalt értéket. 

2.2.2. Az ökológiai gazdálkodás gyomviszonyai 

Az ökológiai gazdálkodású területek gyomviszonyairól kevés az információ. A 

biogazdálkodás területein a gyomflórában egy bizonyos mértékő átalakulás feltételezhetı, mivel e 

gazdálkodási mód szemléletében és gyakorlatában is gyökeresen eltér a konvencionális 

gazdálkodási rendszertıl (HEITZMANN és NENTWIG, 1993). Újra felszaporodhatnak a mára 

eltőntnek hitt gyomfajok, mint például az Agrostemma githago (CZIMBER, 1997, TERPÓ et al. 

1997). 

A gazdálkodási rendszer azonban nem egyedüli kiváltó oka a gyomflóra változásának, mivel 

két különbözı környezeti adottságú ökológiai gazdaság esetében a vegyszermentes mővelés eltérı 

mértékő hatást gyakorolhat a terület gyomflórájára (ZALAI et al. 2009). A fenntartható 

gazdálkodásnak minden esetben fenntartható térhasználattal kell párosulnia, ahol a védelmi, a 

termelési, és a fogyasztási funkciót ellátó térszerkezeti elemek egyensúlyban vannak és kellıképpen 

változatosak (ÁNGYÁN és LİRINCZI, 2003). 

A biogazdálkodásban a gyomszabályozás célja, hogy a gyomokat ellenırzés alatt tartsák, és 

mint a természetes környezet elemeit kezeljék (HEITZMANN és NENTWIG, 1993). A bioterületek 

gyomflórája akár 130-700 %-kal gazdagabb lehet, mint az intenzív mőveléső területeké 

(MANSVELT és MULDER, 1993), és ritka fajok jelenhetnek meg, melyek az intenzíven mővelt 

szántókon hiányoznak (RYDBERG és MILBERG, 2000). A herbicidmentes mővelés hatására a 
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táblák szegélyeiben egyaránt változatosabb gyomflóra alakulhat ki, és megjelenhetnek védett 

növényfajok is (MARSCHALL és ARNOLD, 1995). Ennek ellent mondanak DORNER et al. 

(2003) vizsgálatai, akik a herbicidmentes biogazdálkodású területeken ritka gyomnövényeket nem 

találtak. Ezzel szemben a herbicides beavatkozások elhagyása nem garantálja a területek 

fajgazdagságát. Mind a magyar, mind a nemzetközi szakirodalom gyakorlatilag egyetért abban, 

hogy az utóbbi évtizedekben a mővelt területeken bekövetkezett gyomflóra-változásokért 

elsısorban a vegyszeres gyomirtás a felelıs. Kiemelik a mővelés hatásait és azt várják, hogy a 

vegyszermentes termelés nyomán a gyomflóra változatosabb lesz. Az utóbbi években különbözı 

területeken végzett gyomfelvételezések adatai arra hívják fel a figyelmet, hogy a vegyszeres 

gyomirtás nem kiváltója, legfeljebb gyorsítója ennek a folyamatnak (NÉMETH és DORNER, 

2004). 

KRAWCZYK és KIERZEK (2010) munkája rámutat, hogy az eltérı gazdálkodási módok 

összehasonítása során a kultúrnövénynek is fontos szerepe van. İszi búzában a vetési mód 

függvényében a vizsgált esetek többségében az ökológiai gazdálkodású táblák gyombiomasszája és 

a gyomok száma is nagyobb volt a konvencionális táblákhoz képest. Tavaszi árpa esetében a csak 

egy esetben tapasztaltak eltérést, és az átlagos eltérés sem volt signifikáns, csak a biomassza 

esetében. E mellett a konvencionális táblákon az általános herbicidhasználat az egyszikő fajok 

felszaporodását okozta. 

Az extenzíven mővelt szántók az ökológiai területekhez hasonlóan elısegíthetik ritka, esetleg 

védett növényfajok megjelenését, azonban itt is befolyásoló hatása van a termesztett 

növénykultúrának. Például PINKE et al. (2008) eltérést tapasztalt az extenzíven mővelt kultúrák 

gyomnövényzetében a vörös listás fajok gyakorisága alapján, melyek legnagyobb arányban a 

gabonavetésekben voltak jelen. 

SALONEN és HYVÖNEN (2010) felméréseiben az ökológiai mőveléső tavaszi 

kalászosokban háromszor annyi gyomegyed volt jelen, mint a konvencionális táblákban, és a fajok 

dominanciasorrendje is eltért a két gazdálkodás tábláiban. Hasonló gyomdominencia eltérésrıl 

számol be PÁL et al. (2010). A Közép-Olaszországban elvégzett felméréseik alapján az intenzív 

szántók 2 faj segítségével jól jellemezhetıek, míg az extenzíven mővelt táblákban 50 felett volt a 

karakterisztikus fajok száma, mivel azok változatosabbak voltak.  

2.2.3. A fajgazdagság és a diverzitás szerepe  

Minden természetestıl eltérı vegetáció közvetve hatással van a diverzitás változására. Míg a 

természetes vegetációhoz tartozó fajok spontán diverzitása csökken, addig a kultúrfajok diverzitása 

nı. A kultúrfajok között azonban számos konkurens gyom is található, melyek életritmusa 

hozzáidomult a gazdanövényéhez (ÁNGYÁN et al. 2003). A termesztett növények sokféleségét 
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GYULAI (2000) agrobiodiverzitásnak nevezi, mely fogalom magában foglalja a szántóföldi vagy 

kertészeti kultúrák flóráját, beleértve a gyomnövényeket is. A diverzitás mesterséges fenntartása 

növelheti a hozam mennyiségét, és javítható annak stabilitása. Az agrár-ökoszisztémákban olyan 

mértékő diverzitásra kell törekedni, amit az a rendszer képes fenntartani (RADICS, 2001). 

A növekvı emberi zavarás és növekvı ariditás hatására csökken a florális diverzitás, ami 

közvetve jelzi a szabályozási, önfenntartó és önreprodukáló mechanizmusok gyengülését 

(BARTHA, 2004). A különbözı idıpontokban vagy különbözı helyeken vizsgált közösségeket 

akkor tudjuk összehasonlítani, ha a tömegességi eloszlást egy-egy mérıszámmal fejezzük ki. Az 

ilyen diverzitási mérıszámtól (indextıl) a következıkben elvárjuk, hogy növekedjen az értéke, ha 

növekszik a fajok száma, illetve növekedjen az értéke, ha a tömegesség eloszlása a fajok között 

egyenletesebb (BARTHA et al. 2007).  

A diverzitás mérésére olyan módszerek szolgálhatnak, mint a fajszám, diverzitási mutatók, 

klasszikus diverzitási statisztikák, diverzitás skálafüggı jellemzése, mozaikosság és mintázat 

szerepe (β-diverzitás) és térsorozati elemzések. A legegyszerőbb jellemzı a fajszám. A diverzitási 

mutatók abban az esetben használatosak, ha nem ismert a közösség dominanciastruktúrája. A 

klasszikus diverzitási statisztikák közül a Shannon-féle diverzitás alkalmazása általános. A fenti 

diverzitási mutatók használatát kiválthatja a diverzitási profilok használata, mely lehetıvé teszi a 

diverzitás skálafüggı jellemzését. Közülük a Rényi-féle egyparaméteres diverzitási függvénycsalád 

használata javasolt. A függvény ábrázolásakor a diverzitási profil jellemzı görbéjét kapjuk. Két 

közösség akkor rendezhetı diverzitás szerint, ha diverzitási profiljai nem metszik egymást. Az a 

közösség a diverzebb, amenynek görbéje fentebb fut. Amennyiben a két görbe metszi egymást, 

akkor a két közösség diverzitás alapján nem rendezhetık, mert a ritka fajok tekintetében az egyik, 

míg a domináns fajok tekintetében a másik közösség a diverzebb (TÓTHMÉRÉSZ, 1997, 2001, 

TÓTHMÉRÉSZ és MAGURA, 2006). 

A diverzitás mértéke és ezzel együtt a mérıszám értéke függ a mintavételi egységek 

méretétıl és azok számától. Helyesen csak azonos mérető és azonos számú mintatérrıl származó 

információ alapján hasonlíthatunk össze közösségeket (MIHÓK et al. 2007). A diverzitás adott 

mértéke csak akkor értelmezhetı, ha tudjuk milyen mintavételi eljárásból született (BARTHA et al. 

2007). 

2.3. A gyomszabályozás lehetıségei ökológiai gazdálkodásban 

A gyomszabályozás fogalmának bevezetése és meghatározása SHAW (1982) nevéhez 

főzıdik. İ ismerte fel elıször az integrált gyomszabályozás szükségességét. 

ALDRICH (1984) a gyomszabályozás meghatározásában a gyompopulációk hatásainak 

minimalizálását hangsúlyozza, és nem a gyomok teljes mértékő megsemmisítését. A 
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gyomnövények elleni védekezésben a prevenciót tartja fontosnak, valamint hogy elısegítsük a 

kultúrnövény növekedését a gyomnövényekkel szemben.  

A gyomszabályozás elmélete és gyakorlata a gyompopulációk ökonómiai- és kártételi 

küszöbértékét is magában foglalja. Az ökonómiai küszöbérték olyan gyomborítást jelent, amelynél 

védekezni szükséges, hogy megelızzük a gyompopuláció ökonómiai kártételét. A kártételi 

küszöbérték az a populációszint, amelynél a kultúrnövény termésvesztesége kezdıdik, de ezeknek a 

veszteségeknek a nagyságrendje még nem indokol védekezési eljárást (BERZSENYI, 2000). 

Az ökológiai gazdálkodás gyomszabályozási eszközrendszere eltér a konvencionális 

gazdálkodástól. Az ökológiai gazdálkodás nem törekszik a teljes gyommentességre. „A szabályozás 

célja, hogy a gyomokat ellenırzés alatt tartsuk, s mint a természetes környezet elemeit kezeljük. 

Ezért beszélünk gyomszabályozásról gyomirtás helyett”. A gyomnövények, kórokozók, kártevık 

nem tökéletesen kiirtandó ellenségek. A növények, állatok szívesebben élnek közösségben, mint 

„monokultúrában” (SELÉNDY, 1997). 

LOTTER (2003) alapján a konvencionális és az ökológiai gazdálkodás közötti legjelentısebb 

különbségnek az tekinthetı, hogy ökológiai gazdálkodásban nem engedélyezett szintetikus 

herbicidek alkalmazása. BARBERI (2002) ökológiai gazdálkodásban a legfontosabb kutatási 

irányoknak a takarónövényes termesztést és mulcsozást, az allelopátiát, a talajjavítást és 

tápanyagpótlást, valamint a mechanikai gyomszabályozást tartja. 

2.3.1. A gyomszabályozás általános célja 

A gyomnövények elleni védekezés a földmővelés minden rendszerében alapvetı fontosságú 

szempont, mivel az általuk okozott gazdasági kár igen jelentıs lehet (TÓTH, 2003). 

BERZSENYI (2000) szerint a gyomszabályozás célja a gyomok egyedszámának lehetı 

legkisebbre csökkentése, kedvezı esetben a gyompopulációk kiirtása egy adott területrıl. A teljes 

kiirtás lehetıvé teszi egy adott gyomfaj (magjának és vegetatív szaporítószerveinek) elpusztítását 

vagy teljes eltávolítását egy területrıl, továbbá azt, hogy a gyomnövény többé nem jelenik meg, 

kivéve, ha ismételten behurcolják. Bonyolultsága és költségessége miatt viszonylag kis területen 

végzik, nagyobb jelentısége üvegházakban, fitotronban és értékes növényeknél lehet. Elérésének 

legnagyobb akadálya, hogy a talajban hosszú ideig életképes gyommagvak és vegetatív reproduktív 

szervek találhatók.  

Hosszú távon a gyomszabályozás célja eltér az egyéves és az évelı gyomfajok esetében. 

Egyéves gyomoknál a magprodukció megakadályozása elegendı a gyommentesség biztosításához. 

Évelık esetében a vegetatív növénytömeg csökkentésével érhetjük csak el a populáció 

visszaszorulását (ALTIERI és LIEBMAN, 1988). 
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A gyomirtás elsısorban megelızést jelent, úgymint a vetésforgó megtervezése, a talajmővelés, 

a fajtaválasztás, alávetés, köztes növények használata, a mőveletek idızítése, és a 

növénymaradványokkal vagy más anyagokkal történı mulcsozás. A közvetlen beavatkozást 

másodlagosnak kell tekintenünk a gyomok okozta problémák felmerülésekor. Ilyen beavatkozások 

lehetnek az agrotechnikai, mechanikai, termikus és a biológiai gyomszabályozás különbözı formái 

(RADICS, 2001). 

Szemléletbeli eltérés tapasztalható a gyomszabályozás és a gyomirtás között. A 

gyomszabályozás során a gyomirtással szemben nem a teljes gyommentességre kell törekedni, 

hanem a gyomok egyedsőrőségének ökológiai, agronómiai és ökonómiai szempontból elfogadható 

szinten tartására, azaz kárküszöb alá szorítására (VINCZE, 2001). 

Az integrált gyomszabályozás két vagy több gyomszabályozási módszer kiválasztását, 

integrációját és végrehajtását jelenti az ökonómiai, ökológiai és technológiai követelmények 

figyelembevételével (BERZSENYI, 2000). 

A gyomszabályozás idejét úgy kell megválasztami, hogy a gyomnövények és a kultúrnövény 

közötti korai versengést megakadályozzuk. Optimális idıpontnak a kultúrnövény csírázása utáni 

idıszak tekinthetı, amikor a gyomnövények jelenléte még nem okozott terméskiesést (KNEZEVIC 

et al. 2001). 

 

2.3.2. Gyomszabályozás agrotechnikai eszközökkel 

Az agrotechnikai gyomszabályozás elméleti alapját a gyomnövényzet és a kultúrnövények 

ökológiai jellemzıi adják (MOHLER, 1996). Elsıdleges célja a termesztett növény növekedését 

segítı, a gyomnövény fejlıdését visszafogó hatás kifejtése (BERZSENYI, 2000). A termesztés 

során azokat a tényezıket kell érvényesíteni, amelyek növelik a kultúrnövény kompetícióját a 

gyomnövényekkel szemben. 

 

• A vetésforgó 

A vetésforgó feladata a talaj termékenységének fenntartása, szerkezetének javítása, az erózió 

és a defláció megakadályozása, a gyomnövények, kórokozók és kártevık elleni preventív védelem. 

A vetésforgó a gyomszabályozás legolcsóbb és leghatékonyabb módja (RADICS, 2001).  

Egy-egy terület gyomnövény-populációja évrıl-évre alkalmazkodik az agro-

ökoszisztémához. Ha a termesztett növényt változtatjuk, akkor az alkalmazott technológiai elemek 

mellett változnak az ökológiai feltételek is, ami a gyomnövényzet változását eredményezi. Ezáltal 

egyik faj relatív gyakorisága sem lesz kiemelkedı (HARTZLER és OWEN, 2003). 
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A vetésforgó kiszelektálja a termesztés rendszeréhez leginkább alkalmazkodott gyomokat, 

így bármely gyomfaj esélye arra, hogy dominánssá váljék minimális, mivel az agrotechnika és a 

kultúrnövények kompetitív hatása változik, elınyt adva bizonyos fajoknak és visszaszorítva 

másokat. Minél jobban eltérnek a kultúrnövények és agrotechnikai eljárásaik a vetésforgóban, annál 

kisebb az egyes gyomfajok lehetısége arra, hogy dominánssá váljanak. A különbözı karakterő 

növények rendszeres váltogatása, a lucerna, vöröshere termesztése, és a másodvetéső 

zöldtrágyanövények megakadályozzák az ellenálló gyomok mértéktelen felszaporodását, az 

egyoldalú gyomflóra-szelekciót (ÁNGYÁN és MENYHÉRT 1997). Ezt támasztják alá BARBERI 

és CASCIO (2001) eredményei is. 

 

• Növényfaj, fajta megválasztása 

A kultúrnövények jelentıs része rendelkezik olyan kompetitív tulajdonságokkal, amelyek 

felhasználhatók a gyomszabályozásban. A lassú fejlıdéső, kedvezıtlen térállású, keskenylevelő, 

alacsony állományokban a gyomnövények térfoglalásának nagyobb lehetısége van a gyors 

növekedéső, nagy, széles levélzető, jól borító fajokkal és fajtákkal szemben (LÁNSZKI, 1993).  

A magas, gyors növekedéső fajok, (pl. kukorica, cirok), a fényért való versengésben elınyt 

élveznek a késın kelı, lassú növekedéső, vagy árnyékra érzékeny gyomnövényekkel szemben. A 

kultúrnövény fajtája jelentıs befolyást gyakorol a gyomflórára, vagyis a gyomszabályozó képesség 

fontos fajtajellemzı (GROTEN, 1996). A termesztett kultúrnövény morfológiai és ökológiai 

jellemzıi is befolyásolhatják a gyomosodást. BENGA et al. (2001) a korán érı, gyors kezdeti 

fejlıdéső kukoricahibrideket jobb gyomelnyomónak találta, mint a késın érı, de lassú kezdeti 

fejlıdésőeket. Vagyis a gyomszabályozó képesség fontos fajtajellemzı. 

LEMERLE et al. (2001) az ıszi búza magas kompetíciós képességének eléréséhez a 

nagyfokú genetikai változatosságot tartja szükségesnek. 

 

• Vetésidı, vetıágy, állománysőrőség 

A termesztett növény vetésideje megszabja a növény optimális fejlıdési ritmusát. Túl korai, 

illetve túl késıi vetésnél a kultúrnövény fejlıdése vontatottá válik, ezáltal lehetıséget nyújtunk a 

gyomok fejlıdésének (RADICS, 2001). Eltérı idıpontokban a talajok gyommagkészlete és azok 

csírázási rátája is eltérı lehet (VITALOS és KARRER, 2008).  

A sőrő soros kultúrnövények (pl. gabonafélék, borsó) megnövelt vetımagmennyisége 

mérsékli a gyomok növekedését és növeli a kultúrnövény termését (BERZSENYI, 2000). 

Kukoricában végzett kísérletek szintén azt igazolják, hogy a nagyobb növénysőrőség növeli a 

kultúrnövény gyomokkal szembeni kompetitív képességét (TOLLENAAR et al.1994).  
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RYAN et al. (2010) vetésidıbeli eltérésrıl számol be az észak-amerikai ökológiai és 

konvencionális kukoricatermesztési gyakorlatban. A konvencionális kukorica korábban vethetı, 

amit a gyomszabályozási és a talajlakó kártevık elleni védekezési stratégiák különbségével 

magyaráz. 

 

• A köztes növények és takarónövények szerepe 

Ha két növény egymás mellett fejlıdik, akkor valószínő, hogy versenyeznek a környezeti 

erıforrásokért (VAN DER MEER, 1990). Ez a kölcsönös kompetíció felelıs egyes környezeti 

faktorok megváltozásáért, mint a tápanyag-, a vízkészlet és az árnyékolás mértéke (HARPER, 

1977). Ehhez hasonló versengés leginkább különbözı fajok egyedei között alakul ki, beleértve a 

kultúr- és gyomnövényzet közötti kapcsolatot.  

Számos tanulmány beszámol arról, hogy a köztes növényes társulások képesek csökkenteni 

a gyomnövények biomasszáját a köztes növények nélküli területekhez képest (FUJITA et al. 1992, 

GHANBARI-BONJAR és Lee, 2002, 2003, NÉMETH et al. 2003). Ezen növények alkalmazása a 

környezeti feltételek (legfıképp: fény, víz és tápanyag) jobb kihasználását teszi lehetıvé (FUKAI és 

TRENBATH, 1993). A zöldtrágyanövény megválasztásánál alkalmazkodni kell a terület talaj és 

klimatikus adottságaihoz (NÉMETH et al. 2003). 

Élı mulcs használata esetében a természetes gyompopulációt egy szabályozható 

takarónövénnyel helyettesítjük. Fontos, hogy az élı növénytakaró fajai ne legyenek konkurensei a 

kultúrnövénynek, ezért a takarónövények kompetíciós és allelopatikus hatását figyelembe kell venni 

a gyomszabályozás tervezésekor. A takarónövények a talaj felszínére jutó fény mennyiségének és 

minıségének csökkentése mellett a talaj nedvességtartalmára és hımérsékletére is hatnak, 

csökkentve, vagy megakadályozva a gyomnövények kelését. A takarónövényeknek két fı típusa 

van: az ıszi egyévesek és az élı mulcs (BERZSENYI, 2000). Fontos megemlíteni, hogy 

Magyarországon a csapadékviszonyok miatt a mulcsnövény a kultúrnövény növekedését gátolhatja. 

Az élı mulcs menedéket jelent herbivor rovarok számára (DIAZ, 1995), melyek nagy 

potenciállal bírnak a gyommagok károsításában (LANDIS et al. 2005). Az élı mulcsos takarás a 

szegélyen felszaporodó rovarpopulációnak a tábla belsejébe való betelepedését is elısegíti (Collins 

et al. 2002). 

 

• A termesztéstechnológia megválasztása 

Az alkalmazott termesztési technológia a kultúrnövény mellett a gyomnövényekre is hatást 

gyakorol. Ez által a gyomszabályozási eljárások optimális ideje is változhat, amit HALFORD et al. 

(2001) is alátámaszt. BARBERI et al (2008) szintén a helyes mővelési rendszer fontosságáról 

számol be. 
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• Tápanyag-utánpótlás 

A tápanyag-utánpótlás a termésátlagok növelésén túl befolyásolja a gyomnövényzet 

összetételét is. Például a nitrogén-koncentráció emelkedése a nitrofil gyomok felszaporodását 

okozhatja, mint a Chenopodium album, Atriplex patula, Stellaria media, Elymus repens valamint a 

Poa annua (HAAS-STREIBIG, 1982).  

Az ökológiai gazdálkodásban gyakori az istállótrágya használata. A kezeletlen istállótrágya 

potenciális gyomforrás lehet, mivel nagyon sok csírázóképes gyommagot tartalmaz (UJVÁROSI, 

1973). Az istállótrágya kezelését üzemi és biológiai okok indokolják. Az érlelés során a friss 

istállótrágya C:N aránya szőkebbé válik, a szalma elkorhad és sterilizálódik, és a gyommagok 

elvesztik csírázóképességüket (GALAMBOS, 2007). A szerves trágya nagy gyomosító hatása miatt 

alkalmazása esetén a vetésforgót úgy kell kialakítani, hogy abban a kapások, és a kaszált 

zöldtakarmányok aránya és üteme biztosítsa a gyompopuláció visszaszorítását (HUZSVAI et al. 

2002) 

A gyomnövények a kultúrnövények ellenfelei a tápanyagokért folytatott versengésben. 

MORRISH (1995) és AYENI et al. (1984) kimutatták, hogy a gyomnövények kétszer annyi 

tápanyagot képesek felvenni a talajból, mint a vizsgált kultúrnövények. Ezen tulajdonságuk 

erıteljesebb és mélyebbre hatoló, valamint a talajt finomabban átszövı gyökérzetükkel 

magyarázható. 

İszi kalászosokban a nitrogénkoncentráció tekinthetı a gyomnövény kompetíciót és a 

termésveszteséget befolyásoló legfontosabb tényezınek (REW et al. 1995; DHIMA és 

ELEFTHEROHORINOS, 2001; MAMOLOS és KALBURTJI, 2001). A növekvı 

nitrogénkoncentráció eltérı hatással lehet a gyom- és kultúrnövények szár-, illetve 

gyökérnövekedésére (BLACKSHAW et al. 2003). 

 

• Termesztett növény betakarításának ideje, tarlóápolás 

Elhúzódó betakarítás esetében a gyomok fölénıhetnek a kultúrának, megnehezítve ezzel a 

betakarítást. Tarlón a betakarítás után a levágott évelık új hajtásokat nevelnek. A T4-es gyomok 

konkurens hiányában erıteljesen csíráznak. Ha két termesztett növény között mővelés nélkül 

hagyjuk a területet, akkor hozzájárulhatunk a talaj gyommagkészletének feltöltéséhez, valamint a 

víz- és tápanyagkészlet apasztásához (RADICS, 2001). 

Csökkenthetı a tarlók gyommagkészlete, ha a betakarító gép a gyomnövények magjait a 

magtételbe juttatja. Ekkor a termény késıbbi fokozott tisztítása szükséges (NEMÉNYI, 1998). 

A nyár közepén betakarított kalászosok után lehetıség van a geofita gyomok 

visszaszorítására. Ez ökológiai gazdálkodásban mővelı eszközzel történhet (RADICS, 2001). 
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2.3.3. Gyomszabályozás mechanikai eszközökkel 

A mechanikai gyomszabályozás elınye, hogy a gyomirtási tevékenység mellett talajmővelés is 

történik. A mechanikai eljárások környezetkímélıbbek és gazdaságosabbak, mint a herbicidek 

alkalmazása (NEMÉNYI, 1998) 

 

• Talajmővelési rendszerek 

A talajmővelés célja a gyomok kártételének minimalizálása. A talajmővelés a következıképen 

hat a gyomokra: 

− feldarabolja, szétszakítja vagy kitépi azokat a talajból, ezáltal kiszáradásukat okozza 

(deszikkáció), 

− talajjal takarja a szöveteket (gátolja a fotoszintézist), 

− kimeríti a tápanyagkészleteket, csökkenti a talaj gyommag, valamint szaporító képlet 

tartalmát (BERZSENYI, 2000). 

Jelentıs eltérések mutatkoznak a szántásos, a szántás nélküli és a minimális mőveléső 

rendszerekben. Ezt támasztja alá TORRENSEN (1998) vizsgálati eredménye, melyben talajmaró 

használata esetében nıtt a gyomnövények száma és a talaj gyommagkészlete 18 cm-es mélységben. 

Hasonlóképen BIRKÁS et al. (2002) a szántásos alapmővelést elınyösnek, míg a szántás 

nélküli tárcsás alapmővelést hátrányosnak értékelik a gyomirtás szempontjából. BERZSENYI 

(2000) összegzése szerint a redukált talajmővelési rendszerekben az egyéves egyszikő és az évelı 

fajok felszaporodása várható, míg az egyéves kétszikőek visszaszorulnak, vagy nem reagálnak. 

Ebben az általánosításban kivételt képeznek a Chenopodium fajok, mivel úgy tőnik, hogy ezek a 

gyomnövények túlélnek minden talajmővelési rendszert. A talajmővelés egyéb, speciálisan évelı 

(G1, G3) fajok esetében alkalmazható módszere a talajba fojtás és a kimerítés (VINCZE, 2001). 

A talajmővelési rendszerek nemcsak a gyomnövényekre, hanem a gyomnövények talajban élı 

magparazitáira is hatással vannak. Ezen természetes ellenségek, mint a parazita gombák, 

gyökérbaktériumok, rovarok vagy fonálférgek elıfordulásának elısegítése érdekében célszerő 

„biológiai konzervációs” stratégiát alkalmazni (RAO, 2000, NORRIS, 2007). 

 

• İszi mélyszántás 

Gyomszabályozási szempontból, e mechanikai mőveletnek elsısorban a mélyen gyökerezı 

évelı gyomfajokkal fertızött területeken (pl. Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Equisetum 

spp.) van nagy jelentısége (BERZSENYI, 2000, VINCZE, 2001).  

A szántásos alapmővelésnek szerepe lehet még a kikelt T1 és T2 fajok, esetenként a T4 

fajok gyérítésében is, a mővelés idejétıl függıen (VINCZE, 2001).  
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A szántás hatással van a gyomnövények egyes természetes ellenségeire. A szántás csökkenti 

a gyomokkal táplálkozó futóbogarak elıfordulását (HOLLAND, 2004), míg a szántás nélküli 

„minimum tillage” rendszerek hatására nı a talajban élı gerinctelen természetes ellenségek 

populációja (HOLLAND, 2004, KROMP, 1999). A futóbogarak és hangyák okozta 

gyommagkárosítás nagyobb mértékő „no-tillage” rendszerben, mint konvencionálisban (BRUST és 

HOUSE, 1988, BARAIBAR et al. 2009). Mind emellett, a „no-tillage” rendszerek elınyös 

tulajdonságait szembe kell állítani a szántás pozitív hatásával a gyomnövényzet elnyomásában és a 

gyomok eltemetésében. 

 

• Kézi kapálás, gyomlálás 

A kézi kapálás a gyomszabályozás legegyszerőbb módja, de idıigényesebb és drágább, mint 

a szabályozás egyéb módszerei. Nagyüzemi körülmények között nincs létjogosultsága, azonban 

jelentıs lehet az értékes kultúrákban és a kísérleti területeken. Az ökológiai gazdálkodásban a 

termesztés számára veszélyes gyomnövények szórványos megjelenésekor, pl. Cirsium arvense, 

Ambrosia artemisiifolia, szintén végeznek kézi kapálást (FEJİS et al. 2003). 

A sorközök többszöri kapálása hatékony az egyéves gyomnövények visszaszorítására, de 

tarackos gyomnövények jelenléte esetében a szaporítóképletek feldarabolása a gyomnövények 

borításának növekedésével jár (GÁL et al. 2006). 

A gyomlálásnak veszélyes gyomok szórványos megjelenésekor, valamint különösen értékes 

kultúrákban, vagy kísérleti körülmények között lehet jelentısége (BERZSENYI, 2000). 

 

• Kaszálás 

A kaszálásnak a ruderális területeken, a rét-, és legelıgazdálkodásban, valamint a 

szántóföldi növénytermesztésben a takarmánynövényeknél van jelentısége, de ritkábban az 

ültetvényekben is alkalmazzák. A kaszálás még a magképzés elıtt távolítja el a gyomnövények 

hajtásait, valamint kimeríti az évelık talajfelszín alatti tápanyagtartalékait. Mivel a legtöbb gyomfaj 

életképes magot hoz a megtermékenyítést követıen egy héten belül, így a kaszálást a virágzat 

megjelenése elıtt célszerő elvégezni (BERZSENYI, 2000).  

Az évelı gyomfajok a kaszálást követıen újra kihajtanak, mely hajtások a talajfelszín alatt 

raktározott tápanyagokból fejlıdnek. A megfelelı gyakorisággal végzett kaszálás a tápanyagtartalék 

kimerüléséhez, végül a növény pusztulásához vezethet. 

Kaszálással nem szabályozhatók a tılevélrózsát fejlesztı fajok (pl. Taraxacum officinale, 

Bellis perennis), több főféle (pl. Cynodon dactylon, Digitaria sanguinalis), valamint azok a 

gyomnövények, melyek virágzata a talajfelszín közelében helyezkedik el (BERZSENYI, 2000). 

 



 29 

• Talajtakarás 

A talajtakarás az élı mulcs használata mellett (2.3.2 fejezet) történhet természetes eredető 

takaróanyagokkal, mint a papír, vagy a mulcs, illetve mesterséges anyagokkal, mint a fólia.  

A nem élı takaróanyagok használatának elsısorban kertészeti kultúrákban van alapja, mert 

nagy a kézi munkaigénye. Papírtakaró használata esetén az egész tenyészidıszakban gyommentesen 

tartható a terület. A tenyészidı végén a papírtakaró bedolgozható a talajba, ahol 

környezetszennyezés nélkül lebomlik, ezáltal ökológiai gazdálkodásban is használható (RADICS, 

2001). PUSZTAI et al. (2007) a papírtakarás mellett a fekete fóliás takarást is eredményesnek tartja 

a paradicsom gyomszabályozására, de sem a komposztot, sem a pillangós kaszálékot nem javasolja, 

mint takaró anyagot. 

 

• Kultivátor 

A kultivátorok a talaj lazítása és porhanyítása mellett gyomirtást is végeznek (SZÜLE, 

1998). A kultivátor gyomirtó hatása jól érvényesül az egyéves, bojtos gyökerő gyomnövényekre, 

valamint a fiatal, fejlıdésben lévı gyomokra. A kifejlett gyökértarackos gyomokat (Cirsium, Rubus, 

Convolvulus) nem irtja, legfeljebb fejlıdésükben visszaveti. A G1-es gyomokat viszont 

eredményesen pusztítja, mivel a mővelı eszköz az oldalirányban kúszó gyökereket a talajból 

kifésüli, anélkül, hogy jelentıs mértékben felaprózná azokat (RADICS, 2001). 

A sorközmővelı kultivátorok a szélesebb sortávolságra vetett növények gyomirtására és 

ápolására szolgálnak (SZÜLE, 1998). A sorközmővelı kultivátorok általában 5-10 cm mélységben 

mővelik meg a talajt a kultúrnövény megsértése nélkül. Káros hatásuk lehet, hogy alkalmazásuk 

során eltemethetik a fiatal kultúrnövényeket. Ugyanakkor, ha a kultúrnövény kicsi és a kultivátoron 

védı lemez található, akkor akár 2,5 cm-re is megközelíthetıek a sorok (MELANDER és 

HARVING, 1997). GÁL et al. (2006) átlagos, és csapadékos években a kétszeri kultivátorozást 

hatékonyabbnak találta a gyomkefe alkalmazásánál. Az alkalmazás ideje a kultivátor esetében 

szálesebb határok között változtatható. 

Töltögetı kapás kultivátorral a korai fejlıdési szakaszában lévı Ambrosia artemisiifolia 

visszaszorítható. A töltögetés napraforgóban mindaddig elvégezhetı, amíg a mővelı gép kárt nem okoz 

a kultúrnövény állományában. A gyenge, vagy közepes mértékben elıforduló, 6-8 leveles parlagfő ellen 

a töltögetés szintén hatékonyan lehet védekezni. Ekkor fontos, hogy a napraforgó növénymagassága 

lényegesen haladja meg a parlagfő magasságát (PÁLI et al. 2007). 

 

• Talajmaró 

Használata elısegíti a gyomok felszaporodását. A talajmarók használata során általában 

sekély mővelés történik, és kisebb a gyommag leforgató hatása, mint a szántásnak (MOHLER, 
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1993). A talajmaró használata vetett kultúrában a sorközök ápolását is szolgálhatja. Ekkor a 

tenyészidıszak alatt többször is használható (RYAN et al. 2010). 

 

• Gyomféső 

A kalászos kultúrákban a sorközök gyomtalanítására a gyomfésők jól alkalmazhatóak 

(NEMÉNYI, 1998). A gyomfésőt elsısorban a sőrő állományú kultúrákban használják, de kapás 

kultúrákban is eredményes kelés elıtti és kelés utáni kezelésekre egyaránt (LÁSZLÓ, 2000). 

BLAIR et al. (2002) ıszi búzában a gyomféső használatát vegyszeres védekezéssel 

kombinálták, így hatékonyabb és költségtakarékosabb eredményt kaptak, mint ha csak herbiciddel 

kezelték volna a területet. PÁLI et al. (2006) alapján kijelenthetı, hogy tavaszi árpában, zabban és 

olajretekben végzett egyszeri gyomfésőzés lényegesen lecsökkenti a gyomnövények egyedszámát 

és hatással van a gyomnövények dominancia sorrendjére. 

 

• Gyomkefe 

A gyomkefe egy, a talaj felszíne felett forgó mőanyag kefe. A vízszintes tengelyen a 

sorokkal párhuzamosan forgó típus használata során kitépi a kis gyomnövényeket, míg a 

nagyobbakat elvágja (PEDERSEN, 1990).  

A vízszintes tengelyő úgynevezett tányérkeféket a sorközökben alkalmazzák, és elsısorban 

a kúszó gyomfajok ellen hatékonyak (NEMÉNYI, 1998). A gyomkefék másik típusa függıleges 

tengellyel rendszerint a sorok két oldalán halad egy-egy ellenkezı irányban forgó kefével. Ezt a 

típust használták például hagymában, ahol a soroktól 1,5 cm-re is eltávolította a gyomnövényeket a 

kultúrnövény károsítása nélkül (MELANDER, 1997, 1998). FOGELBERG és DOCK-

GUSTAVSSON (1998, 1999) szerint 2-4 leveles sárgarépában hasonlóan eredményesen 

használható kelı gyomnövények ellen. A gyomkefe használata elsısorban száraz években lehet 

hatásosabb a sorközök kultivátorozásánál (GÁL et al. 2006). 

 

• Fogasok, boronák, gyomlálók 

Kelıfélben lévı gyomok irtására használhatóak talajmővelı gépek, mint a háló- és 

forgóboronák (SZÜLE, 1998), lengı- és fogasboronák, csillagkerekek, küllıskapák, rugós fogú 

küllıskapák (NEMÉNYI, 1998), melyek a talaj felsı rétegének mozgatása során kisodorják a 

csíranövényeket. A gyomszabályozás szintén eredményesen (89-99 %) végezhetı el újjas és torziós 

gyomlálók segítségével (RIEMENS et al. 2007, VAN DER WEIDE et al. 2008). 

A mechanikai eszközök használatát célravezetı más technológiai lehetıségekkel 

kombinálni. A mechanikai sorközmővelés és a célzott vegyszerhasználat a technológia fejlıdésének 

elengedhetetlen része (BLAIR et al. 2002). 
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2.3.4. Gyomszabályozás fizikai eszközökkel 

A fizikai gyomszabályozási eszközök használata elsısorban kertészeti kultúrákban releváns 

magas fajlagos költségük miatt. 

 

• Hıkezelés 

Alkalmazása során a sejtfalak sérülnek, ezért néhány napon belül a gyomok kiszáradnak. A 

módszer elınye, hogy használata során nem bolygatjuk a talajfelszínt, így nem segítjük elı újabb 

gyomok csírázását. Hátránya nagy energiaigénye (RADICS, 2001). 

Spenótban és sárgarépában végzett vizsgálatok során megállapították, hogy a többszöri 

perzselés alkalmazásával jobban irthatóak a gyomnövények, mint konvencionális módszerek 

alkalmazásával, mechanikai módszerekkel (PERUZZI et al. 2004, 2007, FONTANELLI et al. 

2008). BLEEKER et al. (2004) a perzselés elınyérıl számolnak be a mechanikai módszerekkel 

szemben hagymában. Ugyanakkor javasolják a módszerek kombinálását a hatásfok javítása 

érdekében. GÁL et al. (2006) a gyomperzselést rövidtávon eredményesnek itéli meg, de hosszútávú 

hatása nem érezhetı. 

A szintén propán-bután gázzal mőködtetett infravörös sugárzó használatával hatékonyabb 

gyomirtás érhetı el, mint a közvetlen lángolással, mivel magasabb hımérsékletet biztosít 

(ASCARD, 1998). Használata elsı sorban alacsony (1,5-2,5 km/h) haladási sebesség mellett 

eredményes, de ennél gyorsabb (3,5 km/h) tempóban alkalmazva is hatásos több gyomfaj 

(Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Persicaria maculata) visszaszorítására. 

Energiaigénye alacsonyabb, mint a lángolásnak (ASTATKIE et al. 2007). 

 

• Talajgızölés 

A kultúrnövény kelése elıtti talajgızölés használatával megakadályozható a gyomnövények 

magjainak csírázása. Herbicidmentes mővelés esetében jó lehetıség a gyomnövények 

visszaszorítására ott, ahol a kézi gyomlálás nem kivitelezhetı. A gyomok hıtőrésében kisebb 

eltérések mutatkoznak. Például a Capsella bursa-pastoris 70°C-on, a Chenopodium album 65°C-on, 

a Tripleurospermum inodorum, Polygonum spp. és a pázsitfőféle fajok többsége 60°C-on, Lolium 

spp. és az olajrepce 75°C-on válik csíraképtelenné. A módszer alkalmazása költséges, 85-90°C-os 

hımérséklet mellett 350 l/ha üzemanyagot igények (MELANDER et al. 2002). A talajgızölés a 

gyommagok mellett a talajéletre is degradáló hatást fejthet ki. 
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2.3.5. Gyomszabályozás biológiai eszközökkel 

A gyomoknak, mint minden növényfajnak vannak állati károsítói és kórokozói. Minden 

növény élettérként szolgál rovar-, atka-, fonálféreg-, gomba-, baktérium-, vagy vírusfajoknak 

(HARPER, 1977). Biológiai védekezés során a célnövény ellen a növény természetes ellenségét 

használjuk fel. Ez történhet a már jelen lévı hasznos szervezetek kedvezıbb helyzetbe hozásával és 

felszaporításával, vagy úgy, hogy a gyomnövény kórokozóját vagy kártevıjét, mint bioágenst 

használjuk fel arra, hogy a gyompopulációt az ökonómiai kártétel szintje alá csökkentsük 

(SCHWARCZINGER és POLGÁR, 1999).  

Ennél tágabb értelmezést javasol NÉMETH és DORNERNÉ (2002). Minden olyan eljárást 

biológiai gyomszabályozásnak tekint, amikor valamely élılény (rovarok, gombák, baktériumok, 

egyéb élı szervezetek és növények) aktívan vagy passzívan (az általuk termelt anyagok hatásával) 

elpusztítja a gyomnövényeket, vagy fejlıdésükben, csírázásukban gátolja azokat. Értelmezésük 

szerint a biológiai gyomszabályozás keretei közé sorolják az allelopátia és a kompetíció hatását is. 

A talajmővelés mértéke jelentıs hatással van a talajban élı, és a gyommagokat károsító 

gerinctelenen szervezetek (pl.: kórokozó gombák, gyökérbaktériumok, rovarok és fonálférgek) 

elıfordulására. Hasonlóan összhang szükséges a mővelés minden eleme között, ha a biológiai 

gyomszabályozás során az a célunk, hogy fenntartsuk a jelen lévı természetes ellenségek szintjét, 

mivel a mővelés minden eleme hatást fejt ki ezekre a szervezetekre. 

A bioágens a gyom szelektált, természetes ellensége, amely természetes adottságánál fogva 

csökkenti a gyomnövény növekedését, magprodukcióját, vagy akár a növény teljes pusztulását is 

okozza. Mivel nem lehet cél egy adott gyomfaj teljes kiirtása, ezért helyesebb biológiai 

gyomszabályozásról beszélni (FISCHL et al. 1996). 

A gyomnövények elleni biológiai védekezéssel kapcsolatos eddigi kutatások fıleg a 

fajspecifikus gombákra (mikoherbicid), valamint a sziklevelet és lombokat károsító rovarokra és 

atkákra helyezték a hangsúlyt (VAJNA, 1993, HÓDINÉ és ILOVAI, 1996). A mikoherbicidek 

használata esetén felszaporítják a betelepített vagy ıshonos kórokozó gombákat, és azzal egyszerre 

kezelik a gyomállományt. A kémiai herbicidekhez hasonlóan kipermetezik az inokulumot, amely 

megfertızi, majd elpusztítja a gyomnövényeket. Az elsı mikoherbicidek DeVine és Collego néven 

az 1980-as évek elején kerültek forgalomba az észak-amerikai kontinensen (AULD és MORIN 

1995). ZHANG és WATSON (2000) Echinochloa fajok ellen javasolja az Exserohilum monoceras 

gombát, melyrıl kimutatták, hogy két biológiailag aktív toxint is termel. HOAGLAND et al. (2007) 

Myrothecium verrucaria gombát alkalmaztak Pueraria lobata ellen. Ugyanakkor paradicsomban jó 

hatással bír a Myrothecium verrucaria gomba Portulaca oleraceae, Trianthema portulacastrum, 

Euphorbia supina és Euphorbia maculata ellen (BOYETTE et al. 2007). Több gomba együttes 

alkalmazása esetében számolni kell azok interakciójával is (MITCHELL et al. 2008). 
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Számos rovar- és atkafajt teszteltek gyomnövények ellen. Csehországban Rumex fajok ellen 

juttattak ki ormányosbogarakat (Apion) és poloskákat (Coreus) (JURSIK et al. 2008). A Convolvulus 

arvensis ellen hatékonynak bizonyult az Aceria malherbae nevő gubacsatka (Berzsenyi, 1995). A 

Zygogramma suturalis és a Z. bicolorata levélbogarakkal több helyen jelentıs sikereket értek el, 

parlagfő és egyéb fészkes virágzatú gyomnövények ellen (NABUM és MANDAL 2008, TESHLER 

et al. 1998, MACELJSKI 2003, MOSKALENKO 2002). Magyarországon a Smicronyx 

jungermanniae (aranka ormányos) hatékonyan csökkentheti a Cuscuta populációk (C. campestris, C. 

epilinum, C. trifolii) életképességét (HORVÁTH, 1987, 1990). Bulgáriában rovarok mellett 

atkafajokat is felhasználtak Dipsacus fajok elleni védekezésben (HARIZANOVA 2006).  

Más hazai kutatások szerint a természetes ellenségekkel végzett biológiai védekezés hatékony 

lehet a parlagfő (BOHÁR és VAJNA 1996, KISS 2007, RIPKA és KISS 2007, KISS et al. 2008), az 

átoktövis (MIKULÁS et al. 1997), a csattanómaszlag (BÉRES et al. 1998), az aprószulák (HÓDINÉ 

és ILOVAI 1996) és a tyúkhúr (FISCHL és BÉRES 1995, FISCHL et al. 1996) ellen. 

A biológiai gyomszabályozásnak olyan területeken lehet nagy jelentısége, ahol a herbicidek 

valamilyen okból nem alkalmazhatóak (pl. természetvédelmi területek, ökológiai gazdálkodás, lakott 

területek, élıvizek környéke stb.), illetve amikor egyetlen gyomnövény elleni védekezés is eredményt 

jelent. Ezek az alábbiak lehetnek (NÉMETH és DORNERNÉ 2002): élısködı növények (Orobanche 

sp., Cuscuta sp.,), allergiát okozó növények (Ambrosia artemisiifolia, Cannabis sativa), szúrós 

növények (Cenchrus pauciflorus, Ononis spinosa), a termesztést és forgalmazást korlátozó növények 

(Cuscuta sp., Rumex sp.), egyes kultúrákban nehezen irtható gyomnövények (Galium aparine, Datura 

stramonium). 

Az élı szervezetek biológiai védekezésben való felhasználásakor alapelv, hogy a károsítók 

szők gazdanövénykörrel rendelkezzenek. Így azonban a védekezés csak néhány gyomfajjal szemben 

lehet eredményes. NÉMETH (2000) vitatja a biológiai gyomszabályozás ezen alapelvét, és 

elképzelhetınek tart olyan eljárást is – a totális herbicidekhez hasonlóan –, amikor a károsító széles 

hatásspektrumú, és csak a termesztett növényre szelektív. Amennyiben a biológiai védekezés terén 

nem sikerül számtalan gyomfaj ellen egyszerre védekezni, ez a módszer sohasem lesz jelentıs a 

gyomszabályozásban. 

A biológiai szabályozás további tényezıihez tartoznak még a nematódák, a növényevı halak, 

és mint a szelektív legeltetés haszonállatai: a juhok (BERZSENYI, 2000).  

A talajban lévı gyommagok mennyiségének csökkentése a talajban élı állatok és 

mikroorganizmusok segítségével szintén a biológiai gyomszabályozás céljaként szerepel. Cirokban 

végzett kísérletekben Fusarium isolátumokat használtak Striga hermonthica ellen (ZAHRAN et al. 

2008). SHEARIN et al. (2008) a takaró növények hatását vizsgálták egy gyommagokat károsító 

rovarra (Harpalus rufipes). 



 34 

A biológiai gyomszabályozás eszköztárába sorolhatók a növényi kivonatok is, mint 

allelopatikus anyagok, melyek iránt növekvı tudományos érdeklıdés tapasztalható (HAAKANSSON 

2003). A növényi szövetekben jelenlévı allelopatikus vegyületek felszabadulása többféle módon 

történhet: párolgással, gyökér általi kiválasztással, kimosódással, illetve a növényi maradványok 

elbomlásával. Ezek a vegyületek gátló, vagy serkentı hatással vannak más növények csírázására, 

fejlıdésére: ez a tulajdonságuk használható fel a gyomnövények elleni védekezésben. Számos 

növénybıl származtatható ilyen biológiailag aktív vegyület (SOLYMOSI, 1998a, 1998b). A felismert 

allelokemikáliák vizsgálata során kiderült, hogy az allelokemikáliák szerkezete és aktivitása között 

szoros összefüggés van (YATAGI, 2008). A kultúrnövény is rendelkezhet allelopatikus 

tulajdonságokkal (JENSEN et al. 2008). MUELLER-SCHAERER et al. (2004) akár az inváziós fajok 

alkalmazását is lehetıségnek tekintik a gyomszabályozásban, kihasználva gyors adaptálódó 

képességüket. 

A biológiai gyomszabályozás speciális formája a bioherbicidek alkalmazása. Az olyan 

herbicideket, amelyek hatóanyaga élı organizmus és nem tartalmaznak szintetikusan elıállított alkotó 

elemeket bioherbicideknek nevezzük (CRUMP et al. 1999). 

Magyarországon nincs engedélyezett bioherbicid, ugyanakkor világszerte számos ilyen 

készítményt használnak - elsısorban ökológiai gazdálkodásban. Ezen készítmények kis hatásúak, 

ezért relatíve nagy mennyiségben kell alkalmazni ıket, mintegy elárasztva a bioágenssel a 

gyomirtandó területet (SCHWARCZINGER és POLGÁR 1999), e mellett nem szelektívek a 

gyomnövényekre (DAYAN és DUKE, 2009). McDADE és CHRISTIANS (2000) 300g/m2 (3 t/ha) 

mennyiségben alkalmaztak kukorica glutén lisztet (Corn gluten meal, CGM), mellyel 26%-os 

gyomnövényborítás csökkenést értek el. A búza gluténnek (Wheat gluten meal, WGM) csak a csírázó 

és fiatal növényekre van hatása (GOUGH és CARLSTROM, 1999). Ezen anyagok gyakorlati 

alkalmazása nagy fajlagos igényük és kis hatásuk miatt nem terjedt el. 

Az ecetsav egyaránt eredményesen alkalmazható magról kelı pázsitfüvek (Avena barbata 

kivételével) (YOUNG, 2004) és vízi gyomnövények (Hydrilla verticillata, Stuckenia pectinatus) ellen 

(SPENCER és KSANDER, 1998, ANDERSON, 2007), emellett nem gyakorol hosszú távú negatív 

hatást a talaj mikroorganizmusaira (MALKOMES, 2005). Természetes olajok közül számos 

hatóanyag, mint a fenyıolaj (YOUNG, 2004), szegfőszegolaj (TWORKOSKI, 2002), citromcirokolaj 

(Lemon-grass) (ZAMUREENKO, 1981), citromolaj (citronella) (CLAY et al. 2005) alkalmazása volt 

eredményes. 

A biológiai módszerek alkalmazásánál is fontos, hogy kombináljuk más gyomszabályozási 

eljárásokkal. TEI és PANNACCI (2005) a megfelelı fizikai, mechanikai, biológiai és kémiai 

módszerek integrálását tekinti a gyomnövények denzitásának csökkentésére a legmegfelelıbbnek.  
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

3.1. A kutatómunka során végzett vizsgálatok 

1. Az ökológiai és a konvencionális gazdaság különbözı kultúráiban a gyomosodás értékelése: 

- a megjelent gyomfajok meghatározása, 

- a gyomborítás %-os felmérése, 

- a gyomfajszám megállapítása. 

 

2. A különbözı idıpontokban végzett gyomfelvételezések adatainak táblánkénti összesítése, 

elemzése. 

 

3. A két eltérı gazdálkodási rendszer és a gyomosság összefüggésének vizsgálata: 

- összehasonlító statisztikai vizsgálatok elvégzése, 

- szomszédos táblák összehasonlítása gyomnövény diverzitás alapján. 

 

4. A vizsgálati eredményekbıl levonható, a gyakorlat számára is használható következtetések és 

javaslatok megállapítása. 

3.1.1. A kutatómunka körülményei 

Részletes kutatómunkát elsısorban a Fehér-Körös térségében található Körös-Maros 

Biofarm Kft gyulai kukorica, napraforgó, tönkölybúza, borsós-búza, lucerna és gyep területein, 

valamint a szomszédságában fekvı, konvencionális mőveléső magángazdaság ıszi búza, kukorica 

és napraforgó területein folytattam. Ezen kívül a biofarm több, Békés megyei területét is vizsgáltam 

(Nagygyanté-Mezıgyán, Mezıgyán). Dolgozatomban a Gyula térségében 2007-2009 között 

tönköly- és ıszi búzában, illetve kukoricában végzett vizsgálataim eredményeit mutatom be 

(6. ábra). 

3.2. A vizsgált területek bemutatása 

Kísérleteimet a gyulai Körös-Maros Biofarm Kft. húsz táblájában folytattam. Összehasonlítás 

céljából felvételezéseim ezenfelül mindhárom évben kiterjesztettem a közeli, konvencionális 

mőveléső magángazdaság ıszi búza és kukorica tábláira is. 

Az ökológiai gazdaság összesen 2030 hektáron gazdálkodik. Fı profilja az ökológiai 

minısítéső tej termelése. A növénytermesztési ágazat szerkezetét befolyásolja, hogy nagy arányban 

vannak a vetésforgóban tömegtakarmányok. A szántók összes területe 1489 hektár. Termesztett 
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növényeik a kalászosok, mint alakor, tönkebúza és tönkölybúza (201 ha), áru- és silókukorica 

(392 ha), ipari növények (napraforgó és szója, 57 ha), pillangós szálastakarmányok (lucerna és 

vöröshere, 391 ha), takarmányborsó (363 ha), takarmánynövények (takarmányfő és zabos bükköny, 

85 ha) és másodvetésként a mustár (73 ha). A gazdaság ezen felül gyepterülettel is rendelkezik 

(541 hektár) (KÖRÖS-MAROS BIOFARM, 2010). 

Az ökológiai gazdaság nagy gondot fordít a szántók gyommentesítésére és megfelelıen 

állátott gyomszabályozó gépekkel minden kultúra esetében (2. táblázat). A saját területen fogott 

vetımag gyommentesítését öko-gabonatisztító berendezéssel végzik. 

 

 

6. ábra: A vizsgálati helyszín elhelyezkedése 

 
2. táblázat: A Körös-Maros Biofarm kft gyomszabályozó gépparkja (KÖRÖS-MAROS 
BIOFARM, 2009) 

Gyomszabályozó gép 

Jellege Típusa Munkaszélesség (m) Darabszám 

Gyomféső Regent Ökostar 1200 12,0 2 

Sorközmővelı kultivátor KSMK-6 4,5 3 

Szántóföldi kultivátor nem ismert 4,0 3 

Precíziós kultivátor  Garford Robocrop 4,5 1 

Küllöskapa Moro MR6FH 4,5 1 

Rotációs sorközmővelı Badalini MC6 4,5 1 

Rotációs kapa adapter 
sorközmőveléshez 

nem ismert 3,0 1 

Szárzúzó Szolnoki M-1421 3,0 1 

 

Fehér-Körös 
térsége 
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3.2.1. A terület agroökológiai jellemzıi 

A gazdaság Békés megyében helyezkedik el a Fehér-Körös és a Fekete-Körös által határolt 

területeken. Gyula hazánk egyik legmélyebben fekvı területén, 87-88 m tengerszint feletti 

magasságban fekszik. Éghajlatában a szárazföldi hatások vannak túlsúlyban, melyet elsısorban a 

hımérsékleti szélsıségek jellemeznek, de idıszakosan mediterrán és óceáni hatások is 

érvényesülnek, a napfénytartam évi összege megközelíti a 2400 órát. A csapadékösszeg 550 mm/év 

(GYULA VÁROS, 1999). 

A térségben az évi középhımérséklet 10,6 °C. A tenyészidıszak alatti hıösszeg 

Magyarországon itt a legnagyobb, 3300 °C feletti. A napi középhımérséklet 197-200 napon keresztül 

(ápr. 8-10 és okt. 24-25 között) meghaladja a 10 °C-ot. Április 10-e körül megszőnnek a tavaszi 

fagyok, az ıszi fagyok pedig október 24-e körül jelentkeznek elıször. Ez évente 197 nap körüli 

fagymentes idıszakot jelent. A legmagasabb nyári hımérsékletek sokévi átlaga 34,6-34,8 °C, a 

legalacsonyabb téli hımérsékletek átlaga -17,0 °C. A hıségnapok és a téli napok száma egyaránt 30-

35 nap. A tenyészidıszakban 300-350 mm csapadék valószínő. A hótakarós napok átlagos évi száma 

30-31, az átlagos maximális hóvastagság 18 cm. Fontos megjegyezni, hogy a térség éghajlatában a 

szélsıségekre való hajlam az utóbbi két évtizedben erısödött. Ez elsısorban a nagyon rapszodikus 

csapadék-eloszlásban nyilvánul meg, mind egy éven belül, mind különbözı években. Tíz egymást 

követı évbıl legalább 3-4-ben számítanunk kell aszályra, vagy extrém mennyiségő csapadékra, és az 

egyszerre lehulló csapadék is lehet nagy mennyiségő, akár 50-60 mm is. A csapadékosabb években 

700 mm feletti, az aszályosokban 400 mm alatti évi csapadék hullik (BÉKÉS VÁROS, 2003).  

 

3. táblázat. Az ökológiai gazdaság vizsgálatba vont tábláinak talajvizsgálati eredményei 
(KÖRÖS-MAROS BIOFARM, 2007) 

Vizsgált paraméter 
Mérték-
egység 

Vizsgálati eredmények 
átlaga 

Vizsgálati eredmények 
minimuma és maximuma 

Vízoldható összes só % m/m 0,06 0,02-0,09 

Kálciumkarbonát 
(CaCO3) 

% m/m 0,10 0,00-2,00 

Humusz % m/m 3,00 2,19-4,51 

Foszforpentoxid (P2O5) mg/kg 259 44-1018 

Káliumoxid 
(K2O) 

mg/kg 408 172-1101 

Nitrát+nitrit-nitrogén 
(NO3

-+NO2
--N) 

mg/kg 20,50 0,72-287,00 
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A dolgozatomban vizsgált terület talajai jellemzıen kötöttek. Arany-féle kötöttségi számuk 

többségében 50 feletti, de eltérések tapasztalhatóak a táblák között. Értékük 37 és 65 között 

változik, így azok vályog, agyagos vályog, agyag és nehézagyag kategóriákba sorolhatóak. 

Kémhatásuk enyhén savas, melynek mért pH értéke 4,37 és 6,78 (átlagosan 5,38) között volt. Az 

ökológiai gazdaságban elvégzett talajvizsgálatok további eredményeit a 3. táblázat foglalja össze. A 

vizsgált területre vonatkozó csapadékadatokat a 7. ábra szemlélteti. 
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7. ábra. A hullott csapadék mennyisége 2006. augusztus és 2009. december között 

(KÖRÖS-MAROS BIOFARM, 2006, 2007, 2008, 2009) 

3.2.2. Vizsgált táblák bemutatása 

A vizsgált táblák száma az ökológiai gazdaságban 2007-ben hét (négy tönkölybúza és három 

kukorica), 2008-ban kilenc (négy tönkölybúza és öt kukorica) és 2009-ben tíz (négy tönkölybúza és hat 

kukorica) volt. Konvencionális gazdálkodásban 2007-ben és 2008-ban egyaránt egy-egy, 2009-ben két-

két ıszi búza és kukoricatáblát vizsgáltam. A vizsgált táblákat és azok elıveteményét a 4. és 5. 

táblázatok mutatják be. 
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4. táblázat: Ökológiai mővelés alatt álló táblák kultúrnövényei a vizsgálati és az azt megelızı 
években. 

Gazdálkodási 
szezon 

 

Tábla jele 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

ÖKO 01 tönkölybúza kukorica*   

ÖKO 02 tönkölybúza kukorica*   

ÖKO 03 lucerna kukorica*   

ÖKO 04 tönkölybúza kukorica** tönkölybúza** kukorica* 

ÖKO 05 kukorica tönkölybúza** kukorica*  

ÖKO 06 kukorica tönkölybúza*   

ÖKO 07 kukorica tönkölybúza* borsós búza kukorica* 

ÖKO 08  tönkölybúza kukorica*  

ÖKO 09  tönkölybúza kukorica*  

ÖKO 10  tönkölybúza kukorica*  

ÖKO 11  lucerna kukorica**  

ÖKO 12  borsós búza tönkölybúza* kukorica** 

ÖKO 13  borsós búza tönkölybúza*  

ÖKO 14  borsós búza tönkölybúza* kukorica* 

ÖKO 15   borsós búza kukorica* 

ÖKO 16   borsós búza kukorica* 

ÖKO 17   borsós búza tönkölybúza* 

ÖKO 18   borsós búza tönkölybúza** 

ÖKO 19   kukorica tönkölybúza* 

ÖKO 20   kukorica tönkölybúza* 

* statisztikai összehasonlításban részt vett tábla (ld.: 3.3.2 fejezet) 
** statisztikai és diverzitási összehasonlításban részt vett tábla (ld.: 3.3.2 és 3.3.3 fejezetek) 
 
5. táblázat: Konvencionális mővelés alatt álló táblák kultúrnövényei a vizsgálati és az azt 
megelızı években. 

Gazdálkodási 
szezon 

 

Tábla jele 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

KONV 01 ıszi búza kukorica** ıszi árpa kukorica** 

KONV 02 kukorica ıszi búza** napraforgó ıszi búza* 

KONV 03  napraforgó kukorica**  

KONV 04  kukorica ıszi búza**  

KONV 05   ıszi búza kukorica* 

KONV 06   napraforgó ıszi búza** 

* statisztikai összehasonlításban részt vett tábla (ld.: 3.3.2 fejezet) 
** statisztikai és diverzitási összehasonlításban részt vett tábla (ld.: 3.3.2 és 3.3.3 fejezetek) 
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3.2.3. Gyomszabályozási mőveletek a vizsgált kukorica kultúrában 

Az ökológiai gazdaságban a gyomnövények visszaszorítására agrotechnikai és mechanikai 

módszereket használtak. A gyomszabályozás szempontjából fontosnak tartják a vetésforgót és a 

talajmővelést. 

A mechanikai eszközök közül a gyomfésőt és a sorközmővelı kultivátort alkalmazzák. A 

gyomfésőt a kezdeti idıszakban használják, melyet a késıbbiekben sorközmővelı kultivátor vált fel. 

Emellett szükség volt néhány táblában kézi kapálás elvégzésére is (6. táblázat). 

 

6. táblázat: Ökológiai kukoricatáblák gyomszabályozási technológiája 

Év Gyomszabályozási mővelet Kultúrnövény 
fenológiája 

Dátum 

Gyomfésőzés Kelés elıtt 2007. április 25-26. 

Sorközmővelı kultivátorozás 2 leveles 2007. május 7-10. 

Sorközmővelı kultivátorozás 6 leveles 
2007. május 25-
június 1. 

Töltögetı kapás kultivátorozás  
(nem mindegyik táblában) 

10-12 leveles 2007. július 2-4. 

2007 

Kézi kapálás (nem mindegyik táblában) 16- leveles 2007. július hónap 

Gyomfésőzés Kelés elıtt 2008. április 17-21. 

Gyomfésőzés 4 leveles 2008. május 8-9. 

Sorközmővelı kultivátorozás 6-8 leveles 2008. május 26-30. 

Töltögetı kapás kultivátorozás  
(nem mindegyik táblában) 

10-12 leveles 2008. június 16. 
2008 

Kézi kapálás  
(nem mindegyik táblában) 

16- leveles 2008. július hónap 

Gyomfésőzés Kelés elıtt 2009. április 20-21. 

Gyomfésőzés 2-4 leveles 
2009. április 30-
május 8. 

Precíziós sorközmővelı kultivátorozás  
(Fotocellás sorérzékelés) 

6-8 leveles 
2009. május 30-
június 4. 

Töltögetı kapás kultivátorozás  
(nem mindegyik táblában) 

10-12 leveles 2009. június 15-16. 

2009 

Kézi kapálás (nem mindegyik táblában) 16- leveles 2009. július hónap 

 

A konvencionális gazdálkodás tábláin herbicidek alkalmazásával csökkentik a gyomnövények 

mennyiségét. Mindhárom évben preemergens kezeléseket végeztek, emellett kiegészítı sorközmővelı 

kultivátorozás is történt (7. táblázat). 
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7. táblázat: Konvencionális kukoricatáblák gyomszabályozási technológiája 

Év Gyomszabályozási mővelet Kultúrnövény 
fenológiája 

Dátum 

Herbicides gyomszabályozás 

1 kg/ha Hungazin 90 DF* + 3 l/ha Trophy 
(900g/ha atrazin* + 2300g/ha acetoklór + 384g/ha 
diklormid) 

Kelés elıtt 
(preemergens) 

2007. április 25. 
2007 

Sorközmővelı kultivátorozás 10 leveles 2007. május 24. 

Herbicides gyomszabályozás 

5 l/ha Lumax 
(187,5 g/ha mezotrion + 1875 g/ha S-metolaklór  
+ 625g/ha terbutilazin) 

Kelés elıtt 
(preemergens) 

2008. május 2. 

Sorközmővelı kultivátorozás 6 leveles 2008. május 15. 

2008 

Töltögetı kapás kultivátorozás 12 leveles 2008. június 3. 

Herbicides gyomszabályozás 

0,4 l/ha Merlin flexx 
(96 g/ha izoxaflutol + 96 g/ha ciproszulfamid) 

Kelés elıtt 
(preemergens) 

2009. április 27. 
2009 

Sorközmővelı kultivátorozás 6 leveles 2009. május 20. 

 

3.2.4. Gyomszabályozási mőveletek a vizsgált kalászos kultúrákban 

Az ökológia kalászos táblák gyomszabályozása a vetésváltáson, a vetés elıtti talajmővelésen és a 

gyomfésőzésen alapul. A gyomfésőzéseket minden évben egy alkalommal a bokrosodás végén, szárba 

indulás elıtt végezték el. 2007-ben március 26 és 30 között, 2008-ban április 4-én, 2009-ben március 20 

és 23 között. A konvencionális mővelés alatt álló kalászosokban mindhárom vizsgálati évben tavaszi 

posztemergens herbicides védekezést végeztek. A kijuttatott herbicideket és a kezelések idıpontját 

a 8. táblázat mutatja be. 

 

8. táblázat: Konvencionális kalászos táblák gyomszabályozási technológiája 

Év Gyomszabályozási mővelet Herbicid kijuttatási 
technológiája (és ideje) 

2007 
Herbicides gyomszabályozás 

0,5 l/ha Esteron 60 + 0,5 l/ha U-46 M Plus 750 SL 
(425 g/ha 2,4-D + 375 g/ha MCPA) 

posztemergens 

(2007. április 4.) 

2008 
Herbicides gyomszabályozás 

0,5 l/ha Mustang SE 
(3,125 g/ha floraszulam + 226 g/ha 2,4-D) 

posztemergens 

(2008. április 7.) 

2009 

Herbicides gyomszabályozás 

1,8 l/ha Optica Trio 
(558 g/ha diklórprop-p + 288 g/ha MCPA +  
234 g/ha mecoprop-p) 

posztemergens 

(2009. március 30.) 
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3.3. A kutatás módszerei 

3.3.1. A gyomfelvételezés módszere 

A felvételezések során mind a táblaszéleket – amely jelen esetben a táblák 2 méteres szélsı 

részeit jelentette –, mind a táblán belüli területeket vizsgáltam. Egy-egy felmérés alkalmával a 

táblaszéleken 2, a táblák belsejében 4 felvételezési pontot jelöltem ki véletlenszerően, minden 

táblában. Egy felvételezési pont 1 m2 területő volt. A dolgozatban csak a táblák belsejének 

gyomosodása kerül bemutatásra. A táblák értékelése azok gyomnövény borítottsága és a jelen lévı 

fajok száma alapján történt.  

A gyomborítás értékelése a felvételezési pontok átlagos gyomborítottsága alapján történt, 

azzal a megjegyzéssel, hogy azok a fajok, amelyek a mintatereken nem fordultak elı, de a táblában 

megtalálhatóak voltak 0,1%-os borítási értéket kaptak. A gyomnövényzet borítását a közvetlen 

borítási % becslésén alapuló módszerrel határoztam meg minden elıforduló faj esetében (NÉMETH 

és SÁRFALVI, 1998). A gyomnövények életformáját NÉMETH (1996) alapján határoztam meg, 

illetve Helianthus annuus esetében T4-es életformát tüntettem fel. 

Kukoricatáblákban 2007-ben három, 2008-ban és 2009-ben négy-négy felvételezés történt 

(9. táblázat). A felvételezések mindhárom évben hasonló idıpontokban történtek, alkalmazkodva a 

kukorica fenológiájához. 
 

9. táblázat: Kukorica táblákban elvégzett felvételezések idıpontja 
 2007 2008 2009 

1. felvételezés - április 28. április 27. 

2. felvételezés május 23. május 23. május 27. 

3. felvételezés június 28. június 26. június 28. 

4. felvételezés július 30. július 28. augusztus 2. 

A kalászos táblákat mindhárom évben négy-négy négy alkalommal mértem fel (10. táblázat). 

Az elsı felvételezés az ökológiai táblákon elvégzett gyomfésőzés elıtt történt, míg a negyedik a 

betakarítás elıtt. 

 
10. táblázat: Kalászos táblákban elvégzett felvételezések idıpontja 

 2007 2008 2009 

1. felvételezés április 7. március 31. március 13. 

2. felvételezés április 21. április 29. április 28. 

3. felvételezés május 23. május 30. május 27. 

4. felvételezés június 28. június 30. június 29. 
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Mindkét kúltúra és mindkét gazdálkodás esetében az adott években felvételezett táblák átlagos 

gyomborítási eredményeit mutatom be a 4.1 – 4.4 fejezetben, valamint a 2. és a 3. mellékletben. Ez 

alól kivétel a 2. melléklet 5. táblázata, ahol a vizsgált táblák heterogenitása miatt az átlagos 

gyomborítás mellett az ÖKO 14 jelő tábla eredményeit egyaránt közlöm. 

3.3.2. Alkalmazott matematikai-statisztikai módszerek 

Statisztikai összehasonlítást végeztem a konvencionális és az ökológiai gazdálkodás alatt álló 

kukorica, illetve kalászos táblák összehasonlítása céljából. Az elemzés alapját a jelen lévı 

gyomnövényfajok táblánkénti száma, az összes gyomborítás, és a táblák gyomnövény borítottsága 

alapján α=2 skálaparaméternél számított Rényi-féle diverzitási index értéke (továbbiakban: diverzitás) 

adta (8. ábra). Az összes gyomborítás esetében transzformációt alkalmaztam, és a statisztikai próbákat 

a borítási értékek természetes alapú logaritmusával futtattam le.  

 

 (A) (B) 

   

8. ábra: A Rényi-féle diverzitás általános (A) és α=2 (B) skálaparaméter esetében 
(TÓTHMÉRÉSZ és MAGURA, 2006) 

 

A transzformáció célja, hogy az adatsor normális eloszlású legyen. A logaritmikus 

transzformáció elınye, hogy megırzi a sorrendiséget (az átalakítás külcsönösen egyértelmő), tehát ha 

„a ≤ b”, akkor „lg a ≤ lg b”. A varianciaanalízis kívánalmainak megfelelı logaritmikus modell 

magyarázó ereje jellemzıen nagyobb, mint a torzításokat tartalmazó modellé. Így a logaritmikus 

modell eredménye nem csak a logaritmusokra, hanem az eredeti mérési adatokra is érvényesek 

lehetnek (SZÉKELYI és BARNA, 2004). 

Kalászos kultúrákban az 1-4. felvételezési idıpontok (10. táblázat) során kapott eredményeket 

vettem figyelembe. Kukorica esetében a 2-4. felvételezési idıpontok (9. táblázat) eredményeit vontam 

be a vizsgálatba, mivel az 1. felvételezési idıpont esetében csak két év eredményeit vehettem volna 

figyelembe. 

A statisztikai összehasonlítás három lépésben történt, mindhárom vizsgált paraméter esetében 

(fajszám, összes gyomnövényborítás, diverzitási érték) a kiugró értékek kivételével. A kalászos és 

kukoricakultúrákból származó eredményeket külön kezeltem. 

Elsı lépésben 2 mintás T-próbát futtattam le. A normalitás és a varianciák homogenitásának 

megállapítása céljából próbastatisztikát végeztem Kolmogorov-Smirnov, illetve Levene tesztekkel. 
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Másodszor a különbséget mutató esetekben (egy vizsgálati egység kivételével) több 

szempontos varianciaelemzést futtattam a gazdálkodás és az évjárat, valamit a gazdálkodás és a 

felvételezési hónap figyelembe vételével. A varianciák homogenitását Levene-teszttel ellenıriztem. 

Harmadik lépésben logisztikus regressziót alkalmaztam a táblánkénti fajszám, az összes 

gyomborítás, és a diverzitási érték együttes felhasználásával. Az alkalmazott próba alkalmas annak 

kimutatására, hogy az elemzésbe vont faktorok milyen mértékben vesznek részt a két gazdálkodási 

rendszer modellezésében, és megmutatja, hogy a vizsgálatba vont változók segítik-e a változók 

alapján a gazdálkodási módra tett becslésünket.  

A statisztikai vizsgálatokat minden esetben 95%-os megbízhatósági szinten végeztem SPSS 

programcsomaggal. Az eredmények bemutatásánál a program segítségével kapott táblázatokban a 

program angol nyelvő feliratait használtam. 

3.3.3. Alkalmazott diverzitási módszerek 

A statisztikai vizsgálatok mellett Rényi-féle diverzitási függvénycsalád alapján is 

összehasonlítottam a két gazdálkodási módot. A diverzitási index számításánál a gyomnövények 

borításának fajonkénti megoszlását vettem alapul. 

A diverzitást általában az egy fajhoz tartozó egyedek száma alapján számítják ki, de más olyan 

paramétek alapján is lehet számításokat végezni, amelyek alkalmasak a fajok tömegességének 

meghatározására (BAKONYI, 1995). 

A vizsgálatok alapja mindhárom évben és mindkét kultúrában egy-egy szomszédos 

konvencionális, illetve ökológiai tábla gyomnövény borítottsága volt. Kalászosokban 2007-ben az 

ÖKO 05 és a KONV 02, 2008-ban az ÖKO 04 és a KONV 04, 2009-ben az ÖKO 18 és a KONV 06 

jelő táblák kerültek összehasonlításra. Kukoricában 2007-ben az ÖKO 04 és a KONV 01, 2008-ban 

az ÖKO 11 és a KONV 03, míg 2009-ben az ÖKO 12 és a KONV 01 táblák képezték az 

összehasonlítás alapját. A táblák gyomnövényzetét a 4. melléklet mutatja be. Kalászosok és kukorica 

esetében a 2-4. felvételezési idıpontokat (8. és 9. táblázat) vettem figyelembe a 2007-es év 

kivételével, amikor a kalászos táblák esetében a 2. idıpont helyett az 1. idıpont eredményei 

szerepelnek az elemzésben, mivel a konvencionális táblában a 2. felvételezési idıpontban nem tudtam 

teljes értékő gyomfelmérést végezni. 

A táblák diverzitási profilját felvételezési idıpontonként ábrázoltam. Egy-egy grafikonon 

három konvencionális és három ökológiai tábla profilját mutattam be a három vizsgálati év alapján. 

Amennyiben az összehasonlítandó közösségek diverzitási profiljai nem metszik egymást, akkor 

azt mondjuk, hogy a közösségek diverzitás szerint rendezhetıek, és az a közösség a diverzebb, 

amenynem fentebb fut a görbéje. Amennyiben két görbe metszi egymást, akkor a két közösség 

diverzitás alapján nem rendezhetık, mert a ritka fajok tekintetében az egyik, míg a domináns fajok 

tekintetében a másik közösség a diverzebb (TÓTHMÉRÉSZ és MAGURA, 2006). 
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. Ökológiai kukoricatáblák gyomnövényzete 

Az ökológiai gazdálkodásban vizsgált táblákon jelentıs gyomnövény jelenlét volt 

tapasztalható a felmérés mindhárom évében. A jelen lévı gyomnövények köre eltért a vizsgálati 

években, de a legjelentısebb fajok, mint a Cirsium arvense, Echinochloa crus-galli, Convolvulus 

arvensis, Hibiscus trionum, Amaranthus retroflexus és Setaria pumila mindhárom évben 

meghatározóak voltak a kukoricatáblák gyomflórájában. 

Az összes gyomnövényt tekintve a Therophyta (T) fajok borítása és fajszáma volt a 

legmagasabb, melyek közül a T4-esek voltak a legdominánsabbak. A Geophyták (G) jelenléte a 

legtöbb táblában csak a Cirsium arvense és a Convolvulus arvensis jelenlétére korlátozódott. A 

helyenként jelen lévı Hemitherophyta (HT) és Hemikryptophyta (H) fajok nem voltak jelentısek. 

4.1.1. Ökológiai kukoricatáblák gyomnövényzete 2007-ben 

A gyomfelvételezéseim elsı évében a kukoricatáblákban a T4-es és G3-as fajok voltak a 

legjelentısebbek. A felvételezések átlagában a legnagyobb borítást két magról kelı egyszikő, az 

Echinochloa crus-galli és a Setaria pumila érte el. A legnagyobb gyomborítást a júniusi értékeléskor 

tapasztaltam. 

Az elsı felvételezési idıpontban, májusban, legnagyobb borítást a T4-es fajok értek el. Az átlagos 

gyomborítás 8,67% volt. Ennek több mint felét T4-esek, 10%-át a T2-esek, 20%-át a szaporító gyökeres 

(G3) fajok tették ki. Ezek mellett más életformacsoportba tartozó fajok is jelen voltak kis mennyiségben 

(9. ábra, 11. táblázat). A legnagyobb borítást a Setaria pumila és a Cirsium arvense adta. Annak 

ellenére, hogy a 2007-es évben ebben az idıpontban tapasztaltam a legkisebb gyomborítást, a táblánként 

elıforduló gyomfajok száma ekkor volt a legmagasabb. Összesen 44, átlagosan 20 faj volt jelen a 

vizsgált táblákban. 

Júniusig a T4-es gyomok tovább növelték térhódításukat. Az összes gyomnövényborítás 88%-át 

nyári egyévesek tették ki. Kiemelkedett az Echinochloa crus-galli, a Hibiscus trionum és a Setaria 

pumila borítása. E fajok mellett fıleg évelık voltak jelen. A gyomnövényborítás emelkedése néhány 

kiugróan nagy borítást elérı fajnak volt köszönhetı. A jelen lévı gyomfajok száma csökkent, átlagosan 

11,5 faj volt jelen. A fajszám csökkenését elsı sorban a T1-es fajok eltőnése és T2-es, valamint a 

Hemitherophyta fajok visszaszorulása okozta. 

A harmadik értékeléskor (július 30.) a korábbi idıpontokhoz hasonlóan a T4-es fajok érték el a 

legnagyobb borítást. Az Echinochloa crus-galli, Setaria pumila és Hibiscus trionum borítása visszaesett, 
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11. táblázat: Ökológiai gazdálkodás alatt álló kukoricatáblákban elıforduló legnagyobb borítást 
adó gyomnövény fajok és borításuk 2007-ben (3 tábla átlaga) 

Május 23. Június 28. Július 30. 
Gyomnövény 

É
le

t-
fo

rm
a 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Borítás 
[%] 

Fsor* 

Abutilon theophrasti T4 0,81 3 0,63  0,34  

Amaranthus retroflexus T4 0,30 5 0,15  0,91  

Cirsium arvense G3 1,09 2 0,93  1,03 5 

Convolvulus arvensis G3 0,31 4 1,81 4 0,90  

Echinochloa crus-galli T4 0,08  13,94 1 8,91 1 

Hibiscus trionum T4 0,03  10,25 2 2,68 3 

Persicaria amphibia G1 0,09  1,38 5 0,05  

Portulaca oleracea T4 -  -  1,25 4 

Setaria pumila T4 1,74 1 9,06 3 4,09 2 

Egyéb fajok**  2,54  2,32  2,34  

Összes gyomborítás [%]  6,98  40,46  22,69  

Átlagos fajszám [db/tábla] 
 

20,00  11,50  15,00  

* Borítás szerinti fontossági sorrend 
** Az elıforduló gyomfajok teljes listáját a 2. melléklet tartalmazza 
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9. ábra: A gyomnövények borításának eloszlása életforma csoportok szerint az ökológiai 

gazdálkodás alatt álló kukoricatáblákban, 2007-ben (3 tábla átlaga) 
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de a korábbi értékeléshez hasonlóan ezek jelenléte volt a legszámottevıbb. Mellettük más T4-es fajok 

növelték borításukat, mint a Portulaca oleracea és az Amaranthus retroflexus. 

A Geophyták megırizték jelentıségüket. A Cirsium arvense a korábbi felvételezésekhez hasonlóan 

1 % körüli borítást mutatott. A Hemitherophyta és Hemikryptophyta fajok kis borítással voltak jelen. Az 

összes borítás csökkenésének ellenére a gyomfajok száma meghaladta a júniusi értéket. Több T4-es faj 

ekkor jelent meg a területen. Összesen 41 faj, átlagosan pedig 15 volt jelen.  

A 2007-es vizsgálati évben jelen voltak szántókon ritkán elıforduló fajok is a táblák belsejében. 

Május végén a vadkáposzta (Brassica rapa), június végén a vesszıs füzény (Lythrum virgatum) volt 

jelen a vizsgált területen. 

4.1.2. Ökológiai kukoricatáblák gyomnövényzete 2008-ban 

A 2008-as évben a vizsgált táblákban alacsonyabb gyomborítást tapasztaltam, mint 2007-ben. A 

gyomborítás júniusban volt a legmagasabb (átlagosan 26,35%), de a táblák átlagos borítása ekkor is 

alacsonyabb volt, mint a 2007-ben tapasztalt érték. Az elıforduló gyomfajok száma kiegyenlített volt, 

41 és 48 darab között változott. 

Április 28-án az átlagos gyomnövényborítás alacsony volt (2,5%). Legnagyobb borítást a G3-as 

Cirsium arvense és Convolvulus arvensis mutattak, de tavasszal csírázó, nyárutói egyévesek (T4) tették 

ki az összes gyomborítás 47%-át. Mellettük az ısszel csírázó, kora tavaszi egyévesek (T1-esek) voltak 

jelen nagyobb arányban. Egyéb Therophyta és Geophyta, valamint Hemikryptophyta és 

Hemitherophyta fajok ritkán fordultak elı. A megtalálható gyomfajok között nagy számmal T4-esek és 

T1-esek, valamint az egyébként kis borítással jelen lévı T2-es fajok voltak jellemzıek. 

Májusig a T4-esek borítása több mint négyszeresére, a G3-asok borítása több mint kétszeresére 

növekedett. A Chenopodium album, az Amaranthus retroflexus és az Abutilon theophrasti voltak a 

legjelentısebbek, de a Cirsium arvense és a Convolvulus arvensis jelenléte is növekedett. A kora tavaszi 

egyévesek (T1) borítása kis mértékben nıtt, de csak a Capsella bursa-pastoris fordult elı nagyobb 

mennyiségben. A legtöbb megtalálható faj a T4-esek közül került ki. Mellettük T1-es és T2-es fajok 

száma volt a legmagasabb. 

2008-ban is júniusban tapasztaltam a legnagyobb gyomborítást (26,35%), melynek a nyárutói 

egyévesek tették ki 73,57%-át. A G3-asok borítása májusról júniusra 4-szeresére növekedett, ami 

elsısorban annak volt köszönhetı, hogy ekkor a Convolvulus arvensis borítása volt a legmagasabb. 

Utána T4-es fajok következtek, melyek közül a Chenopodium album és az Echinochloa crus-galli volt a 

legjelentısebb. Egyéb életformacsoportba tartozó fajok kis borítást adtak. A vizsgált területeken 

elıforduló gyomfajok közül ekkor is a T4-es életforma volt a legdominánsabb. Az összesen 48 

elıforduló fajból 25 T4-es volt. A többi életformacsoport faj szerinti megoszlása kiegyenlített volt. 
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12. táblázat: Ökológiai gazdálkodás alatt álló kukoricatáblákban elıforduló legnagyobb borítást 
adó gyomnövény fajok és borításuk 2008-ban (4 tábla átlaga) 

Április 28 Május 23. Június 28. Július 30. 
Gyomnövény 

É
le

t-
fo

rm
a 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Abutilon theophrasti T4 0,23 2-3 0,80 3 0,70  1,00  

Amaranthus retroflexus T4 0,15  0,87 2 2,52 5 1,88 5 

Chenopodium album T4 0,22 4 1,70 1 4,82 2 2,35 3 

Cirsium arvense G3 0,42 1 0,72 4 0,69  1,27  

Convolvulus arvensis G3 0,23 2-3 0,69 5 4,90 1 1,63  

Echinochloa crus-galli T4 0,02  0,38  3,63 3 3,80 2 

Hibiscus trionum T4 0,10  0,20  2,00  1,90 4 

Setaria pumila T4 0,09  0,10  2,65 4 6,48 1 

Stellaria media T1 0,20 5 0,09  -  -  

Egyéb fajok**  0,69  1,73  2,14  2,61  

Összes gyomborítás [%]  2,90  9,04  26,35  24,86  

Átlagos fajszám [db/tábla]  14,20  20,80  19,80  19,60  

* Borítás szerinti fontossági sorrend 
** Az elıforduló gyomfajok teljes listáját a 2. melléklet tartalmazza 
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10. ábra: A gyomnövények borításának eloszlása életforma csoportok szerint az ökológiai 

gazdálkodás alatt álló kukoricatáblákban, 2008-ban (4 tábla átlaga) 
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Július 28-ig a gyomborítás kis mértékben csökkent, de ekkor is jelentıs volt. A T4-esek borítása 

nıtt, a többi életformacsoporté viszont csökkent. A korábban jelen lévı T1-es és T3-as fajok eltőntek 

(12. táblázat, 10. ábra). A legnagyobb borítást magról kelı egyszikő fajok (Setaria pumila és 

Echinochloa crus-galli) mutattak. Mellettük T4-es és G3-as fajok voltak még jelentısek. A borítás 

mellett a jelen lévı gyomfajok számának tekintetében is a T4-esek domináltak, a fajok közel 60 %-át 

tették ki. 

A második vizsgálati évben is jelen voltak olyan fajok, melyek megjelenésére szántón ritkán 

számíthatunk. Áprilisban és májusban a Cerastium dubium volt jelen, majd miután ez a T1-es faj 

befejezte életciklusát, eltőnt a területrıl. Az utolsó felvételezési idıpontban a Lythrum virgatum 

(11. ábra) jelenlétét figyeltem meg. 

 
11. ábra: Lythrum virgatum jelenléte ökológiai kukoricában (saját forrás) 

4.1.3. Ökológiai kukoricatáblák gyomnövényzete 2009-ben 

A 2009-es évi felvételezések során hasonló gyomflóra volt jellemzı az ökológiai gazdálkodású 

kukoricatáblákban. A nyári egyéves (T4) és a gyökértarackos évelı (G3) fajok aránya volt a 

legmagasabb. Legnagyobb borítása a Cirsium arvense-nek és az Echinochloa crus-galli-nak volt. 

Eltérésként tapasztaltam a korábbi évekhez képest, mivel ebben az évben a legmagasabb 

gyomborítás a legutolsó, augusztus elejei felvételezéskor közel 30% volt. Szintén eltérés, hogy 

átlagosan kevesebb gyomfaj fordult elı ekkor, mint a korábbi években (13. táblázat, 12. ábra).  

Az elsı, április 27-i idıpontban igen alacsony, átlagosan 1,17%-os összes gyomborítás volt a 

táblákban. Ennek több mint felét a Cirsium arvense tette ki. Több egyéb Geophyta és 

Hemikryptophyta évelı, és egyéves faj is jelen volt, de ezek borítása nagyon alacsony maradt. A 

vizsgált táblák gyomállományában kevés faj volt jelen. Az elıforduló fajok számát tekintve a T4 és 

T2 életforma jelenléte emelkedett ki. 
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13. táblázat: Ökológiai gazdálkodás alatt álló kukoricatáblákban elıforduló legnagyobb borítást 
adó gyomnövény fajok és borításuk 2009-ben (6 tábla átlaga) 

Április 27. Május 27. Június 28. Augusztus 2. 
Gyomnövény 

É
le

t-
fo

rm
a 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Amaranthus retroflexus T4   0,04  1,20 4 1,83  

Ambrosia artemisiifolia T4 0,03  0,27 5 0,32  2,30 5 

Cirsium arvense G3 0,44 1 2,89 1 5,37 1 8,46 1 

Convolvulus arvensis G3 0,11 2 0,64 2 1,81 2 1,54  

Echinochloa crus-galli T4 0,02  0,62 3 1,81 3 3,44 2 

Galium aparine T2 0,07 3 0,02  0,02  -  

Hibiscus trionum T4 -  0,09  0,77 5 2,79 4 

Lathyrus tuberosus G1 0,05 4 0,41 4 0,12  0,03  

Setaria pumila T4 -  -  0,41  3,43 3 

Symphytum officinale H3 0,05 5 0,16  0,20  0,08  

Egyéb fajok**  0,40  1,01  1,32  5,64  

Összes gyomborítás [%]  1,17  6,14  13,35  29,54  

Átlagos fajszám [db/tábla]  7,83  13,67  14,50  15,17  

* Borítás szerinti fontossági sorrend 
** Az elıforduló gyomfajok teljes listáját a 2. melléklet tartalmazza 
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12. ábra: A gyomnövények borításának eloszlása életforma csoportok szerint az ökológiai 

gazdálkodás alatt álló kukoricatáblákban, 2009-ben (6 tábla átlaga) 
 

Május 27-ig jelentısen emelkedett az összes gyomborítás. A korábban is jelentıs Cirsium 

arvense jelenléte 2,89%-ra emelkedett, és ebben az idıpontban is a legjelentısebb faj volt. Mellette 
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más évelı fajok, mint a Convolvulus arvensis (G3) és Lathyrus tuberosus (G1), valamint 

egyévesek, mint az Echinochloa crus-galli (T4) voltak jelen a legnagyobb mértékben. Más 

életforma csoportok fajai kis borítást értek el. Magas borításuk (3,73%) mellett a G3-as fajok kis 

számban voltak jelen. Legjellemzıbbek a T4-esek voltak, melyek közül 17 faj volt az összes (35 

faj) között megtalálható. A táblánkénti gyomfajszám emelkedett a korábbi felvételezési idıponthoz 

képest, de az értéke alatta maradt a korábbi évek hasonló idıszakában kapott értékeinek.  

Június végéig tovább emelkedett a gyomborítás, de a gyomflóra szerkezete hasonló maradt. 

Ekkor is a G3-as és a T4-es fajok borítása volt domináns. Legnagyobb mértékben elıforduló fajok 

voltak a Cirsium arvense, Convolvulus arvensis és Echinochloa crus-galli.  A többi 

életformacsoport fajai kis területen jelentek meg. A G3 életformáról ekkor is elmondható volt, hogy 

a kevés számú megtalálható faj ellenére nagy borítás ért el. A legtöbb faj T4-es volt. A T1 életforma 

fajai eltőntek a vizsgált táblákból. A táblák átlagos fajszáma emelkedett, amit elsısorban újabb T4-

es fajok megjelenése eredményezett.  

Az augusztus eleji negyedik értékelésre a gyomok összes borítása megközelítette a 30%-ot. A 

T4-es fajok borítása növekedett a legnagyobb mértékben 5,20%-ról 19,11%-ra. A korábban 

legjelentısebb G3-as csoport borítása is emelkedett, köszönhetıen a Cirsium arvense további 

térhódításának, mely ekkor is a legnagyobb arányban jelen lévı fajnak mutatkozott. E két csoport 

fajai mellett más gyomok borítása elenyészı volt (összesen 0,33%). A mezei acatot több T4-es faj 

követte a borítás alapján felállított fontossági sorrendben (Echinochloa crus-galli, Setaria pumila, 

Hibiscus trionum, Ambrosia artemisiifolia). A borításhoz hasonlóan a fajok számában is a T4 

életforma volt a domináns kevés más csoportba tartozó faj jelenléte mellett. Azonban T4-es fajok 

nagyszámú jelenlétének következtében ekkor volt legmagasabb a táblákban átlagosan megtalálható 

gyomfajok száma. 

 
13. ábra: Chenopodium urbicum jelenléte ökológiai kukoricában (saját forrás) 
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A 2009-es évben csak egy, szántón ritka gyomnövényt a T4-es Chenopodium urbicum-ot 

találtam meg a kukoricatáblában (13. ábra). Más ritka faj nem volt jelen. 
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4.2. Ökológiai tönkölybúza táblák gyomnövényzete 

Az ökológiai táblák gyomnövényzete hően tükrözi a vizsgálati évek csapadékviszonyait. Erıs 

gyomosodás lépett fel a 2007. év áprilisának végén és a 2008. év júniusában, amikor a 

felvételezések elıtti idıszakban nagy mennyiségő csapadék hullott a vizsgált térségben. Ezen 

idıpontoktól eltekintve a gyomborítás elfogadhatóan alacsony szinten maradt. A táblákban egyéves 

és évelı gyomok egyaránt jelen voltak, de ezek közül a legnagyobb borítást, és egyben a 

legnagyobb fajszámot csak kevés életformacsoport (T2, T4 és G3) mutatta.  

4.2.1. Ökológiai tönkölybúza táblák gyomnövényzete 2007-ben 

Az elsı vizsgálati évben a nagy mennyiségő tavaszi csapadék hatására április végéig erıs 

gyomosodást figyeltem meg. Májustól a borítás csökkent, mivel a késıbbi szárazabb idıjárás miatt 

a tipikus gabonagyomok hamar befejezték életciklusukat. Leginkább fajgazdagok április elején 

voltak a táblák, késıbb a fajok átlagos száma mindvégig csökkent a vegetáció során (14. táblázat, 

14. ábra).  

 
14. táblázat: Ökológiai gazdálkodás alatt álló tönkölybúza táblákban elıforduló legnagyobb 
borítást adó gyomnövény fajok és borításuk 2007-ben (4 tábla átlaga) 

Április 7. Április 21. Május 23. Június 28. 
Gyomnövény 

É
le

t-
fo

rm
a 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Capsella bursa-pastoris T1 0,38 5 0,50  0,41  -  

Chenopodium album T4 0,13  0,06  -  0,36 5 

Cirsium arvense G3 0,13  0,75 5 0,33  1,38 2 

Convolvulus arvensis G3 -  1,81 4 3,95 1 2,00 1 

Galium aparine T2 1,00 3 -  0,42  -  

Lamium purpureum T1 1,50 2 2,56 2 -  -  

Persicaria amphibia G1 -  -  0,07  0,75 3 

Ranunculus arvensis T2 -  0,05  0,58 3 -  

Setaria pumila  T4 -  -  -  0,51 4 

Sinapis arvensis T3 0,50 4 0,13  0,63 2 -  

Stellaria media T1 1,75 1 4,13 1 -  -  

Taraxacum officinale H3 -  0,25  0,50 4-5 0,13  

Thlaspi arvense T2 -  -  0,50 4-5 -  

Thlaspi perfoliatum T1 0,25  2,00 3 -  -  

Egyéb fajok**  1,92  2,15  1,14  1,05  

Összes gyomborítás [%]  7,55  14,39  8,52  6,18  

Átlagos fajszám [db/tábla]  19,00  13,50  13,50  12,00  

* Borítás szerinti fontossági sorrend 
** Az elıforduló gyomfajok teljes listáját a 2. melléklet tartalmazza 
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14. ábra: A gyomnövények borításának eloszlása életforma csoportok szerint az ökológiai 

gazdálkodás alatt álló tönkölybúza táblákban, 2007-ben (4 tábla átlaga) 
 

Az elsı felvételezéskor legnagyobb arányban egyéves fajok alkották a táblák 

gyomnövényzetét. A T1-es gyomok adták az összes gyomborítás több, mint felét. Legjellemzıbb 

fajok a Stellaria media, Lamium purpureum és Capsella bursa-pastoris voltak. Mellettük a T2-es 

Galium aparine és a T3-as Sinapis arvensis szintén jelentıs volt. Az évelı fajok még nem hajtottak 

nagyobb mértékben. A jelen lévı fajok átlagos száma ekkor volt a legmagasabb, ami a T1-es fajok 

széles körének tulajdonítható. 

Ezek a fajok április végéig tovább növelték borításukat, melynek következtében a második 

felvételezés alkalmával voltak leggyomosabbak a táblák. T1-es gyomok tették ki a gyomnövényzet 

több mint két harmadát. A növekedés elsısorban a korábban is jelentıs Stellaria media és Lamium 

purpureum, valamint a Thlaspi arvense további térhódítása következtében alakult ki. Mellettük az 

évelı G3-as fajok jelenléte is megnıtt. Mind a Cirsium arvense, mind a Convolvulus arvensis 

borítása jelentıs volt. Annak ellenére, hogy az összes gyomborítás közel kétszeresére nıtt, a 

gyomfajok átlagos táblánkénti száma csökkent. A legtöbb faj a T1-es vagy T2-es csoportból került 

ki. 

Május végén a T1-es gyomok borításának drasztikus csökkenését figyelhettük meg. 

Feltételezhetıen a kedvezıtlen, száraz idıjárásnak köszönhetı, hogy a korábbi 10%-ról 0,5%-ra 

esett vissza a jelenlétük. Elsısorban ennek tulajdonítható, hogy az összes gyomborítás szintén 

csökkent. A T1-esek helyét évelık (Convolvulus arvensis) és más egyévesek vették át (Sinapis 

arvensis, Ranunculus arvensis, Thlaspi arvense). Meglepı módon az ötödik legjelentısebb faj a 
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Taraxacum officinale volt. A T4-es gyomok megkezdték csírázásukat, de alacsony (fél százalék 

alatti) borítást értek el. Az átlagos gyomfajszám nem változott az elızı felvételezési idıponthoz 

képest. A T1-es gyomok eltőnését a T4-es csíranövények megjelenése ellensúlyozta.  

Júniusig újabb jelentıs átalakulás zajlott le a táblák gyomflórájában. A korábban az eltőnı T1-

es fajok helyét kitöltı T2-es és T3-as fajok szintén kiszorultak a területrıl. Helyüket Geophyta fajok 

vették át, amelyek közül a G3-as Convolvulus arvensis és Cirsium arvense, valamint a G1-es 

Persicaria amphibia borítása volt a legmagasabb. A T4-es fajok (Setaria pumila, Chenopodium 

album) is teret hódítottak, borításuk azonban nem érte el az évelı fajokét. Kis borítással 

Hemikryptophyta fajok is jelen voltak. A gyomfajok átlagos száma csökkent, és a T2-es fajok 

kiszorulása miatt a vegetáció során a legalacsonyabb volt. 

A vizsgált táblák gyomállományában több, szántóterületeken ritkán elıforduló gyomfaj jelent 

meg (15. ábra). Ilyen, különlegességnek számító fajok voltak a Caucalis platycarpos, a Cerastium 

dubium, és a Potentilla anserina. A Pastinaca sativa elsısorban bolygatatlan területek 

gyomnövénye, azonban ez a faj is megjelent a táblákban. 

 

  
 

  
15. ábra: Caucalis platycarpos (a), Cerastium dubium (b), Potentilla anserina (c) és Pastinaca 

sativa (d) jelenléte ökológiai tönkölybúzában (saját forrás) 
 

a b 

c d 
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4.2.2. Ökológiai tönkölybúza táblák gyomnövényzete 2008-ban 

 
A vizsgált táblákban júniusban volt a legnagyobb a gyomborítás. Az egyévesek és a 

szaporítógyökeres évelık (G3) elıfordulása és borítása növekedett leginkább. A hemikryptophyta 

és a kétéves fajok mindvégig kis jelentıségőek voltak (16. ábra). A gyomok fajszáma a 

tenyészidıszak folyamán jelentısen változott. A második felvételezéskor, április 29-én találtam 

átlagosan a legtöbb fajt (15. táblázat). 
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16. ábra: A gyomnövények borításának eloszlása életforma csoportok szerint az ökológiai 

gazdálkodás alatt álló tönkölybúza táblákban, 2008-ban (4 tábla átlaga) 
 

Az elsı, március 31-i felvételezés alkalmával a T1 és T2-es növények adták a táblák 

gyomnövényeinek döntı többségét. A Veronica hederifolia, a Pisum sativum és a Viola arvensis 

borítása volt a legnagyobb. A borsó jelenléte a borsós-búza elıveteménynek tudható be. A 

gyomborítás eltérı volt a táblák között, mert az egyik táblában (ÖKO 14) már ekkor nagyobb 

mértékő volt a gyomborítás, majd a következı hónapokban egyre erıteljesebb gyomosodást 

tapasztaltam. Itt az Adonis aestivalis, a Consolida orientalis és a Tripleurospermum inodorum is 

nagy borítással volt jelen. Már ekkor megkezdték csírázásukat a T4-es fajok, azonban nem volt 

jelentıs a helyfoglalásuk. Az évelı növények közül a gyökértarackosok fordultak elı 

leggyakrabban, elsısorban a Cirsium arvense. Mellette egy kevésbé jellemzı gyomfaj, az 

Euphorbia cyparissias is megjelent. A H-s növények csak elvétve fordultak elı. A táblákban 
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átlagosan 13 gyomfaj volt jelen. Legnagyobb részét a T1-es és T2-es fajok alkották. Mellettük a 

csírázó T4-es és az ekkor már hajtó G3-as gyomok voltak jelen. 

 
15. táblázat: Ökológiai gazdálkodás alatt álló tönkölybúza táblákban elıforduló legnagyobb 
borítást adó gyomnövény fajok és borításuk 2008-ban (4 tábla átlaga) 

Március 31. Április 29. Május 30. Június 30. 
Gyomnövény 

É
le

t-
fo

rm
a 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Adonis aestivalis T2 0,65 3 1,28 3 0,24  0,05  

Ambrosia artemisiifolia T4 0,53 4 0,53  0,66 3 2,90 2 

Cirsium arvense G3 0,46 5 0,80 5 0,56 4 1,16 5 

Consolida orientalis T2 0,25  1,63 2 1,87 2 1,43 4 

Consolida regalis T2 -  0,03  0,49 5 1,59 3 

Lamium purpureum T1 0,12  0,99 4 0,06  -  

Pisum sativum T2 0,68 2 -  -  0,13  

Tripleurospermum inodorum T4 0,24  1,93 1 2,00 1 9,37 1 

Veronica hederifolia T1 0,96 1 0,22  -  -  

Egyéb fajok**  1,34  2,68  2,68  2,74  

Összes gyomborítás [%]  5,23  10,08  8,56  19,36  

Átlagos fajszám [db/tábla]  13,00  20,75  19,75  14,50  

* Borítás szerinti fontossági sorrend 
** Az elıforduló gyomfajok teljes listáját a 2. melléklet tartalmazza 
 

Áprilisban a gyomborítás közel duplájára emelkedett az elızı hónapban mért értékekhez 

képest. A T1-es, de fıképp a T2-es növények fejlıdése, valamint a T4-es fajok jelentıs elıretörése 

volt látható. A gabonafélék kezdeti fejlıdési fázisában problémát okozó fajok (T1, T2), és a 

betakarítást megnehezítı gyomok (T4) együttes területfoglalása eredményezte áprilisban a 10%-os 

gyomborítást. Ekkor már kezdett kirajzolódni, hogy a terület faji összetételét négy életformatípusba 

sorolhatjuk (T1, T2, T4 és a G3). A többi életformába tartozó gyom sem ekkor, sem a késıbbieken 

nem vett részt érdemlegesen a tápanyagokért, vízért és fényért folytatott küzdelemben. A márciusi 

felvételezéshez képest jelentısen megnıtt a Tripleurospermum inodorum borítása, mellyel a 

legjelentısebb faj lett. Utána T2-es (Consolida orientalis, Adonis aestivalis), T1-es (Lamium 

purpureum) és G3-as (Cirsium arvense) gyomok következtek a borítási sorrendben felállított listán. 

A táblák átlagos gyomfaj száma áprilisban volt a legmagasabb. A T2-es és T4-es növények 

fajszáma növekedett jelentısen az elızı felvételezéshez képest. Ekkor a kora tavaszi, a nyár eleji és 

a nyárutói gyomok együtt voltak jelen a területen. Emellett az évelık és kétévesek is több fajjal 

fordultak elı. 
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A május 30-án végzett felvételezéskor kisebb mértékő volt az összes gyom borítása, mint 

áprilisban. A T1-es gyomnövények a nyugalmi periódusukat megkezdve szinte eltőntek a területrıl. 

A T2-es növények borítása is kis mértékben csökkent, de még jelentıs volt (Consolida spp., Galium 

aparine). A G3-as és T4-es gyomok területnövekedése csekély volt, ezért összességében csökkent a 

gyomborítás. Azonban ekkorra már a T4-es gyomnövények léptek az elsı helyre a jelentıs 

életformacsoportok közül, ami elsısorban a Tripleurospermum inodorum és az Ambrosia 

artemisiifolia térhódításának volt köszönhetı. Az egyévesek mellett még a Cirsium arvense volt 

jelentıs. Májusig csökkent az átlagosan jelenlévı gyomfajok száma. Több ıszi csírázású T1-es 

gyom ebben az idıszakban már nem volt látható a táblákban. A nyárutói egyévesek száma viszont 

emelkedett.  

Az aratás elıtti, június 30-i felvételezéskor az ökológiai gazdaságban felmért táblák 

gyomborítottsága jelentısen eltért. Az egyik tönkölybúza táblán (ÖKO 14) igen erıs (59,7%) 

gyomfertızöttség alakult ki. A többi gabonatáblában, alacsonyabb szintő gyomborítást tapasztalam 

(4,5%, 8,0%, 5,3%). Legnagyobb borítást az elızı két felvételezéskor is elsı helyen szereplı 

Tripleurospermum inodorum érte el. Ennek és a második helyen szereplı Ambrosia artemisiifolia-

nak is „köszönhetıen” duplájára nıtt átlagosan az összes gyomborítás. A T2-esek jelentısége nem 

csökkent, a T4-es növények mellett pedig a G3-as gyomok borítása is növekedett. Júniusig tovább 

csökkent a jelen lévı a gyomok száma. A tavaszi és nyár eleji gyomok nagy része már mag alakban 

várta a szárazabb idıszakot, csak a T4-es gyomok száma nıtt kis mértékben. 

A 2008-as évben is jelen volt több olyan faj, mely szántónkon ritkán fordul elı. Ilyenek 

például a 2007-ben is jelen lévı Cerastium dubium, valamint Myagrum perfoliatum (légyfogó, 

17. ábra), Erysimum repandum (füstös repcsény) és Brassica rapa (vadkáposzta, 17. ábra). 

 

  
17. ábra: Myagrum perfoliatum (a) és Brassica rapa (b) jelenléte ökológiai tönkölybúzában 

(saját forrás) 
 
 
 

a b 
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4.2.3. Ökológiai tönkölybúza táblák gyomnövényzete 2009-ben 

 
A 2009-es évben általánosan alacsony gyomborítás jellemezte a felvételezett táblákat. A 

vegetáció során folyamatosan emelkedett ugyan a gyomok jelenléte, de a betakarítás elıtti 

felvételezés alkalmával mégis alacsonynak mutatkozott. Ez a tavaszi idıszak 

csapadékhiányosságával magyarázható. A táblákban a Therophyta és Geophyta fajok voltak 

jellemezıek, míg a Hemikryptophyta (H3, H5) és Hemitherophyta fajok borítása és fajszáma is 

alacsony volt (16. táblázat, 18. ábra).  

Március közepén volt a legalacsonyabb (1,13%) a táblák gyomossága. Az összes gyomborítás 

alig haladta meg az 1%-ot. Ebben a csekély gyomnövényzetben legnagyobb arányban egyéves, ezen 

belül is T1-es és T2-es fajok voltak jelen, mint a Galium aparine, Stellaria media és Veronica fajok. 

Az alacsony gyomborítás szoros összefüggésben állt a jelen lévı gyomnövényfajok alacsony 

számával. E tekintetben is a T1-es és T2-es fajok domináltak.  

 
16. táblázat: Ökológiai gazdálkodás alatt álló tönkölybúza táblákban elıforduló legnagyobb 
borítást adó gyomnövény fajok és borításuk 2009-ben (4 tábla átlaga) 

Március 13. Április 28. Május 27. Június 29. 
Gyomnövény 

É
le

t-
fo

rm
a 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Ambrosia artemisiifolia T4 -  0,08  0,24  0,56 4 

Brassica rapa T4 -  0,03  0,34 4 0,13  

Cirsium arvense G3 0,06  0,50 1 0,56 2 0,59 3 

Convolvulus arvensis G3 -  0,31 3 0,59 1 0,72 2 

Galium aparine T2 0,24 1 0,18  0,13  -  

Lamium purpureum T1 0,08 5 0,40 2 -  -  

Lathyrus tuberosus G1 -  0,13  0,50 3 0,18  

Rubus caesius G3 -  -  0,31 5 0,06  

Setaria pumila T4 -  0,06  -  1,25 1 

Stellaria media T1 0,13 2 0,16  -  -  

Tripleurospermum inodorum T4 0,03  0,28 4-5 0,05  0,31  

Veronica hederifolia T1 0,11 3 0,18  -  -  

Veronica persica T1 0,09 4 0,28 4-5 -  -  

Xanthium strumarium T4 -  0,06  0,05  0,49 5 

Egyéb fajok**  0,40  1,00  1,02  1,94  

Összes gyomborítás [%]  1,13  3,63  3,78  6,23  

Átlagos fajszám [db/tábla]  7,50  18,25  13,75  17,00  

* Borítás szerinti fontossági sorrend 
** Az elıforduló gyomfajok teljes listáját a 2. melléklet tartalmazza 
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A második felvételezési idıpontban a Cirsium arvense borítása volt a legmagasabb és egy 

másik G3-as faj a Convolvulus arvensis jelenléte is jelentıs volt. Hasonlóan a márciusban 

tapasztaltakhoz a T1-es fajok aránya ekkor is magas volt. Legnagyobb területen Lamium purpureum 

és Veronica fajok voltak jelen. Más életformacsoportba tartozó fajok közül csak a T4-es 

Tripleurospermum inodorum volt jelentıs. A fajok táblánkénti átlagos száma növekedett. Értéke 

több, mint kétszeresére nıtt a korábbi felvételezéskor tapasztalthoz képest. Ekkor jelen voltak a 

korábban is jelentıs gabonagyomok, és már megjelentek a nyári egyévesek is. 

A harmadik, május végi felvételezésig a Geophyta évelık átvették a vezetı szerepet az 

egyévesek felett. Az öt legnagyobb borítást elérı faj között négy évelıt találtam, melybıl három 

volt G3-as (Cirsium arvense, Convolvulus arvensis és Rubus caesius) és egy G1-es (Lathyrus 

tuberosus). Ezen fajok borítása emelkedett a legnagyobb mértékben a korábbi felvételezési 

idıpontban tapasztalthoz képest, illetve a Rubus caesius korábban nem is volt jelen a táblákban. 

Ennek ellenére vezetı szerepüket nem elsısorban térnyerésüknek, hanem a korábban nagy arányban 

jelen lévı T1-es gyomok eltőnésének köszönhetik. Kis mértékben emelkedett a T2-es és T4-es 

életformacsoportok összes borítása is, de nem tudtak lépést tartani a Geophyta gyomokkal. A táblák 

fajgazdagsága csökkent, mivel az eltőnı T1-es gyomok száma magasabb volt, mint a megjelenı T4-

es fajoké. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Öss
ze

s T1 T2 T3 T4
G1 G3 H1 H2 H3 H4 H5 HT

Március

Április

Május

Június

 
18. ábra: A gyomnövények borításának eloszlása életforma csoportok szerint az ökológiai 

gazdálkodás alatt álló tönkölybúza táblákban, 2009-ben (4 tábla átlaga) 
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Ebben az évben betakarítás elıtt volt a legmagasabb a gyomborítás, azonban ekkor is csak 6% 

körül alakult. A borítás növekedésében a T4-es fajok térhódítása játszott szerepet. Ezáltal a 

legfontosabb fajok között is több nyárutói egyéves található, mint például Setaria pumila, Ambrosia 

artemisiifolia vagy Xanthium strumarium. A G3-as fajok összes borítása kis mértékben csökkent, 

de az életformacsoport két legjelentısebb faja, a Cirsium arvense és a Convolvulus arvensis növelte 

jelenlétét. A T4-es és G3-as gyomok adták az összes borítás több mint 90%-át, így más életformák 

aránya alacsony volt. Az átlagos gyomfajszám ismét növekedett az újonnan megjelenı, csírázó 

nyári egyéves fajoknak köszönhetıen, de nem érte el az április végi értéket.  

A 2009-es évben eltérı (szárazabb) idıjárási körülmények voltak jellemzıek. Ennek ellenére 

több ritka faj elıfordult, mint Myagrum perfoliatum, Brassica rapa, Cerastium dubium.  
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4.3. Konvencionális kukoricatáblák gyomnövényzete 

A konvencionális kukoricatáblák gyomosodása jelentısen eltért az ökológiai gazdaságétól. A 

gyomborítás és a táblánkénti gyomfajszám is alacsonyabb volt. Emellett a jelen lévı 

gyomnövények között többnyire T4-es fajokat találtam, míg az ökológiai gazdálkodásban más, 

egyéves és évelı életformacsoportok fajai egyaránt megjelentek. 

4.3.1. Konvencionális kukoricatábla gyomnövényzete 2007-ben 

Az elsı vizsgálati év mind a gyomborítás, mind a gyomfajszám alapján átlagosnak mondható a 

konvencionális gazdaságból származó adatok alapján. Legmagasabb borítást június végén 

tapasztaltam, de ennek mértéke nem változott jelentısen a vizsgált idıszakban, egyenletesen 

alacsony (2-4%) maradt. A fajok száma májusban volt a legmagasabb, utána csökkent 

(17. táblázat). 

 

17. táblázat: Konvencionális gazdálkodás alatt álló kukoricatáblában elıforduló legnagyobb 
borítást adó gyomnövény fajok és borításuk 2007-ben 

Május 23. Június 28. Július 30. 
Gyomnövény 

É
le

t-
fo

rm
a 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Borítás 
[%] 

Fsor* 

Capsella bursa-pastoris T1 0,50 2 -  -  

Chenopodium hybridum T4 -  -  1,25 1 

Convolvulus arvensis G3 1,75 1 2,38 1 0,10  

Echinochloa crus-galli T4 0,13 5-6 0,63 2 0,10  

Helianthus annuus T4 0,13 5-6 -  -  

Setaria viridis T4 0,25 3-4 -  -  

Stellaria media T1 0,25 3-4 -  -  

Egyéb fajok**  0,50  0,60  0,40  

Összes gyomborítás [%]  3,50  3,60  1,98  

Fajszám [db]  11  8  8  

* Borítás szerinti fontossági sorrend 
** Az elıforduló gyomfajok teljes listáját a 3. melléklet tartalmazza 

 

Az elsı felvételezési idıpontban 3,5 % összes gyomborítást tapasztaltam. A borítás felét a 

Convolvulus arvensis tette ki. Mellette csak egyévesek voltak jelen nagyobb arányban, mint a T1-es 

Capsella bursa-pastoris és Stellaria media, valamint a T4-es Echinochloa crus-galli, Setaria viridis 

és Helianthus annuus árvakelés. Összesen 11 faj jelent meg, ami a felvételezések során a 

legmagasabb érték volt 2007-ben. 

Június végéig kis mértékben ugyan, de nıtt a borítás. A Convolvulus arvensis jelenléte tovább 

nıtt és az Echinochloa crus-galli lett a második legjelentısebb faj. Mellettük Geophyta és 
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Hemikryptophyta évelık, egyéves és kétéves fajok egyaránt jelen voltak. Ezek borítása alacsony 

volt. A fajok összes száma csökkent. Elsı sorban T1-es és T2-es fajok tőntek el a táblából.  

Július végéig csökkent a gyomok borítása. A korábban elsıdleges Convolvulus arvensis 

jelentısen visszaesett. A T4-es fajok növelték borításukat (pl.: Chenopodium hybridum), de a tábla 

ezzel együtt is gyomszegény volt. Ezt nemcsak az alacsony borítás, hanem a gyomok alacsony 

száma is mutatja. 

4.3.2. Konvencionális kukoricatábla gyomnövényzete 2008-ban 

A 2008-as évben vizsgált konvencionális tábla gyomossága alacsonyabb volt, mint a korábbi 

évben vizsgált tábláé. Ekkor az összes gyomborítás 0,60 és 2,18 % között változott. Fajokban 

leggazdagabb áprilisban volt a vizsgált terület, a május végi felvételezéstıl kezdve csökkent a 

gyomfajok száma (18. táblázat). 

 
18. táblázat: Konvencionális gazdálkodás alatt álló kukoricatáblákan elıforduló legnagyobb 
borítást adó gyomnövény fajok és borításuk 2008-ban 

Április 28 Május 23. Június 28. Július 30. 
Gyomnövény 

É
le

t-
fo

rm
a 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Abutilon theophrasti T4 -  -  -  0,38 3 

Chenopodium album T4 -  -  -  0,13 5-6 

Cichorium intybus H3 -  -  -  0,50 1-2 

Cirsium arvense G3 0,10  0,10  -  0,50 1-2 

Convolvulus arvensis G3 0,10  0,25 1 0,25 1 -  

Cynoglossum officinale HT -  -  -  0,13 5-6 

Digitaria sanguinalis T4 -  -  -  0,25 4 

Helianthus annuus T4 -  -  0,13 2-3 -  

Setaria pumila T4 0,10  -  0,13 2-3 -  

Stellaria media T1 0,50 1 -  -  -  

Egyéb fajok**  0,70  0,40  0,10  0,30  

Összes gyomborítás [%]  1,50  0,75  0,60  2,18  

Fajszám [db]  11  6  4  9  

* Borítás szerinti fontossági sorrend 
** Az elıforduló gyomfajok teljes listáját a 3. melléklet tartalmazza 

 

A vegetáció elején alacsony gyomborítás jellemezte a vizsgált táblát. Április végén 11 faj volt 

jelen, de közülük csak a Stellaria media borítása emelkedett ki. A többi faj csak szálával fordult elı. 

Ezek között találtam T1-es, T2-es és T4-es egyéves, valamit G3-as és H3-as gyomokat. 
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Májusig csökkent a korábban is alacsony gyomosodás (1,50%-ról 0,75% ra), és több korábban 

jelen lévı faj el is tőnt a területrıl. Ekkor több T4-es faj mellett G3-as gyomok voltak jelen, melyek 

közül a Convolvulus arvensis borítás volt a legmagasabb.  

A C. arvensis június végén is a legnagyobb borítást mutatta a gyomok közül. Mellette három 

T4-es faj volt jelen. Az összes gyomborítás és fajszám egyaránt ekkor volt a legalacsonyabb 

(0,60%) a vegetáció alatt. 

Július végéig újra nıtt a gyomosodás, a vegetáció során a legmagasabb mértéket érte el, de 

ekkor sem beszélhettünk erıs fertızésrıl. A Geophyta évelı fajok között a Cirsium arvense átvette 

a vezetı szerepet. Mellette a Cichorium intybus és több T4-es faj borítása volt számottevı. A fajok 

száma is emelkedett, ugyanakkor alacsonyabb maradt, mint a vegetáció elején tapasztalt érték. 

4.3.3. Konvencionális kukoricatáblák gyomnövényzete 2009-ben 

2009-ben a konvencionális gazdaság táblájában magasabb (0,94-8,64%) volt a gyomborítás, 

mint a korábbi években. Ez a megállapítás elsısorban a június és augusztusi felvételezésre igaz. A 

fajok átlagos száma hasonló volt, mint a korábbi években, de a borításhoz hasonlóan ez is nıtt a 

vegetáció végére (19. táblázat). 

 

19. táblázat: Konvencionális gazdálkodás alatt álló kukoricatáblákban elıforduló legnagyobb 
borítást adó gyomnövény fajok és borításuk 2009-ben (2 tábla átlaga) 

április 27. május 27. június 28. augusztus 2. 
Gyomnövény 

É
le

t-
fo

rm
a 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Abutilon theophrasti T4 -  -  0,11 5-6 0,05  

Cirsium arvense G3 0,05  0,88 1 0,63 3 0,63 4 

Convolvulus arvensis G3 0,18 1 0,11 3 0,38 4 0,44 5 

Echinochloa crus-galli  T4 -  0,25 2 1,31 1 3,69 1 

Hibiscus trionum T4 -  0,05  1,30 2 1,94 2 

Persicaria lapathifolia  T4 0,05  0,05  0,11 5-6 0,94 3 

Veronica hederifolia T1 0,06 2 -  -  -  

Egyéb fajok**  0,60  0,20  0,33  0,96  

Összes gyomborítás [%]  0,94  1,54  4,17  8,64  

Átlagos fajszám [db/tábla]  8,50  6,00  9,00  11,00  

* Borítás szerinti fontossági sorrend 
** Az elıforduló gyomfajok teljes listáját a 3. melléklet tartalmazza 
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Április végén még nagyon alacsony (0,94%) borítással kellett számolnunk. Jelen voltak még 

T1-es és T2-es gyomok, valamint már megjelentek T4-es, G3-as és H3-as évelı fajok. Szálával 

fordult elı, de kitőnt a Convolvulus arvensis magasabb borítása.  

Májusig a gyomfajok száma csökkent, de a borítás magasabb volt, mint korábban. A Cirsium 

arvense borítása megugrott, mellette a Convolvulus arvensis és az Echinochloa crus-galli volt 

magasabb.  

Június végére 4% fölé emelkedett a borítás értéke. A korábban legjelentısebb G3-as fajok 

borítása alig változott, de a T4-es fajok jelenléte nıtt. Az Echinochloa crus-galli és a Hibiscus 

trionum területfoglalása egyaránt 1% felett volt.  

Augusztus elejére fajokban gazdagabbá váltak a táblák, ami újabb T4-es fajok megjelenésének 

volt köszönhetı. Ezzel együtt járt, hogy a gyomborítás is emelkedett a táblákban. A 

legkiemelkedıbbek a korábban is jelentıs T4-es gyomok (Echinochloa crus-galli, Hibiscus 

trionum, Persicaria lapathifolia) voltak. A G3-as fajok (Cirsium arvense, Convolvulus arvensis) 

borítása nem változott jelentıs mértékben. Nemcsak 2009-ben, hanem három év felvételezéseit 

figyelembe véve is ekkor volt a legmagasabb a gyomborítás a konvencionális kukoricatáblákban. 
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4.4. Konvencionális ıszi búza táblák gyomnövényzete 

A konvencionális ıszi búza táblákat, a konvencionális kukoricákhoz hasonlóan alacsony szintő 

gyomosodás jellemezte (0,24-5,20%). Kiemelkedı gyomborítást nem tapasztaltam egyik vizsgálati 

évben sem. A gyomnövényzetet legnagyobb arányban évelı fajok alkották, de mellettük számos 

egyéves, fıleg T4-es gyomnövény jelen volt. A tipikus gabonagyomok (T1, T2) aránya alacsony 

volt. 

4.4.1. Konvencionális ıszi búza tábla gyomnövényzete 2007-ben 

A 2007-es évben a gyomborítás az elsı felvételezéskor volt a legmagasabb, utána 

folyamatosan csökkent (20. táblázat).  

 

20. táblázat: Konvencionális gazdálkodás alatt álló ıszi búza táblában elıforduló legnagyobb 
borítást adó gyomnövény fajok és borításuk 2007-ben 

Április 6. Május 23. Június 28. 
Gyomnövény 

É
le

t-
fo

rm
a 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Borítás 
[%] 

Fsor* 

Cirsium arvense G3 4,50 1 1,13 1-2 -  

Convolvulus arvensis G3 -  1,13 1-2 0,13 1-4 

Setaria pumila T4 -  -  0,13 1-4 

Setaria viridis T4 -  -  0,13 1-4 

Xanthium strumarium T4 -  -  0,13 1-4 

Egyéb fajok**  0,70  0,00  0,00  

Összes gyomborítás [%]  5,20  2,25  0,50  

Fajszám [db]  8  2  4  

* Borítás szerinti fontossági sorrend 
** Az elıforduló gyomfajok teljes listáját a 3. melléklet tartalmazza 
 

Az április 6-i felméréskor a borítás mellett a mintatereken jelen lévı fajok száma is a 

legmagasabb volt a vegetáció során. Az összesen jelen lévı 8 fajból ugyanakkor csak a Cirsium 

arvense borítása tőnt ki. A többi, zömében egyéves faj csak szálával volt jelen. 

A második felvételezésig csökkent a borítás és a fajok száma is. Az összes gyomborítás 

csökkenését a Cirsium arvense visszaszorulása eredményezte. Mellette a Convolvulus arvensis is 

jelentıssé vált. Az egyévesek ellen megfelelı volt az alkalmazott herbicides védekezés. 

Nyár végéig tovább csökkent a gyomosodás. Az évelık közül csak a Convolvulus arvensis volt 

jelen, de borítása visszaesett. Mellette megjelentek T4-es gyomok, de nem okoztak problémát a 

kalászos állományban. 
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4.4.2. Konvencionális ıszi búza tábla gyomnövényzete 2008-ban 

2008-ban, hasonlóan a korábbi évhez alacsony (2 százalék alatti) volt a gyomok borítása. A 

jelen lévı gyomfajok száma azonban meghaladta a korábbi évben tapasztalt értékeket. Az egyéves 

fajok minden felvételezéskor jelen voltak a táblában. Március végén a gyomborítást a Cardaria 

draba kivételével egyéves fajok adták. Ezek többségét T1-es fajok alkották (pl.: Veronica persica), 

de már ekkor is jelen volt sok T4-es gyomnövény is (21. táblázat). 

 

21. táblázat: Konvencionális gazdálkodás alatt álló ıszi búza táblában elıforduló legnagyobb 
borítást adó gyomnövény fajok és borításuk 2008-ban 

Március 31. Április 29. Május 30. Június 30. 
Gyomnövény 

É
le

t-
fo

rm
a 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Ambrosia artemisiifolia T4 -  0,13 3-5 -  0,10  

Chenopodium album T4 -  0,13 3-5 0,10  0,10  

Convolvulus arvensis G3 -  -  -  0,13 1 

Fumaria schleicheri T3 -  0,13 3-5 -  -  

Thlaspi arvense  T2 0,13 1 0,10  -  -  

Lamium purpureum T1 0,13 1 0,10  0,25 1 -  

Persicaria lapathifolia  T4 -  0,38 1 0,13 2 0,10  

Sinapis arvensis T3 -  0,25 2 0,10  -  

Veronica persica T1 0,13 1 -  -  -  

Egyéb fajok**  0,40  0,20  0,20  0,40  

Összes gyomborítás [%]  0,78  1,70  0,78  0,83  

Fajszám [db]  7  12  6  8  

* Borítás szerinti fontossági sorrend 
** Az elıforduló gyomfajok teljes listáját a 3. melléklet tartalmazza 
 

A legmagasabb gyomborítást és a legnagyobb fajgazdagságot április végén tapasztaltam. 

Eddig több T3-as és T4-es faj kezdte meg fejlıdését. Legnagyobb területet a Persicaria lapathifolia 

és a Sinapis arvensis foglalta el, de az Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album és Fumaria 

schleicheri is is jelen volt több mintavételi helyen. Más fajok csak szálával fordultak elı.  

Májusig a korábban (márciusban) tapasztalt értékre csökkent az összes gyomborítás. A 

legnagyobb területet foglaló Lamium purpureum mellett nyári egyéves fajok voltak jelen. Más T1-

es, valamint a T2-es fajok eltőntek. 

Júniusig kissé nıtt a fajok száma, de jelentıs változás nem volt a gyomflórában. A 

Convolvulus arvensis borítása érte el a legnagyobb értéket, a többi faj elszórva, szálával volt csak 

jelen. 
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4.4.3. Konvencionális ıszi búza táblák gyomnövényzete 2009-ben 

A harmadik felvételezési évben is alacsony gyomosodást tapasztaltam a konvencionális 

mőveléső ıszi búzában. A borítás a vegetáció elsı részében mindvégig alacsony volt (1 százalék 

alatti), bár betakarítás elıtt kissé nıtt a gyomnyomás mértéke (3,17%). Márciusban csak két faj volt 

jelen. Közülük a Veronica hederifolia volt a jelentısebb a vizsgált táblákban (22. táblázat). 

 

22. táblázat: Konvencionális gazdálkodás alatt álló ıszi búza táblákban elıforduló legnagyobb 
borítást adó gyomnövény fajok és borításuk 2009-ben (2 tábla átlaga) 

Március 13. Április 28. Május 27. Június 29. 
Gyomnövény 

É
le

t-
fo

rm
a 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Borítás 
[%] 

Fsor* 
Borítás 

[%] 
Fsor* 

Cirsium arvense G3 -  0,11 1-2 0,06 2 0,10  

Conium maculatum T2 -  -  -  0,13 4-5 

Convolvulus arvensis G3 -  0,11 1-2 0,05  0,31 3 

Fallopia convolvulus T4 -  -  -  0,94 1 

Helianthus annuus T4 -  0,10 3 0,05  0,81 2 

Lathyrus tuberosus G1 -  -  0,10 1 -  

Persicaria amphibia G1 -  0,05  -  0,13 4-5 

Sinapis arvensis T3 -  0,06 4 -  -  

Veronica hederifolia T1 0,19 1 0,05  -  -  

Egyéb fajok**  0,05  0,25  0,05  0,76  

Összes gyomborítás [%]  0,24  0,74  0,31  3,17  

Átlagos fajszám [db/tábla]  2,00  7,00  3,00  11,50  

* Borítás szerinti fontossági sorrend 
** Az elıforduló gyomfajok teljes listáját a 3. melléklet tartalmazza 
 

Áprilisig több évelı és egyéves faj jelent meg. A Cirsium arvense, a Convolvulus arvensis és a 

Helianthus annuus árvakelés borítása volt a legmagasabb. Azonban az újabb fajok megjelenése nem 

növelte nagymértékben a gyomosodást. 

Május végén kisebb fajgazdagság jellemezte a táblákat, mint a korábbi idıpontban. Ekkor is az 

évelık (Lathyrus tuberosus, Cirsium arvense) aránya volt a legmagasabb.  

Június végéig számos T4-es faj borítása emelkedett. A Fallopia convolvulus és a Helianthus 

annuus árvakelés volt a legjellemzıbb. Mellettük évelık és kétévesek is jelen voltak, mint a 

Convolvulus arvensis és Persicaria amphibia, illetve a Conium maculatum. 
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4.5. Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák összehasonlítása 

4.5.1. Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák összehasonlítása fajszám alapján 

A kukoricatáblák fajgazdagabbak voltak mindkét gazdaságban, mint a kalászosok. Az 

ökológiai táblák gyomfajainak száma a kukorica esetében is meghaladta a konvencionális táblákban 

tapasztaltat (19. ábra). 
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19. ábra: Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák fajgazdagsága 

 
A két gazdálkodási mód tábláiról származó minták alapján a 2 mintás T-próba igazolta a 

gazdálkodási módok eltérését az átlagos fajszám tekintetében. A próba szignifikáns (P<0,001) 

különbséget mutatott a minták között (23. táblázat). 

 

23. táblázat: 2 mintás T-próba statisztikai táblázata az ökológiai és a konvencionális 
kukoricatáblák fajszám alapján végzett összehasonlítása során 

  Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Fajszám Equal variances 
assumed 3,585 0,064 -6,508 55 0,000 

 Equal variances not 
assumed   -8,475 27,968 0,000 

 
 

A gazdálkodási mód és az évjárat együttes hatásának vizsgálatára használt több szempontos 

varianciaanalízis alapján a gazdálkodási módot, és a két változó interakcióját találtam 
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szignifikánsnak (24. táblázat). Azonban a próbát ebben az esetben nem tekinthetjük helyesnek, 

mivel a varianciák homogenitása nem teljesül a Levene-teszt alapján (P=0,029). Az évjárat hatását 

az 20. ábra mutatja be. 

 

24. táblázat: Fajszám alapján lefuttatott több tényezıs analízis eredményei a gazdálkodás és 
évjárat változók, valamint azok interakciójának figyelembe vételével kukoricában 

Source Type III Sum 
of Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 
Squared 

Corrected Modell 750,158(a) 5 150,032 12,724 0,000 0,555 

Intercept 5103,783 1 5103,783 432,847 0,000 0,895 

Gazdálkodás 590,992 1 590,992 50,121 0,000 0,496 

Évjárat 6,421 2 3,211 0,272 0,763 0,011 

Gazdálkodás * Évjárat 75,669 2 37,834 3,209 0,049 0,112 

Error 601,351 51 11,791       

Total 13148,000 57         

Corrected Total 1351,509 56         

a  R Squared = ,555 (Adjusted R Squared = ,511) 
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20. ábra: Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák fajgazdagsága 2007 és 2009 között. 
 

A gazdálkodási forma és a felvételezési hónap együttes figyelembe vétele során a modell 

szerint csak a gazdálkodásnak van szignifikáns hatása (25. táblázat, 21. ábra). A hatás mértéke nagy 

(η2= 0,453). 
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25. táblázat: Fajszám alapján lefuttatott több tényezıs varianciaanalízis eredményei a 
gazdálkodás és felvételezési hónap változók, valamint azok interakciójának figyelembe 
vételével kukoricában 

Source 
Type III 
Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 

Corrected Modell 652,159(a) 5 130,432 9,512 0,000 0,483 

Intercept 5525,617 1 5525,617 402,955 0,000 0,888 

Gazdálkodás 579,716 1 579,716 42,276 0,000 0,453 

Felvételezési hónap 29,664 2 14,832 1,082 0,347 0,041 

Gazdálkodás * Felvételezési hónap 15,486 2 7,743 0,565 0,572 0,022 

Error 699,350 51 13,713       

Total 13148,000 57         

Corrected Total 1351,509 56         

a  R Squared = ,483 (Adjusted R Squared = ,432) 
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21. ábra: Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák fajgazdagsága  

a 2-4. felvételezési idıpontokban 
 

A két változó kölcsönhatásának figyelmen kívül hagyása mellett megerısíthetı, hogy csak a 

gazdálkodás fejt ki szignifikáns hatást a fajszám alakulására (26. táblázat). 

 

 

 

 

 

 



 72 

26. táblázat: Fajszám alapján lefuttatott több tényezıs varianciaanalízis eredményei a 
gazdálkodás és felvételezési hónap változók figyelembe vételével kukoricában 

Source Type III Sum 
of Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 
Squared 

Corrected Model 636,673(a) 3 212,224 15,735 0,000 0,471 

Intercept 5531,877 1 5531,877 410,149 0,000 0,886 

Gazdálkodás 581,585 1 581,585 43,120 0,000 0,449 

Felvételezési hónap 48,742 2 24,371 1,807 0,174 0,064 

Error 714,836 53 13,487       

Total 13148,000 57         

Corrected Total 1351,509 56         

a  R Squared = ,471 (Adjusted R Squared = ,441) 
 

 

4.5.2. Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák összehasonlítása gyomnövény-

borítás alapján 

A „összes gyomnövényborítás normál alapú logaritmusa” - késıbbiekben 

„gyomnövényborítás” - alapján, szintén jelentısen eltértek az ökológiai- és a konvencionális 

gazdálkodás táblái (22. ábra).  
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22. ábra: Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák átlagos gyomnövény-borítottsága 

 

A 2 mintás T-próba szignifikáns különbséget mutatott a gazdálkodási rendszerek táblái között 

(P<0,001) a gyomnövények borításában (27. táblázat).  
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27. táblázat: 2 mintás T-próba statisztikai táblázata az ökológiai és a konvencionális 
kukoricatáblák gyomnövényborítás alapján végzett összehasonlítása során 

  Levene's Test for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Gyomnövény 
borítás 

Equal variances 
assumed 0,014 0,905 -7,059 56 0,000 

 Equal variances 
not assumed   -6,762 14,372 0,000 

 
 
28. táblázat: Gyomnövényborítás alapján lefuttatott tıbb tényezıs varianciaanalízis 
eredményei a gazdálkodás és évjárat változók, valamint azok interakciójának figyelembe 
vételével kukoricában 

Source Type III Sum 
of Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 
Squared 

Corrected Modell 37,989(a) 5 7,598 11,104 0,000 0,516 

Intercept 94,423 1 94,423 137,999 0,000 0,726 

Gazdálkodás 35,051 1 35,051 51,227 0,000 0,496 

Évjárat 1,715 2 0,857 1,253 0,294 0,046 

Gazdálkodás * Évjárat 2,244 2 1,122 1,640 0,204 0,059 

Error 35,580 52 0,684       

Total 378,391 58         

Corrected Total 73,569 57         

a  R Squared = ,516 (Adjusted R Squared = ,470) 
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23. ábra: Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák gyomnövény-borítottsága 

2007 és 2009 között. 
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A gazdálkodási mód és az évjárat együttes hatásának vizsgálata során felállított modell 

alapján, csak a gazdálkodásnak van szignifikáns hatása a gyomnövényborításra (23. ábra, 

28. táblázat). A hatás nagy (η2= 0,496).  

Az interakciók figyelembe vétele nélkül lefuttatott próba megerısíti, hogy csak a gazdálkodás 

hatása szignifikáns. A változó hatása az újból lefuttatott modellben alacsonyabb volt, mint a 

kölcsönhatások figyelembe vételével (29. táblázat). 

 
 
29. táblázat: Gyomnövényborítás alapján lefuttatott több tényezıs varianciaanalízis 
eredményei a gazdálkodás, valamint évjárat változók figyelembe vételével kukoricában 

Source Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 35,745(a) 3 11,915 17,011 0,000 0,486 

Intercept 100,981 1 100,981 144,168 0,000 0,728 

Gazdálkodás 34,131 1 34,131 48,728 0,000 0,474 

Évjárat 1,105 2 0,553 0,789 0,460 0,028 

Error 37,824 54 0,700       

Total 378,391 58         

Corrected Total 73,569 57         

a  R Squared = ,486 (Adjusted R Squared = ,457) 
 

A gazdálkodási forma és a felvételezési hónap hatásának együttes vizsgálata alapján mindkét 

változónak van hatása a gyomnövényborításra. A gazdálkodás hatása jelentıs (η2= 0,595), a 

felvételezési hónap hatása gyenge (η2=0,227) (30. táblázat, 24. ábra). 

 

30. táblázat: Gyomnövényborítás alapján lefuttatott több tényezıs varianciaanalízis 
eredményei a gazdálkodás és felvételezési hónap változók, valamint azok interakciójának 
figyelembe vételével. 

Source 
Type III 
Sum of 

Squares 
df Mean 

Square F Sig. 
Partial 

Eta 
Squared 

Corrected Modell 50,340(a) 5 10,068 22,539 0,000 0,684 

Intercept 102,927 1 102,927 230,413 0,000 0,816 

Gazdálkodás 34,170 1 34,170 76,493 0,000 0,595 

Felvételezési hónap 6,820 2 3,410 7,634 0,001 0,227 

Gazdálkodás * Felvételezési hónap 0,484 2 0,242 0,542 0,585 0,020 

Error 23,229 52 0,447       

Total 378,391 58         

Corrected Total 73,569 57         

a  R Squared = ,684 (Adjusted R Squared = ,654) 
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24. ábra: Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák gyomnövény-borítottsága  

a 2-4. felvételezési idıpontokban 
 
 

A változók kölcsönhatásának figyelembe vétele nélkül megerısíthetı, hogy mindkét független 

változó szignifikáns hatást fejt ki a borításra. Az újból lefuttatott modellben a felvételezési hónap 

hatása növekedett kisebb mértékben (31. táblázat). 

 

31. táblázat: Gyomnövényborítás alapján lefuttatott több tényezıs varianciaanalízis 
eredményei a gazdálkodás, valamint felvételezési hónap változók figyelembe vételével. 

Source Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 49,857(a) 3 16,619 37,846 0,000 0,678 

Intercept 104,589 1 104,589 238,177 0,000 0,815 

Gazdálkodás 34,164 1 34,164 77,802 0,000 0,590 

Felvételezési hónap 15,216 2 7,608 17,326 0,000 0,391 

Error 23,712 54 0,439       

Total 378,391 58         

Corrected Total 73,569 57         

a  R Squared = ,678 (Adjusted R Squared = ,660) 
 

4.5.3. Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák összehasonlítása gyomnövény 

diverzitás alapján 

Az ökológiai és a konvencionális gazdaság táblái kis mértékben tértek el a Rényi-féle 

diverzitási index (α=2) alapján. A „Rényi-féle diverzitási index (α=2)” változót a továbbiakban 

„diverzitásnak” nevezem. A 25. ábra kis eltérést mutat a két gazdálkodási mód között. 
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25. ábra: Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák diverzitása 

 
Az elvégzett 2 mintás T-próba alapján a két gazdálkodási mód tábláinak diverzitása között 

tapasztalt eltérés nem szignifikáns (P=0,213) (32. táblázat). 
 

32. táblázat: 2 mintás T-próba statisztikai táblázata az ökológiai és a konvencionális 
kukoricatáblák diverzitása alapján végzett összehasonlítása során 

  Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Diverzitás Equal variances 
assumed 3,024 0,087 -1,259 57 0,213 

 Equal variances not 
assumed   -1,578 24,767 0,127 
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26. ábra: Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák diverzitása 2007 és 2009 között. 
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A gazdálkodási mód és az évjárat, valamint a gazdálkodási mód és a felvételezési hónap 

kölcsönhatását a 26. és 27. ábrák szemléltetik. 
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27. ábra: Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák diverzitása a 2-4. felvételezési 

idıpontokban 
 

4.5.4. Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák modellezése logisztikus 

regresszióval 

A logisztikus regresszió alkalmazása során a „gazdálkodási mód” függı változót, a 

„fajszám”, az „összes gyomnövényborítás normál alapú logaritmusa” (borítás) és a „Rényi-féle 

diverzitási index (α=2)” (diverzitás) független változókat jelöltem ki. Ez esetben a függı változó 

kategorikus, a független változók metrikusak.  

A modell használata nélkül 80,4 % az esélye, hogy helyesen tippeljük meg, hogy az adott 

minta (tábla) melyik gazdálkodási módhoz tartozik. Ez abból következik, hogy a minták 80,4 %-a 

ökológiai gazdálkodásból származik. 

Megállapítottam, hogy a modell, a konstans alapján szignifikáns (33. táblázat), azonban a 

vizsgálatba vont független változók egyedi hatása a modellre csak a fajszám és a borítás esetében 

szignifikáns, a diverzitás esetében nem (34. táblázat). A modellben szereplı három független 

változó összesen 94,2 %-ot magyaráz a függı változó varianciájából (35. táblázat). 

 
33. táblázat: A modell konstans tagjának szignifikancia vizsgálata kukoricában 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant 1,409 0,336 17,543 1 0,000 4,091 
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34. táblázat: Független változók egyedi hatásának vizsgálata a modellre kukoricában 

 Score df Sig. 

Fajszám 24,451 1 0,000 

Borítás 26,491 1 0,000 

Variables 

Diverzitás 1,317 1 0,251 

Step 0 

Overall Statistics 34,861 3 0,000 

 
35. táblázat: Összefoglaló táblázat az ökológiai és a konvencionális kukoricatáblák fajszám, 
borítás és diverzitás alapján végzett modellezésére 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 5,249a 0,592 0,942 

a. Estimation terminated at iteration number 14 because parameter estimates changed by less than ,001. 
 

A modell alapján 90,9 % azoknak az eseteknek az aránya, amikor a felvételezés 

konvencionális gazdálkodásban volt, és a modell azt helyesen kategorizálta. Ez az érték az 

ökológiai gazdálkodás esetében 100 %, míg a teljes modell esetében 98,2 % (36. táblázat), ami 

magasabb, mint a véletlen tippelés esetében fennálló 80,4 %, tehát a modell jónak mondható. 

 
36. táblázat: Klasszifikációs táblázat az ökológiai és a konvencionális kukoricatáblák fajszám, 
borítás és diverzitás alapján végzett modellezésére 
  Predicted 

  Gazdálkodás 

 Observed Konvencionális Ökológiai Percentage Correct 

Konvencionális 10 1 90,9 Gazdálkodás 

Ökológiai 0 45 100,0 

Step 1 

Overall Percentage   98,2 

a. The cut value is ,500 
 
37. táblázat: Fajszám, borítás és diverzitás változók szignifikanciája, valamint azok hatása a 
modell becslésére kukoricában 

Variables in the Equation 

95% C.I.for EXP(B)  
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper 

Fajszám 6,578 6,551 1,008 1 0,315 718,990 0,002 2,710E8 

Borítás 16,442 19,435 0,716 1 0,398 1,382E7 0,000 4,829E23 

Diverzitás -8,843 9,742 0,824 1 0,364 0,000 0,000 28300,886 

Step 1a 

Constant -81,710 85,414 0,915 1 0,339 0,000   
a. Variable(s) entered on step 1: Fajszám, LN_BT, RenyiB. 
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A független változók együttes elemzése alapján megállapítottam, hogy azok közül egyik sem 

járul hozzá a modellhez szignifikánsan, azonban a fajszám és a borítás változó javítja a becslést 

(Exp (B)>1,000) (37. táblázat). 

 

4.5.5. Szomszédos ökológiai és konvencionális kukoricatáblák összehasonlítása Rényi-

féle diverzitási profil alapján  

A kukoricatáblák május végi gyomborítottsága alapján készített Rényi-féle diverzitási profilok 

esetében – a 2008. évi konvencionális gazdálkodásból származó adatok alapján szerkesztett profil 

kivételével – hasonló lefutást tapasztaltam. Az ökológiai táblák profiljai minden skálaparaméter 

értéknél magasabb értéket adtak, mint a konvencionális gazdálkodású táblák függvényei. A 2008-as 

év eltérı jellegő lefutása ellenére kijelenthetı, hogy az ökológiai táblák diverzebbek voltak a májusi 

megfigyelések alapján (28. ábra).  
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28. ábra: Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák Rényi-féle diverzitási profilja a  

2. felvételezési idıpontok alapján 2007 és 2009 között 
 

A júniusi és a júliusi borítási értékek esetében egyaránt megfigyelhetı, hogy az ökológiai és a 

konvencionális táblák profiljai metszették egymást. A magasabb fajszám miatt mindkét 

felvételezési idıszakban magasabb volt az ökológiai gazdálkodáshoz tartozó függvények értéke 0 

skálaparaméternél. Magasabb értékek esetében azonban átfedés mutatkozott a két gazdálkodás 

tábláinak profiljai között. Ezért nem rendezhetıek diverzitás alapján a két gazdálkodás táblái 

ezekben az idıpontokban, de megállapítható, hogy diverzitásuk jellege eltér (29. és 30. ábra).  
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29. ábra: Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák Rényi-féle diverzitási profilja a  
3. felvételezési idıpontok alapján 2007 és 2009 között 
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30. ábra: Ökológiai és konvencionális kukoricatáblák Rényi-féle diverzitási profilja a 4. 

felvételezési idıpontok alapján 2007 és 2009 között 
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4.6. Ökológiai és konvencionális kalászos táblák összehasonlítása 

4.6.1. Ökológiai és konvencionális kalászos táblák összehasonlítása fajszám alapján 

A kalászos táblák összehasonlítása elıször a táblákban jelen lévı gyomfajok száma alapján 

történt. Az eredmények egyszerő ábrázolásakor (31. ábra) nagy különbség látszik az ökológiai és a 

konvencionális táblák között. 

 

Ökológiai Konvencionális
Gazdálkodás

4

6

8

10

12

14

16

18

F
aj

sz
ám

 (
d

b
, á

tl
ag

 ±
 9

5%
 C

I )

 
31. ábra: Ökológiai és konvencionális kalászos táblák fajszáma 

 

A 2 mintás T-próba segítségével a két gazdálkodási mód tábláinak átlagos fajszáma közötti 

eltérés statisztikailag is igazolható. A próba szignifikáns (P<0,001) különbséget mutatott a minták 

között (38. táblázat). 

 

38. táblázat: 2 mintás T-próba statisztikai táblázata az ökológiai és a konvencionális kalászos 
táblák fajszám alapján végzett összehasonlítása során 

 Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

 F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Fajszám Equal variances 
assumed 

1,920 0,172 -6,086 52 0,000 

 Equal variances not 
assumed   -7,084 31,325 0,000 
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A gazdálkodási mód és az évjárat együttes hatásának vizsgálata alapján csak a 

gazdálkodásnak van hatása a fajszámra (P<0,001), az évjáratnak nem (P=0,199). A fajszám hatása 

jelentıs (η2= 0,407) (39. táblázat). 

 

39. táblázat: Fajszám alapján lefuttatott több tényezıs varianciaanalízis eredményei a 
gazdálkodás és évjárat változók, valamint azok interakciójának figyelembe vételével 
kalászosokban. 

Source Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Modell 883,226(a) 5 176,645 8,619 0,000 0,473 

Intercept 4241,293 1 4241,293 206,944 0,000 0,812 

Gazdálkodás 674,220 1 674,220 32,897 0,000 0,407 

Évjárat 68,371 2 34,185 1,668 0,199 0,065 

Gazdálkodás * Évjárat 4,199 2 2,100 0,102 0,903 0,004 

Error 983,756 48 20,495       

Total 10967,000 54         

Corrected Total 1866,981 53         

a  R Squared = ,473 (Adjusted R Squared = ,418) 
 

Mivel a két tulajdonság kölcsönhatásának nem volt hatása a fajszámra, ezért a modellt újból 

lefuttattam a kölcsönhatás figyelembe vétele nélkül. Az újból lefuttatott modell alapján 

megerısíthetı, hogy csak a gazdálkodási forma fejt ki szignifikáns hatást a fajszám alakulására 

(P<0,001). A hatás jelentıs (η2=0,420). Az évjárat szignifikanciaszintje az interakció figyelmen 

kívül hagyása miatt közelebb került az 5%-os elfogadható szinthez, de nem érte el azt (P=0,085) 

(40. táblázat, 32. ábra). 

 

40. táblázat: Fajszám alapján lefuttatott több tényezıs varianciaanalízis statisztikai 
eredményei gazdálkodás és évjárat változók figyelembe vételével kalászosokban 

a  R Squared = ,471 (Adjusted R Squared = ,439) 

Source Type III Sum 
of Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 
Squared 

Corrected Modell 879,026(a) 3 293,009 14,829 0,000 0,471 

Intercept 4449,608 1 4449,608 225,193 0,000 0,818 

Gazdálkodás 714,253 1 714,253 36,148 0,000 0,420 

Évjárat 102,448 2 51,224 2,592 0,085 0,094 

Error 987,955 50 19,759       

Total 10967,000 54         

Corrected Total 1866,981 53         
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32. ábra: Ökológiai és konvencionális kalászos táblák fajgazdagsága 2007 és 2009 között. 

 

A gazdálkodási forma és a felvételezési hónap együttes figyelembe vétele során, a modell 

szerint a gazdálkodás mellett a felvételezési hónapnak is van szignifikáns hatása a fajszámra. A 

hatás a gazdálkodás esetében ismételten nagy (η2= 0,407), a hónap esetében pedig gyenge 

(η2=0,156) (41. táblázat).  

 

41. táblázat: Fajszám alapján lefuttatott több tényezıs varianciaanalízis eredményei a 
gazdálkodás és felvételezési hónap változók, valamint azok interakciójának figyelembe 
vételével kalászosokban 

Source Type III Sum 
of Squares df    Mean 

Square F Sig. Partial Eta 
Squared 

Corrected Modell 1093,334(a) 7 156,191 9,287 0,000 0,586 

Intercept 4826,679 1 4826,679 286,987 0,000 0,862 

Gazdálkodás 730,347 1 730,347 43,425 0,000 0,486 

Felvételezési hónap 143,472 3 47,824 2,844 0,048 0,156 

Gazdálkodás * Felvételezési hónap 81,657 3 27,219 1,618 0,198 0,095 

Error 773,648 46 16,818       

Total 10967,000 54         

Corrected Total 1866,981 53         

a  R Squared = ,586 (Adjusted R Squared = ,523) 
 

A két változó kölcsönhatásának figyelmen kívül hagyása mellett futtatott modell alapján 

megerısíthetı, hogy mindkét tulajdonság szignifikáns hatást fejt ki a fajszám alakulására (33. ábra). 

Az újból lefuttatott modell alapján csak a felvételezési hónap befolyásoló hatása (η2) emelkedett 

(42. táblázat). 
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42. táblázat: Fajszám alapján lefuttatott több tényezıs varianciaanalízis eredményei a 
gazdálkodás és felvételezési hónap változók figyelembe vételével kalászosokban 

Source Type III Sum 
of Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 
Squared 

Corrected Modell 1011,676(a) 4 252,919 14,490 0,000 0,542 

Intercept 4848,248 1 4848,248 277,754 0,000 0,850 

Gazdálkodás 765,242 1 765,242 43,840 0,000 0,472 

Felvételezési hónap 235,098 3 78,366 4,490 0,007 0,216 

Error 855,305 49 17,455       

Total 10967,000 54         

Corrected Total 1866,981 53         

a  R Squared = ,542 (Adjusted R Squared = ,504) 
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33. ábra: Ökológiai és konvencionális kalászos táblák fajgazdagsága  

az 1-4. felvételezési idıpontokban. 
 

4.6.2. Ökológiai és konvencionális kalászos táblák összehasonlítása gyomnövény-

borítás alapján 

Ebben a fejezetben az „összes gyomnövényborítás normál alapú logaritmusa” alapján végzett 

összehasonlításokat mutatom be. A szöveg egyszerősítése érdekében a változót a továbbiakban 

„gyomnövényborítás”névvel jelölöm. 

A gyomnövényborítás alapján a fajszámhoz hasonlóan nagy eltérés mutatkozott a két 

gazdálkodási rendszer tábláiról származó minták között (34. ábra).  
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34. ábra: Ökológiai és konvencionális kalászos táblák átlagos gyomnövény-borítottsága 

 

Az 2 mintás T-próba szignifikáns különbséget mutatott a gazdálkodási rendszerek táblái 

között (P<0,001) a gyomnövények borításában (43. táblázat).  

 
43. táblázat: 2 mintás T-próba statisztikai táblázata az ökológiai és a konvencionális kalászos 
táblák gyomnövényborítás alapján végzett összehasonlítása során 

  Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Borítás Equal variances 
assumed 

0,631 0,431 -6,054 50 0,000 

 Equal variances not 
assumed   -5,657 20,611 0,000 
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35. ábra: Ökológiai és konvencionális kalászos táblák gyomnövény-borítottsága 2007 és 2009 

között. 
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A gazdálkodási mód és az évjárat együttes hatásának vizsgálata során felállított modell 

alapján a gazdálkodás mellett az évjáratnak is szignifikáns hatása van a gyomnövényborításra. A 

hatás a gazdálkodás esetében nagy (η2= 0,442), az évjárat esetében gyenge (η2=0,154) (44. táblázat, 

35. ábra). 

 

44. táblázat: Gyomnövényborítás alapján lefuttatott több tényezıs varianciaanalízis 
eredményei a gazdálkodás és évjárat változók, valamint azok interakciójának figyelembe 
vételével kalászosokban 

Source Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Modell 32,773(a) 5 6,555 11,187 0,000 0,549 

Intercept 27,385 1 27,385 46,739 0,000 0,504 

Gazdálkodás 21,363 1 21,363 36,462 0,000 0,442 

Évjárat 4,909 2 2,455 4,190 0,021 0,154 

Gazdálkodás * Évjárat 0,611 2 0,305 0,521 0,597 0,022 

Error 26,952 46 0,586       

Total 127,398 52         

Corrected Total 59,725 51         

a  R Squared = ,549 (Adjusted R Squared = ,500) 
 

Az interakciók figyelembe vétele nélkül lefuttatott próba alapján megerısíthetı, hogy 

mindkét tulajdonság szignifikáns hatást fejt ki. Az újból lefuttatott modell alapján mindkét 

tulajdonság befolyásoló hatása emelkedett (45. táblázat). 

 

45. táblázat: Gyomnövényborítás alapján lefuttatott több tényezıs varianciaanalízis 
eredményei a gazdálkodás és évjárat változók figyelembe vételével kalászosokban 

Source Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Modell 32,163(a) 3 10,721 18,670 0,000 0,539 

Intercept 29,415 1 29,415 51,225 0,000 0,516 

Gazdálkodás 22,984 1 22,984 40,026 0,000 0,455 

Évjárat 6,903 2 3,451 6,011 0,005 0,200 

Error 27,563 48 0,574       

Total 127,398 52         

Corrected Total 59,725 51         

a  R Squared = ,539 (Adjusted R Squared = ,510) 
 

A gazdálkodási forma és a felvételezési hónap hatásának együttes vizsgálata során felállított 

modell szerint csak a gazdálkodásnak van hatása a gyomnövényborításra, a felvételezési hónapnak 
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nincs. A gazdálkodás hatása jelentıs (η2= 0,433) (46. táblázat). A konvencionális tábláknak május 

végéig folyamatosan csökkent a gyomborítottsága, mely a feltételezhetıen a posztemergens 

herbicides védekezéseknek köszönhetı (36. ábra). 

 
46. táblázat: Gyomnövényborítás alapján lefuttatott több tényezıs varianciaanalízis 
eredményei a gazdálkodás és felvételezési hónap változók, valamint azok interakciójának 
figyelembe vételével kalászosokban 

Source 
Type III 
Sum of 

Squares 
df Mean 

Square F Sig. 
Partial 

Eta 
Squared 

Corrected Modell 28,654(a) 7 4,093 5,797 0,000 0,480 

Intercept 24,108 1 24,108 34,139 0,000 0,437 

Gazdálkodás 23,777 1 23,777 33,669 0,000 0,433 

Felvételezési hónap 1,213 3 0,404 0,573 0,636 0,038 

Gazdálkodás * Felvételezési hónap 1,910 3 0,637 0,902 0,448 0,058 

Error 31,072 44 0,706       

Total 127,398 52         

Corrected Total 59,725 51         

a  R Squared = ,480 (Adjusted R Squared = ,397) 
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36. ábra: Ökológiai és konvencionális kalászos táblák gyomnövény-borítottsága  

az 1-4. felvételezési idıpontokban 
 

A változók kölcsönhatásának figyelembe vétele nélkül megerısíthetı, hogy csak a 

gazdálkodási forma fejt ti szignifikáns hatást a borításra (47. táblázat). Szignifikanciaszintje igen 

magas (P<0,001). 
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47. táblázat: Gyomnövényborítás alapján lefuttatott több tényezıs varianciaanalízis 
eredményei a gazdálkodás és felvételezési hónap változók figyelembe vételével kalászosokban 

Source Type III Sum 
of Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 
Squared 

Corrected Modell 26,744(a) 4 6,686 9,528 0,000 0,448 

Intercept 24,102 1 24,102 34,346 0,000 0,422 

Gazdálkodás 25,244 1 25,244 35,973 0,000 0,434 

Felvételezési hónap 1,484 3 0,495 0,705 0,554 0,043 

Error 32,982 47 0,702       

Total 127,398 52         

Corrected Total 59,725 51         

a  R Squared = ,448 (Adjusted R Squared = ,401) 
 

4.6.3. Ökológiai és konvencionális kalászos táblák összehasonlítása gyomnövény 

diverzitás alapján 

Az ökológiai és a konvencionális gazdaság tábláinak diverzitása jelentısen eltért a Rényi-féle 

diverzitási index (α=2) alapján (37. ábra). A „Rényi-féle diverzitási index (α=2)” változót a 

továbbiakban „diverzitásnak” nevezem. 

Az diverzitási adatokkal elvégzett 2 mintás T-próba alapján a vizsgált kalászos táblák 

eltérınek tekinthetıek a két gazdálkodásban (48. táblázat). 
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37. ábra: Ökológiai és konvencionális kalászos táblák diverzitása 
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48. táblázat: 2 mintás T-próba statisztikai táblázata az ökológiai és a konvencionális kalászos 
táblák diverzitás alapján végzett összehasonlítása során 

  Levene's Test for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Equal variances 
assumed 2,507 0,119 -2,395 52 0,020 

Diverzitás 
 Equal variances 

not assumed 
  -2,071 18,218 0,053 

 
A gazdálkodási mód és az évjárat együttes hatásának modellezése alapján kimondható, hogy 

a gazdálkodásnak, az évjáratnak és a két tulajdonság kölcsönhatásának egyaránt szignifikáns hatása 

van a diverzitásra, azonban egyik hatás sem jelentıs (η2<0,163) (49. táblázat, 38. ábra). 

 
49. táblázat: Diverzitás alapján lefuttatott több tényezıs varianciaanalízis eredménye a 
gazdálkodás és évjárat változók, valamint azok interakciójának figyelembe vételével 
kalászosokban 

Source Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Modell 10,528(a) 5 2,106 4,445 0,002 0,316 

Intercept 189,594 1 189,594 400,193 0,000 0,893 

Gazdálkodás 3,094 1 3,094 6,532 0,014 0,120 

Évjárat 4,430 2 2,215 4,676 0,014 0,163 

Gazdálkodás * Évjárat 4,359 2 2,179 4,600 0,015 0,161 

Error 22,740 48 0,474       

Total 358,581 54         

Corrected Total 33,269 53         

a  R Squared = ,316 (Adjusted R Squared = ,245) 
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38. ábra: Ökológiai és konvencionális kalászos táblák diverzitása 2007-2009. között. 
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A gazdálkodási forma és a felvételezési hónap együttes figyelembe vétele során a modell 

szerint a gazdálkodás mellett a felvételezési hónapnak is szignifikáns hatása van a diverzitásra. A 

gazdálkodási mód hatása gyenge (η2<0,130), a felvételezési hónap hatása közepes (η2<0,260) 

(50. táblázat). 

 

50. táblázat: Diverzitás alapján lefuttatott több tényezıs varianciaanalízis eredménye a 
gazdálkodás és a felvételezési hónap változók, valamint azok interakciójának figyelembe 
vételével kalászosokban 

Source 
Type III 
Sum of 

Squares 
df Mean 

Square F Sig. 
Partial 

Eta 
Squared 

Corrected Modell 12,332(a) 7 1,762 3,871 0,002 0,371 

Intercept 219,612 1 219,612 482,514 0,000 0,913 

Gazdálkodás 3,130 1 3,130 6,878 0,012 0,130 

Felvételezési hónap 7,368 3 2,456 5,396 0,003 0,260 

Gazdálkodás * Felvételezési hónap 2,634 3 0,878 1,929 0,138 0,112 

Error 20,936 46 0,455       

Total 358,581 54         

Corrected Total 33,269 53         

a  R Squared = ,371 (Adjusted R Squared = ,275) 
 

A független változók kölcsönhatásának figyelembe vétele nélkül lefuttatott elemzés alapján 

megerısíthetı, hogy mindkét tulajdonság szignifikáns hatást fejt ki a diverzitás alakulására, 

azonban a hatásuk ebben az esetben gyengébb, mint az interakció figyelembe vételével 

(51. táblázat). A konvencionális táblákban májusban tapasztalt diverzitásbeli csökkenés a 

posztemergens herbicideknek tudható be, melyek ekkorra fejtették ki hatásukat (39. ábra). 

 

51. táblázat: Diverzitás alapján lefuttatott több tényezıs varianciaanalízis eredménye a 
gazdálkodás és a felvételezési hónap változó figyelembe vételével kalászosokban 

Source Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Modell 9,698(a) 4 2,425 5,040 0,002 0,292 

Intercept 222,456 1 222,456 462,453 0,000 0,904 

Gazdálkodás 3,052 1 3,052 6,344 0,015 0,115 

Felvételezési hónap 6,392 3 2,131 4,429 0,008 0,213 

Error 23,571 49 0,481       

Total 358,581 54         

Corrected Total 33,269 53         

a  R Squared = ,292 (Adjusted R Squared = ,234) 
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39. ábra: Ökológiai és konvencionális kalászos táblák diverzitása az 1-4. felvételezési 

idıpontokban 
 

4.6.4. Ökológiai és konvencionális kalászos táblák modellezése logisztikus 

regresszióval 

A logisztikus regresszió alkalmazása során a „gazdálkodási mód” függı változót és a 

„fajszám”, az „összes gyomnövényborítás normál alapú logaritmusa” (borítás) és a „Rényi-féle 

diverzitási index (α=2)” (diverzitás) független változókat jelöltem ki. Ez esetben a függı változó 

kategorikus, a független változók metrikusak.  

Elsı lépésben megállapítottam, hogy a modell használata nélkül 73,1%-os valószínőséggel 

állapíthatjuk meg egy tábláról, hogy melyik gazdálkodási mód jellemzı rá, mivel a minták 73,1 %-a 

ökológiai gazdálkodásból származik. 

Megállapítottam, hogy minden vizsgálatba vont független változó az együttes hatás 

figyelembe vétele nélkül szignifikáns hatást fejt ki a modellre (52. táblázat), illetve a felállított 

modell is szignifikáns (53. táblázat). A modellben szereplı három független változó összesen 

68,1%-ot magyaráz a függı változó varianciájából (54. táblázat). 

 

52. táblázat: Összefoglaló táblázat az ökológiai és a konvencionális kalászos táblák fajszám, 
borítás és diverzitás alapján végzett modellezésére 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 27,698a 0,469 0,681 

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than 0,001 
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53. táblázat: Független változók egyedi hatásának vizsgálata a modellre kalászosokban 

 Score df Sig. 

Fajszám 23,246 1 0,000 

Borítás 21,992 1 0,000 

Variables 

Diverzitás 5,962 1 0,015 

Step 0 

Overall Statistics 26,431 3 0,000 

 
54. táblázat: A modell konstans tagjának szignifikancia vizsgálata kalászosokban 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant 0,999 0,313 10,201 1 0,001 2,714 

 
A modell alapján 71,4% azoknak az eseteknek az aránya, amikor a felvételezés 

konvencionális gazdálkodásban volt, és a modell azt helyesen kategorizálja. Ez az érték az 

ökológiai gazdálkodás esetében 97,4%, míg a teljes modell esetében 90,4% (55. táblázat), ami 

magasabb, mint a véletlen tippelés esetében fennálló 73,1%, tehát a modell jónak mondható. 

 
55. táblázat: Klasszifikációs táblázat az ökológiai és a konvencionális kalászos táblák fajszám, 
borítás és diverzitás alapján végzett modellezésére 
 Predicted 

 Gazdálkodás 

 Observed Konvencionális Ökológiai Percentage Correct 

Konvencionális 10 4 71,4 Gazdálkodás 

Ökológiai 1 37 97,4 

Step 1 

Overall Percentage   90,4 

 
A független változók együttes elemzése alapján megállapítottam, hogy azok közül egyik sem 

járul hozzá a modellhez szignifikánsan, azonban mindhárom változó javítja a becslést (Exp 

(B)>1,000) (56. táblázat). 

 
56. táblázat: Fajszám, borítás és diverzitás változók szignifikanciája, valamint azok hatása a 
modell becslésére kalászosokban 

95%C.I.for EXP(B)  
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper 

Fajszám 0,260 0,379 0,470 1 0,493 1,296 0,617 2,723 

Borítás 1,410 1,714 0,676 1 0,411 4,095 0,142 117,858 

Diverzitás 0,618 1,439 0,184 1 0,668 1,855 0,110 31,131 

Step 1a 

Constant -4,408 2,084 4,474 1 0,034 0,012   
a. Variable(s) entered on step 1: Fajszám, Borítás, Diverzitás. 
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4.6.5. Szomszédos ökológiai és konvencionális kalászos táblák összehasonlítása 

diverzitási profil alapján  

Az ökológiai táblák diverzitási profilja a három vizsgált évben közel azonos volt a 

kalászosokban a 2. felvételezési idıpont (április) alapján. A konvencionális táblák esetében jelentıs 

eltérést tapasztaltam az eltérı években kapott eredmények között. Emellett a konvencionális és az 

ökológiai gazdálkodású táblák profilja több esetben metszi egymást, így nem mondható ki hogy a 

gazdálkodási formák diverzitás szerint rendezhetıek a 2. felvételezési idıpontokban, azonban 

diverzitásuk jellege eltér. A ritka fajok tekintetében az ökológiai táblák voltak diverzebbek 

(40. ábra). 
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40. ábra: Ökológiai és konvencionális kalászos táblák Rényi-féle diverzitási profilja a  

2. felvételezési idıpontok alapján 2007 és 2009 között 
 

A május végi (3. felvételezési idıpont) eredmények alapján felállított diverzitási profilok 

jelentısen eltérnek az ökológiai és a konvencionális gazdálkodás között. Az ökológiai gazdálkodású 

táblák profiljai a magasabb fajszám miatt minden esetben nagyobb értéknél metszik az y-tengelyt. 

Ezen függvények meredeksége nagyobb ugyan a konvencionális táblákénál, de értékül bármely x 

érték esetében nagyobb marad annál. Ezek alapján kijelenthetı, hogy az ökológiai gazdálkodás alá 

esı táblák diverzebbek a május végén tapasztalható gyomborítás tekintetében mindhárom vizsgált 

évet figyelembe véve (41. ábra). 
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41. ábra: Ökológiai és konvencionális kalászos táblák Rényi-féle diverzitási profilja a  

3. felvételezési idıpontok alapján 2007 és 2009 között 
 

A júniusi (4. felvételezési idıpont) eredmények alapján készített diverzitási profilok hasonló 

lefutásúak, mint a május végi eredmények alapján szerkesztettek. Ugyanakkor a fajszámban 

tapasztalható kisebb eltérés miatt az ökológiai és a konvencionális gazdálkodás alatt álló táblák 

függvényei többszörösen metszik egymást. Így nem mondható ki különbség a júniusi diverzitás 

tekintetében a két gazdálkodási mód között (42. ábra). 
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42. ábra: Ökológiai és konvencionális kalászos táblák Rényi-féle diverzitási profilja a  

4. felvételezési idıpontok alapján 2007 és 2009 között 



 95 

4.7. Új tudományos eredmények 

 
A 2007 és 2009 közötti idıszakban végzett vizsgálataim alapján az ökológiai és a konvencionális 

gazdálkodás gyomviszonyaira vonatkozó, összegezhetı új tudományos eredményeim a következık: 

1. A Fehér-Körös térségében kukorica esetében az ökológiai és a konvencionális táblákban 

egyaránt a T4-es és G3-as életforma csoportba tartozó gyomnövények jelenléte a legnagyobb 

mértékő. Mindkét életformacsoport borításában növekedés tapasztalható a tenyészidıszak 

során, ami a T4-es fajoknál nagyobb mértékő, míg a G3-asok esetében kisebb. 

2. Ökológiai kalászosokban a T1-es, T2-es, T4-es és G3-as életforma-csoportok 

gyomnövényeinek borítása a legjelentısebb a Fehér-Körös térségében. Közülük a T1-es fajok 

április végéig vannak jelen. A T4-esek megjelenése a tenyészidıszak alatt folyamatos, és 

júniustól várható, hogy átveszik a vezetı szerepet a táblák gyomflórájában. A T2-es és G3-as 

fajok jelenléte a táblákban folyamatos, és a borításuk állandó mértékő. 

3. Ökológiai és konvencionális kukorica és kalászos táblák felmérése és a kapott adatok 

statisztikai értékelése alapján megállapítottam, hogy a fajszám, a borítás és kalászosok 

esetében a diverzitás szerint egyaránt eltérıek a két gazdálkodási mód táblái. Az ökológiai 

táblák fajgazdagsága, gyomnövény-borítottsága és diverzitása egyaránt magasabb volt a 

konvencionális táblákon tapasztalt értékeknél. 

4. Ökológiai és konvencionális kukorica, valamint kalászos táblákból származó adatok alapján 

logisztikus regresszióval felállított modell értékelése során megállapítottam, hogy a fajszám, a 

borítás és kalászosok esetében a diverzitás változók modellbe való bevonása javítja a becslés 

eredményességét, de egyik változónak sincs szignifikáns hatása a modellre. Az így felállított 

modell mindkét kultúrnövény esetében eredményesen használható a két gazdálkodási mód 

elkülönítésére. 

5. Szomszédos ökológiai és konvencionális kukorica, valamint kalászos táblák Rényi-féle 

diverzitási profiljának összehasonlítása alapján megállapítottam, hogy a két gazdálkodási 

rendszer tábláinak diverzitása mindkét kultúrnövény esetében a májusi felvételezéskor térnek 

el. Az ökológiai gazdálkodású táblák a májusi értékelések során diverzebbek voltak, mint a 

konvencionális táblák. 
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6. Ökológiai kukorica és kalászos táblákban egyaránt megjelennek ritka, szántókon nem gyakori 

gyomnövények (Brassica rapa, Caucalis platycarpos, Cerastium dubium, Chenopodium 

urbicum, Lythrum virgatum, Myagrum perfoliatum, Potentilla anserina) a Fehér-Körös 

térségében. 



 97 

5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

A 2007 és 2009 között elvégzett felvételezések alapján az ökológiai és a konvencionális 

gazdálkodású területek gyomnövényzete több szempont szerint is elkülöníthetı. 

Kukoricában mindkét gazdálkodási rendszerben a T4-es és G3-as fajok voltak jelen legnagyobb 

mértékben. A nyári egyévesek között jellemzı volt az Echinochloa crus-galli és a Setaria fajok. Más 

magról kelı egyszikő ritkán volt jelen. A legnagyobb mértékő eltérés a kétszikő fajok esetében 

mutatkozott az ökológiai és a konvencionális táblák között. Az ökológiai táblákban mindhárom évben 

jelentıs volt az Amaranthus retroflexus és a Hibiscus trionum borítása. Konvencionális 

gazdálkodásban a Helianthus annuus árvakelés mértéke volt nagyobb, ami elsısorban a vetésforgók 

közötti különbséggel magyarázható. Mellettük mindkét gazdálkodási módnál jellemzıek voltak a 

Chenopodium és Persicaria fajok és az Abutilon theophrasti. Az ökológiai táblákban több 

alkalommal jelen voltak olyan fajok, melyek megjelenése szántón ritka, mint a Chenopodium 

urbicum, a Lythrum virgatum vagy a Pastinaca sativa. Fontos megjegyezni, hogy az Ambrosia 

artemisiifolia nem volt jelen számottevı mértékben sem az ökológiai, sem a konvencionális 

kukoricákban. G3-as fajok közül a Cirsium arvense és a Convolvulus arvensis volt jellemzı mindkét 

gazdálkodási forma esetében. 

A kalászos táblák gyomnövényzetében a kukoricában tapasztaltnál nagyobb mértékő volt az 

eltérés a gazdálkodási rendszerek között. A konvencionális táblákban a gyomirtást követıen kis 

számban voltak jelen gabonagyomok. Ezzel szemben az ökológiai gazdaságban a márciusi és az 

áprilisi felvételezések során T1-es és T2-es fajok voltak jellemzıek, mint a Stellaria media, Lamium 

purpureum, Capsella bursa-pastoris, Veronica fajok, illetve Galium aparine és Thlaspi fajok. Ekkor 

az egyévesek mellett Cirsium arvense és a Convolvulus arvensis volt jelen. A betakarítás elıtti májusi 

és júniusi felvételezésekig a G3-as fajok megırizték jelentıségüket, de az egyévesek között a T4-es 

fajok váltak uralkodóvá. A nyári egyévesek (Chenopodium album, Xanthium strumarium, Persicaria 

fajok) csírázása mindkét gazdálkodási mód tábláiban jellemzı volt, de jelentıs borítást csak 2008-ban 

a Tripleurospermum inodorum esetében tapasztaltam több ökológiai táblában.  

A két gazdálkodás kukoricatábláinak összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a fajszám és 

a borítás szerint egyaránt eltérı az ökológiai és a konvencionális gazdálkodási mód, ami az évjárat és 

a felvételezési hónap változókkal történı együttes vizsgálat során is kimutatható. Kalászos táblák 

esetében a fajszám, és a borítás mellett a diverzitás alapján is eltértek a két gazdaság táblái. Ekkor is 

megállapítható, hogy sem az évjáratnak, sem a felvételezési hónapnak nincs hatása az összehasonlítás 

eredményességére. A statisztikai próbák szerint az ökológiai táblák fajgazdagabbnak és magasabb 

gyomborítottságúnak, valamint a kalászosok esetében diverzebbnek tekinthetıek. A konvencionális 



 98 

táblákban mindkét kultúrában a herbicides védekezések után csökkent a gyomosodás, ami a borítás, a 

fajszám és a diverzitás esetében is megmutatkozott. 

A logisztikus regresszió eredményeinek értékelése során megállapítottam, hogy a vizsgálatba 

bevont független változók (fajszám, borítás, diverzitás) nincsenek szignifikáns hatással a modellre 

egyik kultúra esetében sem. A modellek segítségével tett becslést kukoricánál a fajszám és a borítás, 

kalászosokban a fajszám, a borítás és a diverzitás változók javítják. A modellek mindkét kultúra 

vizsgálata alapján eredményesnek tekinthetıek, mivel segítségükkel a kukoricatáblákat figyelembe 

véve 98,2 %, míg kalászosoknál 90,4 % valószínőséggel helyesen állapítható meg, hogy egy-egy tábla 

melyik gazdálkodási módhoz tartozik. A véletlen tippelés során a helyes eredmény esélye 80,4 %, 

illetve 73,2 %. Mindkét kultúrában az ökológiai táblák esetében pontosabb a modell segítségével tett 

becslés. Mivel a logisztikus regresszió eredményei alapján a gyomnövényborítás, a fajszám és a 

diverzitás egyaránt alkalmas a gazdálkodási módok elkülönítésére, így javasolható vizsgálati 

paraméter a gazdálkodási rendszerek elkülönítését, illetve összehasonlítását célzó kutatásokban. 

A szomszédos ökológiai és konvencionális kukoricatáblák diverzitási profil szerinti elkülönítése 

a második (májusi) felvételezések alapján lehetséges. Ez esetben mindhárom ökológiai 

gazdálkodásból származó mintánál bármely α skálaparaméter alkalmazásánál nagyobb érték tartozik 

egy-egy függvényhez, tehát ekkor az ökológiai kukoricatáblák diverzebbek, mind konvencionális 

szomszédjaik. A konvencionális táblák diverzitási profiljára nagy hatással volt az április végén, illetve 

május elején elvégzett herbicides kezelés, mely május végéig kellıen gyommentesen tartotta a 

táblákat, majd hatásának csökkenésével párhuzamosan a konvencionális és az ökológiai 

kukoricatáblák diverzitásának különbsége is csökkent. Az elkülönítés nem lehetséges a harmadik és a 

negyedik felvételezési idıpontokban. 

A szomszédos ökológiai és konvencionális kalászos táblák a harmadik (májusi) értékelés 

esetében tekinthetıek eltérınek a Rényi-féle diverzitási függvénycsalád szerint. Ekkor az ökológiai 

táblákhoz kapcsolódó függvények értékei a nagyobbak, tehát az ökológiai táblák diverzebbek. A 

konvencionálisan mővelt kalászosokban használt herbicideknek a kukoricatáblákhoz hasonlóan 

befolyásoló hatása volt a diverzitásra. A kalászosok összehasonlítása nem eredményes a második és a 

negyedik felvételezési idıpont alapján.  

Az ökológiai kukorica és tönkölybúza esetében egyaránt elmondható, hogy mindhárom vizsgált 

évben megjelentek olyan fajok a táblák gyomflórájában, melyek elıfordulása ritka a szántókon.  

A gazdálkodási módok hatását Magyarország más régiójában már tanulmányozták 

(DORNER, 2006). A dolgozatommal ellentétben, ebben a munkában az ökológiai és a konvencionális 

gazdálkodás között kismértékő különbség mutatkozott. A két tanulmány eredménye alapján 

megállapítható, hogy az ökológiai gazdálkodás gyomflóra alakító hatásának megítéléséhez a vizsgált 

térség adottságait is figyelembe kell venni. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az ökológiai gondolkodás szemlélete számos pontban elválik konvencionális gazdálkodástól, 

mivel az alkalmazott mővelési szerkezet eltér a különbözı gazdálkodási módok esetében. Például a 

növényvédı szerek és a mőtrágya használata nem engedélyezett minden gazdálkodási rendszerben. A 

kemikáliák használata csak integrált, vagy konvencionális rendszerben lehetséges, ökológiaiban nem. 

A növényvédı szerek és a mőtrágyák mellızése megváltoztahatja a gyomnövényzetet.  

Magyarországon 1986-ban jelent meg ellenırzött formában az ökológiai gazdálkodás. Az azóta 

eltelt több mint két évtized alatt a biogazdálkodás a magyar mezıgazdaság dinamikusan fejlıdı 

színfoltjává vált. Napjainkra az összes ellenırzött terület eléri a 120 ezer hektárt. Az ökológiai 

gazdálkodás növényvédelmének egyik sarkalatos pontja a gyomszabályozás. Ezen szemlélet szerint 

nem az a cél, hogy teljesen kiiktassuk a gyomokat a termesztés rendszerébıl, hanem az, hogy 

borításuk a kártételi küszöb alatt legyen gyomirtó szerek alkalmazása nélkül.  

Kutatásom célja az ökológiai gazdálkodás gyomviszonyainak bemutatása a Fehér-Körös 

térségében egy több mint 2500 hektáros ökológiai gazdaság példáján, valamint annak vizsgálata, hogy 

milyen eltérés tapasztalható a gyomflórában az eltérı szemléleten alapuló ökológiai és konvencionális 

gazdálkodás között. 

Dolgozatomban a Gyula térségében 2007-2009 között a Körös-Maros Biofarm Kft. és a 

szomszédos konvencionális gazdaság kalászos és kukoricatábláiban végzett vizsgálataim eredményeit 

mutatom be. Részletes kutatómunkám kitért mindkét gazdaságban a megjelent gyomfajok 

meghatározására, a gyomborítás százalékos felmérésére és a gyomfajszám megállapítására.  

Statisztikai összehasonlítást végeztem a konvencionális és az ökológiai gazdálkodás alatt álló 

kukorica, illetve kalászos táblák összehasonlítása céljából. Az elemzés alapját a jelen lévı 

gyomnövényfajok táblánkénti száma, az összes gyomborítás és a táblák Rényi-féle diverzitási index 

α=2 skálaparaméternél számított értéke adta. A statisztikai összehasonlítás elsı lépéseként 2 mintás T-

próbát futtattam le. Másodszor a különbséget mutató esetekben több szempontos varianciaelemzést 

folytattam a gazdálkodás és az évjárat, valamit a gazdálkodás és a felvételezési hónap figyelembe 

vételével. Harmadik lépésben logisztikus regressziót alkalmaztam a táblánkénti fajszám, az összes 

gyomborítás és a diverzitási érték együttes felhasználásával. A vizsgálatokat minden esetben 95%-os 

megbízhatósági szinten végeztem. A statisztikai vizsgálatok mellett Rényi-féle diverzitási függvény 

család alapján is összehasonlítottam a két gazdálkodási módot.  

Kukoricában, mindkét gazdálkodási rendszerben a T4-es és G3-as fajok voltak jelen legnagyobb 

mértékben. A legnagyobb mértékő eltérés a magról kelı kétszikő fajok esetében mutatkozott. Az 

ökológiai táblákban az Amaranthus retroflexus és a Hibiscus trionum, míg konvencionális 
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gazdálkodásban a Helianthus annuus árvakelés mértéke volt nagyobb. G3-as fajok közül a Cirsium 

arvense és a Convolvulus arvensis volt jellemzı mindkét gazdálkodási forma esetében.  

A kalászos táblák gyomnövényzetében a kukoricában tapasztaltnál nagyobb mértékő volt az 

eltérés a gazdálkodási rendszerek között. A konvencionális táblákban a gyomirtást követıen kis 

számban voltak jelen gabonagyomok. Ezzel szemben az ökológiai gazdaságban a márciusi és az 

áprilisi felvételezések során T1-es és T2-es fajok voltak jellemzıek. Ekkor az egyévesek mellett a 

Cirsium arvense és a Convolvulus arvensis volt jelen. A betakarítás elıtti májusi és júniusi 

felvételezésekig a G3-as fajok megırizték jelentıségüket, de az egyévesek között a T4-es fajok váltak 

uralkodóvá. A nyári egyévesek csírázása mindkét gazdálkodási mód tábláiban jellemzı volt, de 

jelentıs borítást csak ökológiai gazdaságban tapasztaltam2008-ban. 

Az ökológiai kukorica és tönkölybúza esetében egyaránt elmondható, hogy mindhárom vizsgált 

évben megjelentek olyan fajok a táblák gyomflórájában, melyek elıfordulása ritka a szántókon. 

Az ökológiai és a konvencionális gazdálkodási mód kukoricatáblái a fajszám és a borítás 

tekintetében egyaránt eltérıek. Kalászosok esetében a fajszám és a borítás változók mellett a 

diverzitás alapján is eltértek a két gazdaság táblái. A statisztikai próbák szerint az ökológiai táblák 

fajgazdagabbnak és magasabb gyomborítottságúnak, valamint a kalászosok esetében diverzebbnek 

tekinthetıek. 

A logisztikus regresszió eredményeinek értékelése során megállapítottam, hogy a vizsgálatba 

bevont független változók (fajszám, borítás, diverzitás) nincsenek szignifikáns hatással a modellre 

egyik kultúra esetében sem. A modellek segítségével tett becslést kukoricánál a fajszám és a borítás, 

kalászosokban a fajszám, a borítás és a diverzitás egyaránt javítják. A modellek mindkét kultúra 

vizsgálata alapján eredményesnek tekinthetıek, mivel segítségükkel mindkét kultúrában nagyobb 

valószínőséggel állapítható meg, hogy egy-egy tábla melyik gazdálkodási módhoz tartozik. Mindkét 

kultúrában az ökológiai táblák esetében pontosabb a modell segítségével tett becslés. 

A szomszédos ökológiai és konvencionális táblák diverzitási profil szerinti elkülönítése mind 

kukorica, mind kalászosok esetében a májusi felvételezések alapján lehetséges. Ekkor az ökológiai 

táblák diverzebbek voltak, mind konvencionális szomszédjaik, mely eltérés nagymértékben a 

konvencionális táblák herbicides kezelésének tudható be. 

Vizsgálataim alátámasztják az a feltevésemet, hogy két eltérı gazdálkodási mód (ökológiai és 

konvencionális) alkalmazásának hatásaként eltérı gyomnövényzet alakul ki az érintett területeken. Az 

eltéréseket mindkét vizsgált kultúra esetében statisztikai próbákkal is alátámasztottam. Ezek alapján 

kijelenthetı, hogy az ökológiai gazdálkodás tábláiban magasabb a gyomborítás, azok fajgazdagabbak 

és diverzebbek. 
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7. SUMMARY 

 

The organic approach differs from the conventional farming in lots of attribute because the 

different farming systems are diverse in their cultivation structure. For example, the use of 

pesticides and fertilizers is not allowed in every system. Chemicals can be only used in integrated 

and conventional systems but their use is forbidden in ecological farming. Avoiding the use of 

pesticides and fertilizers can cause changes in the weed flora.  

In Hungary, the controlled ecological farming has been present since 1986. The primary aims 

of the ecological approach were to produce healthy foodstuff and to develop an environmentally 

friendly and sustainable farming system. The total area of the controlled territories increased over 

120,000 hectares until 2004 and this value has been similar since then (BIOKONTROLL, 2009; 

ÖKOGARANCIA, 2009). The unique structure of ecological farming in Hungary has an influence 

on the weed management structure which is different from other countries in the EU. In this case a 

small group of weeds can be identified as main target species for weed management. The high yield 

is not the most important factor of the production of ecological farming. This system makes 

allowances definitely for the local environmental conditions. Not the quantity but the quality is the 

primary point of view. 

My goal was to determine the weed flora of ecological farming in the Fehér-Körös area and how 

farming systems affected the weed flora. A 2500 ha ecological farm and a neighbouring 

conventional farm in south-eastern Hungary were surveyed during the season in 2007 2008 and 

2009. Effects of farming systems were assessed for weed cover (in percentage) and the number of 

species. 

Statistical analyses were made to compare the weed community of conventional and 

ecological corn and cereal fields. The analyses were based on number of weed species on total weed 

cover and on Rényi’ diversity index (α=2) in each fields. At first Student’ two samples T test was 

executed. At the second time Multiple Anova was made considering the farming system and year or 

farming system and month parameters in cases the first test showed difference. At the third time 

Logistic Regression was executed considering the number of weed species the weed cover and 

Rényi’s diversity index. Every test was made on 95% confidence level. In addition to statistical 

analyses the farming systems were compared according the Function Renyi for generalized 

diversity. 

At corn fields T4 and G3 species were the most dominant in both farming systems. The most 

difference seemed according the dicotyledonous annual weeds. Amaranthus retroflexus and 

Hibiscus trionum were typical at ecological field and Helianthus annuus volunteers at 
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conventionals. The G3 Cirsium arvense and Convolvulus arvensis were same dominant in both 

farms. 

The difference between conventional and ecological cereals was higher degree than in case of 

corn fields. After herbicide use less characteristic winter annual were in conventional farming. In 

contrast a lot winter annuals and Cirsium arvense and Convolvulus arvensis were present at 

ecological fields at the surveys in March and April. In May and June the perennials were same 

important but the annual T4 species become the most problem. The emergence of summer annuals 

was typical in both farms but high degree was only in 2008 at ecological fields. 

Rare species could appear at both ecological corn and cereal fields in all years. Ecological and 

conventional fields were differ considering the number of species and weed cover in case of corn 

and they were same differ considering the number of species the weed cover and diversity in case of 

cereals according to statistical analyses. Ecological fields were more abounding in weed species 

more covered by weeds and had higher diversity. 

The results of Logistic Regression showed any varieties (number of species, weed cover, 

diversity) had not significant effect on the model. But each varieties increase the precision of the 

estimation of the model. Both corn and cereal model are correct because estimations of models are 

more exact than the random choice. The estimation is more correct in case of ecological fields 

according to both crops. 

The classification of neighbouring ecological and conventional fields was available only 

according the May surveys considering the weed flora both in cereals or corn. Ecological fields 

were more divers. 

The supposition to use different farming practice can affect different weed flora is supported 

by my study. This result is confirmed by statistical test at both crops. According this the ecological 

fields are more covered by weeds more abounding in weed species and more divers. 
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M2 - Az ökológiai táblákban elıforduló gyomnövények és azok borítása 
 
1. táblázat: Ökológiai gazdálkodás alatt álló kukoricatáblákban elıforduló gyomnövények és 
borításuk 2007-ben (3 tábla átlaga) 

 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 
Gyomnövény 

Május 23. Június 28. Július 30. 

Abutilon theophrasti 0,81 0,63 0,34 

Achillea millefolium - - 0,03 
Adonis aestivalis 0,03 - - 

Alopecurus myosuroides 0,03 0,31 0,03 
Amaranthus retroflexus 0,30 0,15 0,91 

Ambrosia artemisiifolia 0,09 0,21 0,05 
Anagallis arvensis - - 0,03 

Anthemis arvensis 0,05 - - 
Artemisia vulgaris 0,03 - - 

Atriplex patula 0,06 0,06 0,03 
Avena fatua - 0,03 - 

Brassica rapa 0,06 - - 
Bromus tectorum 0,06 - - 

Capsella bursa-pastoris 0,18 - - 
Carduus acanthoides 0,03 - 0,44 

Chenopodium album 0,05 0,13 0,06 
Chenopodium hybridum - 0,03 0,09 

Cirsium arvense 1,09 0,93 1,03 
Consolida orientalis 0,03 - - 

Consolida regalis 0,03 - - 
Convolvulus arvensis 0,31 1,81 0,90 

Conyza canadensis  - - 0,03 
Crepis rhoeadifolia - - 0,16 

Cuscuta campestris - 0,03 - 
Datura stramonium 0,09 - 0,03 

Daucus carota 0,06 - 0,13 
Echinochloa crus-galli 0,08 13,94 8,91 

Elymus repens - - 0,03 
Euphorbia helioscopia - - 0,03 

Euphorbia peplus - - 0,03 

Fallopia convolvulus - 0,03 0,03 

Galium aparine - - 0,03 

Helianthus annuus 0,03 0,03 0,03 

Heliotropium europaeum - - 0,05 

Hibiscus trionum 0,03 10,25 2,68 

Lactuca serriola 0,06 - - 

folytatás a következı oldalon    
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1. táblázat folytatása: Ökológiai gazdálkodás alatt álló kukoricatáblákban elıforduló 
gyomnövények és borításuk 2007-ben (3 tábla átlaga) 

 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 
Gyomnövény 

Május 23. Június 28. Július 30. 

Lamium purpureum 0,03 - - 

Lathyrus tuberosus 0,06 0,03 0,34 

Cardaria draba - - 0,03 

Lythrum virgatum - 0,19 - 

Medicago lupulina - - 0,38 

Medicago sativa - 0,63 - 

Pastinaca sativa 0,19 - 0,03 

Plantago major 0,03 - - 

Persicaria amphibia 0,09 1,38 0,05 

Persicaria lapathifolia 0,05 0,05 0,06 

Portulaca oleracea - - 1,25 

Ranunculus arvensis 0,25 - - 

Robinia pseudo-acatia - - 0,03 

Rubus caesius 0,03 0,13 0,03 

Rumex obtusifolius 0,05 0,03 - 

Setaria pumila 1,74 9,06 4,09 

Setaria viridis - 0,03 - 

Sinapis arvensis 0,05 - - 

Sonchus asper 0,03 - 0,19 

Stellaria media 0,09 - - 

Symphytum officinale 0,18 0,03 0,09 

Tanacetum vulgare - - 0,03 

Taraxacum officinale 0,09 0,03 - 

Thlaspi perfoliatum 0,06 - - 

Tripleurospermum inodorum 0,03 0,03 - 

Veronica hederifolia 0,03 - - 

Vicia pannonica 0,06 - 0,03 

Viola arvensis 0,18 - 0,03 

Xanthium strumarium 0,14 0,34 0,03 

Összes gyomborítás [%] 6,98 40,46 22,69 

Összes fajszám [db] 43 27 40 
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2. táblázat: Ökológiai gazdálkodás alatt álló kukoricatáblákban elıforduló gyomnövények és 
borításuk 2008-ban (4 tábla átlaga) 

 Borítás [%] 
Felvételezési idıpont 

 
Gyomnövény 

Április 28 Május 23. Június 28. Július 30. 

Abutilon theophrasti 0,23 0,80 0,70 1,00 
Achillea millefolium - - - 0,02 
Adonis aestivalis 0,02 0,04 - - 
Alopecurus myosuroides - 0,02 0,02 - 
Amaranthus retroflexus 0,15 0,87 2,52 1,88 
Ambrosia artemisiifolia 0,12 0,09 0,21 0,13 
Anagallis arvensis - - - 0,02 
Arctium lappa 0,02 0,05 0,20 - 
Artemisia vulgaris - 0,13 0,04 - 
Atriplex patula - - - 0,10 
Avena fatua - - 0,02 - 
Ballota nigra - - 0,02 - 
Capsella bursa-pastoris 0,05 0,30 0,09 - 
Carduus acanthoides 0,02 0,02 - 0,07 
Cerastium dubium 0,06 0,07 - - 
Chenopodium album 0,22 1,70 4,82 2,35 
Chenopodium hybridum - 0,57 0,24 0,47 
Chenopodium polyspermum - 0,03 - - 
Cichorium intybus - - 0,02 - 
Cirsium arvense 0,42 0,72 0,69 1,27 
Conium maculatum - - 0,02 - 
Consolida orientalis - 0,02 - 0,05 
Convolvulus arvensis 0,23 0,69 4,90 1,63 
Conyza canadensis  - - - 0,06 
Crepis rhoeadifolia - - - 0,13 
Cynodon dactylon - 0,02 0,02 - 
Datura stramonium 0,15 0,30 1,10 1,02 
Daucus carota 0,04 0,02 0,02 - 
Digitaria sanguinalis - - - 0,05 
Echinochloa crus-galli 0,02 0,38 3,63 3,80 
Elymus repens 0,02 - - 0,02 
Euphorbia cyparissias - - - 0,25 
Euphorbia helioscopia - - - 0,05 
Euphorbia virgata - - - 0,20 
Fallopia convolvulus - 0,13 0,02 0,10 
Galinsoga parviflora - - 0,10 - 
Galium aparine 0,05 0,04 - 0,02 
Geranium pusillum 0,02 0,05 - - 
Helianthus annuus 0,10 0,02 - 0,06 
Heliotropium europaeum - - 0,02 0,34 
Hibiscus trionum 0,10 0,20 2,00 1,90 
Lactuca serriola 0,03 - - - 

folytatás a következı oldalon   
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2. táblázat folytatása: Ökológiai gazdálkodás alatt álló kukoricatáblákban elıforduló 
gyomnövények és borításuk 2008-ban (4 tábla átlaga) 

  Borítás [%] 
Felvételezési idıpont 

 
Gyomnövény 

Április 28 Május 23. Június 28. Július 30. 

Lamium amplexicaule 0,02 0,06 - - 
Lamium purpureum 0,11 0,10 - - 
Lathyrus tuberosus 0,02 0,05 0,42 0,28 
Lotus corniculatus 0,02 - - - 
Lythrum virgatum - - - 0,02 
Malva pusilla 0,02 0,02 0,35 0,02 
Medicago lupulina - - 0,02 - 
Medicago sativa 0,02 - - - 
Onopordum acanthium 0,02 0,02 0,02 - 
Pastinaca sativa - - - 0,02 
Persicaria amphibia - 0,05 0,02 0,09 
Persicaria lapathifolia 0,02 0,10 0,35 0,06 
Polygonum aviculare 0,02 0,22 0,19 0,10 
Portulaca oleracea - - 0,14 - 
Ranunculus arvensis - 0,02 0,02 - 
Ranunculus repens 0,05 - - - 
Robinia pseudo-acatia - - - 0,02 
Rubus caesius - - - 0,02 
Rumex obtusifolius 0,02 0,05 0,06 0,10 
Senecio vulgaris - - 0,02 - 
Setaria pumila 0,09 0,10 2,65 6,48 
Setaria verticillata - - 0,02 - 
Setaria viridis 0,02 0,08 0,02 0,14 
Sinapis arvensis 0,02 0,36 0,27 - 
Solanum nigrum - - 0,02 - 
Sonchus asper - - 0,04 0,15 
Stachys annua - - 0,13 0,02 
Stellaria media 0,20 0,09 - - 
Symphytum officinale - 0,02 - - 
Tanacetum vulgare - - - 0,02 
Taraxacum officinale 0,02 0,04 0,02 - 
Thlaspi arvense - 0,02 0,02 - 
Trifolium pratense - - 0,03 - 
Trifolium repens - 0,04 - - 
Tripleurospermum inodorum 0,06 0,15 0,08 - 
Urtica urens - 0,03 - - 
Veronica hederifolia 0,05 - - - 
Veronica persica 0,02 0,17 0,02 - 
Vicia pannonica - - - 0,02 
Viola arvensis 0,04 - 0,02 - 

Xanthium strumarium - 0,05 0,02 0,37 

Összes gyomborítás [%] 2,90 9,04 26,35 24,86 

Összes fajszám [db] 40 47 48 43 
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3. táblázat: Ökológiai gazdálkodás alatt álló kukoricatáblákban elıforduló gyomnövények és 
borításuk 2009-ben (6 tábla átlaga) 

 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 
Gyomnövény 

Április 27. Május 27. Június 28. Augusztus 2. 

Abutilon theophrasti 0,03 0,09 0,20 1,70 

Adonis aestivalis 0,02 0,02 0,02 - 

Amaranthus albus - - - 0,02 

Amaranthus retroflexus - 0,04 1,20 1,83 

Ambrosia artemisiifolia 0,03 0,27 0,32 2,30 

Anagallis arvensis - 0,02 0,03 - 

Arctium lappa 0,02 - - 0,06 

Atriplex patula - 0,02 - 0,02 

Avena fatua - - 0,02 - 

Chenopodium album 0,02 0,07 0,08 1,18 

Chenopodium hybridum - 0,05 0,05 0,44 

Chenopodium polyspermum - 0,05 0,04 1,17 

Chenopodium urbicum - 0,02 - - 

Cirsium arvense 0,44 2,89 5,37 8,46 

Consolida orientalis 0,02 0,02 - - 

Consolida regalis - 0,02 0,02 - 

Convolvulus arvensis 0,11 0,64 1,81 1,54 

Cuscuta campestris - - - 0,02 

Datura stramonium 0,02 0,02 - 0,23 

Daucus carota - - 0,02 - 

Dipsacus laciniatus 0,02 0,03 0,14 - 

Echinochloa crus-galli 0,02 0,62 1,81 3,44 

Euphorbia cyparissias - 0,02 - - 

Fallopia convolvulus - - 0,02 - 

Fumaria schleicheri 0,02 - - - 

Galium aparine 0,07 0,02 0,02 - 

Heliotropium europaeum - 0,03 0,02 0,08 

Hibiscus trionum - 0,09 0,77 2,79 

Lamium purpureum 0,02 - - - 

Lathyrus tuberosus 0,05 0,41 0,12 0,03 

Linaria vulgaris - - 0,04 0,02 

Pastinaca sativa - 0,02 - - 

Persicaria amphibia 0,02 0,03 0,33 0,13 

Persicaria lapathifolia  - 0,25 0,09 0,09 

Phragmites australis - 0,02 - - 

folytatás a következı oldalon   
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3. táblázat folytatása: Ökológiai gazdálkodás alatt álló kukoricatáblákban elıforduló 
gyomnövények és borításuk 2009-ben (6 tábla átlaga) 

 Borítás [%] 
Felvételezési idıpont 

 
Gyomnövény 

Április 27. Május 27. Június 28. Augusztus 2. 

Pisum sativum 0,02 0,02 - - 

Plantago major 0,03 0,02 0,02 - 

Ranunculus arvensis - 0,02 - - 

Ranunculus repens 0,02 - - - 

Rubus caesius - - - 0,08 

Setaria pumila - - 0,41 3,43 

Sinapis arvensis - 0,02 0,02 0,03 

Solanum nigrum - - - 0,03 

Stachys annua - 0,02 - 0,21 

Symphytum officinale 0,05 0,16 0,20 0,08 

Tanacetum vulgare 0,02 - - - 

Taraxacum officinale - - 0,02 - 

Tripleurospermum inodorum 0,04 0,02 - 0,08 

Veronica hederifolia 0,02 0,02 - - 

Viola arvensis 0,02 - - - 

Xanthium strumarium 0,05 0,10 0,18 0,07 

Összes gyomborítás [%] 1,17 6,14 13,35 29,54 

Összes fajszám [db] 25 35 29 28 
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4. táblázat: Ökológiai gazdálkodás alatt álló tönkölybúza-táblákban elıforduló gyomnövények és 
borításuk 2007-ben (4 tábla átlaga) 

 Borítás [%] 
Felvételezési idıpont 

 
Gyomnövény 

Április 7. Április 21. Május 23. Június 28. 

Adonis aestivalis 0,10 0,06 0,07 - 

Ambrosia artemisiifolia 0,10 0,25 0,04 0,05 

Anagallis arvensis - 0,05 - - 

Anthemis arvensis - - 0,04 - 

Atriplex patula - - - 0,06 

Avena fatua - - 0,07 - 

Ballota nigra - - 0,08 0,05 

Capsella bursa-pastoris 0,38 0,50 0,41 - 

Caucalis latifolia - - - 0,06 

Cerastium dubium - 0,19 0,08 - 

Chenopodium album 0,13 0,06 - 0,36 

Cirsium arvense 0,13 0,75 0,33 1,38 

Consolida orientalis - - 0,15 - 

Consolida regalis - - 0,08 0,05 

Convolvulus arvensis - 1,81 3,95 2,00 

Euphorbia helioscopia - - - 0,05 

Fallopia convolvulus 0,13 - 0,04 - 

Festuca pratensis - - - 0,06 

Galium aparine 1,00 - 0,42 - 

Lactuca serriola - 0,05 - 0,13 

Lamium amplexicaule 0,13 0,69 - - 

Lamium purpureum 1,50 2,56 - - 

Lathyrus tuberosus - - - 0,05 

Lotus corniculatus - - 0,17 - 

Papaver rhoeas 0,13 - - - 

Persicaria amphibia - - 0,07 0,75 

Polygonum aviculare - - 0,17 - 

Ranunculus arvensis - 0,05 0,58 - 

Ranunculus repens 0,25 0,38 0,11 0,13 

Rorippa sylvestris - - 0,08 - 

Rumex obtusifolius 0,10 - 0,03 - 

Setaria pumila - - - 0,51 

Setaria viridis - - - 0,13 

Sinapis arvensis 0,50 0,13 0,63 - 

folytatás a következı oldalon   
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4. táblázat folytatása: Ökológiai gazdálkodás alatt álló tönkölybúza-táblákban elıforduló 
gyomnövények és borításuk 2007-ben (4 tábla átlaga) 

 Borítás [%] 
Felvételezési idıpont 

 
Gyomnövény 

Április 7. Április 21. Május 23. Június 28. 

Stellaria media 1,75 4,13 - - 

Symphytum officinale - - - 0,05 

Taraxacum officinale - 0,25 0,50 0,13 

Thlaspi arvense - - 0,50 - 

Thlaspi perfoliatum 0,25 2,00 - - 

Tripleurospermum inodorum 0,38 0,36 - 0,19 

Veronica hederifolia 0,25 - - - 

Veronica persica 0,13 - - - 

Viola arvensis 0,25 0,13 0,03 0,06 

Összes gyomborítás [%] 7,55 14,39 8,52 6,18 

Összes fajszám [db] 19 19 24 20 
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5. táblázat: Ökológiai gazdálkodás alatt álló tönkölybúza-táblákban elıforduló gyomnövények és 
borításuk 2008-ban (4 tábla átlaga) 

 Borítás 4 tábla átlagában / Borítás az ÖKO 14 táblában [%] 

Felvételezési idıpont 
 
Gyomnövény 

Március 31. 
 

Átlag    / ÖKO14 

Április 29. 
  

Átlag    / ÖKO14 

Május 30.  
  

Átlag    / ÖKO14 

Június 30.  
  

Átlag    / ÖKO14 

Abutilon theophrasti - / - - / - - / - 0,03 / - 

Adonis aestivalis 0,65 / - 1,28 / 2,25 0,24 / 0,75 0,05 / 0,10 

Ambrosia artemisiifolia 0,53 / - 0,53 / 0,38 0,66 / 0,25 2,90 / 4,13 

Arctium lappa - / - 0,06 / - - / - - / - 

Atriplex patula - / - - / - 0,03 / 0,13 0,03 / 0,13 

Avena fatua - / - - / - 0,05 / - - / - 

Bidens tripartita - / - - / - 0,03 / - - / - 

Brassica rapa - / - 0,05 / - 0,03 / - - / - 

Bromus tectorum - / - - / - 0,03 / - - / - 

Capsella bursa-pastoris 0,18 / - 0,11 / 0,10 - / - - / - 

Cardaria draba 0,03 / 0,10 - / - - / - - / - 

Cerastium dubium - / - 0,08 / 0,10 - / - - / - 

Chenopodium album - / - 0,22 / 0,50 0,21 / 0,5 0,28 / 1,00 

Cirsium arvense 0,46 / 0,10 0,80 / 0,10 0,56 / 0,25 1,16 / 3,25 

Conium maculatum - / - - / - 0,05 / 0,10 0,06 / - 

Consolida orientalis 0,25 / 0,50 1,63 / 6,25 1,87 / 6,38 1,43 / 5,00 

Consolida regalis - / - 0,03 / - 0,49 / 1,75 1,59 / 5,75 

Convolvulus arvensis - / - 0,14 / - 0,40 / 0,10 0,66 / 0,25 

Conyza canadensis  - / - 0,13 / 0,13 0,12 / 0,10 - / - 

Erysimum repandum - / - 0,06 / 0,13 - / - - / - 

Euphorbia cyparissias 0,09 / - - / - - / - - / - 

Euphorbia helioscopia - / - - / - - / - 0,03 / - 

Fallopia convolvulus - / - 0,12 / 0,25 0,22 / 0,38 0,19 / 0,19 

Fumaria schleicheri 0,03 / - 0,03 / - - / - - / - 

Galium aparine 0,14 / 0,10 0,34 / 0,88 0,28 / 0,63 0,74 / 2,63 

Geranium pusillum - / - 0,03 / - - / - - / - 

Lactuca serriola 0,03 / - 0,03 / - 0,03 / 0,10 0,11 / - 

Lamium amplexicaule - / - 0,03 / - - / - 0,03 / - 

Lamium purpureum 0,12 / 0,25 0,99 / 3,38 0,06 / 0,25 - / - 

Lathyrus tuberosus - / - 0,05 / - 0,22 / 0,13 - / - 

Medicago sativa - / - - / - 0,03 / - - / - 

Myagrum perfoliatum 0,03 / - 0,11 / 0,10 - / - - / - 

Papaver rhoeas 0,03 / 0,10 0,06 / - 0,05 / 0,10 0,08 / 0,10 

folytatás a következı oldalon   
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5. táblázat folytatása: Ökológiai gazdálkodás alatt álló tönkölybúza-táblákban elıforduló 
gyomnövények és borításuk 2008-ban (4 tábla átlaga) 

 Borítás 4 tábla átlagában / Borítás az ÖKO 14 táblában [%] 

Felvételezési idıpont 
 
Gyomnövény 

Március 31. 
 

Átlag    / ÖKO14 

Április 29. 
 

Átlag    / ÖKO14 

Május 30. 
 

Átlag    / ÖKO14 

Június 30. 
 

Átlag    / ÖKO14 

Phragmites australis - / - - / - - / - 0,03 / - 

Pisum sativum 0,68 / 0,10 - / - - / - 0,13 / - 

Persicaria amphibia - / - - / - - / - 0,03 / - 

Polygonum aviculare 0,03 / 0,13 0,12 / 0,13 0,15 / 0,25 0,03 / 0,10 

Persicaria lapathifolia - / - 0,03 / - 0,06 / - 0,06 / 0,25 

Ranunculus arvensis - / - 0,03 / - 0,03 / 0,13 0,03 / - 

Ranunculus repens 0,08 / - 0,03 / - 0,03 / - - / - 

Rubus caesius - / - 0,03 / - 0,03 / - 0,03 / - 

Sinapis arvensis 0,05 / - 0,18 / - 0,03 / - 0,03 / - 

Sisymbrium sophia - / - 0,03 / 0,10 - / - - / - 

Sonchus oleraceus 0,03 / - - / - - / - - / - 

Stachys annua - / - - / - 0,06 / - - / - 

Stellaria media 0,13 / - 0,09 / - 0,15 / 0,13 0,03 / - 

Symphytum officinale  - / - 0,03 / - 0,03 / 0,10 0,06 / - 

Thlaspi arvense 0,05 / - 0,09 / 0,25 0,06 / 0,13 - / - 

Thlaspi perfoliatum - / - 0,03 / - - / - - / - 

Tripleurospermum 
inodorum 

0,24 / 0,75 1,93 / 6,75 2,00 / 7,50 9,37 / 36,25 

Veronica hederifolia 0,96 / 2,75 0,22 / - - / - - / - 

Veronica persica 0,06 / 0,13 0,03 / 0,10 - / - - / - 

Vicia pannonica - / - - / - 0,06 / 0,25 - / - 

Viola arvensis 0,38 / 0,25 0,34 / 0,25 0,18 / 0,38 0,16 / - 

Xanthium strumarium - / - - / - 0,03 / - 0,06 / 0,10 

Összes gyomborítás [%] 5,23 / 5,25 10,08 / 22,10 8,56 / 20,98 19,36 / 59,65 

Összes fajszám [db] 24   38   35   29   
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6. táblázat: Ökológiai gazdálkodás alatt álló tönkölybúza-táblákban elıforduló gyomnövények és 
borításuk 2009-ben (4 tábla átlaga) 

 Borítás [%] 
Felvételezési idıpont 

 
Gyomnövény 

Március 13. Április 28. Május 27. Június 29. 

Abutilon theophrasti - 0,03 - 0,03 

Achillea millefolium 0,03 - - - 

Adonis aestivalis - - 0,08 0,03 

Alopecurus myosuroides - - 0,03 - 

Amaranthus retroflexus - - - 0,05 

Ambrosia artemisiifolia - 0,08 0,24 0,56 

Anagallis arvensis - 0,03 0,05 0,12 

Avena fatua - - 0,03 - 

Ballota nigra - - - 0,06 

Brassica rapa - 0,03 0,34 0,13 

Bromus tectorum - - 0,09 - 

Capsella bursa-pastoris 0,06 0,05 - - 

Carduus acanthoides - 0,03 0,03 0,03 

Cerastium dubium - 0,03 - - 

Chenopodium album - 0,05 0,03 0,47 

Chenopodium hybridum - - 0,03 - 

Chenopodium polyspermum - 0,05 - 0,03 

Cirsium arvense 0,06 0,50 0,56 0,59 

Consolida orientalis - 0,03 0,08 - 

Consolida regalis 0,03 0,06 0,13 0,03 

Convolvulus arvensis - 0,31 0,59 0,72 

Crepis rhoeadifolia - 0,05 - - 

Daucus carota - - 0,03 0,06 

Dipsacus laciniatus - - - 0,03 

Echinochloa crus-galli  - - 0,03 0,21 

Euphorbia cyparissias - - 0,03 0,03 

Fallopia convolvulus - 0,03 - 0,05 

Fumaria schleicheri - 0,03 - - 

Galium aparine 0,24 0,18 0,13 - 

Heliotropium europaeum - 0,03 - - 

Hibiscus trionum - - - 0,16 

Kickxia spuria - - - 0,08 

Lactuca serriola - 0,06 - 0,03 

folytatás a következı oldalon   
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6. táblázat folytatása: Ökológiai gazdálkodás alatt álló tönkölybúza-táblákban elıforduló 
gyomnövények és borításuk 2009-ben (4 tábla átlaga) 

 Borítás [%] 
Felvételezési idıpont 

 
Gyomnövény 

Március 13. Április 28. Május 27. Június 29. 

Lamium amplexicaule - 0,03 - - 

Lamium purpureum 0,08 0,40 - - 

Lathyrus tuberosus - 0,13 0,50 0,18 

Cardaria draba - - 0,03 - 

Myagrum perfoliatum - 0,06 - - 

Papaver rhoeas - - 0,03 0,03 

Pisum sativum 0,06 0,03 0,11 0,03 

Plantago major - 0,03 - 0,05 

Persicaria amphibia - 0,06 0,03 0,06 

Persicaria lapathifolia  - - 0,03 0,11 

Polygonum aviculare - - 0,03 0,06 

Ranunculus arvensis - 0,03 0,03 - 

Rorippa sylvestris - - 0,03 - 

Rubus caesius - - 0,31 0,06 

Rumex obtusifolius - - 0,03 - 

Setaria pumila - 0,06 - 1,25 

Sinapis arvensis 0,06 0,03 - - 

Stachys annua - - 0,03 0,06 

Stellaria media 0,13 0,16 - - 

Symphytum officinale - 0,08 0,03 - 

Taraxacum officinale 0,08 0,03 - 0,03 

Thlaspi arvense 0,03 0,05 - - 

Tripleurospermum inodorum 0,03 0,28 0,05 0,31 

Veronica hederifolia 0,11 0,18 - - 

Veronica persica 0,09 0,28 - - 

Viola arvensis 0,08 0,09 0,03 0,03 

Xanthium strumarium - 0,06 0,05 0,49 

Összes gyomborítás [%] 1,13 3,63 3,78 6,23 

Összes fajszám [db] 15 38 34 35 
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M3 - A konvencionális táblákban elıforduló gyomnövények és azok borítása 
1. táblázat: Konvencionális gazdálkodás alatt kukoricatáblában elıforduló gyomnövények és 
borításuk 2007-ben 

 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 

Gyomnövény 
Május 23. Június 28. Július 30. 

Capsella bursa-pastoris 0,50 - - 

Carduus acanthoides 0,10 0,10 0,10 

Chenopodium hybridum - - 1,25 

Cichorium intybus - 0,10 - 

Cirsium arvense 0,10 0,10 - 

Consolida regalis 0,10 - - 

Convolvulus arvensis 1,75 2,38 0,13 

Echinochloa crus-galli 0,13 0,63 0,10 

Euphorbia cyparissias - - 0,10 

Galium aparine 0,10 - - 

Helianthus annuus 0,13 - - 

Hibiscus trionum - 0,10 0,10 

Lamium amplexicaule 0,10 - - 

Medicago lupulina - - 0,10 

Pastinaca sativa - 0,10 - 

Setaria viridis 0,25 - - 

Stellaria media 0,25 - - 

Tripleurospermum inodorum - 0,10 0,10 

Összes gyomborítás [%] 3,50 3,60 1,98 

Összes fajszám [db] 11 8 8 
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2. táblázat: Konvencionális gazdálkodás alatt kukoricatáblában elıforduló gyomnövények és 
borításuk 2008-ban 

 

 Borítás [%] 
Felvételezési idıpont 

 
Gyomnövény 

Április 28. Május 23. Június 28. Július 30. 

Abutilon theophrasti - - - 0,38 

Amaranthus retroflexus 0,10 - - 0,10 

Chenopodium album 0,10 - - 0,13 

Cichorium intybus - - - 0,50 

Cirsium arvense - 0,10 - 0,50 

Convolvulus arvensis 0,10 0,25 0,25 - 

Cynoglossum officinale 0,10 - - 0,13 

Digitaria sanguinalis - - - 0,25 

Echinochloa crus-galli - 0,10 0,10 - 

Fallopia convolvulus - 0,10 - - 

Helianthus annuus - - 0,13 - 

Heliotropium europaeum - - - 0,10 

Lamium purpureum 0,10 - - - 

Persicaria lapathifolia - - - - 

Polygonum aviculare 0,10 0,10 - - 

Senecio vulgaris - - - 0,10 

Setaria pumila 0,10 - 0,13 - 

Setaria viridis - 0,10 - - 

Silene latifolia 0,10 - - - 

Stellaria media 0,50 - - - 

Veronica hederifolia 0,10 - - - 

Viola arvensis 0,10 - - - 

Összes gyomborítás [%] 1,50 0,75 0,60 2,18 

Összes fajszám [db] 11 6 4 9 
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3. táblázat: Konvencionális gazdálkodás alatt kukoricatáblákban elıforduló gyomnövények és 
borításuk 2009-ben (2 tábla átlaga) 

 Borítás [%] 
Felvételezési idıpont 

 
Gyomnövény 

Április 27. Május 27. Június 28. Augusztus 2. 

Abutilon theophrasti - - 0,11 0,05 

Amaranthus retroflexus - - 0,05 0,05 

Ambrosia artemisiifolia 0,05 - - - 

Arctium lappa - - - 0,05 

Capsella bursa-pastoris 0,05 - - - 

Cerastium dubium 0,05 - - - 

Chenopodium album 0,05 - - 0,05 

Chenopodium hybridum - - 0,06 0,19 

Chenopodium polyspermum - - 0,06 - 

Cirsium arvense 0,05 0,88 0,63 0,63 

Consolida orientalis 0,05 - - - 

Convolvulus arvensis 0,18 0,11 0,38 0,44 

Conyza canadensis 0,05 - - - 

Digitaria sanguinalis - - - 0,05 

Echinochloa crus-galli - 0,25 1,31 3,69 

Fallopia convolvulus 0,05 - - 0,05 

Fumaria schleicheri 0,05 - - - 

Helianthus annuus - 0,05 - 0,05 

Hibiscus trionum - 0,05 1,30 1,94 

Lamium purpureum 0,05 - - - 

Persicaria lapathifolia  0,05 0,05 0,11 0,94 

Setaria pumila - - 0,05 0,43 

Setaria viridis - - 0,05 - 

Stellaria media 0,05 0,05 - - 

Symphytum officinale 0,05 0,05 0,05 0,05 

Tripleurospermum inodorum 0,05 0,05 - - 

Veronica hederifolia 0,06 - - - 

Összes gyomborítás [%] 0,94 1,54 4,17 8,64 

Összes fajszám [db] 16 9 12 15 
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4. táblázat: Konvencionális gazdálkodás alatt álló ıszi búza táblában elıforduló gyomnövények és 
borításuk 2007-ben 

 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 

Gyomnövény 
Április 6. Május 23. Június 28. 

Ambrosia artemisiifolia 0,10 - - 

Chenopodium album 0,10 - - 

Cirsium arvense 4,50 1,13 - 

Convolvulus arvensis - 1,13 0,13 

Fallopia convolvulus 0,10 - - 

Lamium amplexicaule 0,10 - - 

Papaver rhoeas 0,10 - - 

Plantago lanceolata 0,10 - - 

Setaria pumila - - 0,13 

Setaria viridis - - 0,13 

Trifolium repens 0,10 - - 

Xanthium strumarium - - 0,13 

Összes gyomborítás [%] 5,20 2,25 0,50 

Összes fajszám [db] 8 2 4 
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5. táblázat: Konvencionális gazdálkodás alatt álló ıszi búza táblában elıforduló gyomnövények és 
borításuk 2008-ban 

 

 Borítás [%] 
Felvételezési idıpont 

 
Gyomnövény 

Március 31. Április 29. Május 30. Június 30. 

Abutilon theophrasti   0,10 0,10 

Ambrosia artemisiifolia  0,13  0,10 

Chenopodium album  0,13 0,10 0,10 

Cirsium arvense  0,10   

Conium maculatum  0,10   

Convolvulus arvensis    0,13 

Conyza canadensis   0,10  

Fumaria schleicheri  0,13   

Galium aparine  0,10  0,10 

Lamium purpureum 0,13 0,10 0,25  

Cardaria draba 0,10    

Papaver rhoeas  0,10   

Persicaria lapathifolia  0,38 0,13 0,10 

Polygonum aviculare 0,10    

Sinapis arvensis  0,25 0,10  

Thlaspi arvense 0,13 0,10   

Thlaspi perfoliatum  0,10   

Tripleurospermum inodorum 0,10    

Veronica hederifolia 0,10    

Veronica persica 0,13    

Viola arvensis    0,10 

Xantium strumarium    0,10 

Összes gyomborítás [%] 0,78 1,70 0,78 0,83 

Összes fajszám [db] 7 12 6 8 
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6. táblázat: Konvencionális gazdálkodás alatt álló ıszi búza táblákban elıforduló gyomnövények 
és borításuk 2009-ben (2 tábla átlaga) 

 Borítás [%] 
Felvételezési idıpont 

 
Gyomnövény 

Március 13. Április 28. Május 27. Június 29. 

Abutilon theophrasti - - - 0,05 

Ambrosia artemisiifolia - - - 0,11 

Carduus acanthoides - 0,05 - - 

Chenopodium album - - - 0,11 

Chenopodium hybridum - - - 0,10 

Cirsium arvense - 0,11 0,06 0,10 

Conium maculatum - - - 0,13 

Consolida regalis - - 0,05 0,05 

Convolvulus arvensis - 0,11 0,05 0,31 

Datura stramonium - - - 0,05 

Daucus carota - 0,05 - - 

Fallopia convolvulus - - - 0,94 

Galium aparine - 0,05 - - 

Helianthus annuus - 0,10 0,05 0,81 

Lathyrus tuberosus - - 0,10 - 

Persicaria amphibia - 0,05 - 0,13 

Polygonum aviculare - - - 0,06 

Rubus caesius - - - 0,05 

Sinapis arvensis - 0,06 - - 

Stachys annua - - - 0,06 

Taraxacum officinale 0,05 - - - 

Tripleurospermum inodorum - 0,05 - 0,11 

Veronica hederifolia 0,19 0,05 - - 

Veronica persica - 0,05 - - 

Összes gyomborítás [%] 0,24 0,74 0,31 3,17 

Összes fajszám [db] 2 11 5 16 
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M4 - Rényi-féle diverzitási profil alapján összehasonlított táblák 
gyomnövényzete 
1. táblázat: Az ÖKO 04 kukoricatábla gyomnövényzete 2007-ben 

 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 

Gyomnövény 
Május 23. Június 28. Július 30. 

Abutilon theophrasti 0,88 - 0,10 

Amaranthus retroflexus 0,10 - 3,50 

Ambrosia artemisiifolia - 0,10 0,10 

Atriplex patula - - 0,10 

Carduus acanthoides 0,10 - - 

Chenopodium album 0,10 0,50 - 

Chenopodium hybridum - - 0,10 

Cirsium arvense 1,38 1,25 1,25 

Convolvulus arvensis 0,63 4,25 1,38 

Cuscuta campestris - 0,10 - 

Datura stramonium 0,10 - 0,10 

Daucus carota 0,10 - - 

Echinochloa crus-galli 0,10 5,50 0,75 

Fallopia convolvulus - 0,10 - 

Heliotropium europaeum - - 0,10 

Hibiscus trionum - 22,50 8,25 

Lathyrus tuberosus 0,10 0,10 - 

Plantago major 0,10 - - 

Persicaria amphibia 0,10 5,50 0,10 

Persicaria lapathifolia  0,10 - 0,10 

Rubus caesius 0,10 0,50 - 

Setaria pumila  0,50 2,50 0,63 

Sinapis arvensis 0,10 - - 

Sonchus asper 0,10 - - 

Symphytum officinale 0,50 - 0,38 

Veronica hederifolia 0,10 - - 

Vicia pannonica - - 0,10 

Tripleurospermum inodorum 0,10 - - 

Xanthium strumarium 0,10 - 0,10 

Összes gyomborítás [%] 5,49 42,9 17,14 

Összes fajszám [db] 21 12 17 
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2. táblázat: Az ÖKO 11 kukoricatábla gyomnövényzete 2008-ban 
 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 
Gyomnövény 

Május 23. Június 28. Július 30. 

Abutilon theophrasti 0,25 - 2,50 

Adonis aestivalis 0,10 - - 

Alopecurus myosuroides 0,10 0,10 - 

Amaranthus retroflexus 0,10 0,10 2,88 

Ambrosia artemisiifolia 0,10 0,10 0,10 

Atriplex patula - - 0,50 

Carduus acanthoides - - 0,25 

Cerastium dubium 0,25 - - 

Chenopodium album 0,25 - 4,75 

Chenopodium hybridum - - 1,25 

Cirsium arvense 0,10 0,10 0,10 

Convolvulus arvensis 0,88 10,25 4,00 

Conyza canadensis  - - 0,10 

Datura stramonium - - 0,25 

Daucus carota - 0,10 - 

Echinochloa crus-galli 0,50 1,00 5,13 

Elymus repens - - 0,10 

Euphorbia virgata - - 1,00 

Fallopia convolvulus - - 0,38 

Helianthus annuus - - 0,10 

Hibiscus trionum 0,10 5,75 0,10 

Lathyrus tuberosus 0,13 2,00 - 

Malva pusilla - - 0,10 

Persicaria amphibia - - 0,10 

Persicaria lapathifolia 0,13 0,50 0,10 

Polygonum aviculare 0,50 0,25 0,10 

Setaria pumila 0,10 4,25 15,75 

Setaria viridis - 0,10 0,10 

Sinapis arvensis 0,10 - - 

Stachys annua - - 0,10 

Taraxacum officinale 0,10 0,10 - 

Xanthium strumarium 0,10 0,10 0,10 

Összes gyomborítás [%] 3,89 24,8 39,94 

Összes fajszám [db] 18 15 25 
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3. táblázat: Az ÖKO 12 kukoricatábla gyomnövényzete 2009-ben 

 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 
Gyomnövény 

Május 27. Június 28. Augusztus 2. 

Abutilon theophrasti 0,10 0,38 6,50 

Amaranthus retroflexus - - 0,50 

Ambrosia artemisiifolia 1,13 1,50 12,00 

Avena fatua - 0,10 - 

Chenopodium album 0,13 0,13 1,13 

Chenopodium hybridum 0,10 - - 

Chenopodium polyspermum - - 1,25 

Chenopodium urbicum 0,10 - - 

Cirsium arvense 0,50 1,88 5,75 

Convolvulus arvensis 0,63 1,38 1,25 

Datura stramonium 0,10 - - 

Echinochloa crus-galli 0,38 0,63 10,50 

Hibiscus trionum 0,10 0,63 1,25 

Lathyrus tuberosus 0,10 - - 

Persicaria lapathifolia  0,25 0,10 0,10 

Phragmites australis 0,10 - - 

Setaria pumila - 0,13 0,10 

Stachys annua - - 0,50 

Symphytum officinale - 0,10 - 

Xanthium strumarium - - 0,10 

Összes gyomborítás [%] 3,70 6,93 40,93 

Összes fajszám [db] 13 11 13 
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4. táblázat: A KONV 01 kukoricatábla gyomnövényzete 2007-ben 
 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 

Gyomnövény 
Május 23. Június 28. Július 30. 

Capsella bursa-pastoris 0,50 - - 

Carduus acanthoides 0,10 0,10 0,10 

Chenopodium hybridum - - 1,25 

Cichorium intybus - 0,10 - 

Cirsium arvense 0,10 0,10 - 

Consolida regalis 0,10 - - 

Convolvulus arvensis 1,75 2,38 0,13 

Echinochloa crus-galli 0,13 0,63 0,10 

Euphorbia cyparissias - - 0,10 

Galium aparine 0,10 - - 

Helianthus annuus 0,13 - - 

Hibiscus trionum - 0,10 0,10 

Lamium amplexicaule 0,10 - - 

Medicago lupulina - - 0,10 

Pastinaca sativa - 0,10 - 

Setaria viridis 0,25 - - 

Stellaria media 0,25 - - 

Tripleurospermum inodorum - 0,10 0,10 

Összes gyomborítás [%] 3,50 3,60 1,98 

Összes fajszám [db] 11 8 8 
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5. táblázat: A KONV 03 kukoricatábla gyomnövényzete 2008-ban 
 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 

Gyomnövény 
Május 23. Június 28. Július 30. 

Abutilon theophrasti - - 0,38 

Amaranthus retroflexus - - 0,10 

Chenopodium album - - 0,13 

Cichorium intybus - - 0,50 

Cirsium arvense 0,10 - 0,50 

Convolvulus arvensis 0,25 0,25 - 

Cynoglossum officinale - - 0,13 

Digitaria sanguinalis - - 0,25 

Echinochloa crus-galli 0,10 0,10 - 

Fallopia convolvulus 0,10 - - 

Helianthus annuus - 0,13 - 

Heliotropium europaeum - - 0,10 

Polygonum aviculare 0,10 - - 

Senecio vulgaris - - 0,10 

Setaria pumila - 0,13 - 

Setaria viridis 0,10 - - 

Összes gyomborítás [%] 0,75 0,60 2,17 

Összes fajszám [db] 6 4 9 
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6. táblázat: A KONV 01 kukoricatábla gyomnövényzete 2009-ben 

 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 
Gyomnövény 

Május 27. Június 28. Augusztus 2. 

Abutilon theophrasti - 0,13 0,10 

Amaranthus retroflexus - 0,10 0,10 

Chenopodium hybridum - - 0,13 

Cirsium arvense 1,63 0,50 0,25 

Convolvulus arvensis 0,13 0,25 0,50 

Echinochloa crus-galli 0,38 0,75 2,38 

Fallopia convolvulus - - 0,10 

Helianthus annuus 0,10 - 0,10 

Hibiscus trionum 0,10 0,10 0,13 

Persicaria lapathifolia  0,10 0,13 1,13 

Setaria pumila  - 0,10 0,75 

Stellaria media 0,10 - - 

Tripleurospermum inodorum 0,10 - - 

Összes gyomborítás [%] 2,62 2,05 5,65 

Összes fajszám [db] 8 8 11 
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7. táblázat: Az ÖKO 05 tönkölybúza-tábla gyomnövényzete 2007-ben 

 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 
Gyomnövény 

Április 6. Május 23. Június 28. 

Adonis aestivalis 0,10 0,10 - 

Ambrosia artemisiifolia 0,10 - - 

Atriplex patula - - 0,13 

Avena fatua - 0,10 - 

Ballota nigra - - 0,10 

Capsella bursa-pastoris 0,38 0,88 - 

Caucalis latifolia - - 0,13 

Chenopodium album 0,13 - 0,63 

Cirsium arvense 0,13 - - 

Consolida orientalis - 0,25 - 

Consolida regalis - - 0,10 

Convolvulus arvensis - 0,10 0,50 

Fallopia convolvulus 0,13 - - 

Galium aparine 1,00 1,13 - 

Lactuca serriola - - 0,25 

Lamium amplexicaule 0,13 - - 

Lamium purpureum 1,50 - - 

Lotus corniculatus - 0,50 - 

Papaver rhoeas 0,13 - - 

Persicaria amphibia - 0,10 - 

Ranunculus arvensis - 0,10 - 

Ranunculus repens 0,25 0,10 - 

Rumex obtusifolius 0,10 0,10 - 

Setaria pumila  - - 1,00 

Sinapis arvensis 0,50 0,50 - 

Stellaria media 1,75 - - 

Thlaspi arvense - 1,25 - 

Thlaspi perfoliatum 0,25 - - 

Veronica hederifolia 0,25 - - 

Veronica persica 0,13 - - 

Viola arvensis 0,25 - 0,13 

Tripleurospermum inodorum 0,38 - 0,25 

Összes gyomborítás [%] 7,55 5,20 3,20 

Összes fajszám [db] 19 13 10 
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8. táblázat: Az ÖKO 04 tönkölybúza-tábla gyomnövényzete 2008-ban 

 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 
Gyomnövény 

Április 29. Május 30. Június 30. 

Adonis aestivalis 2,75 0,10 0,10 

Ambrosia artemisiifolia - 0,13 0,10 

Avena fatua - 0,10 - 

Brassica rapa 0,10 - - 

Capsella bursa-pastoris 0,25 - - 

Cerastium dubium 0,10 - - 

Chenopodium album - 0,10 0,10 

Cirsium arvense 1,75 0,25 0,13 

Consolida orientalis 0,25 0,75 0,63 

Consolida regalis - 0,10 0,38 

Convolvulus arvensis 0,38 1,00 1,25 

Fallopia convolvulus 0,13 - 0,13 

Galium aparine 0,13 0,10 0,10 

Lactuca serriola - - 0,10 

Lamium purpureum 0,38 - - 

Lathyrus tuberosus 0,10 0,13 - 

Myagrum perfoliatum 0,10 - - 

Papaver rhoeas 0,13 - 0,10 

Persicaria amphibia - - 0,10 

Persicaria lapathifolia  0,10 - - 

Polygonum aviculare 0,10 0,10 - 

Ranunculus arvensis - - 0,10 

Ranunculus repens - 0,10 - 

Sinapis arvensis 0,10 - 0,13 

Stellaria media 0,10 0,10 - 

Symphytum officinale 0,10 - 0,25 

Veronica hederifolia 0,88 - - 

Viola arvensis 0,63 0,10 0,63 

Tripleurospermum inodorum 0,75 - 1,00 

Xanthium strumarium - 0,10 - 

Összes gyomborítás [%] 9,27 3,25 5,30 

Összes fajszám [db] 21 15 17 
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9. táblázat: Az ÖKO 18 tönkölybúza-tábla gyomnövényzete 2009-ben 
 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 
Gyomnövény 

Április 28. Május 27. Június 29. 

Adonis aestivalis - 0,10 - 

Amaranthus retroflexus - - 0,10 

Ambrosia artemisiifolia 0,13 0,10 1,00 

Anagallis arvensis - - 0,13 

Avena fatua - 0,10 - 

Brassica rapa - 0,10 - 

Capsella bursa-pastoris 0,10 - - 

Carduus acanthoides - 0,10 - 

Chenopodium album 0,10 - 0,13 

Cirsium arvense 0,25 0,88 0,50 

Consolida orientalis 0,10 - - 

Consolida regalis - 0,13 - 

Convolvulus arvensis 0,63 0,75 1,38 

Crepis rhoeadifolia 0,10 - - 

Echinochloa crus-galli - - 0,50 

Fallopia convolvulus 0,10 - 0,10 

Fumaria schleicheri 0,13 - - 

Galium aparine 0,50 0,50 - 

Heliotropium europaeum 0,10 - - 

Hibiscus trionum - - 0,38 

Kickxia spuria - - 0,10 

Lactuca serriola 0,10 - 0,10 

Lamium amplexicaule 0,10 - - 

Lamium purpureum 0,13 - - 

Lathyrus tuberosus - - 0,10 

Papaver rhoeas - 0,10 0,10 

Pisum sativum - 0,10 - 

Plantago major 0,10 - 0,10 

Polygonum aviculare - 0,10 0,13 

Persicaria lapathifolia - - 0,13 

Setaria pumila - - 0,50 

Stachys annua - - 0,13 

folytatás a következı oldalon 
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9. táblázat folytatása: Az ÖKO 18 tönkölybúza-tábla gyomnövényzete 2009-ben 

 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 
Gyomnövény 

Április 28. Május 27. Június 29. 

Taraxacum officinale 0,10 - - 

Thlaspi arvense 0,10 - - 

Veronica hederifolia 0,25 - - 

Veronica persica 1,00 - - 

Viola arvensis 0,13 - - 

Tripleurospermum inodorum 0,25 0,10 0,10 

Xanthium strumarium 0,10 0,10 0,10 

Összes gyomborítás [%] 4,57 3,25 5,77 

Összes fajszám [db] 22 14 20 
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10. táblázat: A KONV 02 ıszi búza tábla gyomnövényzete 2007-ben 

 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 

Gyomnövény 
Április 6. Május 23. Június 28. 

Ambrosia artemisiifolia 0,10 - - 

Chenopodium album 0,10 - - 

Cirsium arvense 4,50 1,13 - 

Convolvulus arvensis - 1,13 0,13 

Fallopia convolvulus 0,10 - - 

Lamium amplexicaule 0,10 - - 

Papaver rhoeas 0,10 - - 

Plantago lanceolata 0,10 - - 

Setaria pumila - - 0,13 

Setaria viridis - - 0,13 

Trifolium repens 0,10 - - 

Xanthium strumarium - - 0,13 

Összes gyomborítás [%] 5,20 2,25 0,50 

Összes fajszám [db] 8 2 4 
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11. táblázat: A KONV 04 ıszi búza tábla gyomnövényzete 2008-ban 

 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 

Gyomnövény 
Április 29. Május 30. Június 30. 

Abutilon theophrasti - 0,10 0,10 

Ambrosia artemisiifolia 0,13 - 0,10 

Chenopodium album 0,13 0,10 0,10 

Cirsium arvense 0,10 - - 

Conium maculatum 0,10 - - 

Convolvulus arvensis - - 0,13 

Conyza canadensis  - 0,10 - 

Fumaria schleicheri 0,13 - - 

Galium aparine 0,10 - 0,10 

Lamium purpureum 0,10 0,25 - 

Papaver rhoeas 0,10 - - 

Persicaria lapathifolia  0,38 0,13 0,10 

Polygonum aviculare - - - 

Sinapis arvensis 0,25 0,10 - 

Thlaspi arvense 0,10 - - 

Thlaspi perfoliatum 0,10 - - 

Viola arvensis - - 0,10 

Xanthium strumarium - - 0,10 

Összes gyomborítás [%] 1,70 0,78 0,83 

Összes fajszám [db] 12 6 8 
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12. táblázat: A KONV 06 ıszi búza tábla gyomnövényzete 2009-ben 

 Borítás [%] 

Felvételezési idıpont 
 
Gyomnövény 

Április 28. Május 27. Június 29. 

Abutilon theophrasti - - 0,10 

Ambrosia artemisiifolia - - 0,10 

Chenopodium album - - 0,13 

Chenopodium hybridum - - 0,10 

Cirsium arvense 0,13 0,13 0,10 

Conium maculatum - - 0,25 

Consolida regalis - 0,10 - 

Convolvulus arvensis 0,10 - 0,50 

Datura stramonium - - 0,10 

Daucus carota 0,10 - - 

Helianthus annuus 0,10 0,10 0,38 

Lathyrus tuberosus - 0,10 - 

Sinapis arvensis 0,13 - - 

Veronica hederifolia 0,10 - - 

Veronica persica 0,10 - - 

Tripleurospermum inodorum - - 0,10 

Összes gyomborítás [%] 0,75 0,43 1,85 

Összes fajszám [db] 7 4 10 
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