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A környezetkímélő, takarékos művelés 
megvalósítási módjai

Középmély lazításra alapozott rendszerek



Szántás nélküli rendszerek

Alapművelés lehet:

Középmélylazítás – mélyebb talajrétegek állapotának javítása 

Kultivátoros művelés – talajszerkezet kímélése 

Tárcsázás – egyszerűség, gyorsaság

Talajmarás – magágy minőségű állapot egymenetes kialakítása

Forgatás hiánya



Lazítás. Fogalma. Tömör talajállapot megszüntetése.

Hatása a talaj vízgazdálkodására. Száraz, nedves időszakban, 
aszályérzékenység.



Elmunkáló elemek lazítókhoz. Agromaster BULL



KÖZÉPMÉLYLAZÍTÁS

Előny Kockázat

Mélyre terjedő talajállapot javítás
Jobb talajbiológiai kondíció
Környezeti kockázat csökkentése
Termesztési biztonság javulása
Közvetett ökonómiai haszon

Nedves talaj
Elmunkáló eljárás módja
A talaj nedvességtartalma 
elmunkáláskor



A középmélylazítás előnyei és megfontolandói

Előnyök Megfontolandók

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

1. Nedves talajon nem ajánlott

2. A talaj biológiai tevékenységének javítása 2. Tömörödésre hajlamos talajon periódusos 
alkalmazás ajánlott

3. Periódusos mélyművelés lehetősége 3. Forgatás, porhanyítás, keverés nem jellemző

4. Száraz talajon alkalmazható 4. Tömör száraz talajon erős a rögösödés

5. Belvízcsökkentés, víztelenítő lazítás 5. Tömör, kiszárított talajon nagy az energiaigény

6. Mérsékelt talajnedvesség vesztés 6. Nem gyomkorlátozó eljárás (de a 
gyökértarackos gyomok élettevékenységét 
zavarja)

7. Szántásnál kisebb energiaigény (azonos 
mélység esetén)

7. Elmunkálásra megfelelő eljárás választandó 
(visszatömörítés megelőzése)

8. Növénytermesztés biztonságának javítása 8. Csak szakszerűen alkalmazva hatásos.

9. Környezeti kockázat csökkentés

10. A talajállapot javulás. Gazdasági haszon.





KÖZÉPMÉLY LAZÍTÁSRA ALAPOZOTT MŰVELÉSI RENDSZEREK

1. Változat 2. változat
Tarlóhántás tárcsával (+) Tarlóhántás tárcsával (+)

↓ ↓
KÖZÉPMÉLYLAZÍTÁS (-) KÖZÉPMÉLYLAZÍTÁS (-)

↓ ↓
Elmunkálás tárcsával (+) Elmunkálás tárcsával, rögtörő 

hengerrel (+)
↓ ↓

SZÁNTÁS ágyekével (+) Magágykészítés kombinátorral (-)
↓ ↓

Elmunkálás tárcsával, rögtörő 
hengerrel (+)

VETÉS

↓
Magágykészítés kombinátorral (-)

↓
VETÉS

Hatás: a talaj a szántás, tárcsázás 
mélysége alatt visszatömörödhet

Hatás: a talaj a tárcsázás 
mélysége alatt visszatömörödhet

Kárt idézhet elő (+), kárt enm, vagy alig okoz (-)

Középmélylazítás az 1980-as évek művelési rendszereiben száraz talajon



1.Változat 2. változat
Tarlóhántás tárcsával (+) Tarlóhántás kultivátorral (-)

↓ ↓
KÖZÉPMÉLYLAZÍTÁS (0) KÖZÉPMÉLYLAZÍTÁS (0)

↓ ↓
SZÁNTÁS: ágyeke+fogas (+) Elmunkálás kultivátorral (0)

↓ ↓
Simítózás (+) Magágykészítés kombinátorral

↓ ↓
Elmunkálás ásóboronával (+) VETÉS

↓
Magágykészítés kombinátorral (-)

↓
VETÉS

Hatás: a lazítóhatás gyenge, a 
visszatömörödés veszélye nagy

Hatás: a lazítóhatás gyenge, de a 
tömörödés kára nem súlyosbodik

Kárt idézhet elő (+), kárt enm, vagy alig okoz (-)

Lazításos rendszerek hatékonysága nedves talajon



1.Változat 2. változat
Tarlóhántás kultivátorral (-) Tarlóhántás kultivátorral (-)

↓ ↓
KÖZÉPMÉLYLAZÍTÁS kapcsolt 

hengerboronával (-)
SZÁNTÁS lazítótüskés 
váltvaforgató ekével (0)

↓ ↓
Szántás váltvaforgató ekével és 

kombinált elmunkálás (-)
Elmunkálás rugós simítóval 

kombinált
porhanyító hengerrel (-)

↓ ↓
Magágykészítés kompaktorral (-) Magágykészítés kompaktorral (-)

↓ ↓
VETÉS VETÉS

Hatás: ha a talajállapot javul a 
visszatömörödés veszélye 

csekély

Hatás: a talajállapot javul, a 
visszatömörödés veszélye 

csekély
Kárt idézhet elő (+), kárt enm, vagy alig okoz (-)

Középmélylazításos rendszerek alkalmazása szántással (a felső rétegben nyirkos, az 
alsó rétegben száraz talajon)



1.Változat 2. változat
Tarlóhántás kultivátorral (-) Tarlóhántás kultivátorral (-)

↓ ↓
KÖZÉPMÉLYLAZÍTÁS lazító + 

tárcsa kombinációval (-)
KÖZÉPMÉLYLAZÍTÁS 

hengerborona kapcsolással (-)
↓ ↓

Elmunkálás rugós porhanyítóval 
(-)

Elmunkálás, tarlóápolás 
kultivátorral (-)

↓ ↓
Magágykészítés kompaktorral (-) Magágykészítés kompaktorral (-)

↓ ↓

VETÉS VETÉS
Hatás: a szükséges lazultság 
elérése és a talajszerkezet 
kímélése

Hatás: a művelési cél tejesülése 
okszerű eszközválasztással

Kárt idézhet elő (+), kárt nem, vagy alig okoz (-)

Középmélylazításos rendszerek alkalmazása (szántás nélkül)



A középmély lazítás gyakorlati haszna összefoglalóan:

1. Forgatás nélküli alapművelési mód, amely alkalmas a talaj 25-45 cm 
rétegében bárhol a művelési hibaként kialakult tömöt állapot 
megszüntetésére

2. Szakszerűen alkalmazva nem költséges. Szakértelmet és gondoságot 
igényel.

3. Beavatkozási lehetőség a művelési hibák és a környezeti károk enyhítésére

4. Kedvezőbb talajállapot → termésnövekedés. Talaj biológiai állapota, 
termésbiztonság javul.

5. A talaj mélyebb rétegeinek állapotjavulása, környezeti károk csökkenése. 
Tömörödésből adódó gazdasági károk enyhülnek

6. Alkalmazási kockázata átlagos és száraz talajviszonyok mellett alacsony. 
Agronómiai hatása jó. A talaj és környezetvédelemben alkalmazása 
nélkülözhetetlen.

7. Az egy-két késes lazítók munkaszélessége kicsi, a lazított talajt a traktor 
kerekei az újabb fogás műveléskor visszataposhatják

8. A talajállapot javítás és a és a hatástartam megőrzése érdekében fontos a 
lazítást megelőző tarlóhántás és a jó minőségű elmunkálás



Néhány szempont a lazítók kiválasztásához:



Függesztett, félig függesztett gépek: a hárompont függesztő állvány ISO 
szabvány szerint készül → bármely szabványos függesztő berendezéssel 
ellátott traktorral üzemeltethető

Vonóberendezések szintén szabványosak.

Létezik olyan megoldás, ahol a vonóberendezés a KM lazító függesztő 
állványára szerelhető



Keretszerkezet:

Egy gerendelyes

Több gerendelyes

Legelterjedtebbek: V-formájú egy gerendelyes típusok, de léteznek egyenes 
formájú, egy-, illetve több gerendelyes típusok is.

Kühne KMK egysoros

Vontatási irányra merőleges 
vázszerkezet

Mélységállítás: a függesztés 
segítségével, v. hengerboronával

Kühne KBL 4-6 késes. Kések 2 sorban. Önbeálló, mindig a 
legkedvezőbb talajellenállás irányába állnak be a kések, 
távolságuk változtatható. 



V-formájú egygerendelyes: a gerendelyfelek közötti szög hidraulikusan, vagy 
mechanikusan változtatható  →  a gerinclemezek közötti távolság az alkalmazás 
körülményeinek megfelelően változtatható

A haladási irányhoz képest oldalirányba hajlított gerinclemezek: a művelés után a 
felszín egyenes, sík marad, de ha hagyományos keretszerkezeten helyezzük el 
őket, nem dolgoznak jól → ekeszerű keretszerkezetre kell szerelni őket

Kühne KMF-L



Gerinclemez:

Egyenes

Ívelt

Lazítószerszámok:

Lazítóékek. A gerinclemez végén oldható kötéssel.

Lehetnek egyszerű lazítóékek, vagy szárnnyal kombináltak.

Kezelő-állító berendezések:

Mélységhatároló kerekek. Korábban fémből, ma inkább gumiabroncsos

Gerinclemezek osztástávolságának változtatása: furatok, V-alakú 
gerendely, mechanikus, hidraulikus változtatás



Elmunkáló egységek:

Talajban lévő nedvesség elpárolgásának megakadályozása, felszín lezárása

Kombinált középmélylazítók:

Fejlesztés: elmunkáló egységek (elsősorban tárcsás boronák) lazítóhoz 
kapcsolása, illetve lazítóra építése

A két művelő eszköz szerencsésen egészíti ki egymást

A középmély mulcslazítók fejlesztésének két fő vonulata:

1. Őszi alapművelés. A lazítóelem két tárcsasor között, vagy mögött, lezáró 
eszközsor nincs.

2. Nyári, őszi alapművelés. A lazítóegység mindig a tárcsasorok között, a hátsó 
tárcsasor mögött elmunkáló elemsor



Seed-Imex SX mulcslazító (kombinált 
középmélylazító)

Megfelelő mélységű talajlazítás (max. 45 cm)

Szármaradvány aprítása és talajba dolgozása

Talaj lezárása egy menetben

Kukorica és gabona tarlón egyaránt 
használható 





KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME

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