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Előadás áttekintése

Az őszi búza integrált, fenntartható
termesztéstechnológiájának
agrotechnikai elemei

Vetésváltás
Talajművelés



Az őszi búza integrált, fenntartható 
termesztéstechnológiájának 

agrotechnikai elemei



A TERMESZTÉSI TÉNYEZŐK SZEREPE A 
BÚZATERMESZTÉSBEN
(Landonin, 1999 nyomán)

Extenzív 
technológia

Intenzív 
technológia

20 % Évjárat 15 %

40 % Talaj 10 %

5 % Fajta 20 %

20 % Talajművelés 10 %

10 % Trágyázás 30 %

5 % Növényvédelem 15 %

100 % Összesen 100 %



időjárás
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fajta 
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indirekt 
tényezők

16%

talaj,egyéb
10%

direkt 
tényezők

25%

A BÚZA MINŐSÉGÉRE HATÓ TÉNYEZŐK MEGOSZLÁSA

Ökológiai tényezők 
32 %

Agrotechnika 41 %

elővetemény
vetés
betakarítás

trágyázás
növényvédelem



Vetésváltás



A VETÉSVÁLTÁS JELENTŐSÉGE A BÚZATERMESZTÉSBEN
(Pepó Péter, 2010)

Jelentősége: többletráfordítást nem igénylő, inputok mennyiségét és
azok hatékonyságát befolyásoló agrotechnikai elem

Specifikuma: minél rövidebb idő az elővetemény lekerülése és a búza
vetése között – annál erőteljesebb az elővetemény búza fejlődésére,
termésképződésére gyakorolt hatása

Elővetemény hatása
• direkt hatás

– a talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságaira
– a talaj víz-, tápanyag-, hő- és levegő-gazdálkodására
– a talaj kultúrállapotára
– a növényvédelmi feltételekre (gyomok, betegségekre,

kártevőkre)
– bizonyos agrotechnikai elem mennyiségére, minőségére

talajművelés
tápanyagellátás
vetés
növényvédelem

• indirekt hatás
– a felhasznált inputok hatékonysága

tápanyagok érvényesülése
növényvédő szerek érvényesülése
öntözővíz hatékonysága



A BÚZA VETÉSVÁLTÁSÁNAK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE
(Pepó Péter, 2010)

Gazdálkodási rendszer Elővetemény
Nyomásos gazdálkodás 

(két- és három-nyomás)
ugar

Norfolki vetésforgó vöröshere
Klasszikus keret vetésváltás hüvelyes növények

pillangós takarmánynövények
korai ipari növények

Iparszerű növénytermesztés kalászosok
kukorica

Fenntartható növénytermesztés hüvelyesek, pillangósok
olajnövények
takarmánynövények
gyökér-gumós növények

Alapelv: régen igyekeztek a legjobb előveteményt biztosítani a
búzának (fejletlen agrotechnika, alapvető élelmiszer)
napjainkban a leegyszerűsödött vetésszerkezet miatt
kényszermegoldásokat alkalmazunk



AZ ELŐVETEMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉNEK 
SZEMPONTJAI

• Az elővetemény lekerülési ideje

• Az elővetemény talajra gyakorolt hatása
- vízgazdálkodás
- tápanyaggazdálkodás
- fizikális szerkezete
- mikrobiális aktivitása
- kultúrállapota

• Az elővetemény után visszamaradt növényi maradványok
- mennyisége
- minősége

• Az elővetemény növényvédelmi kihatásai
- gyomok
- növényi kórokozók
- állati kártevők



AZ ŐSZI BÚZA ELŐVETEMÉNYEINEK 
CSOPORTOSÍTÁSA

JÓ ELŐVETEMÉNY
1. az összes hüvelyes növény
2. az őszi és tavaszi takarmánykeverékek
3. a korán lekerülő nem pillangós növények    (repce, mák, 

len, dohány, korai burgonya)
4. a második kaszálás után feltört lucerna és vöröshere, 

valamint ezek füves keveréke
KÖZEPES ELŐVETEMÉNY

1. főnövényként vetett csalamádé és silókukorica
2. a korai kapások (burgonya, cukorrépa, kukorica)
3. napraforgó

ROSSZ ELŐVETEMÉNY
1. kalászosok (búza, árpa)
2. minden olyan növény, amely viszonylag későn, október 10-

25. között takarítható be



A BÚZA ELŐVETEMÉNYEK ABSZOLÚT ÉS RELATÍV ÉRTÉKE
(Pepó Péter, 2010)

Elővetemény Abszolút érték Relatív érték Okok
BORSÓ kiváló közepes ↓ késői tarlóhántás

elgyomosodás
LUCERNA jó közepes ↓ késői tarlófeltöltés

rossza talajmunka
NAPRAFORGÓ közepes jó ↑ korai hibrid

jó talajmunka
tápanyagellátás
vetéstechnológia

KUKORICA rossz közepes ↑ korai hibrid
gyors talajmunka
tápanyagellátás
vetéstechnológia
fajta

Abszolút érték= adott növény elméleti értékelése különböző szempontok alapján
(lekerülési idő, talajra gyakorolt hatás, növényvédelem,
növénymaradványok)

Relatív érték = adott növény gyakorlati értékelése különböző szempontok
alapján
(lekerülési idő, talajra gyakorolt hatás, növényvédelem,
növénymaradványok)



A BÚZA UTÓNÖVÉNYEI
(Pepó Péter, 2010)

Alapelv: búza minden növénynek kiváló előveteménye
(kivéve a kalászosok)

Nyárvégi – őszi vetésű növények
• pillangós takarmánynövények (lucerna)
• őszi káposztarepce
• max. 2. évi önmaga
• őszi árpa

Tavaszi vetésű növények
•hüvelyes növények (borsó, szója stb.)
•ipari növények (mák, len, kender stb.)
•napraforgó
•egyéb olajnövények (pl. olajtök)
•silókukorica
•szemes kukorica
•gyökér- és gumós növények (cukorrépa, burgonya)
•pillangós takarmánynövények (lucerna vöröshere stb.)
•cirokfélék



A BÚZA ELŐVETEMÉNYEINEK MEGOSZLÁSA 
ORSZÁGOSAN

(Pepó Péter, 2010)

~33%
búza ~ 33%

kukorica

~33%
összes egyéb 

növény 
(hüvelyesek, ipari 

növények, 
pillangósok, 
napraforgó, 

gyökér-gumós 
növények stb.)



A BÚZA ELŐVETEMÉNY KEDVEZŐTLEN HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSI 
LEHETŐSÉGEI A BÚZATERMESZTÉSBEN

(Pepó Péter, 2010)
• Kiváló talajelőkészítés

– időbeli tarlóhántás + zárás
– mulch réteg kialakítása
– árvakelések irtása
– fokozatos mélyítés
– eke- és tárcsatalp réteg megszüntetése
– kiváló magágy
– indokolt esetben szántásos talajművelés

• Tápanyagellátás
– növelt műtrágya adagok
– harmonikus NPK ellátás
– mezo- és mikroelem visszapótlás
– megosztott N-trágyázás

• Vetéstechnológia
– optimális időben, csíraszámmal vetés

• Növényvédelem
– hatékony csávázás
– hatékony gyomirtás
– intenzív lomb- és kalászvédelem a betegségek ellen
– speciális állati kártevő elleni védelem

• Fajta
– fajtaváltás

• Az agrotechnikai optimumok fokozott betartása
• Technológiai fegyelem



A KUKORICA ELŐVETEMÉNY KEDVEZŐTLEN HATÁSÁNAK 
MÉRSÉKLÉSI LEHETŐSÉGEI A BÚZATERMESZTÉSBEN

(Pepó Péter, 2010)
• Rövid tenyészidejű kukorica hibrid

– FAO 200 ill. korai 300
– időbeni lekerülés
– kevesebb szermaradvány
– kedvezőbb feltételek a talajműveléshez

• Gyors és hatékony talajművelés
– szármaradványok talajba dolgozása
– eke csak végszükség esetén
– rövid idő alatt, elfogadható magágy biztosítása

• Tápanyagellátás
– növelt műtrágyaadagok – főleg N
– harmonikus NPK adagolás
– mezo- és mikroelemek pótlása
– megosztott N-trágyázás

• Vetéstechnológia
– növelt csíraszám
– kedvezőtlen talajállapotnál is jól dolgozó vetőgépek

• Fajta
– késői vetést tűrő fajta

• Növényvédelem
– fokozott védelem Fuzárium ellen

(csávázás, állományvédekezés)
• Agrotechnikai optimumok betartása



Talajművelés



A BÚZA TALAJMŰVELÉS CÉLJAI
(Pepó Péter, 2010)

TÁGABB értelemben vett célok
• a búza teljes tenyészideje során megfelelő talajállapot

biztosítása a vegetatív és generatív fejlődéséhez,
termésképződéséhez

• más agrotechnikai elemek (tápanyagellátás, vetés,
növényvédelem) hatékonyságának javítása

• talajvédelem, környezetvédelem
• a talaj kedvező kultúrállapotának biztosítása
• a jövedelmező termelés elősegítése
SZŰKEBB értelemben vett célok
• a vetés idejére optimális magágy biztosítása
• az elővetemény növényi maradványainak talajba dolgozása
• különböző input-anyagok talajba dolgozása
• vízmegőrzés, a talaj víz- és tápanyag-gazdálkodásának

javítása



A BÚZA TALAJMŰVELÉSI RENDSZERÉNEK TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE
(Pepó Péter, 2010)

• Talajművelés primitív eszközökkel
használt eszközök: ásóbot, kapa

• Talajművelés primitív és egyéb ekével
használt eszközök: fából készült túróeke

eke bronz szántófejekkel
vaspapucsos eke
vaseke

(kiegészítő eszközök: fogas, henger)
• Talajművelés többféle eszközzel

használt eszközök: különféle ekék
lazító eszközök (kultivátorok, extirpator)
hengerek, fogasok
tárcsák

• Talajművelés korszerű eszközökkel
használt eszközök: ekék

tárcsák
lazítók
kombinált eszközök
(mulcs-tiller, nehézkultivátor)
ásóboronák
magágykészítők
(kombinátor, germinátor, kompaktor)
egyéb eszközök



AZ ŐSZI BÚZA TALAJMŰVELÉSI RENDSZERE KIALAKÍTÁSÁNAK 
FONTOSABB SZEMPONTJAI

▲ A növény biológiai igénye
– nem igényli a mélyművelést
– minőségi magágy

▲ Talajtulajdonságok
– művelt réteg vastagsága
– rétegezettsége
– kötöttség
– kémiai tulajdonságok
– kultúrállapot

▲ Ökológiai feltételek
– időjárás (víztakarékosság)
– domborzat (erózió, defláció)

▲ Elővetemény
– talajra gyakorolt hatása
– lekerülési ideje
– szármaradványok mennyisége és minősége

▲ Energia és költségtakarékosság
▲ Rendszerszemlélet
▲ Erő- és munkagép ellátottság és kapacitás



AZ ŐSZI BÚZA TALAJMŰVELÉSI RENDSZERE

1./ ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

2./ ALAPMŰVELÉS

Szántásos
(ekék)

Tárcsás
(nehéz- és könnyű 

tárcsák)

Lazításos
(nehézkultivátor)

(középmély lazító)
(kombinált eszközök)

3./ ALAPMŰVELET ELMUNKÁLÁSA
(Talajtulajdonságoktól és –állapottól függően)

-könnyű és nehéz tárcsák
-ásóboronák
-multitiller
-kombinált eszközök
-kombinátorok

4./ MAGÁGYKÉSZÍTÉS
-kombinátorok
-ásóboronák



ŐSZI BÚZA TALAJMŰVELÉSI RENDSZERE KÜLÖNBÖZŐ 
ELŐVETEMÉNYEK UTÁN I.

1./ KORÁN LEKERÜLŐ ELŐVETEMÉNYEK UTÁN

a./ kevés szármaradvány, 
jó kultúrállapot b./ kalászos c./ évelő pillangós

tarlóhántás + zárás tarlóhántás + zárás tarlófeltörés
-nehéztárcsa
-eke

tarlóápolás + zárás 
(szükség szerint 

megism., fokozatos 
mélyítés)

tarlóápolás + zárás

nyári szántás
(20-26 cm)

talajtömörítés

alapművelés

-nehéztárcsa
-eke

magágykészítés szántás elmunkálás alapművelés 
elmunkálása

magágykészítés magágykészítés



ŐSZI BÚZA TALAJMŰVELÉSI RENDSZERE KÜLÖNBÖZŐ 
ELŐVETEMÉNYEK UTÁN II.

2./ KÉSŐN LEKERÜLŐ ELŐVETEMÉNYEK UTÁN

a./ kevés tarlómaradványt visszahagyó 
elővetemény

b./ sok tarlómaradványt visszahagyó 
elővetemény

tarlóhántás szármaradványok feldolgozása
-szárzúzás
-betakarítás
-tarlóégetés

alapművelés szármaradványok talajba dolgozása 
(nehéztárcsa)

-nehéztárcsa
-nehézkultivátor
-eke

alapművelés elmunkálása alapművelés

-nehéztárcsa
-eke

magágykészítés magágykészítés



A KALÁSZOSOK SZÁNTÁSOS RENDSZERE*
(Birkás M. alapján)

Korán lekerülő 
elővetemény

Későn lekerülő 
elővetemény

TARLÓ

TARLÓHÁNTÁS és a felszínzárás Szárzúzás (betakarításkor)

Hántott tarló ápolása
(mechanikai, kémiai) SZÁNTÁS és ELMUNKÁLÁS

(Ágyekéhez forgóelem, 
váltvaforgató ekéhez 

barázdaszelet porhanyító henger 
+ felszínegyengető elem)SZÁNTÁS és ELMUNKÁLÁS

(Váltvaforgató eke és porhanyító 
henger + felszínegyengető-elem)

MAGÁGYKÉSZÍTÉS
MAGÁGYKÉSZÍTÉS

VETÉS és felszínzárás 
egymenetben

VETÉS és a felszínzárás

* Trágyázás és növényvédelem a szükségletek szerint



A KALÁSZOSOK SZÁNTÁS NÉLKÜLI RENDSZERE*
(Birkás M. alapján)

TARLÓ

TARLÓHÁNTÁS és felszínzárás 
és/vagy szárzúzás Szárzúzással vagy anélkül

Ápolás
(mechanikai, kémiai) Kémiai tarlókezelés

ALAPMŰVELÉS
Középmélylazítóval, vagy kultivátorral, 

vagy tárcsával és ELMUNKÁLÁS
ALAPMŰVELÉS és VETÉS 

egymenetben vagy DIREKTVETÉS

MAGÁGYKÉSZÍTÉS

VETÉS és a 
felszínzárás

MAGÁGYKÉSZÍTÉS, 
VETÉS és 

felszínzárás 
egymenetben

* Trágyázás és növényvédelem a 
szükségletek szerint



MILYEN LEGYEN A KALÁSZOSOK ALAPMŰVELÉSE?
(Birkás M., 2005)

Ajánlat Alapművelés Alapművelés
mély sekély szántással szántás nélkül

Szükséges vagy 
ajánlott

ha a talaj 16-20 
cm alatt tömör

ha 
takarékoskodni 

kell – de a 
kockázat nagy

szár- és 
gyomtömeg 
aláforgatása; 

növényvédelem

a talaj gyom-
maggal 

elfertőzésének 
megelőzése 
érdekében

Lehetséges jó gazdasági 
körülmények

ha a gyökérzóna 
kellően laza – a 
kockázat kicsi

szántásra 
alkalmas 

nedvességnél

kultúrállapotú 
talajon

Elhagyható kultúrállapotú 
talajon

kultúrállapotú 
talajon

Nem ajánlott mélyszántás 
sekély termő-
rétegű talajon

ha a gyökérzóna 
állapota tömör

kiszárított/túl 
nedves talajon

elgyomosodott 
talajon

Meggondolandó minőség minőség minőség minőség



TALAJMŰVELŐ ESZKÖZÖK
-Forgatást végző eszközök

könnyű- és nehéztárcsák
ásóboronák
egyirányú tárcsák ( diszktillerek)
ágy- és váltvaforgató ekék
kombinált eszközök

-Lazítást végző eszközök
középmély- és mélylazítók
középnehéz- és nehéz kultivátorok
szántóföldi kultivátorok

-Tömörítést végző eszközök
gyűrűshengerek
simahengerek
egyéb hengerek ( Cambridge, Croscrill , Güttler stb )

-Talajfelszint alakító eszközök
simítók
fogas

-Magágykészítést végző eszközök
kombinátorok
germinátorok
kompaktorok
ásóboronák













Kultivátor



AZ ALTALAJLAZÍTÓ





Prizmahengere tárcsa mögé helyezve



KOMONDOR mulcs-kultivátor



KRM magágy-készítő
(forgó kapák az eltömődés elkerülésére)



Rabe Field Bird tárcsás elmunkáló



Strom Discland



Rabe Profi Bird mulcs kultivátor



Strom Finisher mulcs kultivátor



Kuhn Multi Master 
váltvaforgató ekék



Strom Precisier



Kuhn Discover tárcsás boronák



Gaspardo Terremoto



John Deere 512 tárcsás lazító (Disc Ripper)



Strom Ecolands Evo



Franquet Synchrogerm kombinált magágykészítő 
eszköz



Franquet Germadisc



Kongskilde Vibro Master SGC és Super Q magágykészítői kombinátorok



Rabe Sturmwogel függesztett magágyelőkészítő 
kombinátorok



Előadás összefoglalása
Az őszi búza integrált, fenntartható termesztéstechnológiájának agrotechnikai

elemei
Vetésváltás

– Jelentősége, történeti áttekintése
– Elővetemények értékelésének szempontjai
– Elővetemények csoportosítása
– Utónövények
– Kedvezőtlen elővetemények hatásainak eliminálása

Talajművelés
– Szerepe, történeti fejlődése
– A talajművelési rendszer kialakításának szempontjai
– A talajművelő eszközök agronómiai hatásai
– Konvencionális talajművelés korán és későn lekerülő elővetemények után
– Új talajművelési eljárások (környezet- és talajkímélő, víztakarékos, -megőrző, redukált

stb.)
– A talajművelés talajtani és műszaki összefüggései



Előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse a termesztési tényezők szerepét a
mennyiségi és minőségi búzatermesztésben.

• Melyek a búza vetésváltásának általános elvei, az
elővetemények értékelésének szempontjai?

• Csoportosíts a búza előveteményeit, értékelje
azokat!

• Melyek a búza talajművelésének céljai, a
talajművelési rendszer kialakításának szempontjai?

• Ismertesse a búza talajművelési rendszerét korán és
későn lekerülő elővetemények után.



Előadás felhasznált forrásai
• Szakirodalom:
Antal J. (szerk.): 2005. Növénytermesztéstan 1. A növénytermesztés alapjai. 

Gabonafélék. Mezőgazda Kiadó, Budapest
Pepó Pé. (szerk.): 2008. Növénytermesztési praktikum 1. kötet. Egyetemi jegyzet, 

Debrecen
Pepó Pé. – Sárvári M.: 1999. Növénytermesztési alapismeretek. Egyetemi jegyzet, 

Debrecen
• Egyéb források:
Balla L. (szerk.): 2002. Kalászosgabona-termesztés. Gazdálkodási Stratégia. 

Mezőgazda Kiadó, Budapest
Antal J.: 2000. Növénytermesztők zsebkönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest
Bocz E. (szerk.): 1992. Szántóföldi növénytermesztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest
Izsáki Z. – Lázár L. (szerk.): 2004. Szántóföldi növények vetőmagtermesztése és 

kereskedelme. Mezőgazda Kiadó, Budapest
Birkás M.: 2010. Talajművelők zsebkönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest
• További ismeretszerzést szolgáló források:
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