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Mezei aszat
Sikeres gyomszabályozás az ökológiai  
gazdálkodásban

Jelen kiadvány az „OK-NET Arable” projekt részeként jött létre az 
Európai Unió Horizon 2020 programjának támogatásával

A mezei aszat egyre nagyobb problé-

mát jelent, különösen a nagy szerves-

anyag-tartalmú szántóterületeken gazdál-

kodók számára, ökológiai és konvencio-

nális gazdálkodásban egyaránt. Ha sikerül 

megtelepednie, akkor kitartó munkára 

van szükség ahhoz, hogy az állományát 

elfogadható szintre szorítsuk vissza. 

Jelenleg nincs semmiféle „csodaszer” a 

megfékezésére az ökológiai gazdálkodók 

kezében, de bizonyos növénytermesztési 

szabályok, illetve közvetlen módszerek 

együttes alkalmazásával sikeresen kordá-

ban tartható.
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Kihívás a szántóföldi gazdálkodók számára

A mezei aszat (Cirsium arvense) G3 életforma 
típusú (gyökértarackos) évelő növény. Zavartalan 
körülmények között kétéves fejlődésű: rendkívül 
szívós, az első év végén tőlevélrózsa formában 
áttelel, majd következő tavasszal kihajt és virágza-
tot képez. Amennyiben a fejlődését mezőgazdasá-
gi beavatkozásokkal megzavarják – mint például 
kaszálás vagy kapálás – intenzív gyökér- és hajtás-
növekedéssel reagál.

Habár a mezei aszat majdnem minden talajtí-
puson előfordul, a tápanyagokban gazdag, mély 
termőrétegű, nagy (magas) agyagásvány-tartalmú 
talajokon fejlődik legjobban, ahol elegendő víz 
áll a rendelkezésére. A kevésbé kötött talajokon, 
illetve a szárazabb fekvésű területeken ritkábban 
jelenik meg, és ott is kizárólag azokon a helyeken, 
ahol vízhez juthat a talaj alsóbb rétegeiből.

Miután megtelepedett, a mechanikai eltávo-
lítása már meglehetősen nehézkes. A gyökérben 
található energiatartalékok lehetővé teszik a szá-
mára, hogy ellenálljon a mechanikai gyomszabá-
lyozásnak, akár több éven keresztül. Ezért érde-
mes időben cselekedni, még a széleskörű elterje-
dését megelőzően.

Gyökérmaradványból tavasszal kihajtott mezei aszat zöld 
ugaron. Egy 5 cm hosszú gyökérdarabból az aszat akár 

30-50 cm-es talajmélységből is képes kihajtani.

A mezei aszat június és szep-
tember között virágzik, és 

többnyire kétlaki: külön nőivarú 
(felső kép)és hímivarú (alsó 

kép) egyedei vannak. 
A beporzást rovarok végzik. 

Az első magvak már 10 nap-
pal a beporzás után érettek.

A mezei aszat problémává válásának okai:

❯❯ A gabonafélék túlsúlya a vetésforgóban, a pil-
langós tömegtakarmányok alacsony aránya.

❯❯ A nagyobb haszonnal kecsegtető, viszont 
gyengébb kompetíciós képességű kultúrnö-
vények (pl. kukorica, napraforgó) térnyerése.

❯❯ A mélyen gyökerező kultúrnövények (pl. 
lucerna vagy takarmányretek) hiánya a vetés-
forgóban.

❯❯ Az ugarterületek nem megfelelő gondozása.
❯❯ Kártevők, betegségek, illetve az elégtelen 

tápanyagellátás következtében hiányossá 
váló vagy fejletlen növényállományok, melyek 
elősegítik az aszat terjedését és fejlődését.

❯❯ A gépek megcsúszása, az eszközök beszeny-
nyezése, a nem megfelelő talajművelési gya-
korlat következtében kialakuló eketalpréteg, 
illetve különösen a nedves talaj taposása elő-
segíti az aszat terjedését.

❯❯ Az aszat maghozása műveletlen területeken, 
ugarokon és/vagy megművelt táblákon.

❯❯ A forgatásos talajművelés (szántás) hiánya.
❯❯ A teljes alávágás hiánya a csökkentett talaj-

művelés következtében.

Alapvető szabályok a mezei aszat 
elterjedésének megelőzésére

❯❯ A gabonafélék arányának korlátozása a vetés-
forgóban (maximum 50%). 

❯❯ Gyökérzöldségek beillesztése a vetésforgó-
ba, illetve a kapás kultúrák sorközművelése.

❯❯ A nem megfelelően kelt zöldtrágya ill. takaró-
növények azonnali beszántása és újravetése.

❯❯ A nitrogén alsóbb talajrétegekbe tör ténő 
lemosódásának megelőzése takarónövények/
zöldtrágyanövények termesztésével, illetve jól 
megerősödő őszi vetésű kultúrnövényekkel.  
A nem megfelelően kelt állomány beszántása, 
és helyette fekete ugar alkalmazása.

❯❯ Őszi vetésű kultúrnövények helyett tavaszi 
vetésűek termesztése. A tavaszi mélyebb 
talajművelés jelentős mértékben károsítja az 
aszatot.

A tartalék tápanyagok éves ciklusa az aszat gyökerében: A védekezési tevékenységek időzítése

Az aszat bolygatást követő regenerálódása 
a gyökerekben található tartalék tápanyagok 
mennyiségétől függ. Minél több a tartalék 
tápanyag, annál gyorsabb az újrahajtás.

Az aszat gyökereiben található tartalék 
tápanyagok mennyisége évszakonként vál-
tozik, legalacsonyabb értékét tavasszal, a 
hajtásnövekedés megindulását követően éri 
el. Mihelyt elegendő lombtömeget fejleszt, 
az asszimilációnak köszönhetően az aszat 
gyökereiben található tartalék tápanyagok 
mennyisége újból helyreáll a normális szint-

re. Kedvező időjárás és gyors fejlődés ese-
tén a virágzáshoz és maghozáshoz szüksé-
ges tartalék tápanyagok már júniusban/júli-
usban, de legkésőbb a nyár végére (augusz-
tusra/szeptemberre) rendelkezésre állnak.

Amennyiben a fejlődés zavartalan, ele-
gendő tartalék tápanyagot sikerül felhal-
mozni az átteleléshez és a tavasszal törté-
nő újbóli hajtásnövekedéshez.

A gyökerek április elején tapasztalható 
alacsony tartaléktápanyag-szintjét érde-
mes kihasználni a gyomszabályozás során. 

Az aszat ebben az időszakban a legérzéke-
nyebb a zavarásra.
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Az aszat fejlődése három lépésben az első megjelenéstől a súlyos 
aszatfertőzésig

1. lépés: Első megjelenés magkelésből 
vagy gyökérdarabokról

Magvakkal:
❯❯ A magvakkal történő terjedés főként 

ugarterületeken figyelhető meg.
❯❯ Terjedhet trágyával, szalmával, vagy 

nem megfelelően fertőtlenített kom-
poszttal is.

❯❯ A magvak késő tavasszal csíráznak 
májustól júniusig. Az optimális csírá-
zási hőmérséklet 20-30°C.

❯❯ A magról kelt növények először tőle-
vélrózsát hoznak, és általában csak a 
következő évben virágoznak.

❯❯ Az első 6 hétben (kb. a 10 cm-es 
magasság eléréséig) vontatottan fej-
lődnek. Ebben az időszakban érzé-
kenyek az árnyékolásra, a szárazság-
ra, az egyéb növények okozta elnyo-
másra, a gombafertőzésekre, illetve 
a talajborításra.

❯❯ A magról kelt fiatal növények erő-
sen függenek a feltalaj vízellátásától 
(mikro-domborzat, magas talajvíz-
szint, jó víztartó képességű talajok).

Gyökérdarabokkal:
❯❯ Az aszat gyakran gyökérdarabok 

(tarackok) formájában jut el új terü-
letekre, talajművelő gépekre, illetve 
a traktorok kerekeire tapadva.

❯❯ Már az egészen kicsi gyökérdarabok 
(< 5 mm) is képesek kihajtani, habár 
2,5 cm-es hosszúság szükséges a 
teljes növénnyé történő fejlődéshez.

A magvakkal történő terjedés csak másodlagos.

2. lépés: A gyökerek hosszanti és 
haránt irányú növekedése, az első 
virágzó szárak megjelenése

❯❯ Megtelepedése után az aszat gyor-
san nagy tömegű és bonyolult gyö-
kérrendszert növeszt függőlegesen 
és vízszintesen egyaránt. A függő-
leges gyökerek akár több mint 3 m 
mélyre is lehatolhatnak a talajban.

❯❯ A gyökerek, illetve a hajtások sérü-
lése (pl. a talajművelés következté-
ben) másodlagos gyökérnövekedés-
hez és gyökérrügyek kialakulásához 
vezet. Az eredmény további hajtás-
növekedés a gyökérrügyekből.

❯❯ A vízszintes irányban terjedő tarack-
búza rizómáival szemben az aszat 
olyan gyökerekkel szövi át a talajt, 
melyek képesek bárhol gyökérrügye-
ket létrehozni, és évente akár 2-12 
métert is nőhetnek. A másodlagos 
gyökereken méterenként akár 16 
gyökérrügy is lehet.

❯❯ A vízszintes másodlagos gyökerek 
általában 20-30 cm-es mélységben 
futnak a talajban.

Gyökérsarj:  A tarack tápanyagokat raktároz és lehe-
tővé teszi a gyors újrahajtást.

3. lépés: Kolóniák kialakulása

❯❯ Legkésőbb a harmadik évben szá-
mos főhajtás nő ki a másodlagos 
gyökerekből. A jellegzetes „aszatfolt” 
(számos virágzó hajtás csoportja) a 
nyári hónapokban jelenik meg.

❯❯ A területi adottságok és a környeze-
ti feltételek függvényében egy-egy 
növény 5.000-40.000 darab kaszat-
termést hozhat, melyek akár 20 
évig is életképesek maradhatnak a  
talajban.

❯❯ A legtöbb termés mélyen ül a virág-
zatban, és csak lazán kapcsolódik a 
repítőkészülékhez (a bóbitához). Ez 
az oka annak, hogy a nagy tömeg-
ben repülő virágalkotók (bóbita-
szálak) a legtöbb esetben mag nél-
küliek.

❯❯ A nehéz terméseket szállító bóbiták 
általában már az anyanövény köze-
lében a földre hullnak. A bóbitához 
erősen kapcsolódó termések akár 
100 méterre is eljuthatnak.

❯❯ A termések legnagyobb részét a 
rovarok vagy a madarak fogyasztják 
el. Ennek ellenére a maggal történő 
terjedés jelentőségét az új területek 
meghódításában nem szabad alábe-
csülni.

A mezei aszatnak csupán kettő, maximum öt évre 
van szüksége az első megjelenéstől számítva a 

széleskörű, foltszerű elterjedésig.

➧ ➧
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1. Az aszat megtelepedésének 
megelőzése

A mezei aszat ellenőrizetlen terjedését minden 
lehetséges módszerrel meg kell előzni. A kez-
deti fejlődési fázisokban (csíranövény) a talaj-
művelési beavatkozások nagyon hatékonyak 
a magról kelt növények ellen. Az „aszatfoltok” 
létrejötte után hatékony mechanikai gyomsza-
bályozás már nem lehetséges, mivel ilyenkor 
a növény mélyre hatoló kiterjedt gyökérrend-
szerrel, illetve a gyökerekben jelentős mennyi-
ségű tartalék tápanyaggal rendelkezik.

A mezei aszat megtelepedését a fényért, tápanya-
gokért és vízért történő erős versengés kialakítá-
sával lehet a leghatékonyabban megelőzni. Ehhez 
a kiegyensúlyozott vetésforgók, a vízáteresztő tala-
jok, a sűrű növényállományok, valamint a takar-
mányozási célú gyakori kaszálások tudják megte-
remteni a legkedvezőbb feltételeket. Mindeközben 
a táblák széléről, illetve a műveletlen területekről 
gyökérsarjakkal és magvakkal történő betelepü-
lést, továbbá a gyökérdarabok behurcolását meg 
kell előzni.

Az elsősorban május és június között,mag-
ról kelt növények hathetes korukig érzékenyek a 

Az aszat visszaszorítása három lépésben

mechanikai bolygatásra (pl. kapálás) és a korán 
fejlődésnek indult őszi kultúrnövények árnyékoló 
hatására.

Ellentétben a magról keléssel, a gyökérdara-
bokból kifejlődött – maximum 10 cm-es hajtás-
hosszúsággal rendelkező – egyedeket csupán 
gyengítik az ismételt talajművelési beavatkozások.

Az alábbi beavatkozások bizonyultak 
hatékonynak:
❯❯ Április eleje és közepe között talajművelési tevé-

kenységek tervezése a vetésforgóba, például a 
borsó vetése előtt, illetve a burgonya ültetését 
megelőzően. Így a talajbolygatás a mezei aszat 
fejlődését hosszú időre visszaveti. A telet köve-
tően újra kihajtó növények így nem tudják újból 
feltölteni a gyökereik tél során megcsappant tar-
taléktápanyag-raktárait, illetve csak minimálisan 
képesek pótolni a veszteségeiket.

❯❯ Ne termesszünk gyenge versenyképességű 
kultúrnövényeket két évnél hosszabb ideig egy-
más után (lásd a táblázatot a lap alján).

❯❯ Gyenge versenyképességű kultúrnövények 
után, sűrített vetést alkalmazva olyan növényt 
termesszünk, amely gyorsan sűrű, magas állo-
mányt alakít ki (korai lomb-záródás), mint pél-
dául a lucerna, herefélék, a rozs vagy a tönköly 
őszi búza helyett. A kalászosok közül részesít-
sük előnyben azokat, amelyek az alacsonyabb 
tápanyagtartalmú talajokon is magasra nőnek.

❯❯ Az első forgatásos talajművelést megelőző-
en végezzünk tarlóhántást az újonnan sarjadó 
aszatok, illetve az idősebb növényekből álló – 
még mindig zöld – tarló megnyitása, valamint 
a gyökerek tartalék tápanyagainak kimerítése 
céljából (a részleteket lásd a 6. oldalon).

❯❯ A talajtömörödést meg kell előzni. A tömörödött 
talajokat és az eketalp-rétegeket a problémás 
szintnél legalább 5 cm-rel mélyebben lazítani 
szükséges. A talajművelést csak száraz talajál-
lapotnál végezzük, sohasem olyankor, amikor 
a talaj erősen nyirkos vagy vízzel telített. Minél 
kötöttebb egy talaj, annál naqyobb jelentősége 
van a helyes időzítésnek. A beavatkozás hatásá-
nak fenntartása érdekében a lazítást követően 
mélyen gyökerező és gyorsan növő zöldtrá-
gyanövényt (pl. takarmányretket) vagy kultúrnö-
vényt (pl. lucernát, napraforgót) vessünk.

❯❯ Kaszáljuk, vagy vágjuk le az aszat virágzatokat 
a táblaszegélyeken és a környező területeken 
még a maghozás előtt.

A fejlődésük első néhány hetében a magról kelt egyedek hatékonyan visszaszoríthatóak mechani-
kai módszerekkel, például kapálással

Egyes szántóföldi növények mezei aszattal szembeni 
versenyképessége

Gyenge versenyképességű: Erős versenyképességű

❯❯ Cukor- és takarmányrépa, cékla
❯❯ Szójabab, csillagfürtök, szemes borsó
❯❯ Sörárpa, rövidszárú búzák
❯❯ Sárgarépa, hagymák
❯❯ Len, hajdina

❯❯ Lucerna, füveshere
❯❯ Őszi lóbab, takarmányborsó
❯❯ Tönköly, rozs, tritikálé és hosszúszárú 
búzák, zab

❯❯ Burgonya
❯❯ Kukorica, napraforgó, repce*

*közepes versenyképesség (lassú a kezdeti fejlődés)
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2. Növények egyedi eltávolítása 
és az újrasarjadás megakadá-
lyozása

Ha egyes növények vagy kolóniák a művelt terüle-
ten kívül jelennek meg, a maghozást meg kell aka-
dályozni a növények levágásával vagy kihúzásával. 
Mivel ezek a beavatkozások nem befolyásolják a 
gyökerekben található tartalék tápanyagok mennyi-
ségét, így csak kényszermegoldásnak tekinthetőek.

A gyorsan növő és kaszálható takarmány- vagy 
zöldtrágya-keverékek termesztése gátolja az aszat 
terjedését.

Az alábbi beavatkozások bizonyultak 
hatékonynak:
❯❯ Minimális intézkedésként a virágzatokat eltávo-

líthatjuk a virágzás kezdetén. Ezt körülbelül 10 
nappal a virágrügyek pattanása után érdemes 
elvégezni. A virágzó szárat a lehető legmélyeb-
ben kell visszavágni. A fejezés lehetővé teszi a 
kórokozó gombák növényekbe történő bejutását.

❯❯ A fejezésnél jobb megoldás, ha kihúzzuk vagy 
lekaszáljuk az enyhén elfásodott föld feletti 
hajtásokat még a virágzás előtt. A kihúzásnak 
megvan az az előnye, hogy ilyenkor a gyökér 
részben sérül. Kötött talajokon könnyebb az 
aszatot kihúzni kiadós esőt követően.

❯❯ Az új hajtásokat az 5 cm-es méret elérése 
után újra el kell távolítani, még ugyanabban az 

évben, a tartalék tápanyagok újbóli felhalmozá-
sának megelőzése érdekében.

❯❯ Erőteljes növekedésű takarmány- vagy zöld-
trágya-keverékek vetése bevált módszer az 
aszat ellen. A vetőmagmennyiség megnövelése 
(a szokásos adag 1,5-2-szeresére) a növényál-
lomány gyorsabb kifejlődésével hatékonyabb 
gyomszabályozást tesz lehetővé. A keverékek 
általában erősebb versenyképességűnek bizo-
nyulnak, mint az egy fajt tartalmazó állomá-
nyok. A pillangósok nélkül termesztett takar-
mány- vagy zöldtrágya-keverékek szervestrá-
gya-igényesek.

❯❯ A gyenge versenyképességű kultúrnövények 
termesztését az aszattal erősen fertőzött táblá-
kon érdemes kerülni.

Az aszatot hatékonyan korlátozni képes zöldtrágya- és köztesnövények

Előnyök Megkötések Termesztési javaslatok (normál vetőmagmennyiség)

Rozsos bükköny 
keverék

❯❯ Takarmányként 
hasznosítható

❯❯ A borsót tartalmazó 
vetésforgókban bükköny 
nem használható

❯❯ Áttelel

❯❯ Vetés nyáron a szántást követően, silózás májusban; utóvetemény: 
kukorica

❯❯ Vetőmagmennyiség: 30-50 kg őszi bükköny és 50-80 kg rozs 
hektáronként

❯❯ Magas tarlót hagyva kaszálandó a bükköny újrahajtása érdekében.

Landsbergi 
keverék 
(pillangós 
fűkeverék)

❯❯ Intenzív gyö-
kérnövekedés a 
talajban

❯❯ Takarmányként 
hasznosítható

❯❯ Bármilyen vetésforgóban 
használható

❯❯ Áttelel
❯❯ Száraz területeken nem 
terjedt el

❯❯ Vetés augusztus végéig
❯❯ Vetőmagmennyiség: 25 kg szöszös bükköny, 20 kg olaszperje és 
15 kg bíborhere

❯❯ Magas tarlót hagyva kaszálandó a bükköny újrahajtása érdekében

Borsó-bükköny-
zab keverék

❯❯ Intenzív gyö-
kérnövekedés a 
talajban

❯❯ Takarmányként 
hasznosítható

❯❯ Intenzív gabona-vetés-
forgókban, illetve ahol 
borsó a főnövény, nem 
használható

❯❯ Vágás után nem hajt újra

❯❯ Vetés augusztus végéig, nem áttelelő.
❯❯ Vetőmagmennyiség: 80-110 kg takarmányborsó és 30-40 kg tava-
szi bükköny hektáronként, lehetséges kiegészítés: 60-80 kg zab

❯❯ Érdemes takarmányborsót használni szemes borsó helyett az erő-
teljesebb növekedés érdekében

Tavaszi bükköny-
takarmányretek-
olaszperje 
keverék

❯❯ Takarmányként 
hasznosítható

❯❯ Az olaszperje áttelelhet, 
és megnehezítheti a 
talajművelést.

❯❯ Vetés augusztus közepéig
❯❯ Vetőmagmennyiség: 40 kg tavaszi bükköny, 15 kg takarmányretek, 
10 kg olaszperje hektáronként

Takarmányretek ❯❯ Sűrű állomány
❯❯ Mélyen gyöke-
rező növény

❯❯ Takarmányként 
hasznosítható

❯❯ Enyhe teleken áttelelhet ❯❯ Vetés augusztus végéig
❯❯ Elviseli a szervestrágyázást
❯❯ Vetőmagmennyiség: a fajtától függően 20-30 kg hektáronként

Az újonnan megjelenő aszatok egyesével történő kihúzása ugyan költséges, de megakadályozza a 
gyökérrel történő továbbterjedést.
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3. Erősen fertőzött területeken intenzív mechanikai gyomszabályozás és 
fokozott zöldtömeg-termelés

Az egyetlen lehetőség, amely eddigi tapasztalatok 
szerint segít a súlyos aszatfertőzés megszüntetésé-
ben: az ismétlődő és célzott talajművelés és a sűrű 
állományt létrehozó, intenzíven művelt – és ideális 
esetben évelő – növények termesztésével együtte-
sen. Ez a megoldás a régebbi szakirodalom által is 
említett, úgynevezett „Johanni-ugar”-nak felel meg:

Az aszatot egy gyorsan záródó állományt kiala-
kító kultúrnövény után június végétől egészen 
augusztus elejéig kiéheztetjük, mivel ebben az 
időszakban kellene felhalmoznia azokat a tartalék 
tápanyagokat, amelyekre szüksége van az áttele-
léshez.

Tarlóhántás nyáron: Az aszat gyökérzetét megfelelő eszközzel egyre mélyebben szük-
séges elvágni

14–16 nap10–12 nap
5

15

5–10 cm 10–15 cm
15–20 cm

Módszer:
1. A gabonafélék betakarítását követően tarlóhán-

tást kell végezni 7-10 cm mélységben előhán-
tóval vagy szántóföldi kultivátorral (mely a teljes 
felületet átmetszi) a művelő elemek 10 cm-es 
átfedésével.

2. A kezdeti tarlóhántást követően 2-3 alkalom-
mal végezzünk szántóföldi kultivátorozást, mely 
során a munkamélységet fokozatosan növeljük.

Érdemes tudni:
❯❯ Ez a módszer csak erősen aszályos időszakban 

működik. Az ellenkező hatást – az aszat terjesz-
tését – érhetjük el vele, amennyiben a talaj-
nedvesség elegendő az újrahajtáshoz.

❯❯ Az egyes beavatkozások között eltelt időt úgy 
kell megválasztani, hogy az újrahajtott növé-
nyek közben ne nőjenek 10 cm-nél magasabb-
ra. Így a további tartaléktápanyag-raktározás 
megelőzhető.

❯❯ Ez a módszer köztesnövények termesztésével 
együtt alkalmazva a leghatékonyabb. Mihelyt a 
gyomnövény a talajművelést követően elszá-
radt, gyorsan növő, nagy zöldtömeget adó 
növényeket szükséges vetni. Alapszabály, hogy 
az erős versenyképességű köztesnövények ter-
mesztésére minden lehetséges alkalmat meg 
kell ragadni.

❯❯ Ez a módszer a tarackbúza, valamint a szulákfé-
lék gyomszabályozására is alkalmas.

Tarlóhántás előhántós ekével (Precilab). Csak a felső 10 cm-es réteget szántják. A mélység a 
mankókerék segítségével állítható. A mélyen gyökerező gyomnövényeket kettévágják, és a felszínre 

forgatják, ahol elszáradnak.

A szántóföldi kultivátor (mely a teljes felületet átvágja) hasonlóan hatékony eredményt ér el a 
mélyen gyökerező gyomnövények esetében, mint a tarlóhántó eke vagy az előhántós eke. Viszont 

az előhántós, illetve tarlóhántó ekével szemben nem forgatja a talajt.



9

Tarlóhántás után: Az aszat zavarása és visszaszorítása

Nyár Ősz TavaszTél

Korai termény
Őszi szántásKifagyó

takarónövény

Tavaszi szántásTarlóhántás
Áttelelő
takarónövény

Módszer:
1. A korán lekerülő kultúrnövények (mint például 

az őszi árpa) után kerül sor az aszat első boly-
gatására a tarlóhántás alkalmával (a részleteket 
lásd a 6. oldalon).

2. A tarlóhántást (a szántás nem megfelelő alter-
natíva, mivel a rizómák túlélik azt, és újrahajta-
nak) követően minél hamarabb megfelelő talaj-
takarást biztosító takarónövényt (például tava-
szi bükkönyt vagy takarmányretket) kell vetni, 
hogy a fényért való versengésben elnyomjuk az 
aszatot.

3. A takarónövény után a következő bolygatást az 
őszi vetésű kultúrnövény talaj-előkészítéséhez 
tartozó szántás, illetve tavaszi vetésű növények 
esetén a tavaszi mélyebb talajművelés jelenti.

Évelő takarmánynövények termesztése
Az állattartó gazdaságok számára különösen fontos 
az intenzíven művelt évelő takarmánynövény-ke-
verékek vetése, ami egyben a legbiztosabb meg-
oldás az aszat elleni védekezésre is. Ez a módszer 
a tartalékok kimerítését a versengés megteremté-
sén és a rendszeres kaszáláson keresztül éri el.

Érdemes tudni:
❯❯ Az aszat tartalékainak kimerítéséhez legalább 2 

évig (ideális esetben 3 évig) szükséges füves-
herét vagy füveslucernát termeszteni. A sűrű 
állománynak gyorsan záródnia kell. Minél jobb 
minőségű a talaj, annál tovább kell tartania a 
takarmánynövény termesztésének.

❯❯ Az aszat gyengítéséhez évente legalább három-
szori kaszálás szükséges a takarmánynövények 
esetében.

❯❯ A vágás idejének összhangban kell lennie a 
takarmánynövény-állomány, valamint az aszat 
fejlődési fázisaival is. Az aszat nem emelked-
het ki a kultúrnövény állományából, különben 
tartalék tápanyagokat halmozhat fel. A vágást 
a lehető legkésőbbre, a virágzás kezdetére kell 
időzíteni.

❯❯ A kiritkult takarmánynövény-állományt be 
kell szántani, és újra kell vetni, mivel az aszat 
kihasználja a fedetlen talajfelszínt.

Érdemes tudni:
❯❯ A tavaszi talajművelés (szántás) jobban gyengíti 

az aszatot, mint az ősszel végzett, mivel tavasz-
ra a gyökerek tartaléktápanyag-raktárai kimerül-
nek.

❯❯ Kevésbé kötött talajokon az őszi szántást érde-
mes elhagyni, és pl. őszi búza helyett inkább 
áttelelő köztesnövényt termeszteni, melyet 
tavasszal beszántunk a nitrogén-visszatartás 
elősegítésére.

Az évelő füveshere ugarok,  
a füveslucerna, valamint a tisz-

ta lucerna állományok mind 
kettős hatással rendelkeznek: 

egyrészt leárnyékolják az 
aszat hajtásait, másrészt pedig 

a mélyebb talajrétegekben 
is elvonják tőle a vizet és a 

tápanyagokat

Alternatíva állattartással nem foglalkozó gazdaságoknak

Kevés állatot tartó, illetve az állattartással nem foglalkozó gazdaságok mag-
hüvelyesek és gabonafélék keverékeit termeszthetik, melyeket erjesztett 
gabonaszilázsként (a teljes növényt tartalmazó, lóbabból és árpából, vagy 
borsóból és zabból álló szilázs) hasznosítanak, és a tejes érés idején vágnak 
le. A betakarítást követően 1-2 altalaj-lazításos alapművelés történik. A pél-
dául tavaszi bükkönyből és takarmányretekből álló energiakeverék (80 kg / 
20 kg) ezt követő vetése a terület teljes beárnyékolásával megakadályozza, 
hogy az újonnan kihajtott aszatnövények tartalék tápanyagokat raktároz-
hassanak el. Az őszi vetésű kultúrnövények talaj-előkészítése során végzett 
szántás az aszat végső tartalékait is kimeríti.
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Ne feledkezzünk meg az ugarterületek 
gyomszabályozásáról sem!

Az ugarterületek különösen 
kedvező feltételeket biztosíta-

nak az aszat fejlődéséhez.

Az ugarterületek, a táblaszegélyek, valamint a 
cserjések, víztestek és utak menti szegélyterületek 
különösen veszélyeztetettek a mezei aszat terje-
dését illetően, mivel csupán extenzíven, illetve 
egyáltalán nem művelik őket, és a talajukat soha 
sem szántják fel. Az ilyen területek védelmére 
különös hangsúlyt kell fektetni, hiszen itt a mezei 
aszat elleni talajművelési eljárások nem alkalmaz-
hatóak.

A gazdaságokon belül található természetközeli 
területek zavartalan fejlődését biztosítani kell, így 
értékes élőhelyet biztosítanak a madarak, rovarok, 
valamint a nyílt területek egyéb lakói számára. 
Ezért csak olyan beavatkozást szabad végrehajtani, 
amely feltétlenül indokolt.

Az alábbi beavatkozások bizonyultak 
hatékonynak:
1. Megfigyelés: Ellenőrizzük rendszeresen az 

ugar- és szegélyterületek, valamint az egyéb 
természetközeli élőhelyek aszatfertőzöttségét. 
Így lehetőség van időben cselekedni az aszat 
terjedésének megakadályozására. Nem csu-
pán a mezei aszat, hanem az egyéb problé-
más gyomnövények (például apró szulák, réti 
lórom, tarackbúza) is terjedhetnek, és problé-
mát okozhatnak a szomszédos vagy a fejlődő 
növényállományokban.

2. Gyökerestől történő eltávolítás, kivágás, 
kaszálás: Az ökológiai gazdálkodást folytatók 
az extenzíven művelt területeken a közvetlen 
beavatkozások közül csak a kitépést, a kivágást 
és a kaszálást alkalmazhatják. Ezek a módsze-
rek rendkívül munkaerő-igényesek. Folyamatos 
alkalmazásuk viszont sikerre vezet. Mivel ilyen 
esetekben nagyon magas az időráfordítás, 
ezért az ellenőrzések és a beavatkozások idő-
szükségletével mindig számolni kell a művelés 
alól kivont, természetközeli területek kezelésé-
nek tervezésénél.

3. Nagyméretű „aszatfoltokat ” tartalmazó 
területek helyreállítása: Amennyiben egy 
újonnan művelésbe vett területen már az első 
évben nagyméretű „aszatfoltok” jelennek meg, 
akkor valószínűleg már korábban is jelen voltak 
idősebb aszatállományok, melyeket csak nagy 
költségek árán lehet kezelni. Az erősen fertő-
zött területeket újra be kell vonni a vetésforgó-
ba, és lehetőleg évelő pillangós termesztésével 
szükséges visszaszorítani a gyomfertőzést.

4. A visszatelepülés megakadályozása: Az aszat 
visszatelepülésének megelőzése érdekében a 
magról újonnan kelt növényeket és az újrasarja-
dó gyökérrészeket időben kezelni kell, különö-
sen a helyreállított területeken.
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ÖMKi

Küldetésünk
Az ÖMKi olyan kutatási és innovációs feladatokon dolgozik, me-
lyek a gyakorlatban is alkalmazható eredmények révén biztosítják 
az ökológiai gazdálkodás és élelmiszertermelés magyarországi 
továbbfejlődését és hosszú távú versenyképességét. Hatékony, a 
kutatást és a gyakorlati gazdálkodást összekapcsoló hálózat meg-
teremtésére törekszünk. Az ÖMKi alapelvei a hitelesség, a terme-
lőkkel és a feldolgozókkal szoros együttműködésben végzett in-
nováció, a gyakorlat-orientált kutatás és a hatékony ismeretátadás.

Részvételi on-farm kutatási hálózat
Az ÖMKi 2012 óta működteti egyedülálló üzemi kísérleti rend-
szerét, az úgynevezett on-farm kutatási hálózatot. Az ökológiai 
gazdaságok aktív részvételén alapuló együttműködés hatékonyan 
kapcsolja össze a kutatást a fenntartható gazdálkodási gyakorlattal, 
melynek sikerét a szereplők közötti érdemi párbeszéd és szakmai 
hozzáértés alapozza meg. Az ÖMKi on-farm hálózat 2017-ben 
elnyerte a 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár 
(OMÉK) Agrárfejlesztési Díját.

On-farm kutatási témáink, több mint 100 helyszínen
 y Búza fajták tesztelése ökológiai gazdálkodásban 
 y Pelyvás gabona (tönke, alakor és tönköly) tájfajták és új öko 

nemesítésű fajták tesztelése 
 y Szója fajták és termesztéstechnológiai variációk vizsgálata 
 y Talajoltó mikrobiológiai kezelések hatásának vizsgálata bur-

gonya tesztnövényen 
 y Természetes savakra alapozott varroa atka elleni ökológiai 

méhegészségügyi módszerek alkalmazása és továbbfejlesz-
tése 

 y Szőlősorköz gyepesítésre alkalmas sokfajú magkeverékek 
fejlesztése és vizsgálata a gyomelnyomó képesség és a 
talaj nedvességre gyakorolt hatás szempontjából 

A 2017. évi on-farm hálózat térképe. A narancssárga jelölők a méhészeti, a zöld a 
szőlősorköz, a barna a szója, a kék a burgonya, a citromsárga a gabona kísérleti 

helyszíneket mutatják. 

Személyre szabott szolgáltatások
Tudományos és ismeretterjesztő kiadványokkal fejlesztjük az 
ökológiai gazdálkodás hazai gyakorlatát és fokozzuk a bio ágazat 
szereplőinek eredményességét. Ökológiai szaktanácsadásunkkal 
közvetlenül támogatjuk a gazdálkodókat, míg megbízásos kuta-
tásainkkal a fenntarthatóság iránt elkötelezett cégeknek segítünk 
megtervezni és végrehajtani kutatási-innovációs céljaikat. Fenn-
tarthatósági értékelésekkel (SMART) pedig mezőgazdasági üze-
meket és élelmiszeripari vállalatokat támogatunk környezeti, társa-
dalmi és gazdasági teljesítményük növelésében.

Ismeretmegosztás és szakpolitikai szerepvállalás
A hiteles és pontos kommunikáció elengedhetetlen a kutatási ered-
mények elterjesztéséhez, gyakorlatba való átültetéséhez. Az ágaza-
ton belüli információáramlást segítjük elő szakmai konferenciákkal, 
képzésekkel, műhelytalálkozókkal, ahol konkrét termesztéstechno-
lógiai kérdések mellett szakmapolitikai és érdekképviseleti témá-
kat is reflektorfénybe helyezünk. Célunk, hogy az ökológiai mező-
gazdaságnak és a fenntartható élelmiszertermelésnek a lehető 
legszélesebb szakmai és társadalmi figyelmet biztosítsuk. Prioritá-
sunk a gazdatársadalom és a nyilvánosság tényszerű tájékoztatása 
és megnyerése a környezettudatosság, a fenntartható élelmiszer-
termelés és fogyasztás, valamint a természettel való törődés érde-
kében. Tényleges változásokat igyekszünk elérni a döntéshozókkal 
folytatott párbeszéddel, és az öko ágazat érdemi képviseletével 
különböző szakmai és döntés-előkészítő fórumokon.

„Az ökológiai gazdálkodás hazai helyzete – hol tartunk a fenntarthatóság felé 
vezető úton?” című konferenciánk (2017. február 2., Gödöllő)
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