
Talajvédő – környezetkímélő talajművelés 

 

Napjainkban a művelés hasznossága azáltal, hogy talaj- és környezetvédelmi szempontokat is 

figyelembe vesz, jelentősen felértékelődik. Cél a kedvezőtlen talajtulajdonságok enyhítése, a 

fizikai-biológiai kondíció, az elővetemény-hatás javítása, a termesztési beavatkozások – 

trágyázás, öntözés, növényvédelem – hatékonyságának elősegítése. Ennek érdekében már a 

20. század utolsó harmadában többféle eljárás is napvilágot látott, megindult elterjedésük a 

fejlett növénytermesztést folytató országokban szerte a világon. 

 

A talajvédő és –kímélő műveléssel kapcsolatos teendők: 

 A káros talajtömörödés kialakulásának – a felszínen, vagy bárhol a művelt 

rétegben – és súlyosbodásának megelőzése: 

 A tömör talajállapot enyhítése lazítással, a kedvezően lazult talajállapot 

megőrzése hosszú ideig (a gumiabroncsok fajlagos talajnyomásának 

csökkentése, talajkímélő járószerkezetek, nedves talajra kevésbé érzékeny 

eszközök használata). 

 a művelés energiaigényének csökkentése: 

A talajállapot javítása, a művelési hibák és környezeti károk megelőzése révén 

történhet. Az energiaigény csökkentésének céljai: 

- a talaj biológiai tevékenységének szabályozása, 

- a talaj szervesanyag mérlegének javítása, 

- a gilisztatevékenység előmozdítása a talajban, 

- a talaj takarásával a nedvességveszteség csökkentése és a beéredés 

előmozdítása, 

- a talajlazító növények, köztes védőnövények termesztése, 

- a növényi sorrend biológiai lehetőségeinek kihasználása. 

 a talajszerkezet elporosodásának megelőzése, az elporosodás enyhítése: 

A talajok elporosodásához a szerkezetrontó és szervesanyag-fogyasztó 

művelés jelentősen hozzájárul. A védekezés módszereinek kidolgozásában 

nagy segítség, hogy a kár súlyosbodása hosszabb idő alatt következik be. A 

talajszerkezet- és szervesanyag-kímélő művelés folyamatos alkalmazása esetén 

ez a káros folyamat megállítható. Okszerű szervesanyag-gazdálkodás esetén 

javítható a vízálló morzsák aránya és a talaj hordképessége. A talajok 

elporosodásának megelőzése és enyhítése érdekében meg kell előzni a 

tömörödést, a talaj kiszáradását. A száraz talajokat kíméletesen érdemes 

lazítani és porhanyítani, kerülni kell a felesleges bolygatást és levegőztetést. 

Nedves talajon nem tanácsos a járás és művelés. 

 a talaj takarása, ésszerű szerves anyag- és tarlómaradvány gazdálkodás: 

Talajtakarás (mulcshagyás) a szántóföldön kórokozóktól mentes 

tarlómaradványokkal lehetséges. 

A mulcshagyás haszna: 

- a nedvességvesztés csökkentése, 

- a talaj kedvező biológiai tevékenységének előmozdítása és fenntartása,  

- a művelhetőség javítása, a durvább beavatkozások elkerülhetősége. 

A takart talaj védve van a nyári heves záporok csapó, eliszapoló hatásától, a 

kiszáradástól, a kiszáradással összefüggő kérgesedéstől, cserepesedéstől és 

porosodástól. A takarással nyirkosan tartott talaj a szerkezet javulásában is 

hasznos földigiliszták kedvező életterévé válik. 



A szervesanyag-gazdálkodás célja: 

- a talaj vízgazdálkodásának javítása, 

- a tömörödés és porosodás kialakulásának megelőzése, enyhítése. 

A szerves trágyák (istálló-, szalma-, vagy zöldtrágya) a talajba keverve lazító 

hatásúak, növelik a levegőzöttséget és a víznyelést. A szerves anyagok szerepe 

a vízálló szerkezet kialakulásában is jelentős azáltal, hogy energia- és 

tápanyagforrást szolgáltatnak a mikrobiológiai folyamatokhoz, elősegítik a 

morzsák felületét összetartó baktériumhártyák és gombafonadékok képződését. 

A szervesanyag kímélés eredménye a talaj javuló szerkezete, a szerkezet 

tartóssága, vízállósága és vízmegtartása, az agronómiai szerkezeten belül 

nagyobb részt foglal el a morzsa, kisebbet a por és a rög aránya. 

 okszerű talajnedvesség gazdálkodás (jó vízbefogadás, kis vízveszteség): 

A talajok vízbefogadó képességének javítására, megtartására, illetve a talajban 

lévő víz hasznosulásának elősegítésére és a veszteségek csökkentésére irányul. 

A csapadékvíz talajba jutását a gyökérzóna mélységéig kellően lazult állapot 

segíti elő. Lényeges, hogy vízzáró tömör réteg ne alakuljon ki a művelt és a 

nem bolygatott réteg határán. Szántóföldön a talajban lévő nedvesség 

vesztesége a felszín takarásával (tarlómaradványokkal alapművelésig, vetésig), 

ésszerűen kis felület kiképzésével, megfelelő tömörítéssel mérsékelhető. A 

talaj kíméletes bolygatása (lazítás, porhanyítás, tömörítés) révén csökken a 

párologtató felület nagysága. Előnyt élvezhet a forgatás nélküli, a talajt inkább 

porhanyító, mint rögösítő alapművelés és a felszín tömörítése. A vízveszteség 

csökkentésére alkalmasak a különböző, a hagyományostól eltérő művelési 

formák, pl.: sávos művelés, direktvetés). 

A talaj nedvességtartalmának megőrzése, a nedvességvesztés csökkentése 

nagyban hozzájárul a talaj kedvező biológiai állapotba hozásához (beéredés, a 

tarlómaradványok feltáródásának előmozdítása), a művelhetőség javításához, 

ezáltal a mechanikai károk és az energiaigény csökkentéséhez. 

Mindezek mellett a mély bolygatás, a nagy felszín- és felületnövekedés 

nedvességvesztesége hőségnapokon nagy, emiatt jó magágy kialakítása 

bizonytalan őszi vetésű növények alá. A sekélyebb talajbolygatás a felszín 

lezárásával kombinálva előnyösebb, de a nedvességveszteség még így is 

számottevő. Legkisebb a veszteség a sekélyen bolygatott, lezárt és legalább 30 

%-ban takart felszín esetében. 

 

A talajvédő és környezetkímélő talajművelési rendszerek közé a következők sorolhatók: 

 Középmélylazításos rendszer: 

A mélyebb talajrétegek állapotának javítására, a művelési hiba és a környezeti kár 

enyhítésére alkalmazható. Gazdasági haszna a tömör állapot megszüntetéséből 

adódóan a növénytermesztés biztonságának javítása, az aszályhatással összefüggő 

mennyiségi és minőségi veszteségek csökkentése. A rendszer első eleme a sekély, 

mulcshagyó, a nedvességvesztést csökkentő tarlóhántás. Így a talaj száraz idényben 

sem szárad ki, és a lazítás a tervezett mélységig elvégezhető. Elmunkáló elemmel 

kombinált lazító használatakor kisebb lesz a talaj vízvesztesége.  

 Kultivátoros rendszer: 

A rendszer agronómiai és közvetett ökonómiai haszna a talajszerkezet kímélése, 

amely akkor használható ki teljesen, ha a gyökérzóna állapota nem tömörödött. 

Lényeges elem a mulcshagyás (tarlóhántás, alapművelés), amely a talaj 

kiszáradásának megelőzését, művelhetőségének javulását segíti elő. A lazítást 

követő évben a kedvező állapot fenntartására alkalmas. A modern kultivátorok 



kapasorai elé, mögé vagy közé porhanyító, keverő elemek vannak építve (egyengető, 

ásóborona, hengerborona, síktárcsa, keverőtárcsa, borítótárcsa, lezáró-tömörítő). A 

kultivátoros rendszer előnye, hogy a menetszám függetleníthető a talaj 

nedvességtartalmától. A mulcshagyó, nedvességveszteség csökkentő művelés 

jelentősége száraz és nyirkos talajon nagyobb. A szerkezet károsodása nedves – még 

művelhető – talajon is biztonságosan megelőzhető. 

 Tárcsás rendszer: 

Alkalmazási kockázata a talaj állapotához (gyökérzóna tömörsége, 

nedvességtartalom) való alkalmazkodással csökkenthető. A kímélő művelési 

rendszerben a tárcsa funkciója a tarlóhántás és az alapművelés, mindkét esetben 

elmunkálással kombinálva. A síklapú tárcsás porhanyítók talajszerkezet kímélése 

megközelíti a kultivátorokét. A hagyományos, gömbsüveg lapú tárcsák a porosítás 

miatt nem felelnek meg a szerkezetkímélés elvárásainak. A tárcsázással egy 

menetben henger alkalmazása a tárcsázott terület lezárására mindenképpen ajánlott. 

 Ésszerűsített szántásos rendszerek: 

Ezen rendszerek célja a gazdálkodók által kedvelt eljárás, a szántás megtartása, a 

jellemző hibák megelőzése, a termesztési és környezeti kockázatok csökkentése. A 

szántás nem fokozhatja az eróziót, a deflációt, a talaj tömörödését, rögösödését és 

porosodását. A szén-dioxid kibocsátás, a szervesanyag-csökkenés, a földigiliszták 

életterének bolygatása a szántásos rendszerekben is szabályozható. A szántásos 

művelési rendszer ésszerűsíthető, ha csökken a gyakoriság, a forgatással kapcsolatos 

kár, az idejével összefüggő kockázat, a szántás és a vetés közötti folyamatok száma 

a minőség romlása nélkül, és az összes menetszám. A szántással egyidejűleg 

napjainkban már megoldott a szántáselmunkálás elvégzése is, így csökkenthető a 

menetszám és a talaj vízvesztése is. 

 

A talaj- és környezetkímélő művelési eljárások mellett mindenképpen meg kell említeni a 

legkevesebb költséggel járó, mégis hatékony agrotechnikai elemet, az ésszerű, szakmailag 

átgondolt vetésváltást. Még mielőtt a talajainkat a fent említett technológiák valamelyikével 

művelni kezdjük, érdemes átgondolnunk a termeszteni kívánt növényfajaink körét, azok 

egymásutániságát egyazon területen. Erre szolgálnak bizonyítékul a Debreceni Egyetemen 

folyó kutatások. A 30 éves tartamkísérlet eredményei azt igazolják, hogy talajaink 

vízgazdálkodását pozitív és negatív irányban egyaránt befolyásolni tudjuk azáltal, hogy 

milyen vízfogyasztású növényeket termesztünk az egymás után következő években, egy adott 

táblán. Trikultúrás vetésváltásban termesztett borsó-őszi búza-kukorica növények esetében 

tudományosan bizonyított a borsó után következő búza terméstöbblete, viszont az is, hogy az 

őszi búzát követően a kukorica termésmennyisége elmarad a bikultúrában (őszi búza-

kukorica) termesztett kukorica termésmennyiségétől. Ez a növények vízfogyasztásával 

hozható kapcsolatba. 

 

A művelési rendszerek kiválasztásakor fő szempont legyen, hogy a növény nem a 

menetszámra, hanem a kedvező talajállapotra igényes, amely kímélő műveléssel, kisebb 

költséggel, környezetkárosítás nélkül, nagyobb biztonsággal érhető el. 

 

 

Köszönetnyilvánítás: A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai 

Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú 

„Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító 

rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei 

között valósul meg. 



A kutatáshoz az infrastruktúra támogatásával a DEAGTC MÉK Növénytudományi Intézet 

járult hozzá. 
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