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A talajművelés célja és feladata

Hagyományos és új 
megközelítés



Előadás áttekintése

A Földműveléstan szerepe, feladata

A Földműveléstan és a talajtermékenység kapcsolata

A Földműveléstan új szemléletű megközelítése, a 
környezetközpontú talajművelés

A talajművelés környezeti kockázati tényezői

Minőségbiztosítási lehetőségek a talajművelésben



A földműveléstan szerepe, helye a 
tudományok rendszerében

A földműveléstan a szántóföldi növénytermesztés
alapozó tudománya.
Integrálja mindazon 
• talajtani,
• botanikai,
• növényélettani,
• agrometeorológiai,
• agrokémiai,
• géptani, stb.
Ismereteket, melyek segítségével befolyásolható a
növénytermesztés eredményessége.



A földműveléstan definíciója
A talajtermékenység tervszerű növelésének

tudománya.

A mezőgazdasági növények termesztésével
kapcsolatos általános irányelvek
kidolgozásával, a föld okszerű művelésének
kérdéseivel foglalkozik.



Feladata
• Vizsgálja a növénytermesztés eredményességét 

korlátozó és földműveléstani eszközökkel 
megszüntethető vagy enyhíthető tényezőket.

• Termesztéstechnológiai eljárásokat dolgoz ki és 
alkalmaz.

• Vizsgálja a talajtermékenység változásának 
tendenciáit és a befolyásoló tényezőket.

A földműveléstan tulajdonképpen alkalmazott
talajtan.



A földműveléstan a talajtermékenység 
növelésének és megóvásának tudománya

Sok kutató megkülönbözteti a talajok
természetes és mesterséges termékenységét. 

Lieberoth ezt nem tartja megfelelőnek, helyette
javasolja megkülönböztetni:
• a talajok nem befolyásolt természetes 

termékenységét,
• a talajok befolyásolt természetes termékenységét, 

valamint
• a talajok nagymértékben befolyásolt 

kultúrtermékenységét.



A talaj termékenységének 
meghatározói:

Mindazon talajtulajdonságok és a talajban
lejátszódó folyamatok, melyek kisebb vagy
nagyobb mértékben szükségesek a növények
optimális életfeltételeinek megteremtésére.

A termékenység szintjére legátfogóbban a
terméshozamokból következtethetünk.



A talajtermékenység tényezői



A talajművelés jelentősége

A magyarországi szántóterület nagysága kb.
4,5 millió ha, ennek mintegy 95%-át művelik.

A talajművelés energiaigényes ágazat:

• A mezőgazdaság részesedése az ország 
nettó energiafelhasználásából 7-8%

• A talajművelés részesedése a 
mezőgazdasági energiafelhasználásból 10-
15%



A talajművelés terméskialakításban betöltött 
szerepe

Becslések szerint 20%-ban vesz részt benne.
Ez akkor igaz, ha megfelelően végzik, mivel a
nem szakszerűen végzett talajművelés
terméscsökkentő hatása jóval nagyobb is
lehet.



Környezetközpontú talajművelés

Célja:

a talaj védelme,
a talajpusztulás megakadályozása,
a fizikai és biológiai állapot javítása és kímélése

a környezet minőségének és a gazdálkodás színvonalának 
fenntartása érdekében. 

A műveléssel, gazdálkodással rövidebb, vagy hosszabb idő során kialakult 
talajállapot nem lehet a környezet ártalmára.

Megfelel a 
növénytermesztés 

igényeinek, 
összhangban van a 

környezet 
védelmével!

A talaj állapota a 

művelés előtt

A különbség alapján választandó 
művelési rendszer, eszközök, 
tervezhető költség

A talaj természetes tulajdonságainak 
és a csapadékviszonyoknak a 
befolyása

A talaj állapota a

művelés után



A talajműveléssel összefüggő környezeti kockázati 
tényezők:

Talajtömörödés,

Rögösítés, elporosodás, vagy gyúrás, kenés

Erózió és defláció,

Szervesanyag csökkenés,

Szén-dioxid kibocsátás,

Talajlakó élőlények életterének, környezetének 
lerontása.



A művelés csökkentése – összhangban a talaj 
állapotával

Előzmények:

Első energiakrízis: 1970-es évek

1970-1988 művelés csökkentése, talajkímélés
1988- kényszer csökkentett művelés
A csökkentett művelés → kockázat → a befolyásoló tényezők 
ismeretében mérsékelhető 

A feladatok a csökkentett művelésre áttérés előtt:

Művelési hibákkal terhelt talajon fizikai állapotjavítás előzze meg a 
csökkentett művelésre áttérést.

A talaj fizikai állapotának javulása biológiai módszerekkel 
fokozható, illetve egészíthető ki.



A művelés környezeti hatása eltérő talajnedvességnél

Környezetközpontú követelményrendszer

Agronómiai követelményrendszer

Azonosnak kellene lennie, de a gyakorlatban ma még több eltérés

Agronómiai Környezetközpontú

Nagy felület a szántás 
nyomán

Tolerálja Elutasítja

Rögök Tolerálja Elutasítja

Szalonnás hantok Tolerálja Elutasítja

Többszöri tárcsázás, 
porosítás

Tolerálja Elutasítja



Környezetközpontú 
követelményrendszer

Értelmezés, teendők

1.Környezetpolitika kialakítása, az 
EU, a nemzeti, körzeti, helyi 
előírások deklarálása.

A helyi/vállalati környezetpolitika kialakításának szempontjait a 
vonatkozó EU direktívák és a hazai környezetvédelmi jogszabályok 
alapján röviden, közérthetően kell megfogalmazni és azt elsőrendű 
belső vállalati feladatként kezelni.

2. A környezetpolitikai elhatározások 
megvalósítási alternatíváinak 
kimunkálása és összehangolása a 
művelési tervekkel.

A környezetpolitikai elhatározások alapján a legnagyobb 
veszteségeket okozó kár (pl. erózió) csökkentésére átlagos, 
csapadékos és száraz körülményekre talajhasználati, a változó 
domborzati viszonyokhoz alkalmazkodó talajvédő (pl. 
vízbefogadást javító lazító, vagy a felszínvédő mulcshagyó) 
művelési változatok kidolgozása.

3. Döntés, a környezetkímélő 
eljárások kiválasztása, és ezek 
ellenőrzésének tervezése.

A lehetséges változatok közül az adott körülményekhez megfelelő 
mód melletti döntés (pl. száraz idényben mulcshagyó művelés).
A művelés megtervezése. A folyamatokhoz hozzá kell rendelni a 

környezetre káros befolyásoló tényezőket. Pl. a talajlazítás 
tervezésekor: tömörödés, vízpangás, elmunkálandó rögök aránya. 
Sekély, mulcshagyó műveléskor fellépő károk pl. vízpangás, 
kórokozók elszaporodása miatt nagyobb vegyszerterhelés. A 
környezeti tényezők ellenőrzését meg kell tervezni, a terveket a 
folyamat ellenőrző listába beépíteni.



4. A művelési folyamatok 
környezetképességének 
meghatározása ellenőrző listák 
alapján. Korrekciók.

A kiválasztott művelési folyamat ellenőrző listájának összeállítása, 
az ellenőrzés lefolytatása. Az ellenőrzési lista egyes alacsony 
pontértékei esetén döntés a javító intézkedésekre és feladatokra. A 
művelési folyamat környezetképességének %-os megállapítása, és 
a szükséges korrekciók elvégzése.

5. A bekövetkezett talaj- és környezeti 
károk okainak, terjedelmének 
megállapítása. Kárelhárítás.

A gondosság ellenére mégis bekövetkezett környezeti károk 
keletkezése esetén meg kell állapítani azok okait, terjedelmét és 
elhárításukra műszaki, agronómiai intézkedéseket kell hozni.

6. Eredményértékelés. A környezeti 
károk költségeinek (anyagi és 
eszmei) becslése.

Az adott körülményekre kiválasztott művelési folyamat értékelése 
a környezeti kár elkerülése, vagy bekövetkezése alapján. Kár 
esetén teljeskörű, számszerűsített kimutatás kell készíteni, a 
gazdasági és eszmei károk becslésével.

7. Dokumentálás és közzététel. A 
környezeti károk és a javítás 
elemzése. Tökéletesítés.

A környezetvédelemben elért eredmények, vagy mulasztások 
évről évre dokumentálandók. A dokumentumok alapján a művelési 
tervek a károk kizárása érdekében pontosíthatók, a környezeti 
kármegelőző intézkedések folyamatosan tökéletesíthetők.



A tömörödött, szerkezetében elporosodott, cserepesedő talaj alkalmatlan a 
szélsőséges időjárással járó károk mérséklésére.

A művelési hibakárok műveléssel javíthatók és többnyire megelőzhetők,    

→ a művelés kihasználható a gazdálkodási és környezeti kockázatok csökkentésben 
és a környezet minőségének javításában.

A cél érdekében a környezet kímélését a gazdálkodási célokkal összehangoló, ún. 
környezetközpontú követelményrendszer állítható össze.

A művelés új irányelveinek összeállításakor új fogalmat alkottak, és ez a környezeti 
hatás (vagy környezetképesség).

Környezetképes az a művelési folyamat, amelynek elvégzése során nem lép fel káros 
hatás – pl. tömörödés, visszatömörödés, erős rögösödés, elporosodás, szervesanyag 
csökkenés – és a végeredménye – pl. mélység, lazultság, javító/védőhatás, 
tartamhatása, mulcshagyás, stb. – a növénytermesztés alapozása mellett a talaj- és 
környezetvédelmi előírásokat is nagy valószínűséggel kielégíti.



Biológiai tényezők

A talaj

értékes, természetes,
fizikai,

biológiai,
kémiai tulajdonságainak,

termékenységének,
megújhodó képességének

kedvező
fizikai

és
biológiai

állapotának

megőrzése

szükség esetén

javítása

Művelési tényezők

1.Talajtakarás
2.Tarlómaradvány gazdálkodás
3.Szervestrágyázás
4.Vetésváltás – A növényi 
sorrend biológiai hatásának 
növelése
5.Nedvesség-gazdálkodás 
(kedvező víz- és levegő-
forgalom fenntartása)
6.Anaerob folyamatokat gátló 
talajállapot fenntartása
7.A kémiai terhelés csökkentése 
– A kedvező kémhatás 
fenntartása

1.Védő felszín kialakítása (a víz- és 
szélelhordás, a nedvesség-vesztés 
csökkentése)
2.A talaj fizikai terhelésének 
mérséklése
3.Kevesebb talajbolygatás –
szervesanyag kímélés
4.A tömörödés körülményeinek 
kerülése
5.Vízbefogadást biztosító 
talajállapot kialakítása és 
fenntartása
6.A talaj állapotához alkalmazkodó 
(javító, kímélő) művelés
7.A művelés növényvédelmi 
hatásának kihasználása (kártevő-, 
kórokozó- és gyomkorlátozás)

A talajok fizikai és biológiai állapotának javítása



Az elporosodás enyhítése, a talajszerkezet javítása

A talajok elporosodását agronómiai módszerekkel lehet enyhíteni és 
megelőzni. 

Szerkezet 
elporosodása

A talaj ciklikusan 
ismétlődő 

felrögösítése

Rögök többszöri 
mechanikai 

aprítása

Szervesanyag 
veszteségek 
növekedése

Szervesanyag 
visszapótlás 

elhanyagolása



A talajok elporosodása agronómiai módszerekkel enyhíthető. A legfontosabb teendők:

1. A tömörödés megelőzése, ezáltal az erős rögösödés, és a mechanikai aprítás 
kényszerének elkerülése.

2. A sok talajbolygatás, felesleges levegőztetés mellőzése, a műveletek lehetőség 
szerinti összevonása, kombinálása

3. A száraz talajok kíméletes porhanyítása, fokozatos mélyítéssel, valamint a 
porhanyított felszín lezárása.

4. A nedves talajon járás és művelés mellőzése

5. A talaj takarása tarlómaradványokkal a tenyészidőn kívüli időszakban (a 
gilisztatevékenység serkentése érdekében és a nedvességveszteség 
megakadályozására).

6. A tarlómaradványok visszajuttatása a talajba (lehetőleg zúzott állapotban, hogy ne 
legyen szükség kiegészítő bemunkáló műveletekre).

7. A talaj biológiai tevékenységét előnyösen javító növények – lazító hatású, hüvelyes-
pillangós- vagy köztes védőnövények, zöldtrágyák – illesztése a sorrendbe.



Erősen elporosodott szerkezetű talajon előnyös:
(Hogyan gyógyítsuk az elporosodott szerkezetű talajokat?)

1. Nagy tömeget hozó zöldtrágyanövény termesztése, majd kaszálás, szárzúzás után 
a zúzott anyag felének, harmadának a talajba keverése és a felszín mulcsolása, és 
a talaj pihentetése legalább 1-2 hónapig.

2. A pihenőidő alatt, ha szükséges, a kaszálás megismételhető.

3. A pihenőidő eltelte után a maradék mulcsanyag kíméletes talajba munkálása, és 
őszi kalászos termesztés tanácsosabb. Jó megoldás a sekély porhanyítás, keverés 
és felszínzárás, majd 2-3 hét elteltével kissé mélyebb porhanyítás, keverés és 
felszínzárás következhet.

4. A kalászos tarlójába nyár közepén köztes védőnövény vetése célszerű, amelynek a 
maradványai elfagyva idényen kívül is védik a talaj felszínét.

5. Tavasszal csökkentett művelés alkalmazása – alapművelés kultivátorral, 
egymenetes magágykészítés és vetés, vagy vetőkultivátoros vetés – sűrűvetésű 
növény (kalászos, hüvelyes, évelő pillangós) termesztése.

6. A továbbiakban a fentebb leírt megelőzési módszerek alkalmazása, a felszín 
takarása, a talajt rögösítő eljárások mellőzése.



• Elgyomosodott talajon egyidejűleg mechanikai, kémiai és biológiai 
gyomkorlátozás szükséges.

• Ülepedésre és tömörödésre érzékeny, és közepesen érzékeny 
talajokon rendszeres állapotjavítás célszerű betervezni.

• A tömörödésre hajlamos, illetve az elporosodott talajokon a tárcsázás 
alkalmazásának korlátozása kívánatos. Korán lekerülő elővetemények 
tarlójának hántására, őszi vetésű növények alapművelésére, szántás-
elmunkálásra más eszközt tanácsos választani.

• A szántás a növényi sorrenddel, a növényvédelemmel összehangolva 
alkalmazandó.

• Kerülendő a szántás, a tárcsázás az arra alkalmatlan – túl nedves, túl 
száraz – talajállapotnál, mivel költségesen javítható hibák 
keletkezhetnek.

• A szervesanyag mérleg javítása egészséges tarló- és növényi 
maradványok talajba juttatását teszi szükségessé (aláforgatás, vagy 
bekeverés).



A nedvességveszteség csökkentése és a művelhetőség javítása érdekében 
nyári betakarítás, és tarlóhántás után a zúzott maradványok felszínen 
hagyása hosszabb ideig célszerű.

Nedves talajon a legkisebb kárt okozó művelési és vetési mód alkalmazása.

A nedves talajon okozott károkat (taposás, művelőtalp-gyúrás) a 
súlyosbodás megelőzése érdekében a következő idényben javítani kell .

Száraz talajon lazítással lehet a korábbi művelési hibákat enyhíteni.

A kedvező talajállapot és a jó művelhetőség könnyebben fenntartható, ha 
csökkentik a nedvességvesztést takarással (mulcs), kíméletes 
porhanyítással, és kevésbé rögösítő, a szerkezet kímélő eljárásokkal.



Szántás R

Ö

G

Ö

S

G

Y

Ú

R

T

Talajlazítás

Tárcsázás

Kultivátoros művelés

Talajmarás

3 5           4 0           4 5           5 0           5 5           6 0

Ajánlott Szántóföldi vízkapacitás %-a

Meggondolandó száraz nyirkos nedves túl 
nedves

Alkalmatlan

Művelési és vetési eljárások alkalmazhatóságának talajnedvesség 
tartományai 35-55 % agyagtartalom esetén. Alapművelési eljárások.



Egyszerű és kombinált elmunkálók és magágykészítők 
használata

Fogasolás R
Ö
G
Ö
S

G
Y
Ú
R
T

Gyűrűshengerezés

Símahengerezés

Simítózás

Tárcsázás

Kombinált 
elmunkálás

3 5         4 0         4 5         5 0         5 5         6 0

Ajánlott Szántóföldi vízkapacitás %-a

Meggondolandó száraz nyirkos nedves túl 
nedves

Alkalmatlan



Vetési módok
Hagyományos 
vetés

R

Ö

G

Ö

S

G

Y

Ú

R

T

Magágykészítés + 
vetés
Direktvetés

Vetőkultivátoros 
vetés
Bakhátba vetés

3 5         4 0         4 5         5 0         5 5         6 0

Ajánlott Szántóföldi vízkapacitás %-a

Meggondolandó száraz nyirkos nedves túl 
nedves

Alkalmatlan



• A talajállapot hibák megelőzésében támaszkodni lehet az egy 
menetben több műveletre alkalmas gépkombinációkra.

• A kombinált gépek magasabb ára összhangban van a 
végezhető műveletekkel. Üzemeltetésük nagyobb szakértelmet 
kíván, mint a hagyományos, egyszerű eszközöké.

• A talaj fizikai és biológiai állapota közötti összhang kímélő 
műveléssel teremthető meg, és tartható fenn.



A sokmenetes és a csökkentett művelési rendszer 
elemzése:

Történeti háttér:

1900-as évek közepén az évi többszöri szántással felhagytak, de a sok menet 
továbbra is megmarad

Hajtóanyag áremelkedés

Reakció a talajművelés részéről →  menetszám csökkentés

•Ha a növény igényének megfelelő talajállapot a termőhely körülményeihez 
szabott lehető legkevesebb eljárással és menettel teljesül, takarékos 
művelés valósul meg.

A művelés ésszerű csökkentése →  a megkímélt szerkezetű talajon kisebb 
energiával érhető el a növények igényének megfelelő talajállapot



Minőségbiztosítás

Értékelés: folyamat-szemléletű művelés elemzés

Művelési eljárás → folyamatelem

Művelési rendszer fázisa → folyamat

Művelési rendszer →  folyamatláncolat

Minőségképesség: az elvárható paraméterek teljesülése

ha a folyamatok minőségképessége 
csekély, a

a folyamatláncolaté is az lesz



Kiinduló állapot (tarló)
↓

1. Tarlóhántás
↓

2. Tarlóhántás lezárása
↓

3. Hántott tarló ápolása
↓

4. Ápolás lezárása
↓

5. Alapművelés
↓

6. Alapművelés elmunkálása 1. fázis
↓

7. Alapművelés elmunkálása 2. fázis
↓

8. Magágykészítés 1. fázis
↓

9. Magágykészítés 2. fázis
↓

Zavaró tényezők a talajművelési 
folyamatláncnál:

1. A művelhetőséget lerontó 
nedvesség veszteség az 1-5. 
fázisok között

2. További jelentős nedvesség 
veszteség a 2-5. fázisok között

3. A nedvesség veszteség miatti 
erős rögösödés az 1-6. fázisok 
között

4. A rögösödés csekély enyhülése 
az 5-8. fázisok között

5. A visszataposás veszélye az 5-9. 
fázisok között



A növények talajállapot igénye független a művelési beavatkozások 
számától és módjától.

A növények talajállapot igénye használható ki a művelési rendszerek 
csökkentésekor, vagy a műveletek kombinálásakor

A sokmenetes, hagyományos művelési rendszerben nagy számú 
folyamat egymásutánisága esetén, ha az egyes hibák nem 
kerülnek időben felfedésre és javításra, úgy a folyamatlánc végén 
az összegződött hibák hatványfüggvény szerinti, a folyamat 
számától függő hibaszám és hibakár növekedést adnak.

A művelési folyamatok számának ésszerű csökkentésével a zavaró 
tényezők (hibalehetőségek) száma is kevesebb. 

Így kevesebb minőség-kockázati tényezőt kell figyelembe venni, és 
ezek elemzése rövidebb idő alatt végezhető el.



Kevesebb számú művelési folyamat jó időben, jobb minőségben és kisebb 
ráfordítással valósítható meg. 

További előny, hogy az egyes esetleges folyamathibák összegződése lényegesen 
kisebb hibakárt, költséget jelent.

A művelési folyamatok összevonása gépkombinációkkal valósítható meg. 

Üzemeltetésük kétségtelenül szakértelmet kíván, a gépek általában drágábbak is, 
ugyanakkor üzemi megbízhatóságuk nagyobb, mint az egyedi gépek eredő 
megbízhatósága.

A talaj állapota ténylegesen a növénytermesztésre alkalmassága, és a környezetre 
gyakorolt hatásai alapján ítélhető meg. 

Kedvező a talaj állapota, ha a fizikai és a biológiai jellemzői folytán termesztésre 
alkalmas közegnek, és egyben kultúr környezetnek minősíthető. 

A talajállapot akkor kedvezőtlen, ha valamely jellemzője környezeti ártalomnak 
minősül, és a növénytermesztés csak költséges beavatkozások árán tehető 
eredményessé.



Előadás összefoglalása

A hagyományos megközelítésben a földműveléstanban elsősorban a 
növényközpontú szemlélet uralkodott. Az utóbbi évtizedekben fokozatosan 
előtérbe került az a megközelítés, amely szerint a talajtermékenység 
megőrzésének legfontosabb tényezője, a talajnak, mint környezeti elemnek a 
megóvása, épségének fenntartása. A talajművelésnek ezt a célt ugyanúgy kell 
szolgálnia, mint a növények igényének a biztosítását.

Ehhez szolgál alapul a talajművelés kockázati tényezőinek áttekintése, a 
károsodás elkerülésének lehetőségei és a minőségbiztosítás feladati a 
talajművelésben.



Előadás ellenőrző kérdései

Mi a földműveléstan szerepe és megítélése a hagyományos és a 
környezetközpontú szemlélet alapján?

Melyek a talajművelés legfontosabb környezeti kockázati 
tényezői?

Milyen lehetőségeket kínál a minőségbiztosítás a talajművelésbe?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME: 

A talajok állapotát és művelhetőségét meghatározó paraméterek

• Előadás anyagát készítették: Dr. Schmidt Rezső,    
Dr. Beke Dóra
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