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12. Lecke 

 

Agrotechnikai erózióvédelem 



Az erózióval érintett területek 



Az erózió mérséklése a lejtés mértékéhez 

igazított művelési ág választással 

• Szántó:    1-5% = sík  

     5-12% = enyhe lejtő 

• Szőlő-gyümölcs:  12-17% teraszolás nélkül 

          17-25% teraszolással 

• Erdő:  

o  ártéri erdő   0% 

o  dombvidéki erdő 0-30% 

 



Szántóföldi művelésre való alkalmasság 

Nem szántó 

Legalkalmasabb 

Kevésbé  

Legkevésbé 

Forrás: Varga Csaba Vízgazdálkodási ismeretek 



Táblásítás az erózióvédelem eszközeként 

• Szintvonallal párhuzamos hosszanti oldal, 
amely egyben a művelési irányt is jelenti 

• Téglalap alak (paralelogramma és trapéz is 
lehet 60°-nál nem hegyesebb szögekkel) 

• Homogén talaj 

• A jó tábla egésze azonos kitettségű 

• A jó tábla egyenletes esésű 

• A nagy táblaméret nem kívánatos (60-100 ha) 



A talajművelés, mint az erózió mérséklésének 

eszköze 
A forgatásos művelés kerülése. 

Helyette forgatás nélküli művelés bevezetése.  

– Szintvonalas művelés 

– Talajlazítás 

– Hengerezés 

Idegen kifejezések a talajkímélő művelési módokra: 

– Minimum tillage,  

– reduced tillage,  

– conservation tillage  

– no tillage,  

– ridge tillage,  

– strip tillage,  

– mulch tillage. 



Talajvédő növényállományok 

Mikor megfelelő a növényzet védő hatása? 

• Egyenletes állománysűrűség,  

• Jó árnyékolás (LAI 3,5-4 m2/m2), 

• Őszi vetés  

• Hosszú tenyészidő. 



Növényi borítottság 

Mely kultúrák, milyen védelmet nyújtanak?  

Jók: évelő pillangósok, pillangósok, gyepek,   

Közepesek: őszi kalászosok, repce, 

takarmánykeverékek, tavaszi kalászos 

növények.  

Gyenge: tavaszi kapás növények (dohány, 

kukorica, burgonya, napraforgó), borsó, bab, 

szója, bükköny.   

 



Egyéb agrotechnikai lehetőségek 

• Sávos vetés 

– Jó talajvédő sávok közé kerülhetnek 
gyengébb talajvédő sávok 

– Gyengébben fizető jó talajvédők, jobban fizető 
gyenge talajvédőkkel kombinálva biztosítják a 
talj védelmét, és a jövedelmezőséget is. 

• Évelők 

– Rendszerint jó talajvédők, ott érdemes 
beiktatni a vetésforgóba, ahol van állattartás 
is.  



Az erózió elleni védekezés erdészeti 

beavatkozásokkal 
• Erdősítés, felújítás: ahol a legnagyobb az eróziós 

veszély, mert az erdők védik a leghatékonyabban az 

ilyen talajokat. 

• Talajvédő cserjesávok, sövények, véderdők: a 

szántóterület lejtőinek megszakítására szolgálnak, 

ahol a víz mozgása lelassul a kritikus sebesség alá. 

• Vízmosáskötés: a kialakult vízmosások 

továbbfejlődésének lassítása, vagy megállítása a cél. 

• Rekultiváció: felhagyott bányagödrök rézsűinek 

betelepítése cserjékkel, majd fákkal. 



Kérdések a leckéhez 

• Táblásítás az erózióvédelem eszközeként 

• A talajművelés, mint az erózió mérséklésének 

eszköze 

• Egyéb agrotechnikai és erdészeti erózióvédelmi 

megoldások 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


