
Gyombiológia és gyomszabályozás
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Paracelsus

„Minden méreg és semmi nincs méreg
nélkül, csupán a mennyiségtől függ,
hogy valami méreg-e, vagy sem.”



ÚCsak szabályozni, gazdasági kárküszöb alá
szorítani, nem teljesen kiirtani!

Gyomszabályozás!



MI A GYOM?

ÚZavarják a mezőgazdasági termelést
ÚBefolyásolják az emberek és az állatok

egészségét

ÚBizonyos körülmények között minden
növény lehet gyom

ÚTermelési cél differenciálja a növényeket



Gyomok csoportosítása

ÚÚ FakultatívFakultatív gyomokgyomok:: amelyek az eredeti növénytakaróban is
előfordulnak. Pl. Phragmites australis, Elymus repens

ÚÚ RelatívRelatív gyomokgyomok:: árvakelések, sarjhajtások, általában termesztett
növények a nem kívánatos helyeken. Pl. napraforgó

ÚÚ AbszolútAbszolút (obligát)(obligát) gyomokgyomok:: amelyek ma már csak művelt
területeken, tehát nem a természetes növénytakaróban élnek. Pl.
Datura stramonium, Centaurea cyanus, Amaranthus spp.



A szántóföldi gyomnövények adaptív
tulajdonságai

A gazdaságilag jelentős gyomnövények evolúciójuk
során sikeresen alkalmazkodtak:

I. A gyors növekedéshez és versengéshez

II. A reproduktív fázis biztosításához

III. Az agrotechnikai és kémiai védekezési
eljárásokhoz



Liebig féle minimum törvény



A gyomok közvetlen kártétele

1. Termőhely elfoglalása - Térparazitizmus









A gyomok közvetlen kártétele

2. A talaj vízkészletének felhasználása

Nagy lombozatú, és gyökértömeget nevelő
gyomnövények párologtatásuk révén erősen
szárítják a talajt

Egyes évelő gyomok (Convolvulus arvensis) akár
a vízkészlet felét is képesek felhasználni erős
fertőzés esetén



A gyomok közvetlen kártétele

3. A talaj tápanyagkészletének felhasználása

A növények számára legfontosabb tápelemek nem
állnak korlátlan mennyiségben rendelkezésre. Ez
versenyhelyzetet (kompetíció) teremt a gyomok és
a szántóföldi növények között.



Egyes gyomnövények relatív
tápanyagfelvétele a kukoricáéhoz

viszonyítva

Növényfaj N P K Ca Mg
gyommentes

kukorica 100 100 100 100 100

gyomos kukorica 58 63 47 67 77

szőrős disznóparéj 102 80 124 275 234

fehér libatop 120 74 121 281 216

pirók ujjasmuhar 100 64 157 131 228

kakaslábfű 105 60 138 430 337

14-23 nap kialakul a csőkezdemény!



A gyomok közvetlen kártétele

4. A talaj hőmérsékletének csökkentése

A talaj hőmérséklete befolyásolja a tápanyagok
mineralizációját, felvételét, és a növények kelését,
fejlődését.

A gyomnövények árnyékolásukkal csökkenthetik
a talaj hőmérsékletét, amely akár 1-4 ˚C is lehet



A gyomok közvetlen kártétele

5. A haszonnövény elnyomása

A kompetíciós hatás mindaddig nem lép fel amíg a
környezet forrásai elegendőek valamennyi egyed
számára. Vagyis egy ideig minden kultúrnövény
képes tolerálni a gyomnövényeket.



A gyomok közvetett kártétele

1. Gyomok mint a vírusok,
gombabetegségek köztesgazdái



A gyomok közvetett kártétele

2. Állati kártevők gazdanövényei



A gyomok közvetett kártétele

3. A termelés költségeit növelheti

Talajművelés: sekély művelés ↔ mélyebb forgatásos
Növényvédelem: nagyobb gyomborítás, évelő gyomok
→ költségesebb védekezés

Tisztítás, szárítás: 1 % víztartalom csökkentés
600 - 900 Ft/t

Betakarítás: Phragmites australis
Tripleurospermum inodorum
Galium aparine



A gyomok közvetett kártétele

4. Mérgező gyomnövények

Pl.:
Datura stramonium
Hyoscyamus niger
Solanum nigrum
Conium maculatum



A gyomok közvetett kártétele
5. Allergén gyomnövények

Az allergia: (túlérzékenység) a szervezet
immunrendszerének kóros túlműködése. Allergiás
betegségről akkor beszélünk, amikor a szervezet
az egészségre ártalmatlan anyagokkal szemben
olyan válaszreakciór produkál, mintha az anyag
káros lenne

Inhalatív allergének: amelyek belégzés útján
jutnak a szervezetbe pl. virágpor, poratka, szőr,
penészgombák



Néhány fontosabb allergén növény és a virágzás
időtartama

Növényfaj Allergenitás Pollenszórás ideje
Fraxinus / Kőris *** február-április
Betula / Nyír *** február-április
Platanus / Platán *** március-május
Poa / perje *** március-augusztus
Plantago / utifű *** március-augusztus
Lolium / angolperje *** március-augusztus
Elymus / tarackbúza *** március-augusztus
Ambrosia / parlagfű **** június-szeptember
Arthemisia / üröm! **** június-szeptember
Chenopodium / libatop *** május-szeptember
Cannabis  / kender ** május-augusztus



A gyomok közvetett kártétele

6. Karantén gyomok veszélyes károsítók

Zárlati (karantén) károsítón az ország területén még
nem, vagy annak csak egyes részein előforduló, de
elterjedésük esetén a növényzetben jelentős kárt
okozó, a növények nemzetközi forgalomba hozatalát
akadályozó károsítókat kell érteni

Veszélyes károsítón: a növényeket különösen pusztító,
nagy tömegben fellépő vagy jelentős gazdasági kárt
okozó károsítókat értünk.



A GYOMNÖVÉNYEK
ÉLETFORMARENDSZERE



Az életforma a növényeknek a termőhely hatásaira
kialakult megjelenési formáját jelenti

A gyomnövények túlélési stratégiáját,
szaporodását a faj fenntartásának mikéntjét
jelentősen befolyásolják a rájuk ható abiotikus és
biotikus tényezők. Ezek alapján az egyes
gyomfajok között hasonlóságokat (csírázás
időpontja, vegetáció hossza, szárazságra és
hidegre való érzékenység, szaporodás stb.)
fedezhetünk fel, és csoportokba oszthatjuk azokat.
Ezen csoportokat életformacsoportoknak
nevezzük.



A gyomnövények
életformarendszere

ÚAz életforma rendszert Raunkiaer, dán
botanikus alkotta 1903-ban.

ÚA növényeket 5 fő csoportba rendezte:
Ú•Fás növények (Phanerophyta)
Ú•Törpe cserjék (Chaemophyta)
Ú•Félig rejtve telelők (Hemikryptophyta)Félig rejtve telelők (Hemikryptophyta)
ÚRejtve telelők (Kriptophyta)

–– Talajban telelők (Geophyta)Talajban telelők (Geophyta)
– Vízben, mocsárban telelők (Hydatohelophyta)

Ú•Egyévesek (Therophyta)Egyévesek (Therophyta)



A gyomnövények
életformarendszere

ÚA gyomnövények életforma rendszerbe
való sorolását a norvég Korsmo végezte el
(1930).

ÚMagyarország gyomnövényeit életforma
rendszerbe Balázs sorolta (1949).

ÚEzt a rendszert Ujvárosi 1952-ben
fejlesztette tovább.

ÚJelenleg az Ujvárosi féle rendszer a
Magyarországon általánosan elfogadott.



A gyomnövények
életformarendszerének felépítése



Egyévesek (Therophyta, T)

A T-s életforma a növény legtökéletesebb
alkalmazkodása az időszakos kedvezőtlen
körülményekhez, amikor a kedvezőtlen
viszonyokat mag alakban vészelik át. A
növényeket két tényező kényszeríti időszakos
pihenőre: a szárazság és a hideg. Az egyéves
gyomok között egyaránt találunk a szárazsághoz
és a hideghez alkalmazkodókat. Az ide tartozó
fajok életciklusa nem haladja meg a 13 hónapot.



Egyévesek (Therophyta, T)

T1 – kora őszi áttelelő egyévesek
ÚŐsszel csiráznak- tavasszal magot érlelnek, a
tőlevélrózsa telel át

Ú sekélyen gyökereznek, a szárazsághoz
alkalmazkodtak

ÚFényigényesek
Ú a csirázási hőmérsékleti optimum 10-12, 14 °C



Egyévesek (Therophyta, T)

T1 – kora őszi áttelelő egyévesek
ÚElőfordulásuk: őszi gabonavetésekben,

repce, szőlő, gyümölcs, lucerna, főleg
újtelepítésű, táblaszéleken, ahol jobbak a
fényviszonyok

ÚCapsella bursa-pastoris, Lamium spp., Poa
annua, Stellaria media, Thlaspi arvense,
Veronica spp.



Egyévesek (Therophyta, T)

T2 – ősszel kelő nyár eleji egyévesek
Ú ősszel vagy tavasszal csíráznak, nyár elején érlelnek

magot
Ú tipikus un. gabona gyomok
Ú optimális csírázási hőmérsékletük igen alacsony, 4-8

°C
Ú kettős alkalmazkodásúak, hosszabb életűek,

gyökérzetük erősebb, így nagyobb szárazságot is
elviselnek, mint a T1-esek

Ú a telet csíranövény és mag alakban egyaránt átvészelik



Egyévesek (Therophyta, T)

T2 – ősszel kelő nyár eleji egyévesek
ÚAdonis aestivalis, Agrostemma githago,

Anthemis spp., Apera spica venti, Bifora
radians, Bromus spp., Centaurea cyanus,
Consolida spp., Galium aparine, Papaver
rhoeas, Tripleurospermum chaomilla, Vicia
spp.



Egyévesek (Therophyta, T)

T3 – tavasz végi egyévesek
Útavasz végén csíráznak és nyár elején vagy
ősszel érlelnek magot

Úoptimális csírázási hőmérsékletük 8-14°C
Úegyformán védekeznek a téli hideg és a

nyári szárazság ellen



Egyévesek (Therophyta, T)

T3 – tavasz végi egyévesek
ÚAvena fatua, Descurainia (Sisymbrium)

sophia, Raphanus raphanistrum, Sinapis
arvensis, Viola arvensis



Egyévesek (Therophyta, T)

T4 – nyárutói egyévesek
Útavasszal kelnek, nyár utolján érlelnek

magot
Úoptimális csírázási hőmérséklet: 18-30 °C
Úa legkisebb hidegre is elfagynak, a 0 °C-ot

sem viselik el
Úa tél ellen mag állapottal védekeznek



Egyévesek (Therophyta, T)

T4 – nyárutói egyévesek
ÚAmaranthus spp., Ambrosia artemisiifolia,

Bilderdykia convolvulus, Chenopodium spp.,
Datura stramonium, Echinochloa crus galli,
Erigeron canadensis, Galinsoga parviflora,
Hibiscus trionum, Lactuca serriola, Panicum
miliaceum, Polygonum spp., Portulaca
oleracea, Salsola kali, Setaria spp., Solanum
nigrum, Sonchus spp., Stachys annua,
Tripleurospermum inodora, Xanthium spp.



Talajban élő áttelelő évelők
(Geophyta, G)

G1 – szártarackosok

Ú módosult földalatti hajtásukkal (tarack, rizóma) szaporodnak és
telelnek át

Ú a legtöbb ide tartozó faj elsősorban vegetatív úton szaporodik,
bár egyes fajok magprodukciója is jelentős (pl. Sorghum
halepense – fenyércirok: 80.000 mag/növény is lehet)

Ú a szártarackos gyomok földbeli részében tápanyagot raktározva
telelnek át könnyen elviselve a föld feletti részek pusztulását

Ú tavasszal a nóduszokon található rügyekből újra hajtanak
Ú a csoportba tartozó fajok két csoportba oszthatók a módosult

szár alapján (tarack, rizóma)



Talajban élő áttelelő évelők
(Geophyta, G)

A tarack olyan vékony, hosszú szártagú, módosult hajtás, amely
csomókkal (nódusz) szabályosan tagolt, és azokon a szaporodást
szolgáló rügyek (axillaris rügy) találhatók, amelyeket allevelek
borítanak. Pl: Elymus repens – tarackbúza, Calystegia sepium – felfutó
sövényszulák.

A rizóma, funkcionálisan és felépítésében megegyezik a tarackkal, de
attól méretben eltér. Vastagabb és rövidebb szártagú, ezért a rügyek
sűrűbben találhatók rajta. Pl: Sorghum halepense – fenyércirok,
Phragmites australis – nád.

Mindkét módosult hajtásra jellemző, hogy csúcsrügyben végződnek,
amely hormonálisan szabályozza az axilláris rügyek aktiválódását,
továbbá, hogy a talaj felszínével párhuzamosan futnak és legnagyobb
tömegük a 10-30 cm-es talajrétegben található.



Elymus repens

csúcsrügy (apex) tarack axilláris rügy
apex

0-30 cm



Talajban élő áttelelő évelők
(Geophyta, G)

G1 – szártarackosok
ÚAchillea millefolium, Calystegia sepium,

Calamagrostis epigeios, Cynodon dactylon,
Elymus repens, Equisetum arvense,
Phragmites communis, Polygonum
amphibium, Sorghum halepense, Tussilago
farfara, Urtica dioica, Lathyrus tuberosus



Talajban élő áttelelő évelők
(Geophyta, G)

G2 – gumós fajok
ÚCyperus esculentus, Stachys palustris,

Mentha arvensis, Mentha aquatica,
Helianthus tuberosus



Talajban élő áttelelő évelők
(Geophyta, G)

G3 – szaporítógyökeresek (gyökértarackosok)
Ú az ide tartozó fajokra jellemző módosult gyökér az áttelelést és a

szaporodást egyaránt szolgálja
Ú a szaporító gyökerek többnyire vízszintesen futnak, az ezekből

eredő gyökerek viszont függőleges lefutásúak és igen mélyre
hatolnak (akár a 6-12 m mélységet is elérhetik)

Ú a módosult gyökéren a szaporodást szolgáló járulékos rügyek
képződnek a talajfelszíntől számított 30-40 cm-es mélységig

Ú a csoportba tartozó gyomfajok így tökéletesen alkalmazkodtak a
talajműveléshez, hiszen gyökerük minden részéből képesek új
növény létrehozására.



Talajban élő áttelelő évelők
(Geophyta, G)

G3 – szaporítógyökeresek (gyökértarackosok)
ÚAsclepias syriaca, Cirsium arvense,

Convolvulus arvensis, Euphorbia
cyparissias, Lepidium draba, Linaria
vulgaris, Rubus caesius



Cirsium arvense - Mezei acat Convolvulus arvensis - apró szulák



Talajban élő áttelelő évelők
(Geophyta, G)

G4 – hagymás fajok
ÚColchicum spp.,Muscari spp., Ornithogalum

spp.



Talajszintben telelő évelők
(Hemikryptophyta, H)

H1 – bojtos gyökerűek
Úsem a föld feletti, sem a föld alatti rész nem

képes szaporodni, a gyökéren nincsenek
járulékos rügyek

ÚCaltha palustris, Lolium perenne,
Ranunculus acer



Talajszintben telelő évelők
(Hemikryptophyta, H)

H2 – indás évelők
Úa földön fekvő szár a csomókon

legyökerezik és levélrózsát fejleszt
ÚGlechoma hederacea, Poa trivialis,

Potentilla anserina, Rununculus repens,
Trifolium repens



Talajszintben telelő évelők
(Hemikryptophyta, H)

H3- karógyökerűek, melyek feldarabolva
szaporodásra képesek

Úrügyeket ill. rejtett rügyeket viselnek,
némelyik csak a feldarabolás után fejleszt
rügyet

Úa talajmunkát mégis rosszul tűrik



Talajszintben telelő évelők
(Hemikryptophyta, H)

H3- karógyökerűek, melyek feldarabolva
szaporodásra képesek

ÚCichorium intybus, Coronilla varia, Falcaria
vulgaris, Humulus lupulus, Melandrium
album, Rumex obtusifolius, Taraxacum
officinale, Symphytum officinale



Talajszintben telelő évelők
(Hemikryptophyta, H)

H4 - karógyökerűek, melyek feldarabolva sem
képesek szaporodásra

Úkarógyökéren nincs rügy
Úa szántóföldön nem életképesek,

megjelenésük a rossz talajművelés jelzője



Talajszintben telelő évelők
(Hemikryptophyta, H)

H4 - karógyökerűek, melyek feldarabolva sem
képesek szaporodásra

ÚEryngium campestre, Ononis spinosa,
Phytolacca americana, Reseda lutea



Talajszintben telelő évelők
(Hemikryptophyta, H)

H5 - ferde gyökerűek, melyek feldarabolva
szaporodnak, de gyakran elpusztulnak

Úgyökértörzs rövid, a rügy a csúcson
található

ÚArtemesia vulgaris, Ballota nigra, Bellis
perennis, Chelidonium maius,Plantago
lanceolata, Plantago maior







A GYOMOK ELLENI VÉDEKEZÉS



Védekezés (gyomirtás): során a gyomnövények
növekedését vagy populációját egy elfogadható szintre
csökkentjük

Gyomszabályozás: a megelőzést, a prevenciót is
magában foglalva a gyomok káros hatásának
minimalizálására és a termesztés optimalizálására törekszik

A gyomszabályozás célja: hogy úgy szabályozzuk a
gyom-kultúrnövény kapcsolatot, hogy elősegítsük a
termesztett növény növekedését a gyomokkal szemben



Gyomszabályozási eljárások

Megelőzés (prevenció):

Megakadályozza, hogy egy új gyomfaj bekerüljön,
megtelepedjen és elterjedjen egy nem fertőzött területen

- Gyommagmentes vetőmag
- Gyommagmentes istállótrágya és takarmány
- Tiszta (szaporítóképletektől mentes) munkagépek
- Gyommagmentes öntözővíz
- Ruderáliák rendben tartása



Agrotechnikai eljárások

I. Vetésforgó, vetésváltás

alkalmazása során, bármely gyomfaj
dominánssá válásának veszélye minimális,
mivel az agrotechnikai és a kompetitív
hatások változnak.



Agrotechnikai eljárások

II. Trágyázás
A kijuttatott tápanyagok (szerves és
műtrágyák) befolyásolják a gyomnövényzet
összetételét és borítottságát

A gyomnövények képesek a
luxusfogyasztásra, a tápanyag-ellátottság
növelésével a szükséges tápanyag-
mennyiségnek a többszörösét is felvehetik.



Agrotechnikai eljárások
III. A kultúrnövények kompetitív képessége

A kultúrnövény kompetitív képességét meghatározza, a kelés
koraisága, a csíra betegségekkel szembeni ellenállóképessége, a
relatív növekedési ráta, a gyökérnövekedés, az allelokemikáliák
termelése és a hátrányos környezeti feltételekekkel szembeni
tolerancia

Takarónövények
A takarónövény árnyékolással, kompetícióval, és
allelokemikáliákkal csökkentheti a gyomok mennyiségét.

- őszi egyéves: (rozs, árpa, tritikálé, bükköny, mustár)
- élő mulcs: (fehérhere, bíborhere, lucerna)



Agrotechnikai eljárások
IV. Vetésidő, sortávolság

A vetőágy készítése során a kikelt (egyéves) gyomok jól irthatók

Vetésidő
- Őszi, kora tavaszi, hidegtűrők kisebb gyomkonkurencia
- Késő tavaszi, melegkedvelők nagyobb gyomkonkurencia

Tőszám
- Sűrűsoros (12-24 cm) (kalászosok, borsó, repce)
- Kapások (50-76 cm) (kukorica, napraforgó, cukorrépa, burgonya,

szója)



Agrotechnikai eljárások

Mechanikai eljárások

Talajművelés:
A talaj művelése során,

- feldaraboljuk, kitépjük a gyomokat a talajból és ezzel
kiszáradásukat, (deszikáció) okozzuk.

- talajjal takarjuk a lágy növényi részeket (nincs
fotoszintézis)

- kimerülnek a raktározott tápanyagkészletek
- csökken a talajban lévő szaporító képletek (gyommag,

vegetatív szervek) mennyisége



Agrotechnikai eljárások

Tarlóhántás és ápolás
A tarló sekély megmunkálása és lezárása, amelynek
célja:

- a gyomnövények csírázásra, kihajtásra serkentése és
pusztítása

- nedvességveszteség csökkentése
- A talaj biológiai aktivitásának növelése, a növényi

maradványok sekély talajba keverése



Agrotechnikai eljárások

Őszi mélyszántás
A talajművelési eljárások közül a
legmarkánsabb gyomirtó hatással
rendelkezik (egyéves (T) és évelő
(G, H) fajok



Agrotechnikai eljárások

Speciális mechanikai eljárások

Talajbafojtás (G1)
Tárcsával apró részekre darabolni a tarackokat, majd
kihajtásuk után ekével mélyre (32-35 cm) forgatni

Kimerítés (G3)
A szaporítógyökeres gyomokkal fertőzött táblákat a
nyár folyamán 2-3 szor egyre mélyebben szántjuk és
lezárjuk.A végleges művelési mélység ez esetben is
32-35 cm



Agrotechnikai eljárások

Sorközművelés

A kapás kultúrák sorközeiben (45-76 cm)
sorközművelő kultivátorokkal lehet a
gyomnövények borítását csökkenteni



Sorközművelő kultivátor



Agrotechnikai eljárások

Gyomfésűk, gyomkefék

A sűrűsoros és a kapás kultúrákban is
alkalmasak a fiatal, még erős gyökérzettel
nem rendelkező gyomok gyérítésére. Nagy
jelentőségük van az ökogazdaságokban



Gyomfésű



Agrotechnikai eljárások

Boronálás
A boronálással a korábbi alapművelés
során a talaj felszín közelébe került
szaporítógyökereket, tarackokat,
juttathatjuk a talajfelszínre, ahol
elszáradnak, vagy télen magfagynak



Borona (nehéz fogas)



Agrotechnikai eljárások

Kézi kapálás
Leginkább kis területeken, háztájikban szolgál a sorok
gyommenetsítésére

Kaszálás
Évelő pillangós takarmánynövényeink és a ruderáliák
rendszeres kaszálásával is elősegíthetjük néhány
gyomfaj visszaszorítását (Cirsium arvense, Ambrosia
artemisiifolia)



Agrotechnikai eljárások
Termikus gyomszabályozás

Perzselés: Általában foltkezelés évelő pillangósokban pl.
Aranka - Cuscuta campestris

Forró vizes gyomszabályozás
A lágyszárú gyomfajok tenyészidőszak alatt 2-3 kezeléssel
szabályozhatók, az évelőknél csak részleges szöveti
roncsolás érhető el

- sebesség: 3-6 km/h
- kiszórt vízmennyiség kb. 30-40 l/perc
- vízhőmérséklet a kezelt felületen 85-95 ºC
- kritikus szöveti hőmérséklet 42 ºC



Perzselés



Perzselés



Perzselés



Gőzölés



Agrotechnikai eljárások
A forróvizes gyomszabályozás alkalmazható fás szárú
ültetvényekben (gyümölcsösökben, szőlőben)
közterületeken, vasúti pályákon, a környezet kémiai
terhelése nélkül. Alkalmazhatósága annak köszönhető,
hogy a lágyszárúak hővezető képessége jóval nagyobb
mint a fásszárú növényeké, ezért gyorsabban elérik a
kritikus szöveti hőmérsékletet

Néhány hőhatásra érzékeny gyomfaj:
Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus chlorostachys, Capsella
bursa-pastoris, Conyza canadensis, Melandrium album, Plantago
ssp., Polygonum ssp., Rumex obtusifolius, Stellaria media,
Veronica ssp.



Biológiai gyomszabályozás

A gyomok elleni biológiai védekezés során azok
természetes ellenségeit használjuk fel a gyomdenzitás
csökkentésére. A gyomok természetes ellenségei a
rovarok, a növényi kórokozók, fonálférgek, gerincesek és
az allelopatikus hatású növények

A biológiai szabályozás magában foglalja a kultúrnövény
kompetícióját elősegítő eljárásokat, pl. a rezisztens fajták
előallítását (biotechnológia)

Napjainkban a biológiai védekezést speciális
gyomproblémák megoldására alkalmazhatjuk. Ez egy vagy
néhány gyomfaj elleni védekezést jelent



Biológiai gyomszabályozás

Kórókozók, kártevők

Klasszikus módszer: A célnövény
természetes ellenségét, kis egyedszámban
juttatják ki, azok felszaporodva pusztítják
a gyomnövényt pl. rozsdagombák



Biológiai gyomszabályozás

Az átadó (donor) növényeknek a befogadó (akceptor)
növényekre gyakorolt serkentő, vagy gátló hatása. Ezt
a legtöbbször gátló hatást a növény az ún. allelokémiai
anyagokon keresztül fejti ki, amik általában
másodlagos anyagcseretermékek.

Allelopatikus anyagokat tartalmazó termesztett
növények:
búza, rozs, zab, napraforgó, borsó, szója, tökfélék , dió

Allelopatikus anyagokat tartalmazó gyomnövények:
mezei acat, parlagfű, tarackbúza, selyemmályva, fehér
libatop, fenyércirok, pirók ujjasmuhar



Callistemon citrinus (kefevirág)



CALLISTO 4SC (480 g/l mezotrion)
elsősorban magról kelő kétszikűek ellen
(egyszikűek ellen közepes hatással bír)

ÚA kukorica lassan veszi fel, és gyorsan
bontja


