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A talajállapot minősítése. Művelési hibák okai, 
következményeik



Előadás áttekintése

•A talajállapot minősítése. 
•Művelési hibák okai, következményeik
•A Jó és a rossz talajállapot
•A művelési hiba eredetű tömörödés
•A talaj rögösödése és porosodása, cserepesedés
•Az elhanyagolt talaj
•A gondozott talaj
•Talajállapot vizsgálatok



A Jó és a rossz talajállapot

• A talaj állapota művelhetősége, a 
növénytermesztésre való alkalmasság és 
a környezetre gyakorolt hatásai alapján 
ítélhető meg.



A Jó és a rossz talajállapot

• Kedvező a talaj állapota, ha széles 
nedvesség tartományban jól művelhető, 
biztonságosan alapozza a növény 
termesztését, a fizikai, kémiai és a 
biológiai jellemzői nem rontják a környezet 
minőségét.



A Jó és a rossz talajállapot

• A talajállapot kedvezőtlen, ha egy vagy 
több fizikai, kémiai, vagy biológiai 
jellemzője környezeti kárnak minősül, és a 
növénytermesztés csak költséges 
beavatkozások árán tehető 
eredményessé.



A Jó és a rossz talajállapot

• Mérhető a talaj:
– Tömörségi foka
– Térfogattömege
– Pórustérfogata
– Penetrációs ellenállása
– Nedvességtartalma



A Jó és a rossz talajállapot

• A kedvezően lazult talaj „tömörségi foka” a 
maximális térfogattömeg érték 87-88%-a.

• Ez megközelítőleg 48% összporozitásnak,  1,30 
g/cm3 térfogattömegnek és 1,5-2,5 MPa
behatolási ellenállásnak felel meg.

• Kedvezőtlen a talaj állapota, ha „tömörségi foka” 
eléri, vagy meghaladja a 95%-ot.

• (40%, 1,6-1,7 g/cm3, 2,75-3,0 MPa)



Talajállapot változatok és hatásuk

Talajállapot
Hatás a

növényre környezetre

Természetes lazultság Kedvező Előnyös

Túlzottan laza Kedvezőtlen El/lehordható

Tömörödött (művelési 
hiba)

Növekedésgátlás, 
aszály-érzékenység

Vízpangás a tömör réteg 
fölött

Lazítással javított Jobb gyökerezés Nincs vízpangás

A növények magágy-
igénye

Kedvező A morzsás szerkezet 
előnyös, a poros nem

A növények gyökérágy 
igénye

Kedvező Kedvező vízforgalom



Művelési hibák okai, következményei
A hiba – eltérés az előírtaktól, vagy az 

elvárásoktól

• A művelés során kisebb-nagyobb állapot hibák keletkeznek a 
talajban. 

• A hiba a művelés minőségét, eredményét rontó tényező (vagy 
tényezők sokasága), elmaradás a tervektől. 

• A talajművelés, minőségbiztosítási szempontból folyamatnak 
tekinthető, és folyamatközpontú szemlélettel vizsgálható. 

• A folyamat eredménye esetünkben a műveléssel létrehozott 
talajállapot.



Művelési hibák okai, következményei

• A hiba következményei károk és veszteségek a 
művelési folyamatban. 

• A súlyos károk javító művelési és termesztési 
eljárásokkal, a talajon járás csökkentésével 
enyhíthetők. 

• A művelés kárt okoz, ha a környezetet 
közvetlenül, vagy közvetve veszélyezteti.



A művelési hiba eredetű tömörödés

• a csapadékvíz a felszínen pang (a talaj felszáradás után 
mohás),

• a tömör rétegekben a talaj lemezessé válik,
• a növények gyökerei vízszintes irányban növekednek,
• a növények hőségnapokon a vízhiány, a hervadás jelet 

jóval előbb mutatják mint a kedvezőbb állapotú 
talajokon,

• a tarlómaradványok a tömör rétegben konzerválódnak, 
vagy megpenészednek, feltáródásuk elmarad,

• a művelés a talajra és nedvességtartalomra általában 
jellemzőnél nagyobb energiával hajtható végre,

• a művelés minősége bármely nedvességnél rosszabb, 
rögösebb, hantosabb vagy szalonnásabb.



A művelési hiba eredetű tömörödés 
enyhítése

• A tárcsatalp-tömörödés kultivátorral, vagy ekével 
munkálható át.

• Az eketalp-tömörödés, vagy a mélyebb – 35 cm alatti –
rétegek tömör állapota száraz talajban,
középmélylazítással orvosolható.

• A 40 cm alatti rétegek fizikai állapota – attól függően, 
hogy a talaj természetes eredetű tömörödése művelési 
hiba folytán súlyosbodott-e, vagy sem –
középmélylazítással, szükség szerint mélylazítással 
javítható.



A talaj rögösödése és elporosodása

• A rögösödés okai a következők:

• Száraz talaj + Tömörödött talajállapot + 
Alkalmatlan eszköz = Rögösödés



Porosodás

• A talaj elporosodása degradációs folyamatok, és 
a hosszú időn keresztül folytatott mechanikai 
ráhatások következménye. 

• ’Rögfényesítés’= a tárcsa lapja, miközben 
elcsúszik a rög felszínén, abból szeleteket 
lemetszve fényes felületet hagy. 



Porosodás

• A por az esők hatására mélyebbre mosódva 
eltömi a talajpórusokat, ezáltal csökkenti egy 
mélyebb művelés hatékonyságát. 

• A rögösödés és a mechanikai aprózás 
ismétlődése hosszú idő alatt a talaj 
szerkezetének károsodásához, 
hordképességének csökkenéséhez vezet.



Cserepesedés

• A cserepesedés a vízálló morzsák hiányát, a 
szerkezet leromlását jelzi. 

• Akadályozza a talaj levegőzését, biológiai 
folyamatait. 

• Az elporosodott talajt a víz lesodorja (erózió), a 
szél elhordja (defláció).



A művelés során keletkező hibák

• Túl nedves talajon való járás, művelés
• Túlságosan száraz talajon történő szántás 

és ezzel a kiszáradás fokozása
• Minden évben ugyanott nyitják a 

barázdákat=>egyre hullámosabb lesz a 
felszín

• Éveken keresztüli azonos mélységben
végzett műveléssel tömörödést okoznak



Az elhanyagolt talaj

• Műveléskor kedvező nedvességnél is rögösödik, 
vagy porosodik, 

• Ha eső éri eliszapolódik, száradáskor 
kérgesedik,

• Tömörödött és levegőtlen, nem vagy alig képes 
a csapadékvíz befogadására és tárolására,

• Hőforgalma nem szabályozható, a benne 
sínylődő növényeket nyáron a hőstressz is 
károsítja.



Az elhanyagolt talaj

• Tápanyagban elszegényedett, a 
tápanyagok felvehetősége gyenge,

• Szervesanyag mérlege a szakszerűtlen 
bolygatások miatt rossz,

• A tarlómaradványok feltáródása vagy 
szünetel, vagy túl gyors,



Az elhanyagolt talaj

• Elgyomosodott, a bolygatott réteg 
gyommagvakkal fertőzött,

• Hasznos mikrobák és földigiliszták nem 
élnek benne,

• Felerősíti a klíma szélsőségeket,
• Növeli a termesztés veszteségeit.



A gondozott talaj

• Morzsás szerkezetű, jól művelt, és 
hordképes,

• Alkalmas a felszínére jutó víz 
befogadására, vezetésére és tárolására,

• Átlevegőzése, felmelegedése a 
termesztési cél szerint szabályozható,



A gondozott talaj

• Termékeny, tápanyagokban ellátott, a 
felvehetőségnek nincs akadálya,

• A bekevert anyagok, tarlómaradványok 
feltáródása harmonikus,

• Gyommentes,



A gondozott talaj

• Kedvező élettere a hasznos mikrobáknak
és földigilisztáknak,

• Enyhíti klíma szélsőségeket,
• Biztonságosan alapozza a 

növénytermesztést.



Talajréteg szondázás

• A vizsgálat a talaj lazult vagy tömör 
rétegeiről tájékoztat,

• Pontos mechanikai ellenállásmérésre nem 
alkalmas,

• Szelvényvizsgálat szükségességét segít 
eldönteni



A vizsgálat menete

• Átlókon haladva
• 10-20 lépésenként
• 5 cm-enként rovátkolt vasbotot szúrnak a 

talajba
• Térképen jelölik a tapasztalatokat (jó, vagy 

rossz a talaj állapota)



Eredmény

• Jó az állapot, ha bárhol a táblán legalább 40 cm-
ig könnyen talajba nyomható az ásóbot.

• Közepes az állapot, ha a szúrások elérik a 26-30 
cm-t. 

• Kedvezőtlen az állapot, ha a tábla bármely 
részén legfeljebb 10-20 cm-ig, vagy ennél 
sekélyebben hatolt a talajba a szonda.



A Görbing-féle ásópróba

• A felszíntől kb. 25-28 cm mélységig 
mutatja a talaj szerkezetességét, 
nyirkosságát, a tömör réteg (tárcsatalp) 
helyét. 

• Megítélhető: 
– a talaj állapota
– művelésre való alkalmassága



Szükséges eszközök (Manninger nyomán)

• Elején lapos, egyforma ásó 2 db,
• Vaspálca (talajba nyomva megállapítható, hol 

van az első tömörebb réteg),
• Kaparószerszám vagy kés, kislapát,
• Méteres mérce, grafitceruza,
• Jegyzetfüzet,
• Mintazacskók (egyéb vizsgálathoz).



Ásópróba menete

• Az egyik ásót függőelegesen a talajba nyomjuk 
és úgy tartjuk. 

• A másik ásóval kiemeljük az első ásó előtti földet 
ásónyomig, alul az első ásó hegye felé eső 
lejtéssel. 

• A gödör kissé szélesebb legyen, mint az ásó 
szélessége.

• Az első ásó mögött a széleknél 5-5 cm-nyi 
hasítékokat készítünk.



Ásópróba menete

• A másik ásót az első mögött 15 cm-rel függőlegesen a 
talajba nyomjuk, és az első ásót kivesszük. 

• A másik ásóval kiemeljük a talajt, vigyázva, hogy a 
talajtégla ne essen szét.

• Megmérjük a talajtégla hosszát (ez lesz a mintavétel 
mélysége), mellé tesszük a mércét, és a 
kaparószerszámmal végigtapogatjuk, hol tömörebb, 
vagy lazább a szelvény. 

• Feljegyzést készítünk.



Szelvény vizsgálat

• A kedvezőtlen talajállapotra utaló táblarészeken 
(vízpangás, gyenge növény) kijelöljük a 
mintagödrök helyeit.

• Összehasonlítás céljából a kedvező állapotú 
táblarészeken is mintagödröt készítünk.

• A gödör 50-60 cm mély, és olyan széles legyen, 
hogy elférjenek benne.



Szelvény vizsgálat

• A gödör falát simára nyessük, majd 
hegyes zsebkéssel,  felülről lefelé 
végighasítjuk.

• Szelvényvizsgálattal megállapítható, hogy 
hol vannak a talajban felülről lefelé lazább, 
vagy ’sűrű, összeiszapolt, kemény 
rétegek’. 



Szelvény vizsgálat



Penetrométeres vizsgálat

• 3T penetrométer
• 1 cm-es talajrétegenként összetartozóan 

méri a talaj nedvességtartalmát és 
mechanikai ellenállását.

• A nedvességtartalmat a szántóföldi 
vízkapacitás(pF 2,5) %-ban (v%), 

• a talajtömörödés értékeit MPa-ban.



Penetrométeres vizsgálat
Penetrációs ennelállás (MPa) 

soponya 2003 ősz P3
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A szerkezet vizsgálata száraz 
szitálással

• Légszáraz talaj

– <0,25mm lyukbőségű szita (por)
– 0,25mm lyukbőségű szita (morzsa)
– 10mm lyukbőségű szita (rög)



Eredmény

• legjobb szerkezetű talajban az összes morzsa 
aránya eléri a 80 %-ot,

• jó a szerkezet, ha a 0,25-10 mm frakciók 
(morzsa) aránya 70-80 %,

• rossz a szerkezet, ha a 0,25 mm részecskék 
(por) aránya meghaladja az 50 %-ot



Előadás összefoglalása

•A talajállapot minősítése. 
•Művelési hibák okai, következményeik
•A Jó és a rossz talajállapot
•A művelési hiba eredetű tömörödés
•A talaj rögösödése és porosodása, 
cserepesedés
•Az elhanyagolt talaj
•A gondozott talaj
•Talajállapot vizsgálatok



Előadás ellenőrző kérdései

• Művelési hiba fogalma?
• Mi jellemzi a jó talajállapotot?
• Milyen vizsgálati módszerekkel ítélhető meg a talaj 

állapota? 
• Miről ismerhető fel a tömör réteg jelenléte?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS: A talajművelés rendszere. 

Specialitások a környezetközpontú 
talajművelés szempontjából

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