
Földműveléstan 



Gyakorlatokon való aktív részvétel! 

 

2db ZH: max.13-13 pont / ZH (kötelező min. 7 pont elérése / ZH) 

 

1db Gyommag beszámoló max. 7 pont (kötelező min. 4 pont elérése) 

 

1db Gyomnövény beszámoló max. 7 pont (kötelező min. 4 pont elérése) 

 

Zh és beszámoló a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban! 

 

Előadások látogatása, „szösszenetek” megírása: max. 10 pont 

 

Gyakorlat összesen 50 pont + Kollokvium. 

Minimum 26 pont kell a vizsgára menetelhez! 

 

 

WEB: http://www.mkk.szie.hu/dep/ntti/  

Követelmények 



Gyommagismeret 
gyakorlat 



Életformák 
T (Therophyta): egyéves gyomok, melyek a kedvezőtlen 

időszakokat mag formájában vészelik át; T1-T4 

 

HT (Hemitherophyta): kétévsek 

 

G (Geophyta): talajban élő áttelelő évelők, valailyen föld alatti 
képlettel (gumo, hagyma, szártarack stb.) telelnek; G1-G4 

 

H (Hemikryptophyta): talajszintben telelő évelők, H1-H5 

 

CH (Chamaephyta): félcserjék 

 

PH (Phanerophyta): fák 
 



 

ősszel csíráznak, tavasszal magot érlelnek 

 

 

ősszel kelő nyár eleji egyévesek 

 

 

tavasz végén csíráznak és nyár elején vagy 

ősszel érlelnek magot 

 

tavasszal kelnek, nyár utolján érlelnek magot 

rizómások v. tarackosok 

 

 

gumósok 

 

 

szaporító gyökeresek 

 

 

hagymások  

bojtos gyökerűek 

 

 

indás évelők 

 

 

karógyökér, darabolva 

szaporodik 

 

karógyökér darabolva 

NEM szaporodik 

 

ferde rizómások 





GYOMMAGISMERET 



Abutilon theophrasti  - selyemmályva T4 

 

virágok, gyógynövények; tiltott + veszélyes 



Abutilon theophrasti  - selyemmályva T4 



Abutilon theophrasti  - selyemmályva T4 

 



Amaranthus retroflexus – szőrős disznóparéj T4 

 

    fűszernövények, majoranna, zeller 



Amaranthus retroflexus – szőrős disznóparéj T4 



Amaranthus retroflexus – szőrős disznóparéj T4 



Ambrosia artemisiifolia – ürömlevelű parlagfű T4 

 

koriander, allergén 



Ambrosia artemisiifolia – ürömlevelű parlagfű T4 



Ambrosia artemisiifolia – ürömlevelű parlagfű T4 



Apera spica-venti – nagy széltippan T2 

 

veszélyes 



Apera spica-venti – nagy széltippan T2 



Apera spica-venti – nagy széltippan T2 



Avena fatua – hélazab (vadzab) T3 

 

kalászosok, baltacím 



Avena fatua – hélazab (vadzab) T3 



Chenopodium album – fehér libatop T4 

 

  kapor, majoranna, virágok 



Chenopodium album – fehér libatop T4 



Chenopodium album – fehér libatop T4 



Cirsium arvense – mezei aszat G3 

  lucerna, herefélék, olaj- és rostlen 



Cirsium arvense – mezei aszat G3 



Cirsium arvense – mezei aszat G3 



Conium maculatum – foltos bürök T2 

 

fűszernövények, tiltott + mérgező 



Conium maculatum – foltos bürök T2 



Conium maculatum – foltos bürök T2 



Convolvulus arvensis – aprószulák G3 

kalászosok, herefélék, borsó, bükköny, kender 



Convolvulus arvensis – aprószulák G3 



Convolvulus arvensis – aprószulák G3 



Cuscuta campestris – nagy arankaT4 

 
lucerna, herefélék olaj- és rostlen 



Cuscuta campestris – nagy aranka T4 



Datura stramonium – csattanó maszlag T4 

lencse, fűszernövények, veszélyes + mérgező 



Datura stramonium – csattanó maszlag T4 



Datura stramonium – csattanó maszlag T4 



Echinochloa crus-galli – közönséges kakaslábfű T4 

 

  ánizs, hagyma, rizs 



Echinochloa crus-galli – közönséges kakaslábfű T4 



Echinochloa crus-galli – közönséges kakaslábfű T4 



Elymus repens – tarackbúza G1 

 

gyepfüvek 



Elymus repens – tarackbúza G1 



Elymus repens – tarackbúza G1 



Fallopia convolvulus  - szulákkeserűfű T4 

kender 



Fallopia convolvulus  - szulákkeserűfű T4 



Fallopia convolvulus  - szulákkeserűfű T4 



Galium aparine – ragadós galaj T2 

őszi kalászosok, repce 



Galium aparine – ragadós galaj T2 



Galium aparine – ragadós galaj T2 



Hyoscyamus niger – beléndekT4 

mák, mérgező 



Hyoscyamus niger – beléndekT4 



Hyoscyamus niger – beléndekT4 



Orobanche cernua / O. cumana – napraforgó szádor T4 





Plantago lanceolata – lándzsás útifű H5 

lucerna, herefélék, somkóró, tarka koronafürt 



Plantago lanceolata – lándzsás útifű H5 



Plantago lanceolata – lándzsás útifű H5 



Polygonum aviculare – madárkeserűfű T4 

lucerna, herefélék, somkóró 



Polygonum aviculare – madárkeserűfű T4 



Polygonum aviculare – madárkeserűfű T4 



Rumex obtusifolius – réti lórom H3 

lucerna, herefélék, somkóró 



Rumex obtusifolius – réti lórom H3 



Rumex obtusifolius – réti lórom H3 



Setaria glauca – fakó muhar T4 

kölesfélék, hagyma zeller, virágok 



Setaria glauca – fakó muhar T4 



Setaria glauca – fakó muhar T4 



Sinapis arvensis – vadrepce T3 

olaj- és rostlen, repce 



Sinapis arvensis – vadrepce T3 



Sinapis arvensis – vadrepce T3 



Solanum nigrum – fekete csucsor T4 

kapor 



Solanum nigrum – fekete csucsor T4 



Solanum nigrum – fekete csucsor T4 



Sorgum halepense – fenyércirok G1 

   szudánifű, cirok, tiltott + veszélyes 



Sorgum halepense – fenyércirok G1 



Sorgum halepense – fenyércirok G1 



Tripleurospermum inodora – ebszékfű T4 

virágok 



Tripleurospermum inodora – ebszékfű T4 



Tripleurospermum inodora – ebszékfű T4 



Xanthium strumarium – bojtorján szerbtövis T4 

napraforgó, tiltott + veszélyes 



Xanthium strumarium – bojtorján szerbtövis T4 



Xanthium strumarium – bojtorján szerbtövis T4 


