
Az 1959. évi vegyszeres gyomirtás tanulságai

J^ megyében 6 év óta folyik a nagyüzemi vegyszeres gyomirtás. Nagyon ter-
mészetes, hogy az évente változó időjárási tényezők más és más módon

befolyásolták ezt a fontos agrotechnikai munkát és eredményét. A 6 év tanulságait
összegezve azonban fontos általánosításokat rögzíthetünk már.

Világszerte kezdik a vegyszeres gyomirtást a belterjesség fokának mutatójául
használni. Vegyszeres gyomirtást végeznek Ujzealandban a terület 40%-án, Japán-
gan 33—40".0-án, USA, Canada, Anglia, Dánia területének 30%-án. Érdekes, hogy
Bulgária külföldi behozatallal a vetésterület 40%-án végez vegyszeres gyomirtást.
Figyelemre méltó Japán előretörése e léren: 1950-től 1955-ig 11-szeresére emelkedett
a felhasznált gyomirtószer mennyisége. A Szovjetunió 1 millió hektárt részesít vegy-
szeres gyomirtásban, és ezt 9—10-szeresére kívánja felemelni. A világ mezőgazdasá-
gilag művelt területének 5—6"'o-át teszi ki a vegyszeresen gyomirtott terület a kí-
vánatos 20% helyett. Megyei vonatkozásban ez kb. 10%-ra tehető.

A megyei Növényvédő Állomás Szolnok megye területén 16—17 ezer holdon
végzi a gyomirtás munkáját egyéb védelmi munkák mellett. Ennek az eredménynek
részesei a termelőszövetkezeti mezőgazdászok is, akik korszerű ismeretek birtoká-
ban alkalmazzák ezt a módszert.

Az 1959. évi tanulságok összegezését az átlagtól eltérő időjárási tényezők in-
dokolják. Az üzemekben széltében-hosszában megállapítható volt nagyobb fokú gyo-
mosság, mely egyes helyeken elérte a m2-enkénti többezer darabot (Jászjákóhalma).
Több száz darab volt megállapítható m2-enként Karcagon, Túrkevén és aránylag
sok helyen a megyében; általában 70—80 db. A gyomosodás nagy mérve mellett
március hó 3. dekádjában a felmelegedés — a nappali középhőmérséklet 20 C° átla-
gával — jelentékennyé lett. Ez a felmelegedés a gyomok 3—5 leveles állapota miatt
a korai vegyszeres gyomirtás megkezdését tette szükségessé. A gyomok között túl-
súlyban a megyei viszonylatban veszélyes mértékben uralkodó „kefefű", a vetési
boglárka volt. A jászjákóhalmi Béke Tsz korai vegyszeres gyomirtása aratásig meg-
figyelésünk alatt állt.

C zélesebb körben kell alkalmazni az alávetéses kalászosok vetés előtti, vagy
közvetlenül a vetést követő 2—3 nap utáni vegyszeres gyomirtását. Ennek

eredményes volta a túrkevei Vörös Csillag Tsz-ben volt látható. Az ellenőrzés során
megállapítottuk, hogy az alávetett lucerna jól sorolt, fejlődése később a szárazság függ-
vénye volt: a talajon látható ujjnyi széles repedések a fiatal növények átmeneti ked-
vezőtlen helyzetét mutatták.

A hormonos hatóanyagú DikonirtAal végzett permetezések tapasztalatait kell
nyilvánosságra hozni. A most forgalomba hozott, új gyártású Dikonirtná] grízszerű-
ség, szemcsézettség volt megállapítható. Az oldást mechanikusan, kézzel is segítet-
tük, mégis maradt vissza 6 kg-os tételből 12 dkg, ami azt jelenti, hogy ennek meg-
felelően csökkent a hatásfok. Ez még szervezési vonalon is zavart okoz. mert növeli
az üresen járást, az erőgépnél a várakozást, tehát csökken a napi teljesítmény. A jö-
vőben, amennyiben a gyártási technológia ezen a hibán nem változtathat, kettőzni
kell az oldó edények számát.

Az időjárási tényezők kedvezőllenségei is halmozódtak az 1959. évben: esők
mellett voltak átlagnál hidegebb napok, sőt fagyos éjszakák. Ezek kétségkívül befo-
lyásolták a termelő helyeken végzett védekezési munkák hatásfokát, de előfordult
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ilyen hatásfokcsökkenés a vetés buja fejlödötlségéből származó takarásból is, miután
az a gyomoktól a permetlevelet nagyobb %-ban elfogta. A kezelésbe esett gyomok
azonban ez esetben is korlátozottak a károkozásban. Az időjárási tényezők kedvezőt-
lenségét a kifejtendő hatás érdekében a védekezőszer 10—15'„-os növelésével kell
ellensúlyozni. A védekező mezőgazdasági üzemeknek be kell látniok, hogy a hatás
csökkenése nélkül a megállapított védekezőszer mennyiségének rovására nem lehet
takarékoskodni. Ahol a felsorolt tényezők összetalálkoznak, még jobban kiugrik a
megszokott hatás csökkent volta. így történt a mezőhéki Táncsics Tsz védekezésében
s az abádszalóki Aranykalász Tsz-nél is. Ez a termelőszövetkezeteknél nemcsak aggo-
dalmat, hanem a kártérítés gondolatát is kiváltotta. Feltételes megnyugtatás mellett
?. mezőhéki Táncsics Tsz-nél a legerősebben kifogásolt táblákon ellenőrzés alá vettük
az uralkodó gyomok, mint a vetési boglárka (Ranumculus arvensis). az útszéli zsázsa
(Lepidium draba), a felemás zsázsa (Lepidium perfoliatum), a pipacs (Papaver
Rhoeas), a keleti szarkaláb (Consolida orientalis), a tarsóka (Thlaspi Arvense) elhaló-
dását. Az első ellenőrzésnél, május közepén, a fenti gyomok a műtrágyázott vetések-
ben erőteljesen, dúsan fejlődtek, de mutatták a Dikonirt deformációs hatását, s átlag
30—50 cm magasságot értek el. Már ekkor látható volt a vetési boglárok teljes elha-
lódása, teljes deformálás mellett. A többi gyomok a továbbiak során 50—110 cm
magasságig megnyúltak, elvékonyultak, s ezzel egyidejűleg megkötés nélküli elhaló-
dásuk is megindult. A másik ellenőrzést június 18-án tartottuk ugyanazon táblák
vizsgálatával, és a végrehajtott gyomfelvétel eredménye a 80n'0-nál a teljes elhalást,
15%-nál az életképtelenséget állapította meg. Ez alakította ki azt az egyöntetű véle-
ményt, hogy a gyomok teljesen eltűntek.

""Természetes, hogy a gyomirtás elvégzése az őszi búza és őszi árpa termés-
eredményében is megmutatkozott: a mezőhéki Táncsics Tsz holdanként

18 q feletti búzát és 20 q-n felüli őszi árpát (600 kh átlaga) takarított be. Ezenkívül
a cséplőgép alóli nyersbúza 99%-os tisztasága is igazolja a védekezés szükségességét
és eredményességét.

A mezőhéki Táncsics Tsz-nek az általa alkalmazott következetes agrotechnika
és növényvédelem az országos kiállítás termelési nagydíját hozta meg.

Sok hibát megelőzhetünk, ha a kiugró fejlődésű, vagy erősen gyomos táblákat
az általános gyomirtás előtt lepermeteztetjük. Természetesen ehhez a szükséges nö-
vényvédőszernek már korábban, pl. március 15-én az üzemben kell lennie. Vegyszer-
hiány miatt gépállás 1959-ben alig volt számottevő. Ebben közrejátszott az a tény is,
hogy a növényvédő állomás brigádjai Difconirf-készlettel rendelkeztek és a menet
közben adódott hiányt pótolni tudták.

TT ülőn kell foglalkozni a nálunk kevesebb gyakorlati múlttal rendelkező kon-
takt szelektív vegyszeres gyomirtókkal, amelyeket kétszikű gyomok ellen két-

szikű kultúrnövények védelmére alkalmazunk. Ezek közül a múlt évben a külföldi Flavil
és Sevtox mellett hazai gyártmányú Krezonit F fordult elő a len és borsó vegyszeres
gyomirtásánál, a Krezonit E-t pedig főleg arankairlásnál használták. Ez évben len-,
borsó-, hagyma-vetések vegyszeres gyomirtására engedélyezték. Az idevonatkozó
használati utasítás betartása mellett 1 kh-ra szóló permetlé (1,8 kg-os vegyszer 400
liter vízben) használatánál a kultúrnövényben kisebb perzselés, a gyomnövényekben
pedig az elképzelt károsítás (leperzselés) nem következett be. Ezt láttuk az örmé-
nyesi Oj Élet Tsz-ben. Itt a Krezonil E-vel szegletes lednek (Lathyrus sativus 1.)
került OKC géppel gyomirtó permetezésre. Ennél a borsóhoz hasonlóan 1,8 kg vegy-
szert használtunk, s a fiatal, 10—15 cm magas lednekvetés levélperzselést szenve-
dett, amit a 3 napon át erősödő déli meleg is fokozott. A beköszöntött néhánynapos
eső után történt meg a perzselés vizsgálata, amikor a lednek elhalt és élő részei ha-
tározottan megállapíthatók voltak. A még az anyamagból is táplálkozó szegletes led-
nek regenerálódása — esők segítségével — olyan lett, hogy a perzselés hibáját tel-
jesen helyrehozta, ugyanakkor a leperzselt gyomoknál ez nem következett be.
Az örményesi Üj Elet Tsz így gyomirtott borsó- és lednek-táblája gyommentességé-
vel kitűnt. Ez különösen a szomszédos nagyüzemi, gyomokkal felfordult borsóval
való összehasonlításkor volt szembeötlő. A gyomirtott lednek-tábla kat. holdanként
11 q-s terven felüli magtermést adott.
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A Krezonit E arankairtásnál tapasztalt eredményei általánosan elismertek, s
ezért ennek a védekező szernek a jövő évi használatánál még nagyobb körültekin-
tésre és előzetes kísérleti permetezések eszközlésére lesz szükség. A Krezonit F-et
a múlt évben több helyen teljes megelégedésre használtuk. Ez évben szintén biz-
tonsággal alkalmazta a Növényvédő Állomás Mezőtúron éppúgy, mint Karcagon,
ahol még felemelt adaggal is végeztek permetezést. Gyakorlati tapasztalatunk ezzel
is bővült. Sajnos, a Krezonit F további gyártása meg fog szűnni, a Krezonit E-vel
szerzett tapasztalatok fogják a len, borsó, hagyma jövöévi vegyszeres gyomirtásának
végrehajtásához az alapot megadni.

Ezért a gyakorlati tapasztalatok nyilvánosságra hozatalának, Növényvédő Állo-
mással való közlésének alapvető jelentőséget tulajdonítok.

Meg kell állapítani idei tapasztalatként, hogy a vegyszerek gyomirtó mérvé-
nek ismerete hiányos, és ebből fakad a túlzott igény egy-egy gyomirtó szer iránt.
Idézem dr. Ubrizsy Gábort: ,,A gyomok fogékonysága és a gabonafélék érzékenysége
hasonló időszakúnak egyezősége miatt gyakran engedményt kell tenni a gyomon
kifejtett maximális hatás és a kultúrnövényre gyakorolt minimális kár között". Ezt
elvül tekintve 100%-os gyomirtó szelektív módon ez idő szerint nincs, miért ezt ne
is várja senki az eljárástól. Kivétel a V/egerein keletnémet „totális" gyomirtó szer,
amely a kezelt területen minden élő növényt kipusztít. Ezt mezőgazdasági területen
utókárosodás nélkül nem is használhatjuk. Az idevonatkozó szakirodalom sem szá-
mol be olyan gyomirtási eredményről, amely évről évre 100%-os gyomirtást pro-
dukál. Magyar viszonyok között Dikonirital kapcsolatban 70—90%-os hatásfokot rög-
zítettek az optimális körülmények között végzett permetezésnél.

A gyomosodás leküzdése két irányú:
1. a meglévő gyomállomány elpusztítása, vagy nagymértékű korlátozása;
2. a gyomállomány reprodukciójának (terméshozamának) megakadályozásával

csökken a talajgyornosság mértéke és veszélye.
A keszthelyi kísérleti adatokból kiragadok egy sort: a 2, 4 D (Dikonirt)-vel

kezelt terület 1 m2-én a gyomszám 31 db volt, míg a kontroll, permetezetlen terület
1 m2-én 163 db, tehát a gyomok pusztulási %-a 81 volt. A rizs gyomirtását íig/e-
lemmel kísértük, bár az állomás gépei ennek elvégzésére alkalmatlanok. Kenderesen
a termelőszövetkezetek mellett az egyéni rizstermelők vegyszeres gyomirtó munká-
jára is gondot fordított a Rákóczi Tsz elnöke, Süveges Gábor. Ez évben a termelő-
szövetkezet 103 kh rizsterületén különböző adagolásban Dikonirttal vegyszeres gyom-
irtást végeztek. A nehézkes, permetezve való gyomirtás mellett számosan a köny-
nyebb, a csábítóbb, porozva való gyomirtást alkalmazták. A Dikonirttot különböző
fejlődési fokú rizsparcellákon alkalmaztak 2—4 kg-ig terjedő adagolásban. A vízbe
szórt (porozva alkalmazott) Dikonirt gyomirtó hatása így is érvényesült. Megfigyelés
szerint az első sarjhajtásoknak vízszint felett 3—4 cm-re való megjelenése idején
a legalkalmasabb, s legkevesebb veszélyt rejt magában a porozva való gyomirtás.
Itt a 23 C hőfok és a kat. holdankénti 2 kg-os Dikonirt-adag mutatkozott a legered-
ményesebbnek. Az ennél nagyobb adag Dikonirt jobb gyomirtó hatása nem volt
megállapítható. Minden háromélű sásféleséget károsított. A közismert kakaslábfű
így is ellenállónak bizonyult. Bokrosodás előtt semmi esetre sem szabad a rizsre
Dikonirtot szórni. Az egész korán aJkalmazott Dikonirt a rizs úgynevezett „felállá.si
időszakában" károsított. Ez esetben a sarjhajtások dikonirtos deformációt mutattak,
s meg is semmisültek. A későbbi sarjhajtások azonban ezen a területen is defor-
máció nélküli fejlődés, s kalászoltak is. Ezzel azonban „kétérűség" következett be.
Az ez évi időjárás mellett ez a terméseredményt lényegesen nem rontotta !e.

A heiyi eredmények közlése mellett még meg kell jegyeznem, hogy a külföldi
szakvélemények a Dikonirt típusú gyomirtó szerek vízbe szórian vaió alkalmazását
határozottan ellenzik.

A kétszikű kultúrnövények közül a len és borsó vegyszeres gyomirtása me-
gyénkben növekvő tendenciát mutat, ezért néhány szót erről is. Cseh-

szlovákiában a len-kultúrák gyomirtása tízezer hold számra a kötelező Dikotex-
szel történik. A gyomlálási költséget 51%-kal csökkentette, a rostlen kóró-
termését 30%-kal, a magtermést pedig 75%-kal növelte. Pénzben kifejezett bevétel
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a permetezett tábláról 67%-kal volt nagyobb, mint a permete^etlenről. Az ottani
viszonyok között a permetezés időpontja vetés után 45 napra áli be, és 3—14 napig
tart. Ilyen irányú megfigyelésre, a viszonyaink közötti megfelelő időpont megálla-
pítására kérem meg az agronómus munkatársakat, hogy szélenebb biztonsági alapot
nyerjünk a jövő permetezésnek.

Megyénkben a Krezonit F került túlnyomóan ki permetezésre, kielégítő ered-
ménnyel. Hazai kutatások négy éve folynak, és igazolták a tárgyilagosabb külföldi
megfigyelések helyességét. A Krezonit típusú, valamint Nikrezil-léle gyomirtó sze-
rek alkalmazási területe szélesedik. A kettő keverékéből fokozott hatású permetlé
készíthető. Újabban a sörárpa gyomirtását végzik Krezonittáí, mert az annak sör-
gyártásra való alkalmasságát nem rontja meg, mint a Dikonirt, amelynek haszná-
latánál — az NDK-ban végzett vizsgálatok szerint — az árpatermés nyers protein-
tartalma sörgyártási alkalmassági %-ánál sokkal magasabbra emelkedett. Az ilyen
termést a sörgyár célszerűen nem használhatja fel.

ly/íeg kell emlékeznem a legelők vegyszeres gyomirtásáról, mely nem eléggé
elterjedt még, de melyet helyenkint példásan, jó időben végeztek el.

Az iglice tövis (Ononis spinosa) 15—25 cm-es fejlődési magasságban, a tövisképzó-
dés megindulása előtt került permetezésre. A Kenderesi Legeltetési Bizottság május
21-én kat. holdanként 2 kg Dikonirl es 0,25 kg Mavepon felhasználásával végzett
gyomirtást 120 kh legelőjén, s június 10-én az iglice tövises foltok is tarrágásig vol-
tak legeltethetek. A Dikonirt-halks következtében az iglice tövis tüskeképződési idő-
szaka legeltetési szempontból kedvezően eltolódott, s így a terület teljes fűtermését
hasznosíthatja a legelő állat. Szomszédos legelők ugyanilyen foltjain számottevő
édesfű-anyag marad vissza felhasználatlanul A legelők vegyszeres gyomirtásának
eredményét fokozandó a Megyei Tanács Mezőgazdasági Osztálya magáévá tette nagy-
üzemi kísérletek beállítását.

Dr. Váczy Mihály
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