A gyomnövényről másképpen
Rodics Lószló ozzol o szóndétkol fogoólo

.l

idén idnuór

nek a kisujiában több

ekejével oz Eulópol Gwmkulctó Tőrsoróg (Euroqeon
w.ed Releorcl Society, EWRS) elnóki tzékéto kétév.t

tudás, ismeÍet van

ciklusto' hogy negújíso'fobírlyonbbó

fejében.
Hogy ne csak a lsve-

A tórlo'óg l97s.;i.

teg. o

tórso'ólg

m.golokuláro ólo'
í/]gymond bclcszajfuijh oz EU biirckrutikl's Íoryonotoibo,
neÍn vóh m.ghotólozó
oz unió életében'
'zéfreretaé
Pedig o ted)l.\ominek gozdójo kfuón |'nni, iíenaok fonlo' oz .urópoi gozdólkodók szómóru'

tevékén}'.ég€t

Á'. európai lirsaság |öVóle
ünnepli megalakulása 40'

évíordulóját. Nyilott szervezel
Íól lévénszó, bárki csatlakoz'

hat hozzájuk, aki .kótódit

a

gyomkutatáshoz. lgy tagjai
között megtalálhatók állami,

keÍoskedelmi, egyetemi és Íüg.

getlen, civil szeÍvezetek egy.

aíánt, minda.ok, amelYek a
gyomlutalás és a technológia
sokszínú lerületén dolgoznak'

A társaság legismertebb, már-

már

i

gyelt tevékenysége a

Weed Besearch címúÍolyóirat,
az EWBS hivatalos lapiának
kiadása, amelynok kettesnél
nagyobb impah fuktora van.
Magának a sz€ruezetnek 14
szekciója Van, amelyek munka_

csoponokkénl múködnek és

egy tudományos tanács fogja
óssze a tevékenységÜket'
Radics László éu1iledek őÍa
vesz részt a társaság munkájá_
ban, így a szeNezet tevékeny_
ségénekgyenge ponljaat is jól
ismeri. Ezek kózé sorolja pél_
dáulaz EU döntéshozó szeíve_

építki az Európai UnióVal és

szervezeleivel, hogy aktíVan
Íésztvesznek az új kutatási
pÍogramokban, illetve hogy
fiatalitani kívánja a lársaság
Ve2etésél'

fu is cél, hogy lelel felé
nyisson a nársaság, így a taglél
szám tovább növelhetó' Fontos
volna, ha a2 oÍosz, a lengyel, az

öÍmény és az ukrán kutalók is

bekapcsolódnának a társa$íg
munkájába, meí bóVen akad
még kutatnivaló a gyomnöVények terijletén' Ahogy a pro_

fesszor fogalmaz, itl még isme_
rik a gyomnöVényeket, tudiák,
hogy miis az a gyom. A nyugati, Íeilen agláNilágban ma máÍ
csupán aíla koncentrálnak,

hogy gyommenles teÍülelen
lörténiék a gazdálkodás, e2é(
már alig ismenek a légi gyom_

nóvények.

A

magyar kutatók'

nál- szerencsére más a

helY_

2et. lsmét az elnókól idéz2Ük|
,,A magyar gyomkulatók zömé_

a

yom n övé nye kró l,
mint a nylgaleuÍópai
g

kollégák

góbe beszéÜünt:

a
gyom_
n ö v é n y-sz e m lé lel
jelentósen eltáVolo_
dott a múlt századbn

nyugat€ulópai

még éló, a termeszeti
loÍvenyeket is szem
elótt tanó gondollo_

dástól'"

A professzor ma is

J

t
:

*

I

ugy laí]a' hogy a Radi.J Lárzlő o gyonokEúfu nij',rj'ry!*'
qYomok pozitiv növé.
nyek, amelyekel nem csak irtatételi lüszób alatt tell tartani.
ni kell' ldehaza országos civil de azon tÚl hadd világoz2ék
mozqalom tevékenykedik

a

gyomirtás érdekében, de nem
léptünk olóbbÍe' A helyzetel

Úgy lehet iellemezni, hogy

dinamikus helYben járás Íolyik,
mondta a2 elnök.
számos országban már

nem is használják a
"gyom'
kifejezést, leginkább társnö_
vényként határoz2ák meg az
ilyen nöVényelet' A gyomnö'

vények kezelésélea MagYar

Gyomkutató TáBaságnak rég_
óta kidolgozon stlatégiáia van,
ám a kormánYzati szeNek nem
vesznek tudomást róla'
A gyom- vagy inkább
nevezzük mi is így óket - táÍs_
nóvénYek kiirtása nem lehet
cél. A társnóvényeket egy kár

-

s2áz virág, hangsúIyozta az
elnók' Ha ugyanis elvégzÜnk
egy kóltségszámítást, kided|'
hogY a gyom_, avagy társnö'
vények nullára redukálásának
költsógeit

a termés nem kom_

penzálja, legfeljebb kUltÚl_
savatagot sikerúl létrehozni,
ami nem lehet célja az emberi_

ségnek' A2onkívúl a gyomok
számos hasznos dolog részesei is. hiszan a teáhól az átelékig minden célra fe|használha-

tók' Ráadásul, elég sok intelli_
gens embernek 3d megélhe_

tést. A gyominás nem arról

szól, hogy |ocsoljÚnk kikét liteÍ

gyominó szen a szánlóíóldre,
hanem arról, hogy a megeló_
zéstól kezdve milyen további
lépéseketkell tennünk annak

érdelében,hogy

zeteivel ápolt kapcsolalok
gyengeségét, amire jó példa,

a

kártételi

kúszóböt ne haladia meg a

tálsnövénYek elófordUlása,

hogy a növénwédó szerekról
szóló legutóbbi Íendelet meg"

mondta Radics László'
fu EWRs_nek nem tózsdézésból kell a pénÍelóteremte'
nie' mikéntezt ma teszi, hanem
a2 eulópai kutatásokban kelle.
ne lészt vennie' Annál is
inkább, mert naqYon sok kuta_

alkotásáía s.inte semmiféle
Íáhatásuk nem volt. A tiársaság
Úgy múkódik, minl egy köVér

poícsin, a rciwe nószó növény,

vagyis úgy temékenyítette

lási téma gyako atilag a fól'

meg magát, hogy ki sem nYílt
a Virágia' A tiársaságnak csak
egYéna kapcsolatai vannak,

dön hever, amiket - i96a, némi
küzdelemmel, de- beemelhet'
nének az unió kutatási vérle_
ringésébe, mondta végezetül
az elnók'

intézményeseknincsenek.

Nem csoda hát, hogy az

elnök aa a célt túzte ki, hogy
széles körú kapcsolatlendszert
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