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Csökkentett menetszámú, 
művelettakarékos talajművelés



Előadás áttekintése

•Csökkentett menetszámú művelés
•Direktvetés
•Tárcsás alapműveléses rendszer
•Nehézkultivátoros alapművelésre épülő 
rendszer
•Középmélylazítóra alapozott rendszer
•Kombinált művelés és vetés



Csökkentett menetszámú művelés

• A minimális talajművelés
– Az USA-ban alakult ki az 1950-es 

években. Fő törekvései:
• A külön munkafolyamatban végrehajtott 

műveletek összevonása  gépek 
kombinálásával

• Egyes munkafolyamatok, eljárások vagy 
műveletek elhagyása



Csökkentett menetszámú művelés

• A minimális talajművelés
– Összhangba hozza a talaj kedvező 

állapotának kialakítását a művelési 
ráfordítások csökkentésével

– A kedvező talajállapot kialakítását 
függetlenítették a művelés módjától



Csökkentett menetszámú művelés

• A talajvédő művelés
– A conservation tillage irányzata Észak-

Amerikában az 1960-as, 1970-es évek fordulóján 
alakult ki

– Előtérbe kerülését szükségessé tette:
• Az eróziós és deflációs károk növekedése és 

következményei
• A környezetkárosodás növekedése
• A növénytermesztés és a gazdálkodás 

bizonytalanságának növekedése



Csökkentett menetszámú művelés

• A talajvédő művelés
– Az észak-amerikai kutatók szerint 

talajvédőnek tekintendő bármely 
művelési és vetési módszer, melyben a 
felszín védelmi célból vetés után is 
legalább 30%-kal fedett 
tarlómaradványokkal



Csökkentett menetszámú művelés

• No-tillage (művelés nélküli direktvetés);
vetés előtt, illetve azzal egy menetben 
gyomirtó permetezést, műtrágyaszórást 
vagy permetezést végeznek

• Slot-planting (hasítékba vetés); a 
vetéssel egy menetben 5-15 cm mélységig 
lazítják a vetés sora alatt a talajt, majd a 
vetés után vissza is tömörítik



Csökkentett menetszámú művelés

• Strip-tillage (sávos művelés és vetés); a 
gyomirtó vegyszereket és a műtrágyát a 
megművelt sávok talajába keverik

• Ridge-till (bakhátas művelés és vetés); a 
tarlómaradványokat a vetési idény előtt zúzzák, 
és letolják a bakhátak (vetősorok) tetejéről

• Forgatás nélküli művelési rendszerek; 
elnevezésük az alapművelő eszköz alapján 
kultivátoros, tárcsás, rotációs stb.  művelési
rendszer



A direktvetés gazdálkodási, 
környezetvédelmi előnyei

• Csökken az erózió és a defláció
• Szinten tartható, vagy növelhető a talaj 

szervesanyag tartalma. A szervesanyag 
növekedés a talaj csekély bolygatásának, 
a humuszbontó folyamatok lelassulásának 
következménye.

• Csökken a talaj porosodása, és a 
művelési és taposási eredetű tömörödés.



A direktvetés gazdálkodási, 
környezetvédelmi előnyei

• Javul a talaj szerkezete. Direktvetés 
hosszú idejű alkalmazásakor a talaj 
szerkezete javul, vízállósága tartóssá 
válik. 

• Nő a lehullott csapadékból a talajba 
szivárgó vízmennyiség. 



A direktvetés gazdálkodási, 
környezetvédelmi előnyei

• Csökken a talaj nedvességvesztése a 
tenyészidő folyamán. 

• A tarlómaradványok borítása gátolja a talaj 
kiszáradását. 

• A nyirkos állapot a földigiliszták 
tevékenységének is kedvez.

• A beruházási költségek fajlagos 
csökkenése. 



A direktvetés megfontolandó 
tényezői

• Tarlómaradványok a talaj felszínén. 
Allelopátia és csírázásgátlás alakulhat ki.
A kártevők és a kórokozók túlélését 
számításba kell venni.

• A növényi sorrend. A váltás nélküli 
termesztés növeli, a vetésváltás csökkenti 
a művelés nélküli gazdálkodás kockázatát.



A direktvetés megfontolandó 
tényezői

• A talaj termékenysége. A talaj legfelső rétege dúsul, 
a gyökérzóna szegényedik tápanyagokban. 

• Mikrobiológiai tevékenység. Az ülepedett, 
levegőtlen és nedves talaj az anaerob folyamatoknak és 
a gyökérmérgek keletkezésének kedvez.

• Kártevők és kórokozók. Több kártétel várható, 
különösen az első években, ezért a kémiai védelem 
pontos időzítése nélkülözhetetlen.



A direktvetés megfontolandó 
tényezői

• Elgyomosodás, gyomkorlátozás. 
Direktvetéses rendszerben a kémiai védelem 
elengedhetetlen. Az elgyomosodás a direktvetés 
korlátozó tényezője.

• Trágyázás. Kísérletek szerint N-műtrágyából 10-15 
%-kal több, P és K trágyából kevesebb elegendő a 
hagyományos technológiához optimalizált adagoknál. 



A direktvetés megfontolandó 
tényezői

• Termeszthető növények. A direktvetés 
bevezetésekor alkalmazott talajállapot javító lazítás 
bármely növény termesztését lehetővé teszi az első 
évben. Jobb azonban olyan gazdaságosan termeszthető 
növényt kiválasztani, amelynek a termesztési rendszere 
kisebb menetszámú.

• Gépigény. Direktvetésre a körülményekhez tervezett 
speciális gép alkalmas, amely jelentősen drágább, mint 
egy hagyományos vetőgép.



Tárcsás alapműveléses rendszer

• Az őszi és másodvetésű növények művelési 
rendszerében terjedt el. 

• A tarlóhántást, a hántott tarló ápolását és az 
alapművelést tárcsával végzik, előbb sekélyebben, majd 
mélyebben átmunkálva a talajt. 

• A felszínt kapcsolt hengerrel zárják le
• Száraz években, kötött talajokon, későn lekerülő 

elővetemények után, 4-5 t/ha szármaradványig
• Alkalmazási korlát a nedves talaj, a nagy, vonódott 

állapotú szártömeg és a mélyebb talajrétegek 
tömörödöttsége



A tárcsás művelés alkalmazási 
előnyei és megfontolandói

• Előnyök 
– jó porhanyítás és keverés
– kisebb felszínemelkedés és talajnedvesség 

veszteség
– száraz talajon alkalmazható
– a tarlómaradványok aprítására alkalmas



A tárcsás művelés alkalmazási 
előnyei és megfontolandói

• Előnyök 
– gyorsaság, nagy terület teljesítmény
– több művelési feladatra alkalmazható
– energiatakarékos eljárás
– ismertség, egyszerűség (kis tanulási igény)



A tárcsás művelés alkalmazási 
előnyei és megfontolandói

• Kockázatok 
– nedves talajon nem ajánlott, mivel beragad, 

gyúr és ken
– nedves talajban károsan tömörít (tárcsatalp-

réteg)
– száraz talajon porhanyítás helyett porosítás 

(szerkezet károsítás)



A tárcsás művelés alkalmazási 
előnyei és megfontolandói

• Kockázatok 
– sok és vonódott tarlómaradvány esetén 

csökkenő hatékonyság
– évelő gyomok hatékony irtása nem várható
– környezeti hatása általában kedvezőtlen



Nehézkultivátoros alapművelésre 
épülő rendszer

• Nyár végi és őszi vetésű növényeknél 
alkalmazzák

• A tarlóhántást sekélyen kultivátorral végzik, és a 
felszínt lezárják, az ápolásra kultivátort vagy 
tárcsát alkalmaznak a gyomosodástól függően, 
és a felszínt lehengerezik

• A rendszer előnyei elsősorban száraz és kissé 
nyirkos talajokon használhatók ki

• Alkalmazási kockázat az erős gyomosság, a 
nagy tarlómaradvány tömeg, a mélyebb rétegek 
tömör állapota és a nedves talaj



A kultivátoros művelés alkalmazási előnyei 
és megfontolandói

• Előnyök:
– Mérsékelt rög- és porképzés = talajszerkezet 

kímélés
– ’művelőtalp-tömörítés’ nem jellemző
– Jó lazítás, porhanyítás és keverés
– Száraz és nyirkos talajon igen jó minőség 

várható
– Nedves (még járható) talajon más 

eljárásoknál kevesebb kárral alkalmazható 



A kultivátoros művelés alkalmazási előnyei 
és megfontolandói

• Előnyök:
– Kisebb felszínemelkedés = mérsékelt 

nedvességvesztés
– Kis kockázat = közvetett gazdasági haszon
– A szántásnál jobb terület teljesítménye
– Energiatakarékos eljárás
– Több művelési feladatra alkalmasság
– A gépkombináció változatossága 

(porhanyító/lezáróelem) 



A kultivátoros művelés alkalmazási előnyei 
és megfontolandói

• Megfontolandók:
– Nedves talajon hatékonysága romlik
– Tömörödött és kiszáradt talajokra megfelelő 

konstrukció alkalmas
– Az évelő gyomok korlátozására a mélyebben 

járó konstrukciók alkalmasak



A kultivátoros művelés alkalmazási előnyei 
és megfontolandói

• Megfontolandók:
– Szakértelemmel alkalmazva nyújtja az 

előnyöket
– Aprítatlan, vonódott tarlómaradványok esetén 

a keverőhatás romolhat
– Nem a forgatásra jellemző előnyöket kell 

elvárni, hanem azokat, amelyekre más 
eljárásoknál alkalmasabb 



Középmélylazítóra alapozott 
rendszer

• Bármely vetésidejű növény alá alkalmazható, 
főként, ha a talaj a 30-40 cm-es rétegben erősen 
tömörödött

• A tarlómaradványok aprítottságától függően 
szükséges a felületi talajmunka, melyet forgatás 
nélkül (tárcsával) vagy ekével végezhetnek

• Az energiaigény tömör talajon is csökkenthető, 
ha hántott, beéredett tarlón végzik el a lazítást

• Alkalmazási korlát a nedves talaj



A középmélylazítás alkalmazási előnyei és 
megfontolandói

Előnyök Megfontolandók

1. A tömörödött talajállapot enyhítése, 
megszüntetése (forgatás nélkül)

2. a talaj kedvező biológiai 
tevékenységének pezsdítése és 
megőrzése,

3. a periódusos mélyművelés eljárása
4. a száraz talajon alkalmazható
5. a belvíz elvezetése után a nedvesség 

lehúzódása ún. víztelenítő lazítással 
segíthető elő

6. mérsékelt talajnedvesség-vesztés
7. azonos mélység esetén a szántásnál 

kisebb energiaigény
8. a növénytermesztés biztonságának 

javítása
9. környezeti kockázat csökkentés
10. a talajállapot javulásából következő 

gazdasági haszon

1. nedves talajon nem ajánlott, mivel 
ekkor hatása csekély

2. ülepedésre, tömörödésre érzékeny 
talajokon rendszere (periódusos) 
alkalmazás tanácsos

3. forgatás, porhanyítás és keverés 
nem jellemző

4. tömör, száraz talajon erős a 
rögösödés

5. tömör, kiszárított talajon nagy az 
energiaigény

6. nem gyomkorlátozó eljárás (de a 
gyökértarackos gyomok 
élettevékenységét zavarja)

7. szakszerűen alkalmazva hatásos
8. elmunkálásra megfelelő eljárás 

választandó (visszatömörítés 
megelőzése)



Kombinált művelés és vetés
– Egyik változatában az alapgép porhanyító, 

ráépített vető- és lezáró elemmel, és 
elsősorban gabonák alá alkalmazható

– Tarlóhántásra és olykor a hántott tarló 
ápolására is szükség lehet

– Másik változatában az alapművelést külön 
menetben végzik el, de a magágykészítést a 
vetéssel egy menetben



Kombinált művelés és vetés
– Tavaszi gabona alá az őszi alapművelés el is 

maradhat 
– A rendszer kockázata a tarlómaradványok 

nagy tömege és a gyomosság
– Az alapgép talajnedvesség érzékenysége 

kisebb, mint más hagyományos eszközöké



Előadás összefoglalása

•Csökkentett menetszámú művelés
•Direktvetés
•Tárcsás alapműveléses rendszer
•Nehézkultivátoros alapművelésre épülő 
rendszer
•Középmélylazítóra alapozott rendszer
•Kombinált művelés és vetés



Előadás ellenőrző kérdései

• Milyen talajvédő művelési rendszereket ismer?
• Melyek a tárcsás művelés előnyei hátrányai?
• Milyen előnyei vannak a kultivátoros művelési 

rendszernek? 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS: A környezetkímélő talajművelés 

gyakorlati alkalmazása. Műszaki megoldások

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