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A gyep telepítési ideje és A gyep telepítési ideje és 
gyomosodása között gyomosodása között 

szoros összefüggés áll szoros összefüggés áll 
fenn, amit a gyommentes fenn, amit a gyommentes 
állapot elérése érdekében állapot elérése érdekében 

kihasználhatunk.kihasználhatunk.



• A termő talaj beterítés hozza 
magával a szántóföldi gyom 

magvakat, köztük a 
parlagfüvet.

•• A termő talaj beterítés hozza A termő talaj beterítés hozza 
magával a szántóföldi gyom magával a szántóföldi gyom 

magvakat, köztük a magvakat, köztük a 
parlagfüvet.parlagfüvet.



• Telepítési kísérletet állítottunk be a 
2006-2007 évi időszakban, termőtalaj 

beterítés után 
2006 szeptember elején optimális 

időben, 
2006 november végén télalávetéssel, 

és  
tavasszal, 2007 márciusában optimális 

időben vetett pázsitgyepen a 
gyomosodási viszonyok alakulásának 

vizsgálatára. 
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• A kísérlet célja az ökológiai 
adottságok, mint abiotikus, és a 
növények konkurenciai viszonya, 

mint biotikus tényezők 
gyomosodásra gyakorolt kölcsön 
hatásának, a biológiai védekezés 

lehetőségének vizsgálata volt
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Az 1. felvételezési négyzet borítási adatai

5 12
2

90

Pázsit  %

Borítatlan terület %

Ebszékfű %

Pásztortáska %

Egyéb %

a nyárvégi telepítés füvei a telet követően generatív fázisba kerültek, 

gyomelnyomó hatásuk ez által megerősödött 





A tavaszi telepítés borítási adatai

55

15

5

10

2

9
2 0,50,5

0,5

0,5

Pázsit %

Borítatlan terület %

Kakaslábfű %

Disznóparéj %

Fehér libatop %

Madárkeserűfű %

Parlagfű %

Nagy útifű %

Akác %

Fehér mécsvirág %

Egyéb %



A télalá vetés borítási adatai
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Az eredmények alapján Az eredmények alapján 
megállapíthatómegállapítható

•• a nyárvégi gyeptelepítés abiotikus a nyárvégi gyeptelepítés abiotikus 
és és biotikusbiotikus hatású, hatású, 

•• a télalávetéssel történő kései a télalávetéssel történő kései 
gyeptelepítés abiotikus hatású, gyeptelepítés abiotikus hatású, 

•• a tavaszi pedig, sem abiotikus, a tavaszi pedig, sem abiotikus, 
sem sem biotikusbiotikus elnyomóhatással elnyomóhatással 
nem rendelkezik a gyep nem rendelkezik a gyep 
gyomviszonyainak alakulásában.gyomviszonyainak alakulásában.











Vegyszeres 
gyomszabályozás
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• Csirázást gátló szerek 

• Szelektív herbicidek
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Herbicid hatóanyagokHerbicid hatóanyagok
Csirázást gátló Csirázást gátló 

PendimetalinPendimetalin

Szelektív Szelektív 
DikambaDikamba
MCPA, MCPA, MCPP MCPP 
ClopyralidClopyralid
FluroxipyrFluroxipyr
2,4 D2,4 D
IonixinilIonixinil

Csak az engedélyezett szereket szabad Csak az engedélyezett szereket szabad 
használni használni 



Herbicid kezelések javasolt ideje Herbicid kezelések javasolt ideje 

Telepítés utáni két évbenTelepítés utáni két évben
Június közepén a csirázó gyomok ellen Június közepén a csirázó gyomok ellen 
Augusztus elején a további kikelő egyedek Augusztus elején a további kikelő egyedek 
ellen. ellen. 

Meglévő pázsitonMeglévő pázsiton
Fenntartás technológiával Fenntartás technológiával bilógiaibilógiai védekezésvédekezés
Leromlott pázsiton herbicid alkalmazás a Leromlott pázsiton herbicid alkalmazás a 

gyomosodásnak megfelelően, de júliusbangyomosodásnak megfelelően, de júliusban



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET
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