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Talajmûvelési módok hatása a fedél rozsnokra
(Bromus tectorum((  L.) õszi búzában

PERCZE ATTILA

Szent István Egyetem
Gödöllô

ÖSSZEFOGLALÁS

Az ôszi búza gyomösszetétele jelentôsen átstrukturálódott az elmúlt száz év alatt. A nö-
avénytermesztési technológia változásával az ôszi búza jelentôsebb gyomfajainak listája

is átalakult. Míg a múlt század elsô felében a domináns egyéves gyomnövények vissza-
k szorultak, a század második felében új, komoly gyomproblémákat felvetô fajok jelentek

meg. Ezek közé a fajok közé tartozik a Bromus tectorum a  is, amely elôfordulása ugyan ma
még lokális, de hazai kutatók szerint is terjedôben van. A talajmûvelési tartamkísérletben

k az eltérô talajmûvelési kezelések hatását vizsgáltam a fedél rozsnokra. Az eredmények
k azt igazolták, hogy a direktvetés és a sekély (kultivátoros, tárcsás) mûvelési rendszerek

kedveznek a pázsitgyom felszaporodásának. Ezzel szemben a mélyebb forgatásos mûvelés kedveznek a pázsitgyom felszaporodásának. Ezzel szemben a mélyebb forgatásos mûvelés
igen hatékonyan korlátozza a fedél rozsnok megjelenését.
Kulcsszavak: talajmûvelési kezelések, Bromus tectorum.

BEVEZETÉS

t Az ôszi búza gyomösszetétele jelentôsen átalakult az elmúlt száz év alatt. Az okok között
találhatjuk többek között a termesztéstechnológia megváltozását. Röviden összefoglalva,találhatjuk többek között a termesztéstechnológia megváltozását. Röviden összefoglalva,

t az elsô országos gyomfelvételezés alapján a búzavetésekben a gyomnövények által borított
összes terület nagysága 800 felvételezés átlaga szerint csaknem 30% volt (Ujvárosi 1971).

a A legfontosabb búza gyomok az évelô geophyton (G) és terophyton (T) életformacsoportba
tartoznak, amelyek az össz gyomborításból 33–67% arányban részesedtek. A terophytatartoznak, amelyek az össz gyomborításból 33–67% arányban részesedtek. A terophyta
fajok közül a T2 fajok a kalászosok legjelentôsebb gyomnövényei. Az elsô országos felvé-
telezés alkalmával mintegy 53 faj egyedeit találták meg, csaknem 7%-os összborítássaltelezés alkalmával mintegy 53 faj egyedeit találták meg, csaknem 7%-os összborítással
(Ujvárosi a  1971). Azonban a múlt század elsô felében az e csoportot képviselô fajok között a
legjelentôsebbek az Agrostemma githago – konkoly, a Centaurea cyanus –  kék búza virág,
a Papaver rhoeas – pipacs és a Consolida –  szarkaláb fajok voltak. Az 1950-es évek végén
hazánkban megkezdôhazánkban megkezdôdô vegyszeres gyomirtásnak köszönhetôen, a szántóföldjeinkendô vegyszeres gyomirtásnak köszönhetôen, a szántóföldjeinken
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uuralkodó gyomfajok összetétele átrendezôdött. A második országos felvételezés eredményeiralkodó gyomfajok összetétele átrendezôdött. A második országos felvételezés eredményei
k szerint az évelô fajok nem vesztettek jelentôségükbôl, és a terofiton fajok is dominánsak
k voltak a búzavetésekben, de új gyomnövények alkották a leggyakrabban elôforduló fajok

listáját. A T2-es fajok közül egyre nagyobb számban jelent meg pl. a  Galium aparine
–– ragadós galaj, az Anthemis spp. –  pipitér fajok, vagy a gyompázsitfüvek közé tartozó
AApera spica-venti – nagy széltippan (Benécsné (( k 1995). Ugyanakkor más gyomnövények
(Consolida regalis – mezei szarkaláb, Centaurea cyanus – kék búzavirág,  Agrostemma
ggithago – konkoly) jelentôsége csökkent (Szentey   1994), az utóbbit védett növénnyé is
nyilvánították. A második országos gyomfelvételezésnél borításuk alapján az  Alopecurus
mmyosuroides – parlagi ecsetpázsit, Poa trivialis – soványperje és a Bromus – k rozsnok

 fajok még jelentéktelenek voltak, az utóbbi években azonban egyre nagyobb területeken
jjelentek meg (Benécsné((  1995,é Solymosi és Kovács 2005). Nemzetközi kitekintésben em-
lítésre érdemes, hogy a Bromus nemzetség, különösen a Bromus tectorum  az USA déli

 államainak sík területein az ôszi búzában és a cirokban az egyik legjelentôsebb „téli”,
T2-es gyom (Wiere et al. 1995, Blackshaw 1994, Andersson et al.   2004), de a nemzetség
fajainak elôfordulása Angliában is növekvô mértékû (Peters et al.((  2000). A nemzetközi
irodalmakban sokszor emlegetik a Bromus tectorumot,   mint a csökkentett talajmûvelési
rrendszerekben, elsôsorban a direktvetésben erôsen felszaporodott fûfélét (Burnside et al.((
1968). A hazai kutatók szerint a Bromus t fajok terjedésének okai között említhetô a fokozott
mûtrágya és herbicid használat, valamint a szûk vetésváltás (Solymosi és Kovács 2005).

A KÍSÉRLET LEÍRÁSA

Az eltérô talajmûvelési kezeléseket tartalmazó kísérletet Hatvan mellett állította be tan-
aszékünk 2002-ben. A talaj mészlepedékes csernozjom, fizikai félesége vályog, kémhatása

kissé savanyú. A kísérlet területe 312x150 m = 4,68 ha. A kísérlet négy ismétléses, sávos kissé savanyú. A kísérlet területe 312x150 m = 4,68 ha. A kísérlet négy ismétléses, sávos
elrendezésû. A parcellák mérete 13x75 m = 975 m2. 
A talajmûvelési kezelések a következôk:

a1: szántás (26–30 cm), 
a2: direktvetés,
a3: francia kultivátoros mûvelés (12–16 cm),
a4: kultivátoros mûvelés (16–20 cm), 
a5: tárcsázás (16–20 cm),
a6: lazítás + tárcsázás (40 + 16–20 cm). 

A gyomvizsgálatokat a Balázs–Újvárosi módszerrel végeztem, azzal a módosítással, hogy
a mintaterület nagysága 1 m2 volt az ôszi búza sûrû állománya miatt (Németh(( a 1994), a
gyomborítást közvetlen %-os becsléssel állapítottam meg. A felvételezések minden ismét-
lésben parcellánként négy helyen történtek. A gazdaság tápanyag-utánpótlási rendszerében
rendszeresen helyet kapott a hígtrágya kijuttatása, valószínû, hogy így fertôzte a fedél rendszeresen helyet kapott a hígtrágya kijuttatása, valószínû, hogy így fertôzte a fedél
rrozsnok a kísérleti területet is. 

Percze A.:
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EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

 Az elsô gyomfelvételezést április elején végeztük, és a kísérlet területén általában az egyéves
kkora tavaszi fajok (T1–T2) dominanciája volt megfigyelhetô, köztük a Bromus tectorummal,

a ami már az ôszi búza bokrosodásakor igen komoly borítást adott. A legnagyobb mértékben a
direktvetés (a2) és a sekélyebb kultivátoros mûvelés (a3  ) (52,06%) volt fertôzött, de általában

t a többi kezelésben is 20% körüli, vagy azt meghaladó volt a gyomnövény borítása. Kivételt
képezett a szántott kezelés, amelyben a kicsiny, 5,25%-os átlagos összgyomborításon belül képezett a szántott kezelés, amelyben a kicsiny, 5,25%-os átlagos összgyomborításon belül
is elhanyagolható volt a fedél rozsnok jelenléte (1. táblázat). Ezt követôen a kísérleti terü-

ôleten herbicides állománykezelést végeztek, és ez visszaszorította az akkor már kint lévô
kkétszikû fajokat (Stellaria media – tyúkhúr– , Lamium amplexicaule – rr bársonyos árva csalán,
Veronica hederifolia – borostyánlevelû veronika, Tripleurospermum inodorum –  ebszikfû),
amelyek borítása már kora tavasszal sem volt jelentôs a Bromus tectoruméval összehason-l

 lítva. Vagyis a második gyomfelvételezésre (2005. 05. 30.) a kétszikû fajok borítása ugyan
 lecsökkent, de a herbicid hatóanyag egyszikûekre való hatástalanságából eredôen, a fedél

rozsnok denzitása tovább nôtt, és a direktvetésben megközelítette a 80%-os borítást valamint rozsnok denzitása tovább nôtt, és a direktvetésben megközelítette a 80%-os borítást valamint
 a sekély kultivátoros mûvelésben is 43%-ot becsültem. Ez a tendencia a szántás kivételével

t a többi kezelést is érintette, ami átlagosan 10%-os elôfordulási gyakoriságbeli növekedést
jjelentett (2. táblázat).  A harmadik, a betakarítás elôtti gyomfelvételezés (2005. 07. 04.) során
a felvételezés eredményei alig változtak. A Bromus tectorum t  abszolút domináns fajként
fertôzte az ôszi búza kísérletet (3. táblázat). Ez alól kivételt továbbra is csak a forgatásos
alapmûvelésben (a1  ) részesült parcellák képeztek, amelyeken az összes átlagos gyomborítás
a harmadik felvételezéskor 1% körül alakult, ami igen alacsonynak mondható. 

1. táblázat A Bromus tectorum elôfordulási gyakorisága az összes gyomborítás tükrében
(Hatvan, 2005. 04. 12.)

Table 1. Occurrence of Bromus tectorum compared to total weed cover
(Hatvan, 2005. 04. 12.)

(1) weed cover %, (2) tillage variants: a1 ploughing, a2 direct drilling,
a3 shallow cultivation, a4 deeper cultivation, a5 disking, a6 loosening + disking

Gyomborítás
% (1)

Talajmûvelési kezelések (2)
a1 a2 a3 a4 a5 a6

Bromus tectorum 0,03 31,25 41,75 15,00 16,75 10,00
Összes (∑) 5,25 38,13 52,06 24,84 24,24 19,71

A vizsgálatok alapján elmondható, hogy az igen nagy magterméssel rendelkezô  Bromus
tectorum jelentôs károkat okozott az ôszi búzában, és megállapítható, hogy a terjedésére
kkomoly hatással van a talajmûvelés. A kísérletek eredményei igazolják a nemzetközi iro-
dalomban leírtakat, miszerint a fedél rozsnok leginkább a sekély mûvelési eljárások ese tén

Talajmûvelési módok hatása a fedél rozsnokra (Bromus tectorum L.) õszi búzában
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dh f l A l j kél (2 4 ) él é éb k lô k 93 100% k íszaporodhat fel. A talaj sekély (2–4 cm) mélységébe kerülô magvak 93–100% között csí-
rráznak, míg a 6 cm mélységbôl már csak 14%-os arányban képesek kikelni Solymosi és
KKovács   (2005). Mindezek ismeretében tehát logikus, hogy az általam vizsgált kísérletben
a legnagyobb problémát a fedél rozsnok a direktvetésben (a2) és a kultivátorral (a3–a4  )

 mûvelt parcellákon okozta. Néhány %-kal (3–12%) kevesebb volt a borítása a tárcsázás
és a lazítással kombinált tárcsázás esetén. A szántott parcellák pedig gyakorlatilag gyom-

a mentesek voltak. Vagyis, amikor a kultúrnövény állományban a gyomproblémák okozója
egy faj, – ebben az esetben a Bromus tectorum –, a  kiemelkedô eredmény volt elérhetô a
gyomszabályozásban csupán a helyes talajmûvelési mód megválasztásával, akár a vegy-
szeres kezelés mellôzése mellett is.

2. táblázat At Bromus tectorum elôfordulási gyakorisága az összes gyomborítás tükrében
(Hatvan, 2005. 05. 30.)

Table 2. Occurrence of Bromus tectorum compared to total weed cover
(Hatvan, 2005. 05. 30.)

(1) weed cover %, (2) tillage variants: a1 ploughing, a2 direct drilling,
a3 shallow cultivation, a4 deeper cultivation, a5 disking, a6 loosening + disking

Gyomborítás
% (1)

Talajmûvelési kezelések (2)
a1 a2 a3 a4 a5 a6

Bromus tectorum 0,30 77,50 42,00 38,00 32,50 1,48
Összes (∑) 1,38 78,95 43,03 38,50 34,26 22,06

3. táblázat A Bromus tectorum elôfordulási gyakorisága az összes gyomborítás tükrében
(Hatvan, 2005. 07. 04.)

Table 3. Occurrence of Bromus tectorum compared to total weed cover
(Hatvan, 2005. 07. 04.)

(1) weed cover %, (2) tillage variants: a1 ploughing, a2 direct drilling,
a3 shallow cultivation, a4 deeper cultivation, a5 disking, a6 loosening + disking

Gyomborítás
% (1)

Talajmûvelési kezelések (2)
a1 a2 a3 a4 a5 a6

Bromus tectorum 0,88 78,15 42,50 39,25 35,75 30,75
Összes (∑) 0,93 80,45 44,65 41,65 37,05 32,10
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The effect of soil tillage methods on Downy Brome
(Bromus tectorum L.) in winter wheat

ATTILA PERCZE

Szent István University
Gödöllô

SUMMARY

The weed structure of winter wheat has changed remarkably over the last century. Due
to changes in crop production technology, the occurrence of important weed species of to changes in crop production technology, the occurrence of important weed species of

f winter wheat has changed, either. While the dominant annual weed species of the first half
dof the last century receded, later in the last century new dangerous weed species turned

uup. Bromus tectorum belongs to these species, too. According to scientists, the occur-
rence is currently local, but increasing. In the long-term experiment the effect of different rence is currently local, but increasing. In the long-term experiment the effect of different
ttillage methods on Bromus tectorum t was investigated. Experimental results proved, that

 direct drilling and shallow cultivation (cultivator and disking) systems have favoured the
propagation of the aforementioned weed species. But on the contrary, deeper ploughingpropagation of the aforementioned weed species. But on the contrary, deeper ploughing
hhas restricted the occurrence of Bromus species.
Keywords: tillage methods, Bromus tectorum.
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