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A TALAJMŰVELÉS RENDSZERE I.



Előadás áttekintése
•A talajművelési rendszerek fogalma,

• áttekintése, 

•csoportosítása.

•A különböző vetésidejű (nyár végi, őszi, tavaszi, 
másodvetésű) növények talajművelési rendszerei



Előadás
•A talajművelési rendszer fogalma:

•Az egymást követő és kölcsönösen kiegészítő módszerek 
összessége az elővetemény betakarításától a következő 
növény vetéséig

•A talajművelési rendszerek elemei:
•Talajművelési módok

•A talajművelési rendszerek csoportosítása:

A növények vetésideje szerint
A talajok szerint



Nyár végi és őszi vetésű növények 
talajművelési rendszere

• Csoportosítás:
– Korán lekerülő elővetemények (őszi 

káposztarepce, len, mák, borsó, bab, őszi és tavaszi 
kalászosok, mustár, olajretek) utáni művelés

– Későn lekerülő elővetemények ( magkender, 
burgonya, szója, napraforgó, cukorrépa, kukorica)
utáni művelés

– Évelő takarmánynövények (lucerna, vöröshere, 
baltacím, somkóró, füves here) utáni művelés



Talajművelés korán lekerülő 
elővetemény után

• Június végén, júliusban betakarított 
elővetemények:
– Őszi káposztarepce, len, mák, kalászosok, 

takarmánykeverékek, bab

• Augusztus elején lekerülő elővetemények:
– Mustár, olajretek, kanári köles, kender



Talajművelés korán lekerülő 
elővetemény után

Tarlóművelés
• A nedvesség veszteség mérséklése
• Az alapművelés minőségének javítása
• Az alapművelés energiaigényének 

csökkentése érdekében



Talajművelés korán lekerülő 
elővetemény után

Tarlóművelés a különböző talajokon:
• Kötött réti-, mezőségi- és öntéstalajok:

– A tárcsát vagy a kultivátort sekélyen járassuk, és a felszínt 
rögtörő vagy gyűrűs hengerrel zárjuk

• Szikes talajok:
– A cserepesedés elkerülése érdekében profilos, rögtörő 

hengerrel zárjunk

• Laza homoktalajok:
– Sekélyen vagy középmélyen szántsuk, a felszínt sima 

hengerrel kombinált könnyű fogassal zárjuk



Talajművelés korán lekerülő 
elővetemény után

Alapművelés forgatással:
• Ha beéredett vagy kigyomosodott a talaj, 

legfeljebb olyan mélyen, ameddig nedves 
és beéredett

• Tömörödött talajon a középmély lazítást a 
szántás előtt kell elvégezni



Talajművelés korán lekerülő 
elővetemény után

Alapművelés forgatás nélkül:
• Eljárásai a tárcsás, a kultivátoros, a 

talajmarós művelés, valamint a 
középmélylazítás

• A talaj kímélő porhanyítására jobb a kultivátor
• A keveréshez alkalmasabb a tárcsa



Talajművelés korán lekerülő 
elővetemény után

Szántásos rendszerek változatai



Talajművelés korán lekerülő 
elővetemény után

Szántás nélküli rendszerek változatai



Talajművelés korán lekerülő 
elővetemény után



Talajművelés későn lekerülő 
elővetemény után

• Az augusztus közepétől betakarított 
növények:
– Magkender, burgonya, szója, lóbab, 

napraforgó, cukorrépa és kukorica



Talajművelés későn lekerülő 
elővetemény után



Talajművelés későn lekerülő 
elővetemény után

• Figyelembe kell venni:
– Tarlómaradványok tömegét,
– apríthatóságát
– A terület gyomosságát



Talajművelés későn lekerülő 
elővetemény után

• Alapművelés szántással:
– Csak kivételes esetekben ajánlott, utána 

egymenetes elmunkálás
– Szükségessé teheti:

• Nagy mennyiségű tarlómaradvány
• Erős kártevő- és gyomfertőzöttség
• Nedves talaj
• Tömörödésre hajlamos, vagy lejtős termőhely



Talajművelés későn lekerülő 
elővetemény után

• Tárcsás alapművelés:
– Száraz talajon és rosszabb száraprítás után 

kétszer, más-más irányban kell tárcsázni a 
tarlót.

• Nehézkultivátoros alapművelés:
– A talajkímélés igényével választhatók 

alapművelésre



Talajművelés későn lekerülő 
elővetemény után

• Talajmarós alapművelés:
– Vizes, kenődő talajok kivételével egy 

munkamenettel vetésre kész állapot 
alakítható ki

• Középmély- és mélylazítós
alapművelés:
– Tömörödött talajokon alkalmazandók 

alapművelésre



Talajművelés későn lekerülő 
elővetemény után



Talajművelés későn lekerülő 
elővetemény után



Kalászosok talajelőkészítése évelő 
elővetemények után

• Ilyen elővetemények:
– Lucerna, vöröshere, baltacím, somkóró és füves here

• Élő tarló (maradványaik szerves trágyák)
• Tarlójukat a gabonák vetése előtt 8 héttel 

fel kell törni (jó fizikai talajállapotot kell elérni a 
műveléssel)



Kalászosok talajelőkészítése évelő 
elővetemények után

• A tarlót előhántós ekével célszerű 
szántani, és ugyanabban a menetben 
zárni a talaj felszínét

• Ha száraz a talaj, előbb tárcsát vagy 
kultivátort járassunk a tarlón, majd a 
mulccsal kevert felső réteget szántsuk

• Tömör talajon lazítóelemmel kombinált 
eke, vagy középmélylazító javasolt.



Évelő növények nyár végi 
telepítése

• Ilyen növények:
– Lucerna, vöröshere, baltacím, fehér somkóró, 

fűfélék
• Kedvező elővetemények:

– Kalászosok, őszi káposztarepce, len



Évelő növények nyár végi 
telepítése

• Lucerna:
– Igényes a talaj mélyebb rétegeinek állapotára
– Alapművelés: középmély- vagy mélyszántás,
– tömörödött altalaj esetén középmély lazítás
– Magágykészítés és a vetés egy menetben

• Vöröshere:
– Az alapművelés: lezáróelemmel kombinált tárcsával 

vagy kultivátorral
– Magágykészítés és a vetés egy menetben



Évelő növények feltörése és telepítése
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Nyár végi és őszi vetésű növények 
ápoló eljárásai

• Ápolás: keléstől a betakarításig végzett munkák
• Cél: a talajállapot javítása, gyomszabályozás
• Módszerek:

– Kelesztő öntözés
– Pangó víz, vízöntések elvezetése, a jég összetörése
– Hengerezés (felfagyás, cserepesedés esetén)
– Küllőskapás lazítás (cserepesség, kérgesség 

megszűtetésére)
– Évelő gyomok kiszúrása (kis területeken)
– A gyomok maghozása előtti kaszálás 



A tavaszi vetésű növények 
talajművelési rendszerei

• Ilyen növények:
– Tavaszi árpa, zab, rizs, burgonya, 

cukorrépa, takarmányrépa, borsó, bab, 
szója, lóbab, csillagfürt, napraforgó, 
olajlen, rostlen, mustár, kukorica, lucerna, 
vöröshere



A tavaszi vetésű növények 
talajművelési rendszerei

• A talaj-előkészítés két szakasza:
– Őszi alapművelés
– Tavaszi magágykészítés

• A talajmunkák csoportosítása:
– Korán betakarított elővetemények után
– Későn betakarított elővetemények után



Talajművelés korán lekerülő 
elővetemény után

• Tarlóhántás
– Mint az őszi vetésű növények esetében

• A hántott tarló ápolása:
– Megegyezhet a középmély lazítást követő felületelmunkálással, 

esetenként az istállótrágya talajba munkálásával
• Alapművelés

– Szántással 
• Célja, hogy átforgassa és mélyítse azt a talajréteget, mely 

befogadja és tárolja a téli csapadékot
– Lazítással

• Tömörödött talajok állapotának javítására alkalmas
• Tavaszi talajmunkák

– Cél a kiegyenlített nedvességtartalmú, nagyobb rögöktől mentes 
állapot



Talajművelés korán lekerülő 
elővetemény után



Talajművelés későn lekerülő 
elővetemény után

• A mélyművelést követő évben a hatástartam 
megőrzésére kell figyelni

• A szántás szükségessége és ideje a 
talajállapot és az ökonómiai körülmények 
alapján ítélendő meg

• Kora tavaszi gabonák alá egymenetes 
művelés és vetés is végezhető

• Védelemre szoruló termőhelyeken 
direktvetés is lehetséges



Talajművelés későn lekerülő 
elővetemény után

• Tavaszi alapművelésre lehet szükség:
– Szerkezet nélküli szikeseken
– Mélyfekvésű területeken
– Futóhomok- és kotutalajokon
– Ha a korai fagyok miatt elmaradt az alapművelés
– Kipusztult őszi vetések talajain
– A tarló egyéb hasznosítása esetén



Talajművelés későn lekerülő 
elővetemény után



Évelő növények tavaszi telepítése

• A kapás növények (kiv. a silókukorica) kedvezőtlen 
lucerna elővetemények, vöröshere cukorrépa vagy 
burgonya után is telepíthető

• Alapművelés
– Mélyszántás, vagy sekélyszántással kombinált 

középmély lazítás
• Tavaszi talajmunkák

– A telepítés ideje, a sekély vetési mélység, az 
aprómorzsás magágy létrehozásának szükségessége 
határozza meg



Tavaszi vetésű növények ápoló 
eljárásai

• Tavaszi gabonák
– 6-8 leveles stádiumban száraz tavaszokon könnyű hengerezés

• Kukorica
– Sorközművelés a kelő gyomok irtására, az ülepedett felső 

talajréteg porhanyítására és levegőztetésére
• Szója és bab

– Sorközművelés a déli órákban
• Cukorrépa

– Sorközművelés a levelek összeborulásáig, a sorközök kapálása 
a növények felszáradása után

• Burgonya
– Ültetéskor primer, 2-4 nappal később szekunder bakhát



A másodvetésű növények talajművelési 
rendszerei

• Másodvetésűnek a korán betakarított fővetésű 
növény után, vagy a fővetésű növény előtt
termesztett növények tekinthetők.

• A másodvetésű növények eredményes 
termesztésének feltétele a minél kevesebb 
nedvesség-veszteséggel járó gyors és jó 
minőségű talaj-előkészítés.



A másodvetésű növények talajművelési 
rendszerei

• Másodvetésű növények csoportosítása:
– Magtermésűek: köles, pohánka, mohar
– Gyökérgumósok: tarlórépa, tarlóburgonya
– Zöldtakarmányok: csalamádé, takarmány 

káposzta, szudáni fű, perzsahere, olajretek, 
fehérmustár

– Zöldtrágyák: csillagfürt, olajretek, fehérmustár, 
perzsahere

– Zöldségfélék: palántált paprika, káposztafélék, stb.
– Köztes védőnövények: mustár, olajretek, facélia



A másodvetésű növények talajművelési 
rendszerei



A másodvetésű növények talajművelési 
rendszerei

• Tarlóhántás
– Az augusztus elején vetendő mustár és olajretek 

kivételével nem szükséges.

• Szántás
– Ha a vetésre még aznap sor kerül

• Forgatás nélküli alapművelés
– Kultivátorral, vagy tárcsával, mivel a mélyebb rétegek 

bolygatása nedvesség-veszteséggel járna

• Magágykészítés és vetés egy menetben



A másodvetésű növények talajművelési 
rendszerei

Áttelelő őszi másodvetések:
– Az őszi kalászosok művelési rendszerei az 

irányadóak

A másodvetésű növények ápoló eljárásai
– Kapás növényeknél kelés után a felső talajréteg 

sorközi porhanyítása és szellőztetése
– Gépi vagy kézi kapálással a tarlórépa és a 

takarmánykáposzta ápolható



Előadás összefoglalása

•A talajművelési rendszer fogalma,
• áttekintése, 
•csoportosítása.

•A különböző vetésidejű (nyár végi, őszi, 
tavaszi, másodvetésű) növények 
talajművelési rendszerei



Előadás ellenőrző kérdései

• Hogyan épül fel a nyár végi, őszi vetésű 
növények talajművelési rendszere korán
lekerülő elővetemények után?

• Hogyan épül fel a nyár végi, őszi vetésű 
növények talajművelési rendszere későn 
lekerülő elővetemények után?

• Hogyan épül fel a tavaszi vetésű növények
talajművelési rendszere?

• Hogyan épül fel a másodvetésű növények
talajművelési rendszere?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás: 
A talajművelés rendszere II.

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