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Mulcsművelés



Történeti előzmények
Köztelek c. folyóiratban Káldy Szücs János 

gazda,szakíró1909-ben ezt írja:
A trágyahordás keréknyomaiban az ekéje asztalnagyságú 

hantokat feszegetett fel, 

„azonban ahol nagyobb csomó trágya esett az útra, s azt 
teljesen betakarta, az eke is könnyebben belement (…) 
azonnal beterítettem az egész utat trágyával és törekkel 3-4 
cm vastagon s úgy hagyván 3 napig, minden nehézség és 
erőlködés nélkül sikerült az utat felszántani.” 

A cikk írója a a mulcsolás egyik hasznát tapasztalta.



Kemenesy Ernő (1964):
„…közel sem olyan fontos a tarlómaradványok tökéletes alátakarása, 
mint ahogy a köztudatban van, inkább elmarcangolásuk lényeges, mert 
ezáltal tudjuk megteremteni a szerves anyaggal kevert takaróréteget, 
az ún. mulch-ot…”.

id. Manninger G. Adolf:
„…a tarlómaradványok jelentős része, mint talajvédő, a kultivátorral 
megmunkált föld tetején marad. Ezek a tarlómaradványok megvédik a 
talajt az eróziós hatásoktól, a széltől, valamint az esőcseppek romboló 
pergőtüzével szemben, megakadályozzák a talaj korai 
összeiszapolódását és csökkentik a nedvesség pazarlását.”

Gyárfás József:
„…a velük össze-vissza túrt tarlót csakugyan vegyes érzelmekkel nézi 
az, aki
először látja és akivel azt akarják elhitetni, hogy ez sokat érő 
talajmunka akar lenni (…) ez a ’csúnya’ munka mégis jó arra, hogy 
alatta a talaj annyira felporhanyuljon, hogy még száraz nyárban is 
később, jó omlós szántást adjon, míg ugyanakkor a fel sem tört tarló be 
sem veszi az ekét.”



• 1980-as évek eleje:
napraforgó előveteményt követően, őszi
búza vetése előtt
(csíraképes olajos magvak felszín
közelében tartása tárcsás vagy lazításos
alapműveléssel)

• 1990-es évektől:
új eszközök megjelenésével lehetővé vált
a korszerű mulcshagyó művelés
megvalósítása



A jó vetőágy (klasszikus) ismérvei:
• aprómorzsás, 
• gyomoktól és növényi maradványoktól 

mentes, 
• kellően meleg, 
• levegős és
• nyirkos magágy.



Fogalmak

• mulcs: takaróanyag 
(esetükben tarlómaradvány-talaj keverék)

• mulcsolás: takaróréteg kialakítása a talaj 
felszínén

• mulcshagyás: védő hatású maradvány-
borítottság elérése 
(elsősorban tarlóműveléskor)



A jó mulcs ismérvei
• a szalma, a szár

– zúzása (minél kisebbre),
– szétterítése (minél egyenletesebben)

• a zúzás és terítés lehetőleg az aratással egy 
menetben történjen

Tarlóhántással (sekély bolygatás és hengerezés) 
alakítunk ki a talaj-szalma keverékből:

• kedvező talajszerkezetet és egyúttal
• nedvességét védő réteget.



A mulcsművelés – előnyök
Előnyök:
• a talaj takarásával csökken a felső talajrétegek 

vízvesztesége (klímakárok mérséklése)
 a felszínközeli légáramlás lelassul

• szél- és vízeróziós hatások mérséklődnek
• javul a talajok művelhetősége

– problémás (perc) talajok művelhetősége javul
– csökken az őszi alapművelés 

tüzelőanyag-költsége (mintegy 10%-kal)
• a szalmában, szárban lévő makroelemek 

(főleg K) az adott területen maradnak
• a talajlakó élőlények száma növekszik
• főleg gyenge adottságú területeken az istállótrágya 

egyetlen alternatívája

termésveszteség minimalizálódik



A mulcsművelés – előnyök

Hátrányok:
• növényvédelmi aggályok 

(kórokozókat, kártevőket a vegetáció alatt 
kell elpusztítani!?)
– rágcsálók
– gombabetegségek



Forrás: Birkás M. – Agrofórum 2008/8.



A mulcsművelés kivitelezése 
növényfajonként

Őszi káposztarepce betakarítása után:
• magas tarlót célszerű hagyni

(a kombájn után visszamaradó szár és levél 
törek minőségű)

• történjen meg a magas tarló megtörése, sekély 
talajba keverése

• a későbbiekben a repce árvakelést (4-6 leveles 
állapotú, 8-10 cm-es magasságú) sekélyen, 
könnyű tárcsával célszerű a talajba keverni
(vegyszeres gyomirtás után a mulccsal való 
borítottság növekszik)



Őszi búza betakarítása után:
• magas tarlót (8-12 cm) célszerű hagyni
• történjen meg a magas tarló megtörése 

(lehetőleg hosszirányban is)
• egyenletes terítés, törekszóró 

alkalmazásával
• talajba keverés sekély (4-6 cm) 

mélységben
(általában könnyű tárcsával)



Kukorica betakarítása után (I.):
• közepes magasságú tarlót (4-8 cm) 

célszerű hagyni
• történjen meg a tarló megtörése (lehetőleg 

hosszirányban is)
• egyenletes terítés, törekszóró 

alkalmazásával
• talajba keverés sekély (4-6 cm) 

mélységben
(általában könnyű tárcsával)



Kukorica betakarítása után (II.):
• magas tarlót (10-12 cm) célszerű hagyni
• történjen meg a tarló megtörése (lehetőleg 

hosszirányban is, szárzúzóval)
• talajba keverés két menetben

(középnehéz tárcsával; 30° szögbe állítva 
az eltömődés elkerülésére)
– az első menet 4-6 cm mélységű
– a második menet 10-12 cm mélységű

• a szár felpuhulását elősegítendő a két 
művelés között 5 nap teljen el 



Napraforgó betakarítása után:
• extra magas tarlót (30-50 cm) célszerű 

hagyni
• történjen meg a tarló megtörése (lehetőleg 

hosszirányban is, szárzúzóval)
• talajba keverés egy menetben multi-

kultivátorral





A mulcsművelés alkalmazott 
munkagépek

• Több menetben:
– szárzúzó
– tárcsák
– hengerek

• Egy menetben:
– mulcs-kultivátor

A mulcsművelésre alkalmas kombinált eszközöknek a következő 
műveleteket kell megvalósítaniuk: 

• szalma/szár-aprítása, 
• a talaj lazítása és porhanyítása,
• mulcsképzés (keverés), 
• felszínelmunkálás és 
• lezárás. 



A mulcskultivátorok főbb részei:
• tárcsás csoroszlya, 
• tárcsás borona, 
• nehézkultivátor, vagy középmély lazító,
• henger vagy, hengerborona

A mulcskultivátorok fajtái, az alapművelés ideje szerint:
• kizárólag őszi alapművelésre használható: 

– a lazító elemek a tárcsasorok között, vagy azok mögött 
helyezkednek el,

– a munka gépen nincs a lezárást végző eszközsor
• nyári és őszi alapművelésre egyaránt alkalmas 

változatoknál:
– a lazítóegység mindig a tárcsasorok között helyezkednek el,
– a hátsó tárcsasor mögött elmunkáló elemsor kerül beépítésre





Forrás: Birkás M. – Agrofórum 2008/8.



Zöldtrágyázás



Zöldtrágyázás - definíció
• szervestrágyázási mód
• gyors növekedésű,

nagy biomassza-tömeget adó növény, 
teljes zöld (bimbós vagy virágzó) tömegét 
dolgozzuk a talajba
– leforgatjuk (ekével)
– sekélyen bekeverjük (tárcsával, kultivátorral)

• cél: a talaj termékenységének megőrzése, ill. 
fokozása

• fenntartásokkal zöldtrágyázásnak tekinthető:
– kizöldült tarló,
– a rosszul sikerült vetés,
– a gyomok (magszórás előtti) zöld tömegének talajba 

munkálása 



• A zöldtrágyázás - mint módszer - újbóli 
elterjedését segíti:
– Helyes gazdálkodási gyakorlat (GAP)
– Agrár-környezetgazdálkodási program (AKG)

a támogatás egyik feltétele volt másodvetésű 
pillangós vagy nem pillangós növények 
termesztése korán lekerülő elővetemények 
után a teljes terület mintegy 20 %-án.



Történeti előzmények
• a zöldtrágyázás kifejezés csak a XIX. 

században jelent meg
• már a keleti népek, egyiptomiak, görögök, 

rómaiak felismerték a talajba kevert zöld 
növényi részek a talaj termékenységére 
gyakorolt jótékony hatását

• háromnyomásos gazdálkodás (ugar)
• tudományos alapokra helyezés időszakai: 

– Nyugat-Európában a XVII. század végétől
Johannes Görbing, Franz Sekera

– főbb hazai képviselők:
Westsik Vilmos, Gyárfás József, Cserháti Sándor, 
Grábner Emil



A zöldtrágyázás módjai

• fővetésű zöldtrágyázás
• tarlóvetésű zöldtrágyázás
• takarónövényes zöldtrágyázás

– rávetéses
– alávetéses

• sarjú zöldtrágyázás
• áttelelő zöldtrágyázás



Fővetésű zöldtrágyázás

• a zöldtrágya-növényt, mint főnövényt 
vetjük

• vetés ideje: általában kora tavasszal
• talajba dolgozás ideje: június, július
• milyen talajokon alkalmazhatjuk?

– rossz minőségű, kedvezőtlen csapadék-
ellátottságú talajokon

• homoktalajokon
• szikes talajokon



Fővetésű zöldtrágyázás –
előnyök, hátrányok

Előnyök:
• a nehezen művelhető talajok előkészítésére 

elegendő idő áll rendelkezésre
• a keléshez, fejlődéshez szükséges 

csapadékra nagyobb eséllyel számíthatunk
Hátrányok:
• adott területen, az adott évben árunövényt 

nem termelhetünk
• kedvező hatások csak a következő évben 

mutatkoznak



Tarlóvetésű zöldtrágyázás

• a zöldtrágya-növényt, mint másodvetésű 
növényt vetjük

• vetés ideje: június vége, július közepe
• talajba dolgozás ideje: október, november
• milyen talajokon alkalmazhatjuk?

– közepes, jó minőségű, jó csapadék-
ellátottságú talajokon



A tarlóvetésű zöldtrágyázás 
sikerességének feltételei I.

• az elővetemény korán kerüljön le
– június közepéig lekerülő növények

takarmánykeverékek:
• takarmány rozs,
• keszthelyi keverék (rozs- ő. káposztarepce,)
• rozsos szöszösbükköny stb.

– június vége és július közepe között lekerülő 
növények:

• borsó,
• repce,
• őszi, tavaszi árpa
• őszi búza
• zab
• rozs



A tarlóvetésű zöldtrágyázás 
sikerességének feltételei II.

• az aratás után, zöldtrágya-növény 
vetésének idején csapadékos időjárás
 az ország azon területein, ahol az éves 
csapadékmennyiség legalább 600 mm

• jól és könnyen művelhető talaj
 jó minőségű tarlóművelés és 
magágykészítés (forgatás nélküli művelés)



Tarlóvetésű zöldtrágyázás –
előnyök, hátrányok

Előnyök:
• adott tenyészidőszakban, korán lekerülő 

elővetemény után zöldtrágya-növény 
illeszthető be

Hátrányok:
• kedvezőtlen csapadék-ellátottságú, 

nehezen művelhető területeken nem 
ajánlott

• őszi vetésű növények alá nem megfelelő 
elővetemény



Takarónövényes zöldtrágyázás 
(rávetéses)

• a zöldtrágya-növényt ősszel vetett 
kalászosba tavasszal vetjük (rávetjük)

• (rá)vetés ideje: kora tavasszal
• talajba dolgozás ideje: nyár vége, ősz 

eleje
• milyen talajokon alkalmazhatjuk?

– közepes, jó minőségű, jó csapadék-
ellátottságú talajokon



Takarónövényes zöldtrágyázás 
(alávetéses)

• a zöldtrágya-növényt tavasszal vetett 
kalászossal együtt vetjük (alávetjük)

• vetés ideje: kora tavasszal
• talajba dolgozás ideje: nyár vége, ősz 

eleje
• milyen talajokon alkalmazhatjuk?

– közepes, jó minőségű, jó csapadék-
ellátottságú talajokon



A rá- és alávetéses 
takarónövényes zöldtrágyázás 

sikerességének feltételei
• a takarónövény (gabona)

– állománya ne legyen sűrű
• ne nyomja el a zöldtrágya-növényt
• vetése a megszokottnál kisebb vetőmag-

mennyiséggel indokolt
– korán lekerülő legyen
– szalmáját azonnal távolítsuk el a tarlóról
– lehetőleg kis vízigényű fajt, fajtát válasszunk



A rá- és alávetéses takarónövényes 
zöldtrágyázás - előnyök, hátrányok

Előny:
• a zöldtrágya-növény külön talaj-

előkészítést nem igényel
Hátrány:
• száraz területeken a rávetés sikeressége 

kétséges



Sarjú zöldtrágyázás

• a pillangós virágú évelő növények első 
növedéke takarmányként hasznosul, a 
második növedéket talajba dolgozzuk

• vetés, telepítés ideje: általában kora 
tavasszal

• talajba dolgozás ideje: ősz végén 
• milyen talajokon alkalmazhatjuk?

– közepes, jó minőségű, jó csapadék-
ellátottságú talajokon



Áttelelő zöldtrágyázás

• a zöldtrágya-növényt, mint másodvetésű 
növényt vetjük

• vetés ideje: nyár vége, ősz eleje
• talajba dolgozás ideje: kora tavasszal
• milyen talajokon alkalmazhatjuk?

– közepes, jó minőségű, jó csapadék-
ellátottságú talajokon



Áttelelő zöldtrágyázás -
előnyök, hátrányok

Előny:
• a zöldtrágya-növény jól hasznosítja a 

tenyészidőszak koraőszi és későtavaszi 
szegmensét

Hátrány:
• a kora tavasszal talajba dolgozott 

zöldtrágya-növény után csak késői 
vetésidejű növény kerülhet



Zöldtrágyanövények 
termesztéstechnológiája

• pillangós virágú és nem pillangós virágú 
növényeket egyaránt termeszthetünk
– pillangós virágúak:

(jó nitrogén-kötők)
• csillagfürt
• somkóró
• vöröshere
• bükkönyfélék (keverék formájában)

– nem pillangós virágúak:
(gyors növekedésűek, igénytelenek, olcsó a vetőmag, 
megakadályozzák a szerves anyagok mélyebb rétegek 
felé történő lemosódását)

• mustár
• olajretek
• facélia



Hazánk egyes tájaira és talajtípusaira 
ajánlható zöldtrágya-növények I.

• savanyú homoktalajokra: 
(nyírségi és somogyi homok)
– csillagfürt,
– homoki borsó + napraforgó

• meszes homoktalajokra: 
(Duna-Tisza közi homokhátság)
– somkóró, 
– szöszös bükköny

• savanyú erdőtalajaira: 
(nyugati és északi peremvidék)
– fehérhere vagy szarvaskerep + angolperje,
– tavaszi bükköny



Hazánk egyes tájaira és talajtípusaira 
ajánlható zöldtrágya-növények II.

• kötöttebb meszes talajokra: 
– napraforgó, 
– szegletes lednek, 
– somkóró, 
– tritikále, 
– kúszó lucerna.

• kötött savanyú talajokra: 
– rozs, 
– tritikále,

• kötött szikes talajokra:
– tritikále, 
– napraforgó, 
– szegletes lednek.



Mustár Olajretek Facélia Pohánka 

Optimális vetésidő 
(másodvetésben) VIII. 1-15. VIII. 1-15. V. 1. - VII. 30. VI. 25. – VII. 15.

Vegetációs idő vége nov.15. nov.15. nov.15. nov.15. 

Vetőmagnorma (kg/ha) 15-20 20-25 10-12 50-60 

Zöldhozam (t/ha) 25-35 30-50 20-25 20-25 

Gyökértömeg (t/ha) 10-15 12-20 10-12 10-12 

Gyökérzóna mélysége (cm) 50-70 60-100 40-60 40-50 

Nitrát-N visszatartás (kg/ha) 100-130 100-130 70-100 60-80 

Sz.a. zöldtömeg/gyökér (t/ha) 3,0/1,5 3,5/1,5 2,8/1,2 2,6/1,0 

Megvilágítás hossza/befolyása rövid rövid semleges semleges 

Néhány ajánlott zöldtrágya-növény főbb tulajdonságai



Lupinus albus – Fehér 
csillagfürt

Melilotus albus – Fehér 
somkóró



Trifolium pratense - Vöröshere

Vicia villosa – Szöszös bükköny



Phacelia tanacetifolia - Facélia

Sinapis alba – Fehér mustár

Raphanus sativus var. oleiferus -
Olajretek





A zöldtrágyázás kedvező hatásai I.

A zöldtrágya-növények termesztését követően a 
talajba bedolgozott növényi részek:
•javítják a talaj fizikai és biológiai állapotát
•javítják a talaj tápanyag-gazdálkodását
•hozzájárulnak a talajban lévő szervesanyag 
mennyiségének növeléséhez
•védik a talaj felszínét az eróziótól és a deflációtól
•intenzív gyökérnövekedésük révén javítják a talaj 
drénviszonyait



A zöldtrágyázás kedvező hatásai II.

• mérséklik a tápanyagok mélyebb talajrétegek 
felé történő vándorlását

• a fedetlen talajfelszínhez képest 16-20%-kal
több nedvességet tartanak meg a talajban 
(áttelelő védőnövényként termesztve)

• jó gyomelnyomó képességgel rendelkeznek
• egyes növények nematocid hatással is bírnak



A zöldtrágyázás esetleges kedvezőtlen 
hatásai

• aszályos területen rosszul megválasztott 
zöldtrágya-növény 
nagy vízfogyasztás, illetve talajnedvesség-hiány 
léphet fel

• a kemény maghéjú zöldtrágyanövények magjai 
elfeküdhetnek a talajban  gyomokként éveken 
át kárt okozhatnak

• a túl nagy tömegű zöldtrágya alászántása vagy
rossz minőségű bedolgozása, a talajművelést 
akadályozhatja, termésdegradációt okozhat a 
következő tenyészidőszakban
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