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Összefoglalás: A gyomvegetáció kutatásának egyik izgalmas témaköre a társulások ösz-
szetételének kialakításában szerepet játszó legfontosabb ökológiai és agrotechnikai té-
nyezők azonosítása. Ez a szemle a témakör elmúlt 15 évben megjelent publikációinak 
eredményeit tekinti át. A fl orisztikai megközelítésen alapuló tanulmányokban hat ökoló-
giai (tengerszint feletti magasság, szezonalitás, hőmérséklet, csapadék, talaj kémhatása és 
szerkezete) és három agrotechnikai (kultúrnövény, elővetemény, intenzifi káció mértéke) 
tényezőt azonosították leggyakrabban, mint a szántóföldi gyomtársulások fajösszetételét 
befolyásoló leglényegesebb faktorokat. Megállapítható, hogy egy tényező gradiensének 
hosszúsága és hatásának erőssége között általában pozitív korreláció áll fenn. A funkci-
ós megközelítés alapján készült tanulmányokban leggyakrabban a gyomfajok termete, 
magmérete, magprodukciója, csírázási és virágzási időszaka, valamint életformája és a 
specifi kusan vizsgált tényezők között találtak szignifi káns összefüggéseket.

Bevezetés

Már a klasszikus cönológia korszakában is a gyomtársulások klasszifi káci-
ója szempontjából fontos és vitatott kérdés volt a szántóföldi vegetációra ható 
tényezők szerepének megítélése és rangsorolása. Az eltérő interpretációk követ-
keztében sokáig hiányzott egy általánosan elfogadott európai szünszisztematikai 
rendszer (Pinke 2000). Majd a 20. század végére számos országban adaptálták 
Hüppe és Hofmeister (1990) megközelítését, ahol az edafi kus faktorokat a 
művelési eljárásoknál sokkal fontosabbnak tekintették, ezért a talajtani különb-
ségeket a rendek, míg a műveléshez kapcsolódó eltéréseket a csoportok szintjén 
érvényesítették. A többváltozós adatfeltárási módszerek alkalmazásával a szán-
tóföldi gyomfelvételezések eredményeinek interpretálása új irányvonalat kapott. 
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Már nem a vegetációegységek cönoszisztematikai rendszerekbe való besorolása 
az elsődleges cél, hanem annak felderítése, hogy az egyes ökológiai és agrotechni-
kai háttértényezők hogyan befolyásolják a gyomtársulások szerveződését.

Ez a szemle a témakör elmúlt 15 évben megjelent legfontosabb publikáci-
óinak eredményeit tekinti át. Elsősorban azokra a cikkekre összpontosít, ahol 
regionális vagy országos léptékű szántóföldi gyomfelvételezések kivitelezésével, 
az ökológiai és agrotechnikai tényezők komplex hatását vizsgálták a gyomtársu-
lások faj- és jellegösszetételének alakulására. Újabban az ökológiai vizsgálatok 
alapegységeit már nem pusztán a faj (fl orisztikai-taxonómiai megközelítés) je-
lentheti, hanem a növényi jellegekre fókuszáló kutatások (funkciós megközelí-
tés) is egyre népszerűbbek (Vojtkó és Lukács 2015). E két megközelítési mó-
don alapuló kutatásokat két külön fejezet tárgyalja.

Florisztikai-taxonómiai megközelítés

Lososová et al. (2004) csehországi és szlovákiai adatok elemzése során 
arról számoltak be, hogy a gyomnövényzet fajösszetételében kimutatott külön-
bözőségek a tengerszint feletti magasság, a csapadék és hőmérséklet, valamint 
a talajkémhatás komplex gradiensével asszociálódtak. A növekvő tengerszint 
feletti magassággal a hemokriptofi tonok aránya növekedett, míg a terofi tonoké 
csökkent. A fajkompozíció második legfontosabb gradiense a szezonális válto-
zások mentén körvonalazódott, ami a tavaszi és nyári gyomtársulások feltűnő 
szétválásában nyilvánult meg. Kimutattak egy harmadik és negyedik gradienst 
is, amelyek mentén a felvételek a több évtizedes változásoknak és a kultúrnö-
vény típusának megfelelően rendeződtek. Északkelet Csehországban Cimalová 
és Lososová (2009) tanulmányában a kultúrnövény típusa volt a legjelentősebb 
változó, amely befolyásolta a fajösszetételt. A második legfontosabb gradiens a 
gyomvegetáció variabilitásában a tengerszint feletti magassággal és az időjárási 
tényezőkkel asszociálódott. Ezt követték a szezonális változások, a különböző 
talajtípusok és a talaj pH. Eredményük azt sugallta, hogy regionális léptékben, a 
különböző kultúrnövény típusok és a hozzájuk kapcsolódó termesztési tényezők 
fontosabb szerepet töltenek be a fajösszetétel kialakításában, mint az időjárási 
tényezők. Továbbá, arra a következtetésre jutottak, hogy az időjárási tényezők re-
latív fontossága csökken a gradiensük hosszúságának rövidülésével. Kolárová 
et al. (2013, 2014) szintén Csehországban végzett hasonló felméréseik során 
azt az eredményt kapták, hogy a legfontosabb tényező a tengerszint feletti ma-
gasság volt, melyet a kultúrnövény típusa és a gazdálkodási rendszer követett. 
A tengerszint feletti magasság befolyásolta legnagyobb mértékben a ritka és 
veszélyeztetett gyomnövények előfordulását is. Szlovákiában a gyomtársulások 
legújabb szünszisztematikai rendszerében a fajösszetételére ható és a klasszifi ká-
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ciót is befolyásoló legfontosabb tényezők az agroökofázisok, a kultúrnövény tí-
pusa és a tengerszint feletti magasság voltak (Májeková és Zaliberová 2014). 
Szlovéniában a növényföldrajzi viszonyokat és a kultúrnövény befolyását találták 
a legjelentősebbnek. A tengerszint feletti magasság és a szezonális hatások is szig-
nifi kánsak voltak, de kevésbé voltak meghatározóak (Silc et al. 2009).

Németország olajrepce vetéseiben a fajösszetételben található különbsége-
kért legnagyobb mértékben az elővetemény, a művelés intenzitása és a talajmi-
nőség voltak felelősek. A földrajzi hosszúság és a csapadék lettek a legfontosabb 
környezeti paraméterek. Kelet-Németországgal és homoktalajokkal asszoci-
álódott pl. a Spergula arvensis és a Centaurea cyanus, míg a nyugati országrész 
agyagtalajain sokkal gyakoribb volt az Alopecurus myosuroides és a Convolvulus 
arvensis. A Mercurialis annua a melegebb régiókkal és a tavaszi vetésű előve-
teményekkel, míg a Solanum nigrum a több csapadékkal társult (Hanzlik és 
Gerowitt 2011). Németországi kukoricavetésekben a fajkompozícióban talál-
ható variancia szignifi káns mértékben kapcsolódott a földrajzi szélességhez és 
a csapadékhoz, valamint a vetésforgóhoz (de Mol et al. 2015). Az Echinochloa 
crus-galli például főként Észak-Németország csapadékban gazdag vidékein for-
dult elő, ahol a kukorica gyakori összetevője a vetésforgónak. A Veronica fajok 
inkább a déli tájakat preferálták, a Viola arvensis pedig inkább az északi, rep-
cetermesztő régiókban volt elterjedt. Denk és Berg (2014) ausztriai vizsgálatai 
rámutattak, hogy a szántóföldi gyomtársulások követtek bizonyos tendenciát a 
kis léptékű hőmérsékleti különbségek függvényében. Dániában az évelő kultúrák 
gyomnövényzete élesen elkülönült az egyéves kultúrákétól, az utóbbiak tekinte-
tében pedig a tavaszi és őszi vetések gyomvegetációja is jelentősen különbözött. 
A gyomnövények elterjedését leginkább a foszfor- és agyagtartalom határoz-
ta meg (Andreasen és Skovgaard 2009). A Solanum nigrum a magas, míg a 
Chenopodium album az alacsony foszfortartalom esetén volt gyakoribb, továbbá 
a Galium aparine a magas, az Apera spica-venti pedig az alacsony agyagtartalmat 
preferálta. Walter et al. (2002) szintén arról számoltak be, hogy a talajparamé-
terek vonatkozásában a foszfor- és agyagtartalom, valamint a pH befolyásolta 
legnagyobb mértékben a gyomok előfordulását. A Viola arvensis és az agyagtar-
talom, valamint a Poa annua és a pH között negatív korrelációt, míg a Lamium 
purpureum és a foszfortartalom között pozitív korrelációt találtak.

Franciaországban Fried et al. (2008) rámutattak, hogy az adott kultúrnö-
vény és az elővetemény típusa bizonyultak a legfontosabb tényezőknek. A há-
rom fő gyomtársulás a vetésidőszak szerint különült el: az őszi, tavaszi és nyá-
ri vetésű kultúráknak megfelelően. A harmadik legjelentősebb gradiens a talaj 
kémhatásával és szerkezetével asszociálódott: a bázikus agyagtalajok és a sava-
nyú homoktalajok gyomtársulásai élesen elváltak egymástól. A klíma és a föld-
rajzi régiók befolyása kevésbé volt szembetűnő, jobbára csak a csapadékkal és 



Pinke Gy.

252

a földrajzi hosszúsággal korrelált. Meiss et al. (2010) azt tapasztalták, hogy a 
fajösszetétel a legnagyobb különbözőséget az évelő és az egyéves kultúrák között 
mutatta, amelyet az egyéveseken belül az őszi és tavaszi vetések közötti eltéré-
sek követtek. Petit et al. (2016) feltárták, hogy a franciaországi kalászos veté-
sekben a fajgazdagsággal ellentétben, a gyomok abundanciája nem a tájléptékű, 
hanem sokkal inkább a lokális gazdálkodási tényezőktől függ. Spanyolországban 
Armengot et al. (2011) rámutattak, hogy a gazdálkodási intenzifi káció mérté-
kének sokkal jelentősebb hatása volt a gyomfl órára, mint a táj komplexitásának. 
Pál et al. (2013) olaszországi vizsgálataik során arról számoltak be, hogy a ka-
lászos vetések fajösszetételét nagymértékben meghatározta a tengerszint feletti 
magasság, a csapadék, a hőmérséklet és a talajparaméterek. Egyes fajok, pl. az 
Anthemis arvensis és Viola arvensis a magasabban fekvő, hűvösebb-csapadéko-
sabb régiókat és a kötöttebb talajokat preferálták, velük szemben, pl. az Anagallis 
arvensis és Polygonum aviculare az alacsonyabb, melegebb-szárazabb területeket 
és a lazább talajokat részesítették előnyben. Ugyanakkor az intenzifi káció mérté-
ke bizonyult a legbefolyásosabb tényezőnek, az extenzíven és intenzíven művelt 
szántók kompozíciója jelentős mértékben különbözött. Számos Európa-szerte 
ritka gyomnövény (pl. Galium tricornutum, Legousia speculum-veneris, Scandix 
pecten-veneris, Sherardia arvensis) erősen kötődött az extenzív művelési módhoz. 
Vidotto et al. (2016) olaszországi kukoricavetésekben végzett felméréseikben 
azt tapasztalták, hogy a homoktalajok az egyszikű, míg az agyagtalajok inkább a 
kétszikű gyomfajok elterjedésének kedveztek. A talaj szerkezete, kationcserélő 
képessége, kémhatása és tápanyagtartalma szintén befolyásolták egyes gyomfa-
jok előfordulását.

Glemnitz et al. (2000) egy észak–déli klimatikus gradiens mentén, Svéd-
or szág ban, Németországban, Magyarországon és Olaszországban végeztek szán-
tó föl di gyomfelvételezéseket. Arra a következtetésre jutottak, hogy a fajok száma 
észak felé haladva csökkenő tendenciát mutatott.

Európán kívüli országokban is folytattak releváns kutatásokat. El-Sheikh 
(2013) Ománban végzett tanulmánya szerint a farm létesítése után eltelt idő, a 
zavarás mértéke és a tengerszint feletti magasság bizonyultak a legfontosabb vál-
tozóknak a gyomfajok előfordulása szempontjából. Az évelő fajok a hegyvidéki, 
nagyobb mértékben degradált, újonnan létrehozott farmokkal korreláltak, míg 
az egyévesek a sík vidéki, kevésbé degradált régebbi farmokon voltak gyakorib-
bak. Gomaa (2012) szaúd-arábiai vizsgálatai azt mutatták, hogy a kultúrnövény 
típusa és a szezonális hatások egyaránt kiemelkedően fontosak a gyomtársulások 
kiformálódásában. A talaj vezetőképessége, szerves széntartalma és szerkezete 
szignifi káns összefüggést mutatott néhány gyomfaj térfoglalásával.

Rassam et al. (2011) Iránban végzett kutatásuk során feltárták, hogy a 
gyomtársulások összetételét a művelési mód szignifi káns mértékben befolyásol-
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ta. Az extenzív szántókon gyakoribbak voltak a herbicid-érzékeny kétszikűek, 
míg az intenzíven művelt vetésekben a herbicid-toleráns gyompázsitfüvek maga-
sabb részesedéssel rendelkeztek. Iráni lucernavetésekben a fajok elterjedését leg-
inkább befolyásoló faktorok a tengerszint feletti magasság, valamint a talaj káli-
um- és sótartalma voltak (Hassannejad és Ghafarbi 2014). Tádzsikisztánban 
a kultúrnövény típusa határozta meg legnagyobb mértékben a fajösszetételt, 
ami a kapáskultúrák és a gabonavetések eltérő művelési módjához kapcsoló-
dott. Továbbá fontos szerepe volt még a tengerszint feletti magasságnak és a vele 
korreláló hőmérsékletnek. A szezonalitás hatása szintén tekintélyes mértékben 
megmutatkozott: a tavaszi, nyári és késő nyári felvételek fajösszetétele jelentősen 
különbözött egymástól (Nowak et al. 2015).

Az USA-ban végzett vizsgálatok arról számoltak be, hogy a gyomtársulá-
sok legerősebben a földrajzi hosszúsággal korreláltak, másodsorban pedig a kul-
túr növény típusával (Gibson et al. 2013). Mas et al. (2010) tanulmányozták 
Argentí nában a gyomnövényzet összetételét transzgénikus glifozát-rezisztens 
szójavetésekben. A felvételezett vetések a „no-till” periódus hosszában (1–11 
éve), az előveteményben és a talajtermékenység besorolásában tértek el. A tanul-
mány rámutatott, hogy bizonyos gyomfajok azokkal a szántókkal asszociálód-
tak, melyeken már több mint öt éve művelés nélküli direkt vetéssel termesztet-
tek. Ezeken a földeken szignifi kánsan magasabb volt az évelők és a kétszikűek 
abundanciája, szemben azokkal, melyeken kevesebb mint öt éve folyt a „no-till” 
művelés. Az elővetemény és a talaj termékenysége szintén befolyásolta a gyomnö-
vényzet összetételét. Egyes fajok a magas termékenységi mutatókkal és a kukori-
ca előveteménnyel, míg mások a búza előveteménnyel asszociálódtak. Fuente et 
al. (2006) szerint a talajművelési rendszer és a szójafajták voltak azok a fő agronó-
miai tényezők, amelyek befolyásolták a gyomfajok előfordulását.

Magyarországi kalászos vetések fajösszetételében a legnagyobb varianciát a 
gazdálkodási módszerek közötti különbözőségek (extenzív vagy intenzív) okoz-
ták. Számos faj (pl. Adonis fl ammea, Agrostemma githago, Bupleurum rotundi-
folium és Galium tricornutum) pozitívan asszociálódott az extenzíven művelt 
kisparcellákkal, ugyanakkor egyetlen faj sem társult az intenzív termesztési 
móddal (Pinke et al. 2009). Extenzíven művelt kalászos vetésekben és tarlókon 
az aszpektusnak volt a legmeghatározóbb szerepe a fajösszetétel kialakulásában, 
melyet a talaj pH, az átlagos évi csapadék, a talajszerkezet, az átlagos évi hőmér-
séklet és a tengerszint feletti magasság követtek (Pinke et al. 2010). A nyárutói 
gyomvegetáció fajösszetételét befolyásoló agrotechnikai és környezeti tényezők 
hatásainak feltárására irányuló felmérés azt mutatta, hogy a legfontosabb fakto-
rok a következők voltak: szegélyhatás, évi középhőmérséklet, kultúrnövény tí-
pusa, évi átlagos csapadék, talajszerkezet, szomszédos élőhely, tengerszint feletti 
magasság, talaj pH, valamint a talaj Na és K tartalma. Az eredmények jelezték, 



Pinke Gy.

254

hogy a környezeti tényezők kétszer több varianciáért voltak felelősek, mint az ag-
rotechnikai tényezők, azonban az agrotechnikai tényezők relatív hatása nagyobb 
volt a szántóföld belsejében, mint a szegélyben (Pinke et al. 2012). Kovács-
Hostyánszki et al. (2011) szintén arról számoltak be, hogy a kalászos vetések 
szegélyében nagyobb volt a gyomok borítása. Napraforgóvetésekben a talaj Mg 
és Ca tartalma, az elővetemény, a hőmérséklet és a táblaméret hatása bizonyult 
szignifi kánsnak. A környezeti tényezők arányának viszonylagos magas részese-
dése a magyarázó változókban azt sugallta, hogy a gyomszabályozási stratégiák 
sikere nagymértékben függ az időjárási és talajtani tényezőktől is (Pinke et al. 
2013). A mákvetésekben a legfontosabb magyarázó változó a vetésidő volt, a ta-
vaszi alkaloida és az őszi vetésű étkezési mákvetések gyomnövényzetének össze-
tétele élesen elkülönült egymástól. A további szignifi káns hatású agrotechnikai 
változók a következők voltak: elővetemény, mezotrion és izoxafl utol herbicid 
hatóanyagok, nitrogén-műtrágyázás és sortávolság. A hat agrotechnikai ténye-
ző mellett mindössze négy abiotikus tényező befolyása bizonyult szignifi káns-
nak: az évi átlaghőmérséklet, a talajszerkezet, valamint a talaj Mg és Ca tartal-
ma. Ez az arány valószínűleg a komplex agrotechnikai eljárásoknak, valamint a 
mák viszonylag szűk ökológiai tűrőképességének következtében megnyilvánuló 
rövid környezeti gradiensnek volt tulajdonítható (Pinke et al. 2011). A rizsve-
tések fajösszetétele szempontjából a kultúrnövény borítása lett a legfontosabb 
változó, mely után rangsor szerint az alábbi tényezők következtek: penoxsulam 
és azimszulfuron herbicid hatóanyagok, talajművelés mélysége, foszfor- és káli-
umműtrágyák, az utolsó vetésváltás után eltelt évek száma, májusi vízmélység, 
vetéstípus, pendimetalin herbicid hatóanyag és a víz vezetőképessége. Pozitív 
asszociáció állt fenn a fonalas moszatok borítása, valamint a művelési mélység, a 
vízmélység és a felületre vetés között. A jelentős növényvédelmi problémát okozó 
gyompázsitfüvek közül az Echinochloa crus-galli nagyobb térfoglalása alacsony 
rizsborítással, sekély vízmélységgel és a vetésváltás után eltelt évek számával volt 
összefüggésben, míg a rizs (Oryza sativa) gyomosító alakja magas kultúrnövény-
borítással, mély vízállással és talajba vetéssel asszociálódott (Pinke et al. 2014).

Funkciós megközelítés

A növényi jelleg az egyed mérhető morfológiai, élettani vagy fenológiai tu-
lajdonsága. A jellegeken alapuló ökológiai megközelítés szerint a környezeti és 
agrotechnikai tényezők szűrőként működve a növényi jellegek alapján határoz-
zák meg, hogy milyen gyomfajok képesek fennmaradni az adott társulásban. A 
környezeti szűrök úgy működnek, hogy eltávolítanak bizonyos fajokat, melyek-
nek hiányoznak specifi kus jellegei. Így a jellegek szűrése zajlik, és azok által szű-
rődnek ki a fajok. Ezáltal megjósolható a gyomtársulások szerkezeti változása 
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az agrotechnikai és ökológiai szűrőkre adott válaszok ismeretében (Booth és 
Swanton 2002, Navas 2012).

Fried et al. (2012) franciaországi búzavetésekben végzett felvételezések 
kiértékelésével kimutatták, hogy a talajművelés intenzitása a gyomokat magas-
ságuk, magtömegük, életformájuk és terjedési módjuk alapján szűrte meg. Ezzel 
ellentétben az alkalmazott herbicidek a kései csírázásuk alapján szelektálták ki 
a gyomfajokat, ami lehetővé tette, hogy elkerüljék a kémiai kezeléseket. A sike-
res, terjeszkedő gyomfajok apró termetűnek bizonyultak, könnyű volt a magtö-
megük és hosszú csírázási periódussal rendelkeztek. Ennek a „jellegszindrómá-
nak” a kialakulását valószínűleg a vetésforgóban történt változások és a növekvő 
herbicidhasználat mozdította elő. Az 1970-es és a 2000-es évek franciaországi 
olajrepcevetéseinek gyomfl óra összehasonlítása azt jelezte, hogy előre törtek a 
repcetermesztésre specializálódott gyomfajok. Ezek toleránsak voltak a repcében 
alkalmazott herbicidekre és csírázásdinamikájukban is hasonlítottak a kultúrnö-
vényre (Fried et al. 2015). A napraforgóvetésekben hasonló gyomspecializáció 
zajlott le az elmúlt évtizedekben, a napraforgót utánzó funkciós csoportok javára. 
A gyakoribbá váló fajok nitrogén- és fénykedvelők, továbbá kevésbé érzékenyek 
a napraforgóban használt kémiai gyomirtó szerekre (Fried et al. 2009).

Gunton et al. (2011) franciaországi gyomfelvételezések adatainak elemzé-
sével kimutatták, hogy nem a kultúrnövény típusa bizonyult a legerősebb jelleg-
befolyásoló tényezőnek, hanem a kultúrnövény vetésének ideje. A kései vetésű 
kultúrák gyomnövényei később csíráztak, később kezdtek virágozni és rövidebb 
volt a virágzási periódusuk.

Trichard et al. (2013) franciaországi vizsgálataikban rámutattak, hogy 
a művelés nélküli direktvetés kedvezett az évelő és egyszikű fajoknak. Az átál-
lás után a gyomok többet fordítottak a gyökérrendszerük fenntartására, mint a 
magprodukcióra. Ugyanakkor, Hernández Plaza et al. (2015) spanyolországi 
tanulmányukban arról számoltak be, hogy a talajművelés nélküli gazdálkodás a 
magtömeg könnyebbé válása és a nagyobb maghozam irányába hatott. Ez utób-
bi kutatási témát tovább folytatva Armengot et al. (2016) rámutattak, hogy 
csökkentett talajművelés esetén alacsonyabb termetűek voltak a gyomnövények; 
a hagyományos talajművelésben viszont kisebb magprodukcióval rendelkez-
tek a gyomtársulások, valamint gyérebb volt az évelő gyomok abundanciája is. 
Általában a talajművelési rendszer befolyásolta a gyomtársulások funkciós jel-
lemzőit, de ebben a kultúrnövény típusa sokkal fontosabb szerepet játszott.

José-María et al. (2011) spanyolországi tanulmányukban arra a következ-
tetésre jutottak, hogy a gazdálkodási jelleg sokkal erősebben befolyásolta a funk-
ciós kompozíciót, mint a környező táj elemei. A lokális tényezők fontosak voltak 
az életformák, növekedési formák és megporzási módok szempontjából, míg a 
táj komplexitása elsősorban a széllel terjedő fajok részesedését befolyásolta.
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Lososová et al. (2008) megállapították, hogy Közép-Európában a leggya-
koribb szántóföldi gyomfajok a következő jellegekkel rendelkeznek: korán vi-
rágoznak, alkalmazkodtak az alacsony hőmérséklethez, viszonylagosan árnyék-
tűrők és magas a tápanyagigényük. Ezzel szemben Storkey et al. (2010) „ritka 
gyomnövény jelleg szindrómaként” azonosították a következő tulajdonságokat: 
alacsony termet, nagyméretű mag és késői virágzás (pl. Caucalis platycarpos, 
Galium tricornutum, Ranunculus arvensis, Scandix pecten-veneris). Néhány tanul-
mány azt is sugallta, hogy az extenzíven művelt rendszerekben a gyomok inkább 
alacsonyabb termetűek voltak, nagyobb volt a magjuk és később virágoztak az in-
tenzív rendszerekre jellemző fajokhoz viszonyítva (Lososová et al. 2006, Navas 
2012).

Magyarországon is tanulmányozták, hogy a fajok ritkasági státusza milyen 
mértékben jelzi előre az előfordulásukat az intenzifi kációs gradiens mentén, és 
ez hogyan illik bele a funkciós osztályozásokat leíró intenzifi kációra adott vála-
szokba. A gabonavetések esetében az intenzifi kációra adott válaszokat legjobban 
az a funkciós osztályozás írta le, amely a fajok virágzási időtartamán, maximális 
magasságán és a magtömegen alapult. Az extenzíven művelt vetésekre jellemző 
gyomok rövid virágzási periódussal és sajátosan nagy vagy kicsi magokkal ren-
delkeztek. A ritka fajok legnagyobb részesedése is történetesen ezekre a csopor-
tokra volt jellemző. A legritkább gabonagyomok ezen felül leginkább téli egyéve-
sek és korai nyári egyévesek voltak, míg a tarlók ritka fajai elsősorban alacsony N 
igényű, kétszikű növények voltak, kicsi magvakkal és alacsony termettel (Pinke 
és Gunton 2014).

Összegzés

Az 1. ábra alapján látható, hogy az áttekintett, fl orisztikai megközelítésen 
alapuló 33 tanulmányban hat ökológiai (tengerszint feletti magasság, szezonalitás, 
hőmérséklet, csapadék, talaj kémhatása és szerkezete), és három agrotechnikai 
(kultúrnövény, elővetemény, intenzifi káció) tényezőt azonosítottak leggyakrab-
ban, mint a szántóföldi gyomtársulások fajösszetételét befolyásoló leglényege-
sebb faktorokat. Mint, ahogy a bevezetésben említésre került, a 20. század végén 
általánossá váló szemlélet az edafi kus és művelési (őszi vagy tavaszi vetés) ténye-
zőknek kiemelt fontosságot tulajdonított. Az időközben megjelent publikációk 
eredményei azt sugallják, hogy a talajtani és a kultúrnövény típusához kapcsoló-
dó faktorok valóban jelentősen befolyásolhatják a gyomtársulások kifejlődését, 
azonban számos más tényező egyidejű komplex hatását lehetetlennek tűnik egy 
merev, rangfokozatokra épülő, cönoszisztematikai rendszerben interpretálni. A 
kutatók rendszerint napjainkban is kiemelt érdeklődéssel mérik az ökológiai és 
agrotechnikai tényezők egymással szembeni fontosságának mértékét, és általá-
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ban arra a következtetésre jutnak, hogy még az intenzív termesztési körülmények 
között is nagyobb az ökológiai tényezők összhatása. Az egyes tényezők fontossá-
gának összegző rangsorolására és ezekből általános érvényű törvényszerűségek 
megállapítására azonban napjainkban is csak korlátozott mértékben kínálkozik 
lehetőség, hiszen minden egyes tanulmány sajátos körülményekkel, az ökológi-
ai és agrotechnikai tényezők specifi kus komplexitásával és sokféleségével talál-
kozik. Az eredményeket a felvételezés körülményei, módszerei és az analízisbe 
bevont tényezők, valamint a kitűzött célok is nagymértékben befolyásolhatják. 
Egy aszpektus és egyetlen vetésidőszak vizsgálatával eleve kiesik a szezonalitás, 
és ugyanez történik a kultúrnövény típusával, ha csak egy kultúrnövény adott. 
Ugyanakkor ez utóbbi esetben felerősödhet más agrotechnikai tényezők befo-
lyása, hiszen ekkor általában részletesebb, ilyen jellegű adatgyűjtés is történik. Az 
adott tényező túlzott sokfélesége is hátrányosan befolyásolhatja hatásának nyo-
mon követhetőségét, például emiatt a herbicideket nagyon gyakran kihagyják 
az analízisekből. Mindazonáltal megállapítható, hogy egy tényező gradiensének 

1. ábra. Publikációk száma az elmúlt 15 évben, melyekben az adott háttértényezőt szignifi káns 
hatásúnak azonosították a szántóföldi gyomtársulások fajösszetételére.

Fig. 1. Number of papers in the last 15 years, in which the eff ect of the given variable was identifi ed 
as signifi cant on the species composition of arable weed communities. (1) Altitude; (2) Seasonal-
ity; (3) Temperature; (4) Crop type; (5) Precipitation; (6) Soil pH; (7) Preceding crop type; (8) Soil 

texture; (9) Degree of intensifi cation
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hosszúsága és hatásának erőssége között általában pozitív korreláció áll fenn. Így 
az ökológiai és agrotechnikai faktorok szerepének fontosságát az analízisbe be-
vont tényezőik száma és azok gradiensének hosszúsága nagymértékben befolyá-
solhatja. Az ökológiai gradiensek hosszúságát elsősorban a vizsgált kultúrnövé-
nyek ökológiai tűrőképessége, míg az agrotechnikai tényezők számát a termesz-
téstechnológia változatossága határozza meg. A kultúrnövény típusa azért bizo-
nyul a leglényegesebb agrotechnikai tényezőnek, mert az itt használatos kalászos, 
kapás és évelő kategóriák döntően meghatározzák a termesztési technológiát; 
valamint az őszi és tavaszi vetések szerinti besorolás nagymértékben befolyásolja 
a kifejlődő gyomvegetáció összetételét.

Az áttekintett, funkciós megközelítés alapján készült 14 tanulmány leggyak-
rabban a gyomfajok termete, magmérete, magprodukciója, csírázási és virágzási 
időszaka, valamint az életformája és a specifi kusan vizsgált tényezők között talált 
szignifi káns összefüggéseket. Ez a megközelítés új kutatási perspektívákat nyi-
tott az agroökoszisztémák működésének megértéshez. Népszerűségének további 
emelkedése várható, ugyanakkor nem helyettesítheti a fl orisztikai-taxonómiai 
témájú kutatásokat, hiszen a faj mint alapegység továbbra is fontos szerepet kell, 
hogy kapjon bizonyos agronómiai, botanikai és ökológiai összefüggések megér-
téséhez.
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One of the exciting topics of weed science is to identify the most impor-
tant ecological and management variables infl uencing the composition of arable 
weed communities. Th is paper reviews the fi ndings of relevant publications from 
the last 15 years. According to fl oristic approaches six ecological (altitude, sea-
sonality, temperature, precipitation, soil pH, soil texture) and three management 
variables (crop, preceding crop, degree of intensifi cation) were most oft en identi-
fi ed as the most important factors determining the species composition of arable 
weed communities. It can be concluded that there is a general positive correlation 
between the length of a gradient and its importance. According to functional ap-
proaches the most frequent correlations were found between the plant traits of 
stature, seed size, seed production, germination time, fl owering period, life form 
and some specifi c variables.


