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Vegyszeres gyomírtás.
(diafilm szöveg)
Bevezető szöveg:
Amióta növényt termeszt az ember, azóta a-szántóföldi termelés <Iegszívósabb akadályai a különféle -gyomni?vények. Ha'zánkban jelenleg a különböző műveleti növények vetésterületeinek 15-30 százalékán nem haszonnövények, hanem felesleges
és káros gyomok' fejlődnek. Külföldi és hazai vizsgálatok meg=
állapítják, hogy-a gyomoknagy.obb kárt okoznak a ..mezőgazdaságban, mint a kártevők és betegségek együttvéve. Agyomnövé:"
: nyek káros hatása főképpen abban áll, hogy a műveleti növényeknél életravalóbb,ak lévén, azoknál gyorsabban fejlődnek, több
vizet és tápanyagot fogyasztanak és kizsarolják a talajt. A vad'repce pl. 2,6-szor több vizet fogyaszt, mint az árpa. A mezei acat
hektárra átszámítva 140 kg nitrogént, 31 kg foszforsavat és 117,
kg káliumot fogyaszt évente a talaj okból. Erős gyomosodás esetén
-egy kat. holdnyi területről a gyomok a tenyészidő folyamán több
, 'ezer tonna vizet párologtatnak el.·
1. kép:
,

Különböző művelésű
növények és gyomok vízfogyasztása .
.A len egy kilogramin szárazanyaga megtermeléséhez. 400 liter
vizet hasznal fel, ezzel szemben pl. a tarackbúza 1183 liter vizet
.igényel.
Külön szöveg:
A múlt század 80-as' éveiben már megpróbálták
a gyomok
.rmecharrlkai írtásán kívül különbözö
vegyszerek .felhasználásá,;V;al a szántóföldek gyomjait kiirtani. A vasgálic, kénsav ésrnás
.anyagok főként ~;:~ir,~.~.ps,~g,:y:é"v~s
:ppmokat irtják, ,d~ nagy-
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részt hatástalanők az évelő-gyomokkal szemben. Csak 1940~ben
sikerűlt olyan vegyületeket felfedezni, amelyek a növények szervezetébe-felszívódva; azok . életműködésein keresztül, tehát a
hormonokhoz hasonlóan fejtik ki-hatásukat.tRendkívűli előnyü~
abban van, hogy válogató (szelektívjhatásúak, amennyiben különböző növényekre eltérően hatnak. Ugyanakkor igen kis menynyiségben erőteljes elváltozásokat s így a megtámadott növények
gyors pusztulását idézik elő.

2. kép:
A gabonafélék teljes bokrosodásuk idején (amikor 15-25 cm
fejlettségűek) viszonylag mérsékelten növekednekésezért
a leg- .
kevésbé érzékenyek a hormonhatású vegyszeres .gyomírtókkat
szemben. Csírázásuk és szárbaindulasuk idején azonban érzékeuyekké válnak.
.
3. kép:
Néhánynővény vegyszeres gyomirtókkal szemben mutatott
érzékenységének csökkenése az életkorral. Legérzékenyebb a
mezei tarsóka (pusztulása 100 százalékosjIegellenállóbba
búza.
·4. kép:
A gabonaféléle levele rendkívül keskeny, felületetviaszréteg
borítja s ezért a kipermetezett folyadék cseppjei nem tudnak
rajta megtapadni. Ezzel szemben egy széleslevelű gyomnak, pl.
a vadrepcének a levelei nagy felületet képeznek, a levelek fel-o
színe érdes, amelyen a vízcseppek- nemcsak megtapadnak. de
azon szétfolyva, összefüggő, filmszerű réteget képeznek.
Külön szöveg: .
Ha néhány óráig (pl. 4-5 óráig) érintkezik a gyomirtó vegyszerrel a növény, már ez az idő elegendő ahhoz, hogy a súlyos
károsodást .okozó legkísebbhatóanyagmennyíség
felszívódjék. A
hormonhatású permetlé felszívódása 'elsősorban az-osztődó szö. veteketingerli
fokozott 'tevékenységre, amelynekkülöníéle
el, .torzulás, .növekedési .rendellenesség a 'következrrténye.
.

5. kép:
A .gyomírtóvalpermetezett vadrepce a permetezés után 2-3
.nap múlva feltűnő szárgörbülésselés
levélcsavarodással jelzi a
hatást. A virágok terméketlenek maradnak és magot nem kötnek. .

Külön szöveg:
A permetezés után 8~10 óra ~úlva jelentkeznek az' elsej
tünetek (levélcsavarodás), majd 2-3 nap múlva a gyöketekjs
korhadni~ezdenek.
na a gyomirtássikereavolt,
2-3 hét alatt
a gyomok 80-90 százaléka száradásos tünetek között elpusztul
anélkül, hogy a gyökerekbő újra haj tana. Nagyon ügyeljünk .
.arra, hogy érzékeny műveleti növények (pl. lucerna, szőlő, gyapot, gyümölcsfák) 'állományait ne kezeljük gyomírtókkal, mert
·erek teljesenrtönkremehetneka
gyomírtószerek mérgező, hatá •.
.sára. Repülőgépes termetezésesetén
azérzékeny .növénykultúrák közelében 50-100 méteres szigetelösávokról kell gondoskodni.
6. kép:
A hormonos vegyszerrel kezelt hagyma furcsán.eltorzulrés
súlyosan károsodik.
Külön szöveg:
:"',

.

. Elmélyültkutatómunka
nyomán vegyiparunkma m~ölYá~
mennyíségben állítja elő a külföldi készítményekkel egyenértékű,
Diconirt néven forgalomba' kerülő gyomirtó vegyszert, hogy
azzal őszl-és tavaszi gabonavetéseinkben az ország egész területén általénos-gyomirtást indíthatunka
termést korlátczé vesze._delmesgyomokellen.
Őszi és tavaszi gabonavetésekben-a teljes
bokrosodás idején (általában április 20és. május 15~ .között)
1:--1,2 kg/kh töménységbenkipermetezvé
a Diconirt. készítményt, kat. holdanként 1-3 q-ás terméstöbbletet tudunk elérni,
.s ugyanakkor az egyéves és évelő gyomoknak mintegy 70-90
_s:tázalé~t is felszámolhatjuk.
A ;egyszer~s gyomírtással jólelpusztítható.gy~nillÖyé~ye1s::
,'~.

7.,-kép:
A mezei acat 3' méter mélységig léhatoló gyökérzetevel és
hatalmas lombjával a fejlődő vetéseket elnyomja és kípusztítja.
Rendszerint foltosan gyomosít.
.Ó:

8. kép:

Az útszéli zsázsa (daravirág) mélyen gyökerező, igen szívós
gyom. A talaj vízkészletén kívül nagytömegű táplálékot is
fogyaszt.
"
"
,
9. kép:

_ h.,

A folyondár szulák vagy-folyófü leggyakoribb évelő szántó'földi gyomnövényünk, amely kúszó-csavarodó.száraíval-a .talaj
felületén hatalmaa.területeket képes behálózni, '
10. kép:
A vadrepce sárgavirágú-egyéves gyom, amely üde, tápanyagokban gazdag talajokat 'kédvel, s 'különősen a tavaszi kalászosokbanszaporodík el nagy tömegben, -'
-',
11. kép:
A repcsényretek inkább a savanyú talajokon tömeges. Nagy
bokraival elnyomja a kultúrnövényt, sőt azt ki is irthat ja.
r

12. kép:
"

, A kék búzavirág hektárra átszámítva 65 kg nítrogént, 25 'kg
foszforsa-vat és 100 kg káliumot fogyaszt, ami megbaladjaa legtöbb kultúrnövény tápanyagigényét.
•
'.
13. képr :
, A szép piros virágú pipacs terjedelmes bokraival
növényt elnyomja' és sanyargatja.

li vetett
-

•
KüiöILszöveg:
'. A vegyszeres gyomirtással szemberr ellenálló gyomnövényék:
1,1. kép:
A mogyorós lednek sok tápanyagot fogyasztó, rendkívül
szívós, éveíö gyom. Rosszul nedvesíthető apró levelei vannak. és
ezért hormonos ezerrel alig irtható.
15.. kép:
A tarackbúza az egész országban közönséges
és gyakori fU':"
féle gyomnövény, amely tápanyagigényével meghaladja a gabanákat, fokozott párologtatásával pedig igen nagy károkat tesz .

•
. Az üstökös győngyike vagy kígyóhagyma nagy leveleivel
erősen elnyomja tavasszal a fejlődő kalászosokat.
17. kép:
A parlagi szikánka savanyú talajoken gyakorr egyéves gyom,
amely igen ellenálló a vegyszerekkel szemben. .

-A gyomok gyakran teljesen el1epik a vetéseket ..·Virágzó
repcsényretek takarmányborsó-vetésben
.
.19. kép:
A mezei aéat hatalmas foltokban borítja be az ősziéstavaszi
gabonák vetéseir
20. kép:
Elvirágzott acattővek ősziárpa vetésben. Az ilyen fejlettségű,
plvlrágzottgyoID9k ellen már-nem hatásos li,vegyszeres permetezés.

21~kép:
Diconirt-tal Iepermetezett vadrepeatövek gabonavetésben. A
tőrózsa nem fejlődik tovább, .a levelek megcsavárodnak és szá-'
radnak. Ez a fejlettségi állapot a legkedvezőbb agyomirtás
számára.
22; kép:
Hormontartalmú vegyszerrellepermetezett
őszi gabonavetés.
Jobboldalt permetezatt terület és itt a vadrepce teljesen eltünt,
Baloldalt. ahol nem permeteztek, a vadrepce tömegesen virágzik.'
23. kép:
Öszi' búzavetés jobboidalát lepermetezték Díconirt-tal. Itt a
permetezés 'után 3 hét múlva nyoma sincs a vadrepcének. míg
jobboldalon a permetezétlen területena gyomok virágzanak
24. kép:
A gyomirtó permetezés elvégzése előtt a vetésgyomossagát
gondos-an tanulmányozzák a ,Törökbálinti Állami Gazdeságban.

25. kép:

,'

•pe a növényvédőgépeket is meg kell vizsgálni, mielőtt munkába kezdenének'
' '
26. kép:

Szojvet OKSZ motoros permetezőgéppel a Törökbálinti
,Állami Gazdaság többszáz holdas őszi búzavetésén végeznek
gyomirtó permetezést. Eredmény: 1 mázsás. terméstöbblet kat.
holdanként.
"
,
27. kép:
A permetlevet -jól kell porlasztaní, hogy egyenletesen bo-

rítsa be az egész növényfelületet.
6

28. kép:
A vegyszeres gyomirtásban fontos szerepet játszik a repülő~ép is. Nagy teljesítmény mellett (napi 150-200 lill) jómunkát végez.
' ,
29. kép:
A repülőgép munkáját
,ják a szántóföldről.

megfelelő jelzőeszközökkel irányít30; kép:

Ha a vadrepcét tőrózsás állapotban permetezzük, úgy nem
tud magot kötni, sőt hajtásokat sem fejleszt. Jobboldalt egészséges p~ldány.
31. kép:
Tavaszi gabonavetésben .akkor permeteztek, amikor az, acat
még néhány lombleveles állapotban volt. A permetesést követő
héten az aeattövek összezsugorodvá és elszáradva mutatják a
gyoráhatást.
32. kép:
A mezei aeat fiatalon permetezve, könnyen elpusztítható.
Baloldalt három torzult, pusztuló példány.
33. kép:
Az útszéli zsázsa két jobboldali növénye egészséges, a, baloldallak permetezettek. A permetlé hatására száradásos tünetek
'között. elpusztulnak.
34. kép:
Az útszéli zsázsa néhány nap múlva a vetésben eltorzulva
és összeszugorodva jelzi a gyomirtó hatást.
35. kép:
A pirosvíragú 'nyári, hérics .ísérzékeny.a. gyomírtőkra, Bal••
oldali permetezettpéldányok
a pusztulás fokozatait mutatják '

36. kép:
A magvaival mérgezést okozó konkoly viszonylag jól kipusztítható a gabonavetésekből. A baloldali növények a permetezés hatására pusztulnak
37. kép:
A gabonatáblaban a konkoly már rövid idő után erős eltorzulással és száresavarodással reagál agyonúrtó vegyszeere .

..

38. kép:
A kék búzavirág ritkaság lesz szántóföldeiriken, mert a vegyszeres gyomirtás hamarosan kipusztítja vetéseinkből, Baloldalt
permetezert növények
39. kép:
Mezeí gyöngyköles

is gyakori vámszedéje szántóföldjcinkúgy teljesen elpusztul (baloldalt).

nek. Ha időben permetezünk,

40. kép:
.

.

A szakállas csorm~lya. csak helyenként terhes gyom: Nem
jelent gondot a jövőben, mert' a Diconirt-tól elpusztul (baloldalt).

41. kép;

A mezei acat, melyet gyakorisága és szívóssága miatt szántóföldjeink. elsőszámú közellenségének tarthatunk,·. a hornionos
vegyszerektói rövid idő alatt tönkremegy. (Jobboldalt egészséges példány.)
42. kép:

Ugyanarról a helyről.vett egyidős acattövek, A baloldali hármat időben permetezték, ezeknek még a gyökerei is elkorhad.tak. A két jobboldali példány nem kapott permetet.
8.

'43; kép:
Ugyanarról a helyről vett egyidős zsázsatövek. ·.An{fköraz
egészséges példányok virítanak, a permetezett növények már
teljesen elszáradtale
44. kép:
ÚSzi rozsvetésben dúsan elburjánzott, az útszéli zsázsa. A
. vetett növényt 'teljesen elnyomja.

45. kép:'
•

Ha .időben perrnetezünk, akkor a zsázsatővek a vetésben elpusztulnak és ,helyet .adnaka gabona fejlőd€sének.
r:

46. kép:

v

A megpermetezett tavaszi gabonában II zsázsatővek végül
.eltűnnek s a felszabaduló területen bokrosedásnak indulhat a
gabona
..'. ..,.
' .
.'
47~ kép:
,A mezei aca~y~~
jelzőnövény ,mert a permetezés után
2-3 óra múlva levelei elgörbülnek s ezüstös színülevélfonákukat mutatják.
48. kép:

Az acat növényen a zsugorodás ~. torzulás tovább
majd elvesztvepozsgásságát,
a növény száradni kezd.

tart,

49. kép:
-Végül teljesen: elszáradva.itönkremegy.
gyökerei is elkorhadnak.
,.

NemcsakIómbja.ide

50'. kép:
A 'vegy&z.e~ gyomírtok a folyófüvet ís elpusztítják.
metezésután a n~vénytorzul, majd szárad.
I

A per-

51. kép:
Vadrepeés.gyomfoltokon a permetezést kővetően a növények
eltorzulnak és pusztulásnak indulnak.
Külön szöveg:
A hormonhatású gyomírtókori kívül szerepet játszanak, küIönösen az érzékenyebb kultúrákban a perzselő .hatású, ún. kontakt gyomirtók is. Len, borsó és hagymavetésekben sárgaméreg
tartalmú (DNOC) szerekkel tudunk sikert elérni. Elsősorban az
egyéves gyomok ellen nyújtanak védelmet.
"
52. képe .
A repcsényretek is nagy tömegben-szaporodík
A borsóvetés alig látszik a virágzó gyomoktól.

el helyenként.
'

53. kép:
Ugyanaz a vetéssávosan
rel sikerült 'a borsótáblából

kezelve. Sárgamereg tartalmú 'szer-,
repcsényretket kiirtani.

a

54. kép:
."

-.

A megtisztított

.

.'

borsóvetés szépen fejlődik és termést

hoz.

Külön szöveg:
Legelőterületeink nagy részét is gyomok borítják. Lege'Iőink 80 százaléka gyomos,' s az erről al területről 'legeltetéssel
hasznosított takarmánynak kb. a fele gyom, 'melynek egy részét
a legelő állat meg sem eszi. Mivel a' gyomcsodás gócszerű, ezért
olcsóbb a teljes lepermetezésnél a gyomfoltok vegyszeres kezelése. A Díconirt-bóldő
kgjkh adagot kell használnunk ahhoz,
<, hogy [ó eredményt
érjünk eL Permetezés után 4-6 napig nem
,'szabad legeltetni a permetezett legelőszakaszon. '
55. kép:
A permetezőbrigád felkészül a makádí közlegelő vegyszeres
gyomirtásához.
"
,
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56. kép:

I
.\

. , . _. A Rapidtox mctoros gép szántóföldi szórókeretének felsze.' relére legelőpermetezéshez .
57. kép:

\

A Rapidtox nagyteljesítményű hazai gyártmányú mctoros.
permetezőgép munka közben a makádi legelőn. '
58. kép:
A Rapidtox gép szántóföldi szórókerete permetezés közben.
59. kép:
A tővises iglice Iegelőínk legveszedelmesebb gyomnövénye.
Hatalmas bokrai val teljesen tönkre teszi a gyepet.
60. kép:
Permetezés után az igliee hajtásai fonnyadnak.
61. kép:
A tövíses iglíce jól végzett permetezés hatására meggörbül,
száradni tkezd, majd megsemmisül. Jobboldalt egészséges pél-dányok

62. kép:
A mezei iring6is veszedelmes gyom legelőkön és réteken.
A vegyszeres permetezés nem pusztitja el teljesen, de a magkötést gátolja (torzult hajtások).
63. kép:
. A bókol6 bogáncs a 'permetezés nyomán még-inkább elkezd
.,.b6kolni". Rövidesen elpusztul.
"II

'64. kép:
, A magastermetű' útszéli bogáncs helyenként terhes gyom.
lA permetezatt növény torzulásos
tünetek .mellett
pusztulni kezd.
.
.
.
65. kép:
A foltosan permetezett legelő előterében a tövíses iglice
-éppen virágzik, míg hátterében a gyep gyommentes. Egy évben
.két alkalommal végzett permetezés a legelőket megszabadítjaa
legtöbb gyom kártételétől.
Külön szöveg:

A vegyszeres gyo'mirtás a legkorszerűbb eszköz ahhoz, hogy
:mezőgazdasági termelesünket súlyosan akadályozó gyomokat teljesen vísszaszorítsuk és azok kártételét a minimálisra csökkentsük. Igy országosan sokmillió mázsag9-bona megtermelésévei
járulhatunk hozzá népünk kenyérgabonával való jobb ellátása.hoz és ezen keresztül életSzínvonalunkemelkedéséhez.

A ..MEZJjGAZDA~ÁGI

MÚZEUM

hétfő ~ivételével minden nap nyitva van Budapesten.
a. városligeti 'Vajdiahunyad

váráb~n.

ALLATTENYÉSZTÉSI, ERDÉSZETI,
VADASZATI, HALASZATI,
GyOGYNövÉNy-.
GOMBAKIALLÍTASOK
CsoportOk szamára. .
mewgazdasági ismeretterjesztő filmelóadásolt
Belépés díjtalan!

.

