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A környezetkímélő, takarékos művelés 
megvalósítási módjai

Tárcsás művelés
Talajmarás



Jellemző műveletek:

Keverés

Porhanyítás

Lazítás

Felszínalakító és forgató hatás csekély

Lehetséges funkciók:

Tarlóhántás

Tarlómaradványok aprítása

Sekély, forgatás nélküli alapművelés

Forgatásos alapművelés utáni elmunkálás



Követelmények a tárcsás talajművelő eszközökkel szemben:

•Az előre beállított mélységben porhanyítsák, lazítsák a talajt

•A munkamélység állítható, de hossz-, illetve keresztirányban azonos legyen

•Vontatás közben a változó talajellenállás ellenére is tartsát a haladás irányát

•Behúzó hatásuk kemény talajon is megfelelő legyen

•A barázdafenék csipkézettsége minél kisebb legyen és ne maradjon 

műveletlen sáv

•A fogások szélein ne hagyjanak nagy mélységű barázdákat

•A szár-, illetve tarlómaradványok aprítását és keverését eltömődésmentesen 

végezzék

•Munkájuk után a talaj felszíne egyenletes legyen



Tárcsák az agrotechnikai feladat szerint:

Tárcsás ekék. Alapművelés. Mérsékelt éghajlatú országokban nem terjedtek 
el, alkalmazásuk csak extrém körülmények között (gyökerekkel átszőtt, köves 
talaj, stb.)

Egyirányú tárcsák. Alapművelés, tarlóhántás. Konstrukciós problémák miatt a 
munkasebesség növelése nem volt lehetséges. Kezdeti népszerűségüket 
elvesztették.

Tárcsás boronák. Alapművelés, szántáselmunkálás, tarlóhántás, talajápolás, 
magágykészítés, vegyszerbekeverés. Folyamatos és sikeres fejlődést csak ez 
a csoport mutatott.

Szupernehéz tárcsák. (100-250 kg/tárcsalevél). Alapművelés.



Kompakt, vagy rövid tárcsák (tarlóhántás, szántáselmunkálás, talajápolás, 
magágykészítés, vegyszerbekeverés)

Létrejöttének oka: Konstrukciós probléma. A magágykészítő 
gépkombinációkban a hagyományos építésű X, vagy V típusok nem 
alkalmazhatók jól.

Jellemzőjük: Tárcsalevelek egyenként vannak csapágyazva és a kerethez 
kapcsolva. 

Eredmény: a két tárcsasor párhuzamosan és egymáshoz viszonylag közel 
helyezkedhet el.

Előny: jól beépíthetők a gépkombinációkba

Hátrány: főleg kötöttebb talajokon nem kielégítő agrotechnikai munka 
(munkamélység, porhanyító-keverő hatás). Oka: a tárcsalapok alacsony 
fajlagos terhelése.

Önálló alkalmazásuk kevésbé, inkább gépkombinációkban.



Kompakt tárcsa választásánál lényeges szempontok:

Szögállítás. Kevés típusnál lehetséges, pedig az alacsony fajlagos 
tárcsalap terhelés miatt segíthet. Ha lehet ilyent válasszunk. De: szögállítás 
kockázata!

A tárcsalapok csapágyazását is magában foglaló tárcsatartó konstrukciós 
elhelyezése. Ha a homorú oldalon: anyagáramlási problémák, eltömödés.

Kedvezőek: a tárcsalevél domború oldalán csapágyazott,

szögállítási lehetőséggel és

hatékony elmunkáló berendezéssel ellátott változatok



A tárcsa mint eszköz

Hagyományos:

























KÜHNE nehéz tárcsásboronák KNT 770 család

Opcionálisan rendelhető hengerboronák. Csavarkötéssel 
kapcsolhatók, függesztett rendszerűek.

Boronák munkamélysége 
csavarorsós szerkezettel 
fokozatmentesen állítható



VOGEL-NOOT

AXR nehéztárcsa

Gyárilag szerelhető Crosskill henger az 
egymenetes lezáráshoz

Gépkombináció súlya >1500 kg/m

AXR-GL: a legnagyobb szerelésben 9,2 
m és >10 t

TM Master Disc: hidraulikus 
biztosítású lazítókések a tárcsatagok 
között: tárcsatalp



LEMKEN Rubin

•Minden egyes tárcsa önállóan csapágyazva, rugóval kapcsolódik a tengelyhez

•Intenzív aprító, lazító hatás, különösen az 5-10 cm munkamélységben

•A két, tárcsák mögött elhelyezett mélységben és szögben állítható rugózott borona 
kontrollálja a fellazított talaj áramlását.

•A tárcsasorok közötti 107 cm-es távolság lehetővé tesz egy rövid és kompakt 
építési módot, kedvező súlypont elhelyezkedéssel. A nyitott keretépítés, és a nagy 
szabad területek eltömődés-mentes munkavégzést biztosítanak.





VOGEL-NOOT

Terra-disc rövidtárcsa

510 mm-es tárcsalapok, egyéni 
gumibakolással

Széles hengerválaszték

Zöldtrágya vetésére elektromos 
hajtású RotoDrill aprómag szóró 
egység



Väderstad Carrier









A tárcsás művelés alkalmazási előnyei és szempontjai:

•Tárcsával jól apríthatók a száraz (nem, vagy alig vonódott) növényi szárak

•Különböző műveletekre alkalmas (porhanyítás, keverés, sekély lazítás).

•A különböző nedvességű talajfrakciók egyenletes elkeverésére nem felel 
meg.

•Területteljesítménye nagy. (Max. munkaszélesség 10 m, 6 -10 km/h). (65-
75% üzemóra előny a szántáshoz képest).

•VK 45-50%. Száraz talaj: több később elmunkálandó rög + porfrakció. 
Nedvesebb: tárcsatalp.



A tárcsás művelés előnyös lehet a talaj mikrobiológiai folyamataira. Nincs 
túlzott levegőztetés, aerob humuszbontók munkáját nem erősíti fel.

Jelentős közvetett gyomirtó hatás.

Energia.

Hajtóanyagigény

Középmély szántás: 17-22 l/ha

Tárcsázás 10-12 cm mélyen: 5-14 l/ha

Szántás utáni elmunkálásra: 3,5-11,5 l/ha

Normál tarlóállapotnál: 6-8 l/ha

Súlyos tömörödésnél: 10-14 l/ha



A tárcsaelem kombinálhatósága jó:

Középmélylazítókon a lazításkor képződött rögök porhanyítására 
és felszínalakításra

Kultivátorkapák elé síktárcsasor. A talaj sekély felporhanyítása, a 
kapák talajba hatolásának könnyítése.

Kultivátorkapák mögé. Rögök porhanyítása.



A tárcsás talajművelés haszna és kockázata

•Tárcsalapok csúszása: tömörödés a művelési mélység határán

•Hatás szántáselmunkáláskor

•Kiszáradt rögöket a tárcsa hiányosan, nagymérvű porképződés mellett 
aprítja. Rögfényesítés.

•Nedves talajon, sok és vonódott tarlómaradvány esetén a tárcsa aprító és 
keverő munkája is kifogásolható

•A tárcsa csak szakszerűen alkalmazva csökkenti a talaj 
nedvességveszteségét. Tarlóhántáskor felszínlezárás elmulasztása: 
következő művelet: rögösödés, nagyobb energiaigény

•Évelő gyomok hatékony irtására a tárcsa nem alkalmas. Az egyéves 
gyomokat néhány leveles állapotukban, fejletlen gyökérzet esetén jól irtja. A 
fejlett gyomok 10-15%-a maradhat sértetlen a második tárcsamenet után.



A tárcsázás energia,- idő- és költségtakarékossága csak egy menet esetén 
használható ki. 

Hántatlan, kiszáradt tarlón az elmunkáló nélkül járatott nehéztárcsa 
energetikai mutatói kedvezőbbnek adódhatnak, mint a lezáró elemmel is 
kombinált, mélyebben járó késes kultivátoré.

Az 1980-as és ’90-es évek gyakorlata a tárcsás sekélyműveléssel 
kapcsolatban.



Tárcsás sekélyművelés ősszel

Kedvezőbb, mint a tavaszi. Előnyök: a talaj jobb beázási körülményei és jobb 
tavaszi művelhetősége.

Kukorica elővetemény: szármaradvány (szükséges eszközök: forgóelemes 
elmunkáló, szármaradványokra nem érzékeny vetőgép)

A talaj 20 cm alatti rétegének tömődöttsége a sekélyművelés idejétől 
függetlenül kockázatossá teszi a termesztés eredményessségét.



A talajállapot és a kukorica termése (%) különböző termőhelyeken

Talaj

Őszi tárcsázás 14-20 cm Tavaszi tárcsázás 14-20 cm

Termés 
%

Talajállapot a 
tenyészidőben

Termés 
%

Talajállapot a 
tenyészidőben

Homokos vályog 59-97 Tömör 14 cm alatt 59-83 Tömör 14 cm 
alatt

Vályog 87-101 Kissé tömör 20 cm 
alatt

96-106 Megfelelően laza

Agyagos vályog 70-88 Tömör 14 cm alatt 51-97 Tömör 18 cm 
alatt

Agyag 72-87 Tömör 14 cm alatt 49-82 Tömör 16 cm 
alatt

100 %: őszi szántás (kedvező talajállapot 0 - 26 cm) Körzet: Gödöllő, Győr, Hatvan, 
Jászság, Szekszárd)



Tárcsás sekélyművelés tavasszal

Kezdete: USA 1950-es évek. Elfogadható termésszint, talajvédő gazdálkodás 
követelményeinek kielégítése. (Vetés után is min 30 % tarlómaradvány a 
felszínen a szélkárok elleni védelem miatt.)

Itthon: 1988 előtt nem nagyon fordult elő

1990 óta: főleg kis táblákon.

Romló talajállapot . „Lépcsős kelés” a tárcsával összegyúrt talajok tipikus 
jelzőjévé vált.

Tavaszi tárcsás műveléssel már a második évben, gyökerekkel át nem járható 
réteget tömörítünk a talajban.



A tavaszi tárcsás sekélyművelés jelenleg a kedvezőtlenebb tavaszi szántás 
helyett egy-egy évben választható szükségmegoldásként értékelhető.

A talajok mélyebb rétegeinek az állapota a döntő.

Jobb megítélést kaphatna, ha talajainkat jobb kultúrállapot és kezelhető 
gyomosság jellemezné.

Száraz tenyészidők növekvő gyakorisága: tarlómaradványokkal való 
részleges talajtakarás jelentősége növekedhet.



TÁRCSÁRA ALAPOZOTT MŰVELÉSI RENDSZEREK

Hagyományos és javított tárcsás művelési rendszer őszi vetésű 
növények alá száraz talajon

Hagyományos rendszer Javított rendszer
Tarlóhántás hagyományos tárcsával (+) Tarlóhántás síktárcsával (-)

↓ ↓
TÁRCSÁS ALAPMŰVELÉS (+) TÁRCSÁS ALAPMŰVELÉS 

hengerborona kapcsolás (0)
↓ ↓

Elmunkálás, gyűrűs henger, simító (+)
↓

Magágykészítés ásóboronával (+) Magágykészítés kompaktorral (-)
↓ ↓

VETÉS VETÉS
Hatás a talajra: igen kedvezőtlen Hatás a talajra: inkább kedvező

Kárt idézhet elő (+), kárt nem vagy alig okoz (-), hatása közömbös (0)



Hagyományos és javított tárcsás művelési rendszer alkalmazása 
tavasszal nyirkos talajon

Hagyományos rendszer Javított rendszer
Szárzúzás ősszel

hagyományos tárcsával (+)
Szárzúzás betakarításkor, ősszel (-)

↓ ↓
TÁRCSÁS ALAPMŰVELÉS (+) TÁRCSÁS ALAPMŰVELÉS 

hengerborona kapcsolás (0)
↓ ↓

Elmunkálás, simító, ásóborona (+)
↓

Magágykészítés ásóboronával (+) Magágykészítés kompaktorral (-)
↓ ↓

VETÉS VETÉS
Hatás a talajra: igen kedvezőtlen Hatás a talajra: közepes

Kárt idézhet elő (+), kárt nem vagy alig okoz (-), hatása közömbös (0)



A tárcsás művelés összefoglaló értékelése:

Nyirkos, nedves talaj: tárcsatalp tömörödés.

Kockázatot a hagyományos rendszerben a kiegészítő eljárások is növelik

A művelési rendszer fázisai közben: talajnedvesség vesztés, felrögösítés, gyúrás

Javított tárcsás rendszer: alkalmazkodás a tipikus tavaszi talajállapothoz (kisebb 
menetszám, nedves talajállapotnak inkább megfelelő elmunkálás)

Kockázati tényezők előzetes felmérése

Síktárcsák megjelenése

A TÁRCSÁS RENDSZER ALKALMAZÁSAKOR IS CSÖKKENTHETŐ A KOCKÁZAT, A 
KÖRNYEZETI HATÁS LEGALÁBB KÖZEPESRE JAVÍTHATÓ



Talajmarás



•A talaj felső, sekélyebb rétegének fizikai állapota változik meg

•A marógép jól porhanyít, kever, lazít, miközben a talaj felszíne csak kissé 
növekedik

•A talajmaró és munkája

•A talajmarás alkalmazási előnyei:

•A művelési rendszeren belül használható:

- ápolásra

- alapművelésre

- alapművelés elmunkálására

- magágykészítésre 



•Talajmaróval jól talajba keverhetők a trágyák és tarlómaradványok.

•Egyenletes, teknőktől és ormoktól mentes felszín alakítható ki.

•Kicsi a művelőtalp tömörödés veszélye. Legkisebb az ékkéses változat 
alkalmazásakor.

•Széles talajnedvesség tartományban használható.

•A talaj kötöttsége nem határolja be az alkalmazhatóságát.

•A maróelem jól kombinálható lazító-, kultivátor- és hengerelemekkel.

•A porhanyítás mértéke szabályozható. Száraz talajon csökkenthető a 
porosítás.



•Energiatakarékos eljárás. Magágy minőségű állapotot alakít ki, vagyis a 
művelési rendszer menetszáma csökken.

•A talaj legfelső rétege a növény igényének megfelelően lazul.



A talajmarás alkalmazásának megfontolandói:

Porosítás elkerülése. Beállítások.

Gyomirtó hatás. Jó közvetlen. Elősegíti a csírázást, kelést, utána irtani kell.

Viszonylag bonyolult szerkezet, művelőelemek gyorsan kopnak. Üzemeltetési 
költsége más eljárásnál több, művelési rendszerre vetítve kedvezőbb lehet.

Talajmarók területteljesítménye kicsi – munkasebességük 3-5 km/h – ezért 
bármennyire is alkalmas lenne, tarlóhántásra, vagy ápolásra nem célszerű 
használni.



Talajmaróra alapozott művelési rendszerek

Őszi alapművelés:

Durvább elmunkálás. Nagy haladási sebesség, kis dobfordulat, nagy 
fedőlemeztávolság.

Jó munkaminőség, kielégítő területteljesítmény.

Tavaszi alapművelés:

Finomabb elmunkálás. Nagy dobfordulat, leengedett dobfedél, sekély 
munkamélység.



A kukorica termése (%) különböző művelés esetén, négy műtrágyázási szint 
átlagában

Művelési/vetési rendszer 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Átlag

Termés % a tenyészidőben

Átlagos Csapadékos Átlagos Átlagos Átlagos

Direktvetés 87 92 88 75 87 86

Sávos talajmarás 87 86 90 78 94 87

Talajmarás 89 92 91 89 78 88

Tárcsázás 88 88 78 83 77 83

Tavaszi szántás 85 91 87 72 92 86

Őszi szántás % 100 100 100 100 100 100

t/ha 8,01 8,31 8,80 6,35 5,87 7,47



A kukorica termése (%) különböző tenyészidő és művelés esetén

Művelési/vetési rendszer 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év

Termés a tenyészidő %-ában

Direktvetés 100 109 110 68 73

Sávos talajmarás 100 103 113 71 79

Talajmarás 100 107 113 80 64

Tárcsázás 100 104 97 74 64

Tavaszi szántás 100 111 113 67 79

Őszi szántás % 100 104 110 79 73



Talajmarás a csökkentett művelési rendszerekben

1960-as évek: megjelennek a minimális talajművelési irányzatok

Kedvez az olyan gépek fejlesztésének, amelyek menetszám csökkentésre 
alkalmasak.

Megjelennek a korszerű talajmarók és a talajmaróval kombinált vetőgépek

A maróval kombinált vetőgépek többsége talajáramba vetett, egy részük 
rendezett, más részük mulcsolt felszínt hagyott.

A magágy nem volt „szemre is szép”

1990 óta a talajmaró kevesebb új gépkombinációban fordul elő alapgépként.



Szántásos, tárcsás és talajmarós művelési rendszerek összehasonlítása.

Idő: ősz, talajállapot száraz, vetendő növény: őszi búza

Cél: nedvességveszteség, rögösödés csökkentése, a kelés esélyeinek javítása

Szántásos rendszer Tárcsás rendszer Talajmarós rendszer

Tarlóhántás tárcsával (+) Tarlóhántás tárcsával (+) Tarlóhántás tárcsával (+)

↓ ↓ ↓
SZÁNTÁS: ágyeke + 

fogas(+)
TÁRCSÁS 

ALAPMŰVELÉS + 
rögtörő henger (0)

TALAJMARÓS 
ALAPMŰVELÉS

A vetés mélységében 
tömörítő henger 
kapcsolással és 
vetőelemmel (-)

↓

↓Elmunkálás: tárcsa + 
gyűrűs henger (+)

↓

Magágykészítés 
ásóboronával (+)

Magágykészítés és vetés 
egy menetben (-)

↓

VETÉS

Hatás a talajra: kedvezőtlen Hatás a talajra: közepes Hatás a talajra: kedvező

Kárt idézhet elő (+), kárt nem, vagy alig okoz: (-), hatása közömbös (0)



Konklúziók:

Menetszám: hagyományos, ágyekés: 5

tárcsás: 3

talajmarós: 2

Szántásos rendszer: nedvességvesztés, rögösödés, nagyobb elmunkálás 
igény

Tárcsás rendszer: lezáratlan tarlóhántás (elég tipikus), a magágykészítés és 
vetés egy menetben csökkenti a kockázatot

Talajmarós rendszer: őszi búza alá szükségmegoldás, megfelelő kelési 
körülmények alakíthatók ki

Tárcsás és talajmarós rendszer kockázatát a 15-20 cm alatti tömör réteg 
növelheti.



Szántásos, kultivátoros és talajmarós művelési rendszerek 
összhasonlítása.

Idő: tavasz, talajállapot: nyirkos, vetendő növény: tavasziak

Lehetséges szituáció: elmaradt őszi alapművelés

Cél: talajkárosítás megelőzése, kedvező kelési körülmények 
biztosítása, 



Szántásos rendszer Kultivátoros rendszer Talajmarós rendszer

Hántatlan tarló Hántatlan tarló Hántatlan tarló

↓ ↓ ↓

SZÁNTÁS: váltvaforgató eke 
+ kombinált henger (0)

KULTIVÁTOROS 
ALAPMŰVELÉS: 

forgóelemes változat (-)
TALAJMARÓS 

ALAPMŰVELÉS: a vetés 
mélységében tömörítő 

hengerrel (0)

↓

↓ ↓

Magágykészítés forgóelemes 
kompaktorral (-)

Magágykészítés 
forgóelemes 

kompaktorral (-)
↓ ↓

VETÉS VETÉS VETÉS

Hatás a talajra: közepes/jó Hatás a talajra: jó Hatás a talajra: közepes/jó

Kárt idézhet elő (+), kárt nem, vagy alig okoz: (-), hatása közömbös (0)



Konklúziók:

Hántatlan tarló. Ha túl nagy mennyiségű, nehezíti a művelést, ilyenkor 
zúzás.

Szántásos rendszer: váltvaforgató eke+kombinált henger: kisebb 
nedvességveszteség.

Kultivátoros rendszer: forgóelemes kombinációkkal kedvezőbb 
(nedvességállapot, tarlómaradványok)

Talajmaró: tarlómaradványokra kevésbé érzékeny.

Alkalmazkodni a nyirkos talajállapothoz. 



A talajmarós művelési rendszer jellemzői:

•A talajmarós műveléssel a talaj legfelső rétegének állapota javítható. Előny: 
minimális talajmozgatással elérhető vetési minőség.

•A talajmarás bármely más művelési eljárásnál szélesebb nedvesség 
tartományban használható

•A maróelem, más művelő elemekkel való kombinálhatósága kedvezőtlen 
talajállapot esetén is megoldás lehet

•A talajmarós rendszer a csökkentett menetszámú művelési megoldások egyike, 
amelyeket elsősorban az igényes növények (kertészeti kultúrák) termesztésében 
alkalmaznak

•Szántóföldön inkább szükségmegoldás

•Alkalmazásának kockázata az intenzív porhanyításból adódóan nagyobb, mint a 
kultivátoré. Tömörödéstől mentes talajon alkalmanként kímélőbb hatású, mint a 
tárcsa, vagy az eke



DUTZI



Előadás összefoglalása



Előadás ellenőrző kérdései

• 3 – 5 KÖZÖTTI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉRDÉS 
• ILLETVE MEGOLDANDÓ GYAKORLATI FELADAT



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME

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