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ERDŐSÍTÉSEK VEGYSZERES 
GYOMIRTÁSÁNAK GYAKORLATA 

Takács István 

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI 
FAGAZDASÁGI KOMBINÁT 
ERDŐGAZDASÁGÁBAN 

Több mint egy évtizedes gyakorlat, megszámolhatatlanul sok kísérlet és üzemi 
munka alapján, összefoglalóan rögzítem az erdőgazdaságunknál kialakult, nagy
üzemi vegyszeres gyomirtások jónak mondható technológiáit. A „jelenleg jó" 
kifejezést azért használtam, mert tudom, hogy a mostani gyakorlatot új, a je
lenleginél jobb fogja követni, hisz az újabb, földi gépes és helikopteres, nagy
üzemi kísérleteinkben alkalmazott arboricidek biztosítani fogják az erdészeti 
gyakorlat számára a hőn óhajtott sarj- és gyomirtást. 

Erdőtelepítések vegyszeres gyomirtása 

A mezőgazdasági üzemek — tsz-ek, állami gazdaságok — elsősorban azokat 
a földterületeiket adják át részünkre erdősítésre, amelyeken gazdaságosan nö
vénytermesztést nem tudnak folytatni. Ezen területek többsége, legtöbbször 
évekig parlagon hever. Az uralkodó gyomnövényzet az Agropyron repens (L.). 
Mint ismeretes, a tarackbúza annyira átszövi szártarackjával a talajt, hogy az 
első szántás alkalmával mélyszántó ekéink eketestjei szalagként hasítják a 
barázdát. Az ilyen területeken végzett erdősítés, bármilyen fafajjal is történik 
az, éveken át csak szenved, elül, ugyanakkor az ápolások költsége magas. 

A parlagterületeken a telepítés éve előtt, talaj előkészítés címén, totális gyom
irtást végzünk. Herbicidkombináció: NaTA + triazin származék. A NaTA ha-
onkénti dózisát az Agropyron borításának nagysága alapján határozzuk meg: 

A friazm-származékok dózisai: 2,7—3,6 kg/ha hatóanyag, a talajszerkezettől 
függően. (Aktikon PK 3—4 kg/ha, Hungazin PK 6—7 kg/ha, Nikezin 6—7 kg/ha.) 
A permetlé mennyisége 400—500 l/ha. 

A vegyszerezést legkésőbb július—augusztus hónapokban végezzük a fel
szántott, tárcsázott területen. A vegyszerezést követően, ismételten tárcsázunk. 
A kivitelezés időpontja döntő! Ugyanis a nagy adagú NaTA hatóanyagának 
a — nátriumtriklóracetátnak — lebontásához idő kell. A nyári időszakban kivite
lezett vegyszerezés után a hatóanyag lebomlik, káros utóhatása a következő év
ben egyetlen fafaj esetében sem érzékelhető. A herbicidkombináció készítésekor 
ügyelni kell a bekeverés sorrendjére; először a NaTA-t oldjuk fel a vízben. 
Mindig a NaTA-t adagoljuk folyamatos keverés közben a vízhez — és nem 
megfordítva —, a csomósodás elkerülése végett, majd az oldathoz adjuk a 
triazin hatóanyagú szerek valamelyikét. 

A vegyszerezett területeken ősszel a szokásos, mélyforgatást, mélyszántást 
végeztük. 

50 %-os borítás esetén 

60—70 %-os borítás esetén 

70 % feletti borítás esetén 

15 kg/ha, 

25 kg/ha, 

30 kg/ha. 



A totális vegyszerezésben részesített területeken őszi erdősítést nem végzünk! 
E területek erdősítésére a következő év tavaszán kerül sor. Ekkor végezzük 
valamennyi fafaj csemeteültetését és a makkvetést is. A telepítések I. kivite
lein az ültetést követően azonnal, de legkésőbb két héten belül, elvégezzük 
a vegyszeres ápolást, a következők szerint: 

— EF, LF és JF iskolázott csemeték erdősítéseiben (és karácsonyfatelepeken) 
3—4 kg/ha Aktikonnal; 

— vT, KsT, KtT csemeték erdősítéseiben 6—7 kg/ha Aktikonnal; 
— vT, KsT, KtT makkvetés erdősítéseiben Aktikon + Merkazin kombiná

cióját alkalmazzuk. Ezek dózisa: 1—2 kg Aktikon + 4—6 kg Merkazin. 
E módszert alkalmazzuk a csemetekerti makkvetésekben is. 

A kivitelezéshez szükséges ha-onkénti víz mennyiségét az alkalmazott gép
típusok határozzák meg, így a helikopter esetében 80 l/ha, földi gépekében 
250—400 l/ha a permetlé mennyisége. 

A közvetlen szántóföldi művelést követő fenyőerdősítések területei általában 
mentesek az évelő gyomnövényektől, ezért ezek gyomirtását az előbb leírtak 
szerint végezzük tavasszal, a lombcsemetével végzett erdősítésekét ugyancsak 
eszerint végezzük tavasszal, függetlenül attól, hogy az erdősítés ősszel vagy 
tavasszal történt. 

A közvetlen szántóföldi művelést követő tölgymakkvetéses tavaszi erdősítés 
gyomirtása azonos az előbb leírtakkal, az ősszel kivitelezett makkvetések terü
letein a nyugat-magyarországi termőhelyeken a Ti-es gyomnövények — Stel-
laria média (L.), a Capsella bursa-pastoris (L.) stb. — nagy (százalékos) borí
tásban jelennek meg. E gyomfajok nem veszélyeztetik leendő erdősítéseink lé
tét, csupán kezdeti növekedésüket gátolják a víz- és tápanyagelvonással. Ezek 
irtását szerkombinációval oldjuk meg március végén, április elején, a makk 
csírázásának megindulása előtt. Megoldásként kétféle módszert alkalmazunk: 

I. kombináció: 
Dikonirt 1,5—2,5 kg/ha, 
Aktikon 1,0—2,0 kg/ha, 

Merkazin 4,0—6,0 kg/ha, 

II. kombináció: 
Gramoxone vagy Regioné 2,5—4,0 l/ha, 

Aktikon 1,0—2,0 kg/ha, 
Merkazin 4,0—6,0 kg/ha. 

Az l-es kombinációt részesítjük előnyben, mivel a Dikonirt alkalmazása ha-
onként 300—600 Ft költségmegtakarítást jelent, jóllehet alkalmazása nem olyan 
látványos, mint a Gramoxone vagy Regioné. 

A két- és hároméves telepítések esetében fenyővel végzett erdősítésekben 
Aktikon 3—5 kg/ha-t, tölgyekkel végzettekben Aktikon 5—7 kg/ha-t alkalma
zunk. A dózisokat a talajszerkezet, a humusztartalom, valamint a gyomfelverő-
dés figyelembevételével határozzuk meg erdőrészletenként. 

Háromévesnél idősebb telepítéseket nem vegyszerezünk. Ennek oka kettős. 
Nyugat-magyarországi termőhelyeken mind a fenyőfák, mind a lombos fafajok 
magassági növekedése olyan erőteljes, hogy a több éven át vegyszerezett terü
leten kis százalékban jelenlevő gyomnövényzet károsításától nem kell tartani. 
Sokéves megfigyeléseink szerint, a 4—5 éves erdősítésekben a triazinok alkal
mazása után fitotoxicitás lépett fel a legkisebb dózis esetén is. Ennek oka az, 



hogy a fenyőfélék oldalirányú gyökérzete 4—5 éves korban vízszintes irányban 
a talaj felszínéhez közelebb helyezkedik el és felveszi gyomirtóink ható
anyagát. 

Erdőfelújítások vegyszeres gyomirtása 

Többrétű, változatosabb és nehezebb feladatokat kell az erdőfelújítások terü
letein megoldani, mint a telepítésekben. A gyakorlatban annyi változata van 
a vegyszeres gyomnövényirtásnak, ahány erdőrészleten végezzük. A termőhelyi 
adottságokból eredően, minden erdőrészletnek más az aljnövényzete, a cserje
szintje és a tarvágást, végvágást követő vágástéri gyomnövényzete. Eddig a kö
vetkező vegyszerezéseket végeztük: 

Fafajcserés erdőfelújítás esetében a rontott erdők többsége viszonyaink kö
zött akácállomány. Tarvágás utáni felújításuk — a termőhelyi adottságok fi
gyelembevételével — EF-vel vagy LF-vel történik. Ezekben az állományátala
kításnak kétféle módszerét alkalmazzuk: 

— a tarvágást tuskózás (Elletári) és többszöri talajművelés követi, 
— a tarvágás után tuskózás nélkül erdősítünk. 
A kituskózott, többször szántott és művelt erdőrészletekben a vegyszeres ápo

lás azonos a telepítésnél leírttal. A triazinos kezelést 3 éven át alkalmazzuk. 
A tuskózás nélküli erdőrészletekben a fakitermeléskor, a döntést követően azon
nal elvégezzük a tuskók Trifenoxinos kezelését. Mivel az A-sarjakat csak 
többszöri Trifenoxinos kezeléssel lehet megsemmisíteni, ezért a lehetőség sze
rint a fafajcserés erdőrészleteket egy évre üresen hagyjuk és a végvágási idő
pontjától függően, a következő kezelésekben részesítjük: 

Az őszi—téli időszakban végzett végvágások erdőrészleteiben a lágyszárú 
gyomnövényzet felverődésének, elszaporodásának meggátlása érdekében már
cius—április hónapokban triazinos kezelést alkalmazunk, 4—6 kg/ha triazin 
hatóanyaggal. Az A-sarjak első Trifenoxinos kezelését május végén, június 
elején végezzük, amikor a sarjak magassága 40—80 cm. 

A Trifenoxinos kezeléshez a permetté: 10—12 1 Trifenoxin 100 + 10—12 1 
gázolaj. Ezt az elegyet elkeverjük 375 liter 1,5—2 %-os ultrás vízben. Így gya
korlatilag 400 1 permetlével végezzük a kezelést. A második trifenoxinos keze
lést július—augusztus elején végezzük. Amennyiben szükséges, úgy a harma
dik kezelést szeptember végén, október elején végezzük. A következő év tava
szán erdősítünk és a triazinos kezeléseket három éven át, a telepítésre vonat
kozóan leírtak szerint ismételjük. 

A tavasszal és nyáron felszabaduló vágásterületeken triazinos kezelést csak a 
július végéig letermelt erdőrészletekben alkalmazunk, a később kitermelteknél 
nem. Az A-sarjak trifenoxinos kezelését a felverődéshez mérten, illetve a 30—50 
cm-es magasság elérésekor végezzük, szükség szerint egy vagy két alkalom
mal. A következő év tavaszán végzett erdősítések után a triazinos kezeléseket 
végezzük. Mindkét változatnál a talajlazítást a nyár végén, de legkésőbb ősszel 
elvégezzük. 

Lombos fafajú természetes felújításban a végvágás az őszi, illetve a téli 
időszakban történik. Az ilyen területek vegyszerezését az időjárástól függően, 
február fagymentes napjaiban már megkezdjük, de legkésőbb március elején 
elvégezzük. Itt csak triazinos kezeléseket alkalmazunk, ha-onként 4,5—6,0 kg 
hatóanyaggal. A következő év(ek)ben felülkezelést végzünk, a hektárankénti 
dózis a gyomosságtól függő. 

Lombos fafajok mesterséges felújításában, ha a kitermelés télen fejeződött 
be és azt tavasszal az erdősítés azonnal követi, a vegyszeres gyomirtás azonos 1 



az előzőekben leírtakkal, azzal az eltéréssel, hogy a kivitelezést az erdősítés 
befejezése határozza meg. Ha a kitermelés nyáron fejeződött be és az erdő
sítésre ősszel vagy a következő év tavaszán kerül sor, akkor a vágásterületeken 
rövid időn belül sarjak verődnek fel és megjelennek a vágástéri lágyszárúak, 
tehát szükséges a totális kezelés. A gyomnövényzettől függően, a lágyszárúak 
ellen kontakt hatású és gyökérherbicid kombinációt alkalmazunk. Túlnyomóan 
egyszikű gyomok esetén Gramoxone 4 l/ha (1 %) + Aktikon 4—6 kg/ha. Ha 
a kétszikű gyomok az uralkodók, akkor Regioné (1 %) + Aktikon 4—6 kg/ha. 
Jól bevált a 2,4 D hatóanyagú szerek + a triazinos szerek kombinációja is. 
(Pl.: Dikonirt + Aktikon) és az egyszikűek esetében a dalapon + triazin kom
bináció (üzemi kísérlet alatt a Busekil). 

A felverődött sarjakat trifenoxinos kezeléssel semmisítjük meg, a lágyszá
rúak ellen irányuló kezelést követően, 2—3 hét múlva. A vegyszerezéseket kö
vetően talajlazítást végzünk és ősszel vagy tavasszal erdősítünk. Az erdősített 
erdőrészletek területein a továbbiakban csak triazinos kezelést végzünk, há
rom éven át. 

A fenyvesek vegyszeres gyomirtásában eljárásainkat a végvágások időpont
jai és a vágástéri gyomnövényzet határozza meg. Évelő gyomokkal nem fer
tőzött, téli tarvágások utáni erdőrészletek területein kora tavasszal végzett 
talajlazítás után erdősítünk, majd ezt követően triazinos kezelést végzünk. A 
telepítéseknél leírtaktól annyi az eltérés, hogy a hektárankénti dózisokat ha
tóanyagra vonatkoztatva 1 kg-mal emeljük az I. kivitelekben. A következő két 
év felülkezeléseinél az emelt dózist nem alkalmazzuk. 

Évelő gyomokkal erősen fertőzött, téli tarvágások utáni erdőrészletek terüle
tein, amennyiben a felújítási kötelezettség lehetővé teszi — a Rubus spp.-al, a 
Calamagrostis spp.-al stb. — erősen fertőzött erdőrészleteket egy évig üresen 
hagyjuk és totális vegyszerezéseket végzünk. A Rubus spp.-al fertőzött terüle
teken június végén, július elején trifenoxinos kezelést alkalmazunk, az előző 
pontban leírtak szerint. (Korábbi években a 2,4 D + flurenol és az MCPA 
+• flurenol hatóanyagú szerekkel is dolgoztunk, de a legjobb eredményt a 
2,4,5 T biztosította.) 

A trifenoxinos kezeléssel egyidőben, de külön kezeléssel triazinos permetezést 
is végzünk, 4—6 kg/ha hatóanyag kijuttatásával, a lágyszárú gyomfelverődé-
sek megakadályozása érdekében. A vegyszerezett erdőrészletek területein egy 
hónap eltelte után talajlazítózunk, tárcsázunk és az erdősítést a következő 
év tavaszán végezzük. Az I. kivitelezés után azonnal, majd a következő 2 év 
során 3—4 kg/ha aktikonos kezelést alkalmazunk. 

A nyáron felszabaduló vágásterületeken az állomány alatti, uralkodó gyomok 
jelenléte, borításának mértéke alapján határozzuk meg az alkalmazásra kerülő 
arboricid—herbicid-kezeléseket. Amennyiben a ííubus-félék tömeges elszaporo
dása várható — a termőhelyi ismeretek alapján — úgy a foltokban vagy szór
tan jelenlevő Rubus trifenoxinos kezelését elvégezzük. Ha a Calamagrostis-
félék elszaporodása várható, úgy nagy adagú NaTA-t (25—35 kg/ha) vagy da
lapon hatóanyagú Sys 67 Omnidel-t (25—35 kg/ha) alkalmazunk. Ezen erdő
részletekben is talajlazítózunk, következő év tavaszán erdősítünk és a triazinos 
kezeléseket alkalmazzuk. 

Bátran kijelenthetjük, hogy a bevezetőben jelzett, nagy hatású, a termesz
tett fenyőfélékre szelektív szerek (VeZpar és Krenite) alkalmazásával és az 
eddig jól bevált gyomirtóink kombinatív alkalmazásával, ésszerű felhasználásá
val, a közeljövőben megoldódik az erdőgazdálkodást folytató üzemek ápolási 
gondja. 


