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A főbb talajtípusok hatása a 
talajművelésre



Előadás áttekintése
•Az egyes főtípusba tartózó 

• mezőségi talajok

• erdőtalajok

• réti talajok

• váztalajok

• szikes talajok

• sekély termőrétegű, erodált talajok

művelési rendszereinek sajátosságai



Szántóföldi termőhelyek
• A termőföld a mező- és erdőgazdaság által 

hasznosított földterület

• A szántóföldi növények igénye szerint és közel 
azonos termékenységű és tulajdonságú 
talajtípusokból képzett egységet nevezzük szántóföldi 
termőhelynek.









Mezőségi talajok (I. szf. termőhely)

– Az ország legjobb és legtöbbet termő szántóföldjei
– Humuszban gazdagok, a termőréteg mély, víz-, levegő-

és hőgazdálkodásuk kiváló, jó a tápanyag-szolgáltató és 
tápanyag-közvetítő képességük

– Könnyen művelhetőek, és szerkezettartó tulajdonságuk 
következtében a legigényesebb szántóföldi növények is 
sikerrel termeszthetők rajtuk



Mezőségi talajok
• Tarlóhántás: 

– Elvégzése a talajnedvesség megőrzése, a
gyomirtás, a következő művelési módok 
jobb minőségének elérése érdekében 
középkötött és kötött mezőségi talajokon is 
ajánlatos.



Mezőségi talajok
• Alapművelés: 

– Az őszi kalászosok alá az elővetemények többsége után 
forgatás nélküli alapművelés előnyös. 

– A mélyművelés periódusa a növényi sorrend szerint 
tervezhető. 

– A tavaszi vetésű növények alá a a gyomosságtól valamint 
az alapművelés idején jellemző talajnedvességtől függően 
tervezhető szántás, lazítózással kombinált szántás, vagy 
tárcsázás.



Mezőségi talajok
• Alapművelés elmunkálása:

– A talajszerkezet védelme érdekében az eszköz 
kapcsolásokra kell törekedni, 

– kerülni kell a káros talajtömörítést kiváltó taposást.



Mezőségi talajok
• Vetőágykészítés, lezárás: 

– A magágy minőségével szembeni követelmények 
(lazultság, aprózottság) betartása, a nedvesség 
megőrzése kívánatos. 

– Vetés után a talaj sajátosságai szerint kell a 
felületet kialakítani.







Erdőtalajok (II. szf. termőhely)

– Középkötött erdőtalajok
– Termőképességük alig marad el a mezőségi talajokétól, 

víz-, levegő- és hőgazdálkodásuk jó
– A termeszthető növények száma kevesebb, 

termésbiztonságuk függ az időjárási körülményektől
– Az eróziós károk műszaki talajvédelem nélkül, 

alkalmazkodó műveléssel és eljárásokkal 
megakadályozhatók



Erdőtalajok
• Tarlóhántás:

– A tarlóhántás elvégzését vagy elhagyását 
talajvédelmi céloknak rendeljük alá. 

– Csapadékban gazdag erdőtalajokon sekély 
tarlóhántás helyett azonnal középmély 
alapművelés javasolható.



Erdőtalajok
• Alapművelés: 

– A termőréteg vastagsága, a lejtőviszonyok megszabják az 
alapművelés maximális mélységét. 

– Az alapművelés egyik fontos célja a talaj vízbefogadó 
képességének növelése, a vízelfolyás megakadályozása, a 
talaj védelme. 

– Lejtőkön a szintvonalas művelés ajánlott. 
– Az alapművelést időben később követő vetés esetén az 

alapművelést csak durva elmunkálás kövesse.



Erdőtalajok
• Alapművelés elmunkálása: 

– Idejét a vetéshez ajánlatos közelíteni. 
– Kerülni kell az erózió káros növekedését

kiváltó porosítást, a lejtő irányú 
gépmozgásokat.



Erdőtalajok
• Vetőágykészítés, lezárás: 

– Erdőtalajokon a magágy minőségét talajvédelmi 
szempontoknak rendeljük alá. 

– A magágy mélység betartása fontos, a felület profilos 
kialakítása a vetés után elengedhetetlen 
(szintvonalasan!).





Réti talajok (III. szf. termőhely)

– Kötött réti talajok
– Tápanyagkészletük jó, de gyenge a tápanyagfeltáródás, 

víztartó képességük nagy, vízvezetésük viszont
kedvezőtlen

– A növénytermesztést és a tápanyagok érvényesülését 
az évszakonkénti magas talajvízállás befolyásolja. A 
tápanyagok érvényesülése és a termés az évhatás miatt 
nagymértékben ingadozhat

– A talajok művelhetősége nagy agyagtartalmuk miatt 
nehéz, a művelhetőség nedvességtartománya szűk 



Réti talajok

• Tarlóhántás: 
– A korán lekerülő elővetemények után nem 

hagyható el. 
– Sekély tárcsás, vagy kultivátoros hántás 

(+elmunkálás) előnyös



Réti talajok
• Alapművelés: 

– Módját az elővetemények, a gyomosság, valamint a talaj 
nedvességtartalma szerint kell megválasztani. 

– Száraz évjáratokban az őszi vetésű növények alá a forgatás 
nélküli alapművelés az előnyösebb.

– A tavaszi vetésű növények művelési rendszerében a 
lazítózással kombinált szántás, valamint a talaj 
sajátosságait figyelembe vevő őszi szántás alkalmazása 
előnyös. 



Réti talajok
• Alapművelés elmunkálása:

– A tavaszi vetésű növények őszi alapművelését 
durva elmunkálás kövesse. 

– Az őszi vetésű növények alapművelését száraz 
évjáratokban erőteljes rögösödés jellemzi. 

– Irányelv a menettakarékosság, valamint a 
talajszerkezet védelme.



Réti talajok
• Magágykészítés, vetés utáni 

elmunkálás: 
– A magágy készítés fontos alapelve ősszel a 

nedvességmegőrzés, tavasszal az evaporáció 
növelése. 

– Vetés után sima felszín kialakítása nem 
javasolható.





Váztalajok (IV. szf. termőhely)

– Laza és homoktalajok
– Könnyű mechanikai összetétel, a szervetlen és szerves 

kolloidok kis mennyisége jellemző rájuk, 
vízgazdálkodásuk, víztartó képességük kedvezőtlen

– Könnyen művelhetők, ugyanakkor deflációra hajlamosak, 
termőrétegük összessége és vastagsága heterogén, a 
biztonsággal termeszthető növények száma kevés, és a 
termés ingadozó

– A deflációnak kitett futóhomok talajokon és tőzeges 
talajokon a lehető legrövidebbre kell csökkenteni a 
művelési idényt



Váztalajok

• Tarlóhántás:
– Futóhomok: Elhagyható. A tarlómaradványok, a kikelt 

gyomok, az árvakelés védi a talajt a deflációtól.
– Humuszos homok: Betakarítás után közvetlenül 

alapművelés is következhet. A talaj lezárása feltétlenül 
szükséges.



Váztalajok
• Alapművelés:

– Futóhomok: Közvetlenül vetés előtt, javasolható 
forgatással vagy forgatás nélkül.

– Humuszos homok: Módja és ideje a növény igénye 
szerint. Az őszi gabonák alá a forgatás nélküli mód 
különböző változatai alkalmazhatók. A tavaszi vetésű 
növények alá a szántás, vagy a lazítózással kombinált 
szántás az előnyös.



Váztalajok
• Alapművelés elmunkálása, vetőágykészítés, 

lezárás:
– Futóhomok: Alapművelés után azonnal magágykészítés 

és vetés. Vetés után profilos, talajvédő felszín kialakítása 
és tömörítés.

– Humuszos homok: Lehetőség szerint menetszám 
takarékosan a nedvesség megőrzését szem előtt tartva 
kell elvégezni. (Kapcsolt műveletek)





Szikes talajok (V. szf. termőhely)

– Szélsőséges víz- és tápanyag-gazdálkodás, 
nagy tápanyagtőke, de kis hasznosítható 
tápanyagkészlet és nehéz művelhetőség
jellemző rájuk

– A termeszthető növényfajok száma korlátozott, 
a termésingadozás nagy, kémiai javítás 
hatására a termékenység javul, de a szikesség 
okai nem enyhülnek, művelhetőség szerint 
perctalajok



Szikes talajok

• Tarlóhántás: 
– A tarlóhántás elvégzését a betakarítás idejétől és 

a talaj nedvességtartalmától tesszük függővé.



Szikes talajok
• Alapművelés: 

– A középmély és mélylazítózás periodikus alkalmazása 
ajánlott. 

– A periódusidő rövid. 
– A szántás mélysége korlátozott, minősége a talaj 

sajátosságaiból adódóan kedvezőtlen. 
– Az őszi gabonák alá inkább a forgatás nélküli alapművelés 

különböző változatait alkalmazzuk.



Szikes talajok
• Alapművelés elmunkálása: 

– Ezeken a talajokon az őszi alapművelést nem ajánlatos 
elmunkálni. 

– A tavaszi talajmunkák megkezdésekor fokozott 
figyelmet kell fordítani a talaj nedvességtartalmára (a 
kérgesedés, a talaj kenésének elkerülése érdekében)



Szikes talajok
• Magágykészítés, vetés utáni elmunkálás: 

– A vetés idejére a talajok biológiai beéredése általában 
nem következik be. 

– A megfelelő fizikai állapot kialakítása a kívánt 
állománysűrűség elérésének az alapja. 

– A vetés után profilos felszín kialakítása szükséges. 







Sekély termőrétegű, erodált talajok 
(VI. szf. termőhely)

– Sekély termőrétegű, sík vagy lejtős, erodált és 
heterogén talajok

– Kevés vizet tárolnak
– Csak kis vízigényű, rövid tenyészidejű, extenzív 

körülményeket tűrő növények termeszthetők viszonylag 
nagyobb biztonsággal

– A lejtős területek a vízerózióval szembeni talajvédelem, 
a sík és közel sík földek pedig a kímélés szabályai 
szerint művelendők

– A sekély termőréteg korlátozza a forgathatóságot, a 
köves vagy kavicsos altalaj pedig a forgatás nélküli 
lazítást is



Sekély termőrétegű, erodált talajok

• Tarlóhántás:
– Sekély lazítás és mulcsképzés a talajvédelem 

érdekében.
– Talajvédelmi okból elhagyható.
– Tarlóba vetett védőnövények alkalmazása 

(talajvédelem)



Sekély termőrétegű, erodált talajok

• Alapművelés és elmunkálás:
– Mélységét és módját a talajvédelem

határozza meg
– Vízlefolyás csökkentése érdekében 

középmély lazítás vagy szántás



Sekély termőrétegű, erodált talajok

• Magágykészítés és vetés:
– Lehetőleg egy menetben történjen



Előadás összefoglalása

Az egyes főtípusba tartózó: 
- mezőségi talajok
- erdőtalajok
- réti talajok
- váztalajok
- szikes talajok
- sekély termőrétegű, erodált talajok

művelési rendszereinek sajátosságai



Előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse az erdőtalajok művelési sajátosságait!
• Mi jellemző a mezőségi talajok művelési rendszerére?
• Milyen sajátosságai vannak a szikes talajok 

művelésének?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás: 
A művelés energiaigénye és a talaj károsítása. 

A költségcsökkentés és a kárenyhítés 
lehetőségei

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