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A talajművelési rendszere általános sémája

1. Tarlóhántás: a nyár elején, a közepén betakarított
növények tarlóján végzett sekély, legfeljebb 10 cm
mély talajmunka.

2. Alapművelés: a legmélyebb talajmunka, általában
20 cm-nél mélyebb.

3. Az alapművelés elmunkálása: a növény igénye és a
talajvédelem céljából végzett talajállapot javítás.

4. Magágykészítés: az előzőek során létrehozott
talajállapotnak a vetés körülményeihez igazítása.

5. A vetés utáni elmunkálás: a célja a magvak betakarása.



Hagyományos művelési rendszer jellemzői

• Művelés célja:

– A termesztendő növény vélt vagy valós talajállapot 
igényeinek létrehozása.

– A kockázat az egyoldalú mechanikai szemléletből 
következik.

– Nem fordít gondot a biológiai tevékenységekre.

Szerkezetromlás, művelési 
hibák, nedvesség- és szervesa. 
vesztés, kultúrállapot romlás.

Növekvő klíma-stressz és 
termesztési költségek, 
csökkenő biztonság és 
rentabilitás.



Hagyományos művelési rendszer jellemzői

Műveletek Eszköz Kockázat, káros hatás

Száraz talajon Nedves talajon

Tarlóhántás Hagy. tárcsa Por- és rögképzés Gyúr, ken, t. talp

Tarlóápolás Hagy. tárcsa Por- és rögképzés Gyúr, ken, t. talp

Alapművelés Eke, tárcsa, lazító Por- és rögképzés T. vagy eketalp

A.m. elmunkálása Tárcsa, simító, 
kombinátor

Por- és rögképzés,
tömörítés

Gyúrás,kérgesítés, 
tömörítés

Magágykészítés Tárcsa, kombinátor Por- és rögképzés,
tömörítés

Gyúrás,kérgesítés, 
tömörítés

Vetés Hagy. vetőgép Porosítás, tömörítés Gyúrás,kérgesítés, 
tömörítés

Lezárás Henger Porosítás, tömörítés Tömörítés



Hagyományos művelési rendszer jellemzői

Műveletek Eszköz Menetszám Üzemanyag sz.

Tarlóhántás Hagy. tárcsa 1 7-9

Tarlóápolás Hagy. tárcsa 1 7-9

Alapművelés Eke, tárcsa, lazító 1, tárcsás – 2 20-40

A.m. elmunkálása Tárcsa, simító, 
kombinátor

1 7-9

Magágykészítés Tárcsa, kombinátor 1-2 7-9

Vetés Hagy. vetőgép 1 6-8

Lezárás Henger 1 2-3

Összesen: min. 6-8 min. 70-80 liter/ha



Kímélő, alkalmazkodó művelési rendszer 
jellemzői

Műveletek Eszköz Menetszám Üzemanyag sz.

Tarlóhántás Síktárcsa, kultivátor 1 7-8

Tarlóápolás u.a., vagy t. herbicid 1 3-9

Alapművelés Kultivátor, lazító, v.f. 
eke+elmunkáló

1 13-25

A.m. elmunkálása Rugós simító-
henger, síktárcsa, 
kompaktor, 
kombinátor.

0-1 7-9

Magágykészítés u.a. 0-1 7-9

Vetés Magágykészítő, 
vagy prec. 
szemenkénti v. gép

1 8-10

Lezárás henger 0-1 2-3

Összesen: 3-4 Min. 35-40 liter/ha



Kímélő, alkalmazkodó művelési rendszer 
jellemzői

Műveletek Eszköz Előnyök

Száraz talajon Nedves talajon

Tarlóhántás Síktárcsa, kultivátor Szerk. és nedv. kím. Nincs műv. talp

Tarlóápolás u.a., vagy t. herbicid Szerk. és nedv. kím. Nincs műv. talp

Alapművelés Kultivátor, lazító, v.f. 
eke+elmunkáló

Szerk. és nedv. kím. Nincs műv. talp

A.m. elmunkálása Rugós simító-
henger, síktárcsa, 
kompaktor, 
kombinátor.

Szerk. és nedv. kím. Nem ken és gyúr, 
kíméletes 
prohanyítás

Magágykészítés u.a. u.a. u.a.

Vetés Magágykészítő, 
vagy prec. 
szemenkénti v. gép

u.a. u.a.

Lezárás henger Kíméletes tömörítés, védőfelszín kialakítás



Nyár végi és őszi vetésűek kímélő, okszerű 
művelési rendszere I. – korán lekerülők után

• Elővetemény korán lekerül
– Pl. borsó, repce, ő. árpa, búza, t. árpa, zab

• Könnyen aprítható, gyorsan bomló tarlómaradványok

• Nyári csapadékban szegény időjárás

• Rövidebb rendelkezésre álló idő a beéredéshez, 30-90 nap.

• Kiemelt feladatok:
– Lazultság kialakítása

– Szerkezetjavítás

– Gyomirtás

– Biológiai tevékenység előmozdítása

Kultúrállapot javítás!



Őszi vetésű növények:

– Lucerna (nyár végi)

– Ő. Káposztarepce (nyár végi)

– Rozs

– Ő. Árpa

– Tritikálé

– Ő. Búza

Példák:

Borsó – búza

Repce – búza

Kalászos – repce

Kalászos – kalászos

Szálas tak. kev. – kalászos

Kalászos - zöldtrágya



Őszi vetésűek talajművelési rendszere

 Korán lekerülő elővetemény után:

 Tarlóhántás+lezárás

 Tarlóápolás+lezárás (Totális herbicid?)

 Alapművelés+elmunkálás

 Magágykészítés

 Vetés, lezárás

Cél: 3-4 
menetszám

T. állapot 
vizsgálat!!!

Gyökér vizsgálat

Talajállapot vizsgálat:

1. Fémpálca

2. Ásópróba

3. Tenyérpróba

Tömörödött rétegek kimutatása, mélységük, 

kiterjedésük, erősségük.

Szerkezet, tömörödés, biológiai tevékenység, 

növ.-i maradványok.

Nedvességi állapot



A gondos tarlómaradvány-kezelés jelentősége



Tarlóhántás eszközei



Tarlóhántás eszközei



Tarlóhántás eszközei



Tarlóhántás eszközei



Korán lekerülők után
tarlóhántás



Tarlóhántás repcetarlón

Poroszló, 2007.07.21. (Bottlik L.)



Mulcshagyó módon hántott búzatarló
Hatvan, Józsefmajor, 2008.08.06. (Bottlik L.)



Beéredett, árvakeléses búzatarló

Hatvan, Józsefmajor, 2008.08.21. (Bottlik L.)



Korán lekerülők után
alapművelés

Peresznye, 2007.09.17. (Bottlik L.)



Alapművelés búzatarlón repce alá kímélő módon

Hatvan, Józsefmajor, 2008.08.22. (Bottlik L.)

Kultivátoros alapművelés és a mulcsborítás



Alapművelés búzatarlón repce alá kímélő módon
Hatvan, Józsefmajor, 2008.08.22. (Bottlik L.)

Szántásos alapművelés elmunkálóval szerelt váltvaforgató ekével és a szerkezet



Alapművelés búzatarlón repce alá kímélő módon
Hatvan, Józsefmajor, 2008.08.22. (Bottlik L.)

2 menetes nehéztárcsás alapművelés után a felszín és a szerkezet



Lazításos alapművelés gépei



Alapművelés elmunkálása



Magágykészítés eszközei



Vetés eszközei



Vetés eszközei



Vetés korán lekerülők után



Őszi vetésűek talajművelési rendszere

• Későn lekerülő elővetemények után

• Sajátosságok:
– Rövid idő áll rendelkezésre a

• lazultság és kedvező szerkezet eléréséhez,

• talajélet előmozdításához,

• az összes talajmunka elvégzéséhez.

– Ált. sok és nehezen kezelhető szármaradvány

– Gyakran csapadékos időjárás

Biológiai beéredés ált. csak a vetés után következik be!

Példák:

Napraforgó – búza

Kukorica – búza

C. répa - búza

Zöldtrágyák - búza



Őszi vetésűek talajművelési rendszere

 Későn lekerülő elővetemény után:

 Tarlóhántás+lezárás (szárzúzás!)

 Alapművelés+elmunkálás

 Magágykészítés

 Vetés, lezárás

Cél: 3-4 
menetszám

T. állapot 
vizsgálat!!!



Tarlómaradványok – szárzúzás jelentősége



Tarlómaradványok – szárzúzás jelentősége



Későn lekerülők után tarlóhántás – bekeverő 
jellegű



Későn lekerülők után
tarlóhántás



Későn lekerülők után
alapművelés



Későn lekerülők után
alapművelés



Vetés későn lekerülők után



Köszönöm a figyelmet!

Kötelező irodalom:

Környezetkímélő alkalmazkodó talajművelés

Ajánlott irodalom:

Talajművelők zsebkönyve


