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ÖSSZEFOGLALÁS

k Vannak gyomfajok, amelyek szinte minden kultúrában lényeges károsítók, míg másokk
k csak egy-egy kultúra jellemzô gyomnövényei. Egyes fajok könnyen visszaszoríthatók, sokk

faj viszont csak nagy nehézségek árán. Szaporodásuk, elterjedésük is igen különbözô. AA
 termesztési gyakorlat ezért megkülönböztet veszélyes és kevésbé veszélyes gyomfajokat. AA 

k természetvédelem az egyes fajokat gyors terjedésük miatt özönnövényeknek nevezi. Melyekk
azok a fôbb gyombiológiai jellemzôk, amelyek miatt a fajok kártételük mértéke, gyors

 szaporodásuk és visszaszorításuk nehézsége miatt a fent említett csoportba sorolhatók? AA 
 számtalan ismert élettani jellemzô, a gyomirtások különbözô módjai és a növénytermesztés 

színvonala a veszélyességet meghatározók.
A legfontosabb befolyásoló tényezôk: magnyugalom (A), biológiai terjedés (B), versenyké-
pesség (C), herbicidrezisztencia (D), ökológiai alkalmazkodóképesség (E), vetômagtisztítás,pesség (C), herbicidrezisztencia (D), ökológiai alkalmazkodóképesség (E), vetômagtisztítás,

 kereskedelem (F). Ezen tényezôk skála értékszámainak átlaga adja a gyom veszélyességikereskedelem (F). Ezen tényezôk skála értékszámainak átlaga adja a gyom veszélyességi 
 értékszámát: (A + B + C + D + E + F)/6 = X. A szerzô az összeállított skálák értékszámaii 

alapján kiszámította a leggyakoribb hazai gyomnövények veszélyességi indexét.
Kulcsszavak: értékszám, herbicidrezisztencia, kártétel, magnyugalom, terjedés, veszé-
lyesség.

BEVEZETÉS

 A tudomány, de különösen a termesztési gyakorlat megkülönböztet veszélyes és kevésbéé 
veszélyes gyomfajokat. A természetvédelem egyes nem ôshonos, neofiton fajokat gyors
térhódításuk miatt özönnövényeknek (invázív növények) nevezi (Botta-Dukát(( 2004). AAt
veszélyességet a gyomok élettani jellemzôi, a gyomirtások különbözô módjai, sôt még aa
növénytermesztés színvonala is meghatározzák. A növénytermesztés, illetve a növényvé-

 delmi gyakorlat azonban ma már nem elégszik meg a veszélyes, illetve kevésbé veszélyes 
 (vagy veszélytelen) gyom fogalmával, már csak azért sem, mert ehhez nem lehet igazítanii 
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a gyomirtási, gyomszabályozási munkákat. Nehezebbé teszi az eligazodást az is, hogy aa gyomirtási, gyomszabályozási munkákat. Nehezebbé teszi az eligazodást az is, hogy a 
gyomfajok – fenti szempontok alapján történt – jellemzését számtalan más kifejezéssell 
(káros gyom, terhes gyom, legkártékonyabb, veszedelmes, kevésbé veszedelmes, igenn 
gyakori, kiemelkedô fontosságú, elsôrendû fontosságú, közönséges, veszélyes stb.) helyet-
tesíti a szakirodalom (t Benécsné Bárdi G.(( 2005, Czimber 1987, r Reisinger et al. 2001, Tóthh 
1998, Ujvárosi 1973.). Az országos átlagborítások nagyságrendje lényeges meghatározó 
a gyom „veszélyessége” szempontjából, de mégsem fejezi ki a potenciális „gyomveszé-
lyességet”.l
Szükséges volt a gyombiológiai szakmában egy olyan mutató kidolgozása, amely a gyo-
mok pontos biológiai jellemzôire alapozva, a védekezés lehetôségeit mérlegelve hazaimok pontos biológiai jellemzôire alapozva, a védekezés lehetôségeit mérlegelve hazai 
gyomnövényeinket megpróbálja potenciális gyomosításuk mértéke szerint rangsorolni. 
Ehhez nyújt segítséget a gyomok veszélyességi indexének vagy más néven veszélyességiEhhez nyújt segítséget a gyomok veszélyességi indexének vagy más néven veszélyességi 
értékszámának a kidolgozása (é Czimber 2006/a).
BBotta-DukátB  (2004) a fajok inváziós képességének vizsgálata során arra a kérdésre keresii t
a választ, hogy milyen tulajdonságok teszik alkalmassá a fajokat az invázióra? Szerintee 
ez elsôsorban a fajok biológiai tulajdonságaiban és termôhely igényében keresendô. Aez elsôsorban a fajok biológiai tulajdonságaiban és termôhely igényében keresendô. A 
gyomok veszélyességi értékszámainak kimunkálásánál tulajdonképpen mi is ezeket aa 

ktulajdonságokat keressük, de figyelembe vesszük visszaszorításuk megvalósításánaktulajdonságokat keressük, de figyelembe vesszük visszaszorításuk megvalósításának 
lehetôségeit is (gyomirtás, gyomszabályozás). Ebben a közleményben a „Veszélyes 48” c.lehetôségeit is (gyomirtás, gyomszabályozás). Ebben a közleményben a „Veszélyes 48” c. 
összesítésben (Benécsné Bárdi G. 2005) szereplô gyomfajok veszélyességi indexét (érték-
számát) mutatjuk be elsô alkalommal.

ANYAG ÉS MÓDSZER

A gyomnövényfajok veszélyességét leginkább befolyásoló tényezôk az alábbiak: A. A mag-
nyugalom;n B. biológiai terjedés; C. versenyképesség; D. herbicidrezisztencia, her bicid-
ha tás;h  E. ökológiai alkalmazkodóképesség; F. vetômagtisztítás, kereskedelem. Mindenn 
tényezô skálája kilenc (9) fokozatú. Erre azért van szükség, mert a veszélyességet befolyá-t
soló ökológiai alkalmazkodóképesség (E) skálája a kilencfokozatú TWR értékek (Ellenberg((
1974, Borhidi 1993) skálája alapján került kiszámításra. Amennyiben más befolyásoló 
tényezô kisebb skálaértékkel szerepelne, jelentôsége nem kerülhetne kifejezésre.t Ezen 

C tényezôk skála-értékszámainak átlaga adja a gyom veszélyességi értékszámát (A + V + CC 
+ D + E + F/6 = X). A befolyásoló tényezôk (A–F) skáláit az alábbiakban mutatjuk be.

MMagnyugalom (A)M
(1) Nincs magnyugalom, a magvak csak rövid ideig életképesek (tranzit magbank). (2) AA 
magvak 1–3 évig életképesek. (3) A gyommagvaknak csupán kis hányada marad mag-m
nyugalomban, a nagyobb része egy éven belül kicsírázik. (4) A gyommagvak nagyobbnyugalomban, a nagyobb része egy éven belül kicsírázik. (4) A gyommagvak nagyobb 
része csírázóképességét 2–3 évig megtartja. (5) A gyommagvak 3–5 évig nyugalombanrésze csírázóképességét 2–3 évig megtartja. (5) A gyommagvak 3–5 évig nyugalomban 

kmaradnak. (6) A gyommagvak 5–8 évig nyugalomban maradnak. (7) A gyommagvakmaradnak. (6) A gyommagvak 5–8 évig nyugalomban maradnak. (7) A gyommagvak 
k8–15 évig nyugalomban maradnak. (8) A magnyugalom 15–20 évig tart. (9) A magvakk 

csíranyugalmukat 20, sôt akár 50 évig is megtartják. 

Czimber Gy.:
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BBiológiai terjedésBiológiai terjedés (B)
 (1) Kevés magot terem és azok is csak is csak gravitációs terjedésûek. (2) Kevés, nagyobb 

magtömegû magot hozó, szél útján kisebb távolságra (2–3 m) eljutó termésû (magvú)magtömegû magot hozó, szél útján kisebb távolságra (2–3 m) eljutó termésû (magvú)
 növények. (3) Kevés magot termô (200–300 db/egyed), de széllel 50–100 m távolságra isnövények. (3) Kevés magot termô (200–300 db/egyed), de széllel 50–100 m távolságra is 

t eljutó termésû (magvú) növények. (4) Közepes mennyiségû (300–600 db/egyed) magoteljutó termésû (magvú) növények. (4) Közepes mennyiségû (300–600 db/egyed) magot
 termô, de indával vagy karógyökérrel is szaporodásra képes növények. (5) Nagy magtermôtermô, de indával vagy karógyökérrel is szaporodásra képes növények. (5) Nagy magtermô 

képességû (600–1500 db/egyed) egyéves növények. (6) Közepes vagy nagy magtermôképességû (600–1500 db/egyed) egyéves növények. (6) Közepes vagy nagy magtermô
 képességû, tarackszerû gyökerekkel is rendelkezô gyomnövények. (7) Nagyobb magtermôképességû, tarackszerû gyökerekkel is rendelkezô gyomnövények. (7) Nagyobb magtermô 

képességû (1500–5000 db/egyed), nagy távolságra terjedô magvú egyéves gyomnövé-k
nyek. (8) Nagyobb magtermô képességû és tarackjaival is jól szaporodó gyomnövények.nyek. (8) Nagyobb magtermô képességû és tarackjaival is jól szaporodó gyomnövények.
(9) Igen nagy magtermô képesség, (5000–50000 db/egyed) és akár több kilométerre is
terjedô magvak.t

Versenyképesség (C) 
 (1) A gyomnövény még szabad térállásban is csak kistermetû. (2) A gyomfaj a kultúr növény 
 homogén állományfejlôdése esetén versenyképtelen, gyenge fejlettségû, termést nem hozhomogén állományfejlôdése esetén versenyképtelen, gyenge fejlettségû, termést nem hoz 

vagy csak nagyon keveset (pl. konkoly – v Agrostemma githago  ). (3) Alacsony termetû, dee
 erôteljes bokrosodású gyomok. (4) Közepes termetû (20–60 cm magas), dúsan ágas szárúerôteljes bokrosodású gyomok. (4) Közepes termetû (20–60 cm magas), dúsan ágas szárú 

vagy fejlett, nagy tôlevél-rózsával rendelkezô növények. (5) Viszonylag kis lombozatú,vagy fejlett, nagy tôlevél-rózsával rendelkezô növények. (5) Viszonylag kis lombozatú,
de 60–150 cm magasra növô, vagy kapaszkodó szárú, keskeny levéllemezû növények. (6)

 Közepesnél nagyobb termetû, rendkívül gazdagon elágazó szárú gyomnövények. (7) Egy, 
vagy akár 3 m hosszúságúra is megnövô, földre fekvô, vagy más növényekre csavarodó,vagy akár 3 m hosszúságúra is megnövô, földre fekvô, vagy más növényekre csavarodó,
végig leveles szárú növények (pl. folyondár szulák – v Convolvulus arvensis). (8) A 1500
cm-es magasságot is meghaladó, gyors növekedésû fajok. (9) Nagyon magasra növô, dús

 lombozatú, gyors növekedésû, allelopatikus hatással is rendelkezô, nagy versenyképességûlombozatú, gyors növekedésû, allelopatikus hatással is rendelkezô, nagy versenyképességû 
gyomnövények (pl. selyemmályva – Abutilon theophrasti).

HHerbicidrezisztencia, herbicidhatásH (D)
 E tekintetben az EWRS gyomirtószer kísérletekhez kidolgozott kilenc fokozatú értékelésiE tekintetben az EWRS gyomirtószer kísérletekhez kidolgozott kilenc fokozatú értékelési 

táblázatát vesszük alapul (t Czimber 1971, 2005).r

Ökológiai alkalmazkodóképesség (E)
Itt I Borhidi   (1993) 9-fokozatú ökológiai indikátor értékeit vettük alapul. Az értékszámokhoz 

 tartozó jellemzôket azonban felcseréltük. Egy gyomfaj akkor kapta a legnagyobb értéket,tartozó jellemzôket azonban felcseréltük. Egy gyomfaj akkor kapta a legnagyobb értéket, 
ha az hazánkban a legnagyobb területet elfoglaló talajtípuson található, illetve nagy öko-h
lógiai plaszticitással rendelkezik (l Czimber 2005).r

Vetômagtisztítás, kereskedelem (F)
(1) A vetômag a gyommagvaktól tökéletesen megtisztítható, így a gyommag a kereskede-

 lemmel sem terjed, vagy csak nagyon ritkán, véletlenszerûen. (2) Vetômagtisztítás után alemmel sem terjed, vagy csak nagyon ritkán, véletlenszerûen. (2) Vetômagtisztítás után a 
t gyomnövény magja a vetômagban csak igen kis mennyiségben, a szabványban megengedettt

mértékben található. (3) A vetômag általában gyommagmentes, de a göngyöleg kisebb mér-m
tékben fertôzött lehet. (4) A vetômag csak kismértékben fertôzött, de a göngyöleg, illetvetékben fertôzött lehet. (4) A vetômag csak kismértékben fertôzött, de a göngyöleg, illetve
a szállítóeszközök közepesen fertôzöttek. (5) A vetômag az illetô gyomnövény magjátóll
csak nehezen tisztítható. (6) A gyommag elsôsorban takarmányozás útján terjed.  (7) AA

A leggyakoribb hazai gyomnövények veszélyességi indexe
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bbetakarítógépek okozta szemveszteség miatt nagy a következô kultúra fertôzöttsége. (8)etakarítógépek okozta szemveszteség miatt nagy a következô kultúra fertôzöttsége. (8) 
kNagyon fertôzött vetômag. (9) Nagyon fertôzött vetômag, illetve nagy a betakarítógépekNagyon fertôzött vetômag. (9) Nagyon fertôzött vetômag, illetve nagy a betakarítógépek 

okozta gyommagszállítás.

EREDMÉNYEK

a.) A konkoly és a pipacs veszélyességi indexea
Az alábbiakban bemutatjuk a már védett gyomnövényünk a konkoly (A Agrostemma githago ((
L.) és az intenzív növénytermesztés ellenére változatlanul tömegesen megjelenô pipacsL.) és az intenzív növénytermesztés ellenére változatlanul tömegesen megjelenô pipacs 
(Papaver rhoeas(( L.) skála-értékszámok alapján számított veszélyességi indexét (1. táb-
lázat).
A magvak nyugalmi állapotát (A) tekintve a konkolynak gyakorlatilag nincs csíranyugalmaA magvak nyugalmi állapotát (A) tekintve a konkolynak gyakorlatilag nincs csíranyugalma 

t(1), míg a pipacs magvai még 15–20 év után is csírázóképesek (8). Biológiai terjedésükett 
illetôen (B) a konkoly 1, a pipacs 7 ponttal értékelhetô. A kompetíciót tekintve (C) a konkolyilletôen (B) a konkoly 1, a pipacs 7 ponttal értékelhetô. A kompetíciót tekintve (C) a konkoly 
köztudottan versenyképtelen (k Czimber 2006), míg a pipacs közepesnél is jobb verseny-r
képességet mutató gyom (1, illetve 6 pont). A konkoly és a pipacs is herbicidérzékeny (D),képességet mutató gyom (1, illetve 6 pont). A konkoly és a pipacs is herbicidérzékeny (D), 
de a pipacsnak már lehetnek egyedfejlôdési ellenállóságot mutató egyedei, sôt Cirujedaa 
et al. (2001) herbicidellenállóságról is beszámolnak (1, illetve 4 pont). A konkoly és aa 
pipacs ökológiai alkalmazkodóképessége (E)p Ujvárosi (1973) szerint közel azonos, az 
ország minden részén megtalálhatók (8, illetve 9 pont). A konkoly már évtizedek ótaa 
kiválasztható (F) a búza vetômagból, míg a pipacs magvakkal a búza vetômag gyakrankiválasztható (F) a búza vetômagból, míg a pipacs magvakkal a búza vetômag gyakran 
fertôzött (1, illetve 8 pont).f

1. táblázat A konkoly t (Agrostemma githago) és a pipacs (Papaver rhoeas)
terjedését befolyásoló fôbb jellemzôk

Table 1. Main characteristics, affecting distribution
of Agrostemma githago and Papaver rhoeas

Konkoly Pipacs
Magvak nyugalmi állapota nincs 10–15 (20) év
Reprodukciós képesség kicsi (150 mag/növény, 30 mag/tok) nagy (2000 mag/tok)
Herbicidrezisztencia érzékeny érzékeny
Vetômagtisztítás megoldott nem tökéletes
Kompetíciós képesség nincs jelentôs kompetítor

Fentiek alapján a konkoly skála-értékszámainak összege 13, a pipacsé pedig 41. Az ösz-F
szegeket elosztva a skálák számával (6) megkapjuk a konkoly 2,16-os és a pipacs 6,83-as
veszélyességi értékszámát. A maximális kilenc átlagos értékszámot tekintve a konkoly aveszélyességi értékszámát. A maximális kilenc átlagos értékszámot tekintve a konkoly a 

kvisszaszorulóban lévô, védett növények (2,50– ) közé, a pipacs pedig a veszélyes gyomokvisszaszorulóban lévô, védett növények (2,50– ) közé, a pipacs pedig a veszélyes gyomok 
( ) p j(7,00–6,00) csoportj( , , ) p jába sorolható.

Czimber Gy.:
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b.) A „Veszélyes 48” c. kiadványban lévô gyomok veszélyességi indexeb.) A „Veszélyes 48” c. kiadványban lévô gyomok veszélyességi indexe

Virágtalan, évelô gyomok
Mezei zsurló (Equisetum arvense)    4,16

Magról kelô, széleslevelû (kétszikû) û gyomok
Árvacsalán (Lamium purpureum)     4,30
Betyárkóró (Conyza canadensis)      6,66
Csattanó maszlag (Datura stramonium)     6,30
Disznóparéj (Amaranthus retroflexus et chlorostachys)  7,50
Ebszékfû (Tripleurospermum inodorum)    6,80
Egynyári szélfû (Mercurialis annua)    6,16
Fehér libatop (Chenopodium album)     7,50
Fekete csucsor (Solanum nigrum)     5,66
Íva (Iva xanthiifolia)      5,50
Kender (Cannabis sativa)      4,33
Keszeg saláta (Lactuca serriola)     5,16
Közönséges aggófû (Senecio vulgaris)     4,66
Parlagfû (Ambrosia artemisiifolia)((     7,33
Ragadós galaj (Galium aparine)      5,33
Selyemmályva (Abutilon theophrasti)     7,33
Szerbtövis (Xanthium strumarium)     4,83
Ugari szulákpohánka (Polygonum convolvulus)    6,00
Varjúmák (Hibiscus trionum)      4,50
Veronikafajok (Veronica spp.)      4,66

Kétéves vagy áttelelô egyéves gyomok
Bürök (Conium maculatum)      5,00

Egyéves és évelô, széleslevelû (kétszikû) û gyomok
Csorbóka (Sonchus arvensis)     6,66
Keserûfû (Polygonum lapathifolium)     6,50

Évelô, széleslevelû (kétszikû) û gyomok
Aprószulák (Convolvulus arvensis)    7,00
Fekete üröm (Artemisia vulgaris)     6,66
Hamvas szeder (Rubus caesius)     r 5,00
Közönséges farkasalma (Aristolochia clematitis)   3,83
Magas aranyvesszô (Solidago gigantea)     7,00
Mezei acat (Cirsium arvense)     7,33
Pongyola pitypang (Taraxacum officinale)    5,66
Selyemkóró (Asclepias syriaca)      5,66

Magról kelô, fûféle (egyszikû) gyomok
Átoktüske (Cenchrus incertus)     4,66
Héla zab (Avena fatua)      4,83

A leggyakoribb hazai gyomnövények veszélyességi indexe
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KakaslábfûK k lábfû (Echinochloa crus-galli)     ( h hl ll ) 7,667 66
Köles (Panicum miliaceum et ruderale)     7,16
Muharfajok (Setaria spp).      5,50
Nagy széltippan (Apera spica-venti)     5,00
Parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides)    4,66
Pirók ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis)     5,16

Évelô, fûféle (egyszikû) gyomok
Csillagpázsit (Cynodon dactylon)      5,50
Fenyércirok (Sorghum halepense)     7,16
Nád (Phragmites communis)      5,16
Siska nádtippan (Calamagrostis epigeios)     4,50
Tarackbúza (Elymus repens)      6,83

KÖVETKEZTETÉSEK

A „Veszélyes 48”-ból négy faj indexét hiányos adatai miatt nem tudtuk kiszámítani. A 44A „Veszélyes 48”-ból négy faj indexét hiányos adatai miatt nem tudtuk kiszámítani. A 44 
faj af 2. táblázaton feltüntetett nyolc (I.–VIII.) veszélyességi csoportból ötbe sorolható. 

tLegtöbb faj (14) a IV. és az V. (11) veszélyességi csoportba került. Ezek együtt 56,82%-otLegtöbb faj (14) a IV. és az V. (11) veszélyességi csoportba került. Ezek együtt 56,82%-ot 
ktesznek ki. A VI. és a VII. veszélyességi csoportban lévôk száma 18, ami az összesnektesznek ki. A VI. és a VII. veszélyességi csoportban lévôk száma 18, ami az összesnek 

40,91%-a. A „Veszélyes 48” tehát a gyomok veszélyességi megítélését  tekintve  is nagyon40,91%-a. A „Veszélyes 48” tehát a gyomok veszélyességi megítélését  tekintve  is nagyon 
eltérô. Érdemes lenne az egyes kategóriákba tartozó fajok csoportját külön-külön elnevezni.eltérô. Érdemes lenne az egyes kategóriákba tartozó fajok csoportját külön-külön elnevezni.
Az alacsony veszélyességi kategóriákba sorolt gyomfajok tulajdonképpen azok, amelyek azAz alacsony veszélyességi kategóriákba sorolt gyomfajok tulajdonképpen azok, amelyek az 
intenzív növénytermesztés hatására már nem is  „veszélyesek” , hanem i „veszélyeztetettek”
(lásd az I.–III. veszélyességi csoportot). Ezeket Pinke (1999) és Pál (2006) l „fokozottan 
veszélyeztetett”v , „veszélyeztetett” és „sebezhetô” elnevezésû kategóriákba sorolja. AA 
VII. és a VIII. veszélyességi kategóriába sorolt fajok viszont már a hazai gyomflóra V özön-
növényen i közé sorolhatók.

2. táblázat A 44 gyomfaj megoszlása veszélyességi csoportonkéntt

Table 2. The distribution of 44 weed species on the basis of noxiousness categories

Veszélyességi                                      Gyomfajok
csoport index száma (db) százaléka (%)

I. 1–2 – –
II. 2–3 – –
III. 3–4 1 2,27
IV. 4–5 14 31,82
V. 5–6 11 25,00
VI. 6–7 10 22,73
VII. 7–8 8 18,18
VIII. 8–9 – –
Összesen 44 100,00
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Seriousness indices of the most frequent weed species in Hungary

GYULA CZIMBER

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

SUMMARY

Weeds reduce biomass production of crops all over the word. The extent of yield lossWeeds reduce biomass production of crops all over the word. The extent of yield loss
f greatly depends on quantity and biological characteristics of weed species. Large part off

the weeds can cause considerable yield losses in all crops, while other ones occur onlythe weeds can cause considerable yield losses in all crops, while other ones occur only
in a few cultures. Some weeds can be easily suppressed, while the others not. There arein a few cultures. Some weeds can be easily suppressed, while the others not. There are

 also great differences among weed species, regarding their distribution and propagation. 
Therefore weeds can be distinguished as serious and less serious ones in the practice.Therefore weeds can be distinguished as serious and less serious ones in the practice.
Nature conservation specialists use the plant invaders or invasive aliens terms for exoticNature conservation specialists use the plant invaders or invasive aliens terms for exotic

 weeds with a rapid distribution. Which are those main biological characteristics, becauseweeds with a rapid distribution. Which are those main biological characteristics, because 
of those ones weed species can belong to this group on the basis of their harmful effect,
rapid distribution and uneffective protection methods? Physiological characteristics,rapid distribution and uneffective protection methods? Physiological characteristics,
weed control methods and the level of plant production are the determining factors inweed control methods and the level of plant production are the determining factors in
this respect. Regarding these factors, the author made an attempt to calculate seriousnessthis respect. Regarding these factors, the author made an attempt to calculate seriousness
indices of weed species.i
The main determining factors in this respect are the followings: seed dormancy (A),The main determining factors in this respect are the followings: seed dormancy (A),
biological distribution (B), competitive ability (C), herbicide resistance (D), ecologicalbiological distribution (B), competitive ability (C), herbicide resistance (D), ecological
adaptability (E), seed cleaning and trade (F). Mathematical averages of the scale values
gives the seriousness indices of the weeds.
Keywords: values, herbicide resistance, harmful effect, seed dormancy, distribution,
seriousness.
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