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15. Lecke 

A talajszerkezet rombolása 

talajműveléssel 

A gyakrabban alkalmazott 

talajművelő eszközök hatásai 



A talajművelés célja 
 

A talaj alkalmassá tétele homogén szántóföldi 
növényállományok termesztésére  

Ehhez: 

• Trágyát kell bejuttatni,  

• Minél több csapadékvizet kell visszatartani, 

• Jó víz: levegő arányt kell fenntartani 

• Jó csírázást és legyökerezést kell biztosítani 

• Jó talajéletet kell fenntartani 

 

Művelni kell a talajt!! 

 



A talajtömörödések típusai és az okozott károk 

A tömörödés helye 

szerint 

megkülönböztetünk: 

•felszíni kérget 

•felszín közeli 

tömörödést, amely főleg 

keréknyomból alakul ki 

•művelőeszköz által 

okozott tömörödést 

(eketalp, tárcsatalp) 

•altalajtömörödést, amely 

főleg természeti 

tényezők természetes 

talajrétegzettség, 

talajképző folyamatok, 

talajvíz hatására alakul 

ki. 



Fontosabb talajművelő eszközök (ekék) 

Rigol eke: melioratív mély forgatás 

Egyirányba forgató ekék: talaj hántás, 

sekélyszántás, mélyszántás 

Váltvaforgató ekék: sekélyszántás, mélyszántás 

Függesztett ágyekék: talaj hántás, sekély szántás 

Osztott kormánylemezű ekék: bármely szántási 

mélység  



Az ekék rombolása 
• A forgatás során a talajnedvesség döntően 

befolyásolja a szántás minőségét.  

• Nedves talaj szalonnás szántást eredményez. A 

szalonnák kiszáradás után kemény rögökké 

aprózhatók, nehéz lesz morzsalékos talajt 

készíteni. 

• Száraz tömődött talaj esetén rögökké töri a talajt 

az eke, de porosít is. Csak újabb csapadék után 

lehet helyrehozni az elrontott szántást. 



Eketalp 

• Az ekevas éle nyomást gyakorol a talajra, 

így azt megtömöríti. 

• Ha nem változtatjuk évekig a szántás 

mélységét, úgy az eketalp erős vízzáró 

réteggé tömődik, és a legyökerezést is 

nehezíti. 

Megoldás: a szántási mélység változtatása 



Tárcsás művelő eszközök 
Sok tárcsalemezzel rendelkező művelő eszközök, 

melyek erősen porosítanak és kiszárítják a talajt 

Munkaminőségük erősen függ a talajnedvességtől 

„Eketalpat” nem okoznak, de a vontatott típusok 
kerekei jelentős talaj tiprást és tömörítést 
végeznek. 

• Függesztett  tárcsás boronák 

• Vontatott tárcsás boronák 

• Oldalazó tárcsás boronák 

Megoldás: a tárcsák használatának korlátozása a 
tenyészidőben! 



Kultivátorok 

• Késes sekélyművelésre alkalmas 
munkaeszközök 

• Szántás elmunkálásra, magágy előkészítésre, 
ápolási munkákra használható univerzális 
gépek, amelyek kevésbé rombolják a talajt a 
tárcsás eszközökhöz képest. 

• Kevésbé érzékenyek a talajnedvességre 

• Száraz talajon jelentős porosító hatások van 

• A szántás nélküli művelés alapgépeinek 
számítanak  



Kombinált magágykészítők 

Több munkaeszköz sorba rendezésével készülnek, ezért csak egy 
vékonyabb talajréteget forgatnak át. 

Érzékenyek a talaj nedvességtartalmára. Nedves talajon egyáltalán 
nem alkalmazhatóak, száraz talajon erősen porosítanak. 

 

1. Művelőelemek összeállítása őszi magágy készítésnél: 

• Tárcsasor – egyenes vonalban kettô sor kerül elhelyezésre, 
amelyek biztosítják az erőegyensúlyt, feladatuk az aprítás, 
porhanyítás és a keverés  

• Talajlazítók – nehéz kultivátorok, rugós talajlazítók  

• Csillaghengerek – jó aprító, tömörítő munkát és gyomirtást 
végeznek  

• Tömörítő henger– feladata a felszíni és mélyebb réteg tömörítése, 
a felszíni rögök aprítása és szintén átveszi a gép súlyának egy 
részét 

 

 



• A talajtömörödések okai és típusai 

• A fontosabb talajművelő eszközök 

• Az egyes művelő eszközök hatásai 

Kérdések a leckéhez 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 
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16. Lecke 

A talajművelés káros hatásai 



Magágy készítés 

2. Művelő elemek összeállítása tavaszi magágy 
készítésnél: 

• Simító – rugóval szabályozható, magassága állítható  

• Pálcás henger – tömörít, aprítja a rögöket és átveszi a 
gép súlyának egy részét  

• Rugóskapák – vetés mélységben lazítják a talajt, 
aprítják a rögöket és gyomirtást végeznek  

• Csillag hengerek – jó aprító, tömörítő munkát és 
gyomirtást végeznek  

• Tömörítő henger – feladata a felszíni és mélyebb réteg 
tömörítése, a felszíni rögök aprítása és szintén átveszi a 
gép súlyának egy részét 

 



Lazítóeszközök 

Forgatás nélküli mélyművelést tesznek 
lehetővé.  

• Egy használat több éves hatást 
eredményez 

• 1-3-5-7 művelő késsel készülnek  

   Egyenes és hajlított késes kivitelben 

• Nem kényesek a talajnedvességre, nem 
porosítanak, és nem képesek rombolni a 
talajszerkezetet 



Hengerek 
• Bármely talajművelő eszköz után 

alkalmazandók.  

• Segítik a talajnedvesség  megőrzését, 
maguk is aprítják a talajrögöket 

• Vetés után kontaktust teremtenek a 
magvak és a talajszemcsék között, ezzel 
elősegítik a jobb csirázást 

• Alkalmazásuk sokkal több pozitív hatással 
bír, mint amennyi rombolást végeznek. 



Erőgépek és vontatmányaik 

• Az erőgépek a ballonos nagy átmérőjű kerekek 

ellenére is jelentős tömörítő hatást fejtenek ki. 

Minden újabb művelet újabb tömör sávokat 

eredményez, ahol romlik a talajok víz- és 

levegőgazdálkodása, hőgazdálkodása, 

talajélete. 

• Használatuk érzékeny a talajnedvességre. 

Szárazabb talajon kevesebb rombolást 

végeznek.   



A talaj tömörödését befolyásoló tényezők 

Éghajlati tényezők 
Talajtényezők Talajhasználat 

•  Nedvességállapot   

változása 

•  Víz halmazállapot 

változásai 

• Csapadékmennyiség,  

és intenzitás 

•  Kipárolgás  

 

• Talajszerkezet 

• Agyagásványok 

• Szervesanyagok 

• Kicserélhető 

kationok 

•Müvelésmódok 

•Nedvességtartalom 

•Talajélet, és talajlakók 

száma 

•Tömörödési hajlam 

 

• Vetésforgó 

• Gépesítettség 

színvonala 

• Művelési rendszer 

(hagyományos, forgatás 

nélküli) 

• Ápolás, 

növényvédelem 

• Betakarítás és szállítás 



A tömör talaj következményei 

• A víz, levegő- és hőháztartás romlik 

• A szerves anyag lebontási folyamatok lassulnak 

• A humuszbontó folyamatok erősödnek,  

• A növények gyökérlégzése, tápanyag- és vízfelvétele 
csökken 

• A talajok megművelése több energia befektetést 
igényel, 

• A talaj termékenysége csökken 

• A talajélet intenzitása csökken 

• A talaj kultúrállapota romlik 

• Az eróziós és deflációs veszély növekszik 



• A talaj tömörödését befolyásoló tényezők 

• A tömör talaj következményei 

Kérdések a leckéhez 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


