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Conventional tillage

Célja:

• optimális feltételek a vetéshez és a növény számára az egész tenyészidőszakban

• gyorsabb kiszáradás, jobb művelhetőség, gyorsabb felmelegedés

• gyommagok, kórokozók, kártevők leforgatása, gyérítésé

• gyökgumósok számára lazább talajszerkezet

• szerves és műtrágyák leforgatása

Módszere:

• a teljes felület megmunkálása

• mélyművelés ekével

• sokmenetes, nagyobb idő, energia- és költség felhasználása

• tarlómaradványoktól mentes, ún. tiszta felszín

• hagyományos vetési módszerek 

• többnyire külön menetben történik a magágykészítés is.

Hagyományos 

talajmúvelés



Reduced tillage

Cél: 

❑ Idő és üzemanyag szükséglet csökkentésére 

Módszer: 

• menetszám csökkentés eszközök, műveletek kapcsolása révén

• kevésbé hatásos elemek lehagyása 

• lazítóeszközök használata

• a tarlómaradványok a felszínen illetve a feltalajba dolgozva 

• a rendszeres mélyművelés és a tarlómaradványok aláforgatásának kerülése 

Csökkentett 

talajművelés



A talaj állapota és a szántás

Manninger G. Adolf sekélyművelési kísérletei 1910-(kultivátor, tárcsa, mélylazító alkalmazása)

‚A jó, morzsás talajszerkezet, amely eső hatására nem mállik el, nem esik szét, a mikrooorganizmusok tevékenységének köszönhető.

Legfőképpen az őszi mélyszántást kell kerülni. A fagy repesztő hatására ugyan por finomságúra eshet szét a talaj, azonban az első

esőre megtömörödik, kérget képez, és a talajélet sem indul be. Az eke által összetömörített talajban pedig megáll a vízforgalom és a

gyökérnövekedés. Ezt az ülepedett, tömörödött eketalpréteget altalajlazítóval kell feltörni, a késői talajművelést ki kell iktatnunk.

(MANNINGER 1957)

Zicsi András gilisztapopuláció vizsgálatok 1950-
-mélyművelésnél az időjárás és a talajművelés együttes hatása közel 50%-kal csökkentette a giliszták mennyiségét és számuk a következő 

évben alig 20%-kal emelkedett.
-sekély művelésnél az időjárás és a művelés következtében alig 20%-kal csökkent a giliszták száma, a következő évben közel 50%-os 

emelkedés mutatkozott. 
Birkás Márta (2004-)

- a giliszták a direkt vetésű parcellán fordultak elő a legnagyobb számban: 26–39 db/m2, míg a rendszeres szántás miatt tömörödött parcellán 
a gilisztatevékenység megszűnt.

A járatok számának növekedésével a talaj fizikai paraméterei javulnak: növekszik a csapadékvíz beszivárgása, a fel- és az altalaj átlevegőzése. 
A tartós humuszanyagok a giliszták bélrendszerében képződnek, ahol talajjal keveredve ún. agyag-humusz komplexumot alkotnak.
Rádics János és munkatársai vizsgálata 2015 –

-A CO2 kibocsájtás szántott talajon 50 %-al volt magasabb-13 g/m2, , mint a kultivátorozott területen (8,5 g/m2).-TESTO 535 műszerrel 
mérve, 0-30 órával a művelés után. A műveletek zárásával és alacsonyabb talajhő mellett ez csökkenthető.

Bíró Borbála és munkatársai talajmikrobiológiai vizsgálata 2015 –
A mélyebb rétegekben lévő mikroorganizmusok száma a felszínre kerüléskor jelentősen csökken. A talajok forgatása során a levegőztetés és a 

jobb vízellátás miatt is csökkenhet a szerves anyagok mennyisége az így közvetve megnövekedett mikrobiális aktivitás miatt. A szántással ezért 
ennek hatására is humusz-vesztés következhet be. 



Talajművelés kímélő módon

A szántásra alapuló forgatásos talajművelési rendszertől a környezetkímélő, vagy művelés nélküli (direktvetés) 
talajművelési rendszerek alkalmazásáig

• Menetszám csökkentése 
• Haladási sebesség csökkentése 
• A TLT-hajtású talajművelő gépek mellőzése
• Duzzadó-zsugorodó agyagásványok okozta talajrepedések megszüntetése sekély műveléssel
• Durvább felületű magágy

• Kérgesedés megszüntetése a (>30%) iszapfrakciójú talajokon a nedves talaj művelésének kerülésével, 
boronával, kultivátorral, küllős kapával, széles kerékfelülettel

• Altalaj tömörödés megszüntetése közép-vagy mélylazítóval, karógyökerű növényekkel (repce, olajretek) 
• A szintvonalakat követő talajművelés egyenletes lefutású, enyhén vagy közepesen lejtős területeken (2-

12%-os meredekség mellett)



Minimum  tillage

Célja: 

❑ a talaj egyes minőségi elemeinek megőrzése

❑ víz megőrzés

❑ erózió elleni védelem (USA)

❑ talajtömörödés elkerülése (Anglia)

❑ költségcsökkentés

❑ növényállomány számára optimális feltételek

Módszere: 

• forgatás (eke használat) nélkül

• másodvetésű, talajlazító vagy köztes védő növények vetése 

• tarlómaradványok felszín közelében tartása

Minimális 

talajművelés



Conversation tillage

Célja: 

❑ a talaj minőségének megőrzése és javítása

Módszere: 

• a talaj felszíne vetés után is legalább 30 %-ban tarlómaradványokkal fedett

• forgatás nélküli talajművelés

➢ kultivátoros

➢ tárcsás 

➢ rotációs

➢ tarló-mulcs rendszer 

➢ kombinált

Speciális vetési módszerekkel együtt: 

o sávos művelés és vetés (strip tillage): ikersoros vagy sávos vetés

Sávművelők: sornyitó tárcsa, mulcseltávolító csillagkerékpár, lazító, talajhajtású forgókapák

o bakhátas művelés és vetés (ridge tillage)

o barázdás vetés (slot planting)

o direktvetés (no tillage esetében)

Talajvédő 

talajművelés



No tillage

Célja: 
❑ a talaj minőségének megőrzése és javítása
❑ a párolgási veszteség csökken
❑ kisebb taposási kár
❑ bolygatatlan talaj, nagyobb biológiai aktivitás, kisebb CO2 vesztés, javuló fizikai állapot

Módszere: 
• művelés nélkül történik a vetés
• a tarlómaradványok felszínen hagyása révén az erózió és a defláció is minimális
• a mechanikai gyomirtás elmaradása

Totális hatású herbicidekkel együtt alkalmazzák. 
A kémiai szerek talajállapotra gyakorolt hatása még nem ismert,.
Ideális lenne ökológiai gazdálkodásban is alkalmazni.
Kritikus elemek:
• Évelő gyomok jelenléte
• Gyomnyomásra fokozottan érzékeny növénykultúrákban nagy a kockázat
• Technikai feltételek: pl. mulcs kezelés, nagy csoroszjanyomás, tárcsás (oldalkéses) csoroszja, széles 

gumiabroncs, 



A talajművelés hatása a talajfelszínre és az agronómiai jellemzőkre
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Szárnyas csoroszlyás 
kultivátor 

Késes henger 

 

Mulcsvetés-kombináció 

Mulcskultivátor 

Sávos művelés Mulcsvetés Direktvető gép

Eszközök a regenerativ gazdálkodáshoz
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