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Bevezetés 

 

A mezőgazdasági technológia célirányos fejlődése és gyakorlati alkalmazása miatt ismerni és 

figyelembe kell venni a mezőgazdasági termelés alapvető kapcsolatait és speciális követelményeit 

a technológiához. A mezőgazdaságilag kizsákmányolt föld a természetes talajképző folyamat és az 

emberi befolyás terméke. 2015-öt a föld évének nyilvánították. A fenntarthatóság gondolata egyre 

inkább megjelenik. De mi a valóság? A talaj szervesanyagának hiánya, az elégtelen mikrobiális 

élettartam, a helytelen vetésforgó, a nehéz (súly) technikák túlzott áthaladása és más negatív 

tényezők változásokat okoznak a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiban a lebomlás felé. 

Ez egy hosszú távú folyamat, amelyet nem tudunk megvalósítani, de a valóságot például állóvíz 

formájában látjuk az összeomló vonalakban vagy a felforgatókon. A szakértői becslések szerint a 

talajok 40-60% -a szenved a 25-40 cm-es tömörítéstől, a talaj típusától és az alkalmazott 

földművelési technológiától függően. 

A talaj úgynevezett technológiai tulajdonságai nagy jelentőséggel bírnak a talajművelés 

szempontjából.  Ezek olyan jellemzők, amelyek közvetlenül befolyásolják a munkabeavatások 

célszerűségét és számát, de a talajművelés új technológiáinak bevezetését is. A talaj technológiai 

tulajdonságait különböző paraméterekkel lehet kifejezni, mint például a szántási arány, a 

konzisztencia, a kohézió, az erő, a duzzanat, a lipáció (tapadás), a higroszkópos stb. Ezek nagyon 

fontosak, de még mindig kihasználatlan talajjellemzők a gyakorlatban, különösen a termesztés 

lehetséges technológiái tekintetében. 

A talajok perelése vagy leülepedése a térfogatváltozásokhoz kapcsolódó tulajdonságok, amelyeket 

a víztartalom és a magas kolloidtartalom változása kondicionál. A víz elnyelésével az ütközések 

elkülönülnek egymástól, és így növelik térfogatukat. A pereszés nyomást gyakorol a környezetre, 

ezért a nyomás mérésével érzékeljük. Ezt a kapott víz mennyiségével vagy térfogatának százalékos 

növekedésével is kifejezhetjük. A talaj leülepedése vízveszteség eredménye, ahol akár 150 mm 

széles és 1-3 m mély repedések is kialakulhatnak, amikor a nehéz talaj kiszárad (HRAŠKO, J., 

BEDRNA, Z., 1988).  

A talaj konzisztenciája (tömörítése) a talaj tulajdonságainak halmazának hatásának eredménye, 

amelyet a kohézió, a ragadósság és a deformációval szembeni ellenállás bizonyos páratartalom 

mellett fejez ki. A talajfeldolgozás értékelésekor a konzisztenciaszám fontos horgony. A 

konzisztenciaszámot a víztartalom százalékában kell megadni. A konzisztencia számának növekvő 

értékével a talajfeldolgozás nehézsége is növekszik, és fordítva (LEDVINA, R. et al., 2000). A 

talaj kohéziója (kohéziója) a talaj azon képessége, hogy ellenállást hozzon létre, amikor idegen 

testek lépnek be a talajba, és ellenálljon az aggregátumok összeomlására 6000-re 6000-re 

600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000 

Az adhéziódást a testek és részecskék talajának felszínén található molekulák kölcsönös meghúzása 

határozza meg. A tapadás akkor nyilvánul meg, ha a talajtömeget egy idegen testhez, általában a 

szerszámműhöz ragaszkodik. (BORSÓ, J., BEDRNA, Z., 1988).  

A talaj keménységét az ansolutne száraz talaj minimális tapadása és maximális kohéziója fejezi ki. 
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A plaszticitás (alakíthatóság) a talaj aggregátumok azon képessége, hogy a 

szükséges páratartalom mellett állandóbb formába egyesüljenek. 

A talaj súrlódása ellenállásként magyarázható, amelyet a csúszó mozgás érintési felületeinek 

egyenetlensége hoz létre. A súrlódás lehet belső, a szerszám felülete és a talaj vagy a külső között 

- a talaj részei között. 

Az ekeállóság kifejezi azt az ellenállást, amely a talajt omladozó, forduló, szeletelő, stroke-ba 

helyezi. A szántási ellenállás meghatározása érdekében egy ponton meg kell vizsgálni a horog 

erejét és a vonóerő szükségességét. (DEMO, M., 1995) 

A talaj a mezőgazdasági gépek szempontjából feldolgozott anyag. Jellemzőit (jellegét) tiszteletben 

kell tartani mind a fejlesztésben, mind a gépek működésében. Mindenekelőtt ezeknek a 

tulajdonságoknak a nagy változékonysága nagyon erősen befolyásolja a technika működését és 

használhatóságát. Bár a "talajmechanika" területén a föld ismerete jó alapot teremt a 

mezőgazdasági földterületek jogszerűségének tanulmányozásához, ezt a földet mégis sajátosságok 

jellemzik, nevezetesen: 

-a talaj nagy sokfélesége (heterogenitása) és folyamatosan változó jellemzői az átjárók, a 

termesztés, az éghajlati viszonyok, a növényi gyökerek elszaporodása stb., 

az élet jelenléte a talajban, különösen a mikroorganizmusokban, valamint a fizikai, kémiai és 

biológiai folyamatok állandó keringésének hordozói. 

A talaj számos jellemzője közül vizsgáljuk meg a talajműveléssel kapcsolatosakat annak 

érdekében, hogy: 

a meglévő munkaeszközök célirányos üzemeltetése a talajjellemzők előírt változásaiig, 

a talajműveléshez szükséges munkaeszközök és szerszámok szisztematikus fejlesztése és 

kivitelezése, 

a földterület művelése előtti és utáni jellemzők kölcsönös értékelése különösen a technikával. 

A talajnak a mezőgazdasági gépekkel történő termesztése szempontjából a talaj bizonyos 

jellemzőit az STN 465302 szabvány jelzi a gépek használhatósága és a talajviszonyok 

meghatározása szempontjából a vizsgálatok során.  

A talaj az úgynevezett szilárd komponens három alapvető összetevőjéből áll, a vízből és a 

levegőből. Az úgynevezett csontváz (kövek, kavics, durva homok) mellett a talaj szilárd 

összetevője finom talajból áll, ahol a részecskeméret legfeljebb 2 mm, nevezetesen homok (0,063-

2,0 mm), agyag (< 0,002 mm) és por (0,002 –0,063 mm). 

A talaj olyan élő ökoszisztéma, amely lehetővé teszi a benne lévő szervezetek létezését egy jelentős 

szénforrás talajának szerves összetevőjének kis hányadának köszönhetően, amely általában nem 

haladja meg az 5 %-ot. A szén a legértékesebb energiaforrás a talaj biológiai aktivitásához. 

A jó termés és a szántóföldi növénytermesztés magas minősége érdekében a talaj újjáélesztésének 

alapvető előfeltétele. Évtizedek óta egyoldalúan tápláljuk az ültetvényeket ipari műtrágyákkal, és 
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elfelejtjük a talajt. Az ásványi táplálkozás tápanyagforrás a növények vagy 

a talaj mikrobiológiája számára. 

A talaj termékenységének fenntartásának alapvető előfeltétele a biológiai aktivitás gondozása - élet 

a talajban. Ez a megközelítés azonban általános változást irányoz elő a földhöz való hozzáférésben, 

és jelenleg a jelenlegi talaj- és éghajlati viszonyok tekintetében bekövetkező technológiai 

változások tekintetében. 

 

A biológiai talajaktivitás feladatai 

A talaj különböző állat- és növényvilágot rejt, bár gyakran láthatatlan és kevéssé látható. Az első 

húsz centiméternyi talajban található élő szervezetek 10 DJ-vel alacsonyabbak egy hektár gabona 

alatt és 50 DJ alatt egy hektár rét alatt. Bár az m2-re jutó 250 millió organizmus a talaj teljes 

tömegének csak 0,25% -át teszi ki, megállíthatatlan szerepet játszik a talaj ökoszisztémájának 

fejlődésében, egészségében és termékenységében. 

Ez az élő ökoszisztéma szorosan kapcsolódik a növényekhez: 

•élő szervezetek vesznek részt a talaj kialakulásában és strukturálásában: folyosók, csomók stb. A 

jól strukturált talaj kiváló minőségű biológiai aktivitáshoz kapcsolódik. 

•a biológiai tevékenység újrahasznosítja a növény- és állatvilágból származó hulladékanyagokat: 

(növényi maradékok, állati exudációk, elhullott állatok), és ásványi anyagokat küld vissza a 

növényeknek. Az élelmiszerláncok, vagy inkább a hálózatok így optimális táplálkozást 

biztosítanak a növények számára, de védelmet nyújtanak a betegségek és kártevők ellen is. 

•számos faj szimbiózisban élő növényekkel él. Táplálékot vagy védelmet biztosítanak nekik a 

szénért cserébe. Ez a helyzet a cső alakú baktériumokkal, amelyek hüvelyeseket szállítanak 

nitrogénhez vagy gombákhoz, amelyek cukrokért cserébe vizet és ásványi anyagokat szállítanak a 

növényeknek. 

Talaj –élő környezet 

Szokás a talajfaunát és a növényvilágot három méretre osztani. Mindegyiknek más szerepe van a 

szerves anyagok újrahasznosításában és a talaj strukturálásában: 

•A makrofauna (több mint 2 mm) biztosítja a növényi maradékok megosztását és keverését, a 

makroporészitás kialakulása lehetővé teszi a víz és a gázok gyors áramlását, valamint a szerves 

anyagok mélyebb talajzónákba történő átvitelét. A férgek fontos részét képezik ennek a csoportnak. 

Hektáronként akár 4000-5000 km folyosót is létrehozhatnak, és naponta 1-3-3-at keverhetnek össze 

a földhöz a tevékenység idején, a becslésen, az aszályon vagy a fagyon kívül. Exklávéik (30 t/ ha / 

év tonna esőerdőkből) stabil és termékeny csomókat hoznak létre.  

•a mesophauna (0,1 mm-2 mm) főként farkakat, atkákat, fonálférgeket, rovar lárvákat stb. 

tartalmaz.  
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•mikroflóra (baktériumok, gombák és aktinobaktériumok) és mikrofauna 

(protozoonok és bélférgek). A mikrofauna egy élő mikroflóra, amely biztosítja a szerves anyagok 

végső bomlását a növények számára elérhető ásványi anyagokká. A gombák és az 

aktinobaktériumok biztosítják a talajszemcsék aggregátumokba való összesítését. A szerves anyag, 

az ásványi anyag és a mikrobiális aktivitás kölcsönhatása növeli a talaj szerkezeti stabilitását apró 

csomók kialakításával és a humusz és az agyag keverésével. 

 

Rhizosphere 

Az úgynevezett rhizoszféra specifikus biológiai, kémiai és fizikai környezete képződik a gyökerek 

körül. Ebben a zónában, amely elérheti az 5 mm-t, a növény különböző szervezetekhez 

kapcsolódik, lehetővé téve a sejtek hatékony táplálkozásának biztosítását, a kórokozók elleni 

védelmet vagy a gyökér növekedésének előrehaladását. Például a gombák képesek behatolni a 

gyökérbe, és vizet és ásványi sókat biztosítanak a növénynek olyan cukrokért cserébe, amelyeket 

nem tudnak szintetizálni. Egy hektár kukorica alatt 150 millió kilométernyi fizioféph van, ami a 

Föld és a Nap távolsága. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Rhizosphere 

Gomba és glomalin 
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A gomba tulajdonsága egy adott glikoprotein glomalin létrehozása, amely 

közvetlenül részt vesz a talaj szerves anyagának tartalékainak helyreállításában, mivel nehéz 

lebomlani, és így a humusz egy részét gyűjti össze. Tudományos becslések szerint a bolygó 

talajában lévő szén egyharmada ebből az eredetű. A glomline alapvető szerepet játszik a talaj 

szerkezeti stabilitásában. Ragasztóként működik, amely stabilizálja a talajrészecskéket, és így 

stabil aggregátumokat hoz létre. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően a mycortic 

rosszindulatúan, kémiailag és biológiailag gyökerezik, részt vesz a talaj csomók stabilitásának 

megteremtésében, valamint a szerves anyag megfelelő ellátásának biztosításában, ami önmagában 

fontos strukturális tényező. A mycortikus gombák megvédhetik a gyökereket a betegségektől és 

kártevőktől. Ezt kétféleképpen teszik: a gyökérhálóban és a rhizoszférában. Minél jobban 

megfigyeljük a talajt, annál inkább megfigyelhetjük a talajbaktériumok és a mycorses közötti 

szinergiakapcsolatokat, különösen a gyökérbetegségek elleni védelemben. Például a micorsia által 

a jaszmónsavon keresztül kiváltott biokémiai változások negatív hatással vannak a leveleiket 

lenyelő fisztomatikus rovarok lárváira.  

A hatékony biológiai aktivitás állandó táplálkozást és stabil környezetet igényel (hőmérséklet, 

páratartalom, szerkezet). A köztes növények (levelek, gyökerek...) friss biomasszájának előállítása 

táplálja és védi a talajorganizmusokat. A talajfauna és a növényvilág így megfelelő környezettel 

rendelkezik a talaj szerkezetének és gazdagításának életéhez, reprodukálásának és fenntartásához. 

A szerves anyag egy sor átalakuláson megy keresztül, ami az egyszerű ásványi anyagokra (ásványi 

sók, víz, szén-dioxid...) történő teljes eloszlást eredményezi, amelyek ismét a növények 

rendelkezésére állnak. Ez az állandó helyreállítás a talajt élő környezetnek teszi. 

A szerves anyag olyan, mint egy olyan motor üzemanyaga, amely egy talaj-ökoszisztéma. A fogási 

növények felhasználásával segítünk az optimális helyreállításban, ami elsősorban csökkenti a 

tápanyagok (pl. nitrogén) veszteségét, másrészt feltölti a következő termés termékenységéhez 

szükséges szervesanyag-állományt. Végső soron javítjuk a talaj termékenységét, pénzt takarítunk 

meg és védjük a környezetet. 

A felzárkózás által termelt biomassza mennyisége befolyásolja a talaj ökoszisztémája számára 

rendelkezésre álló energiát (szerkezetminőség, termékenység, biológiai egyensúly). Minél több 

biomasszát termel a felzárkózás, annál több termékenység nő az idő múlásával. 

Milyen lehetőségek vannak a problémák megoldására, a talaj természetes jellemzőinek 

visszaadására és a termékenység növelésére? A múltban a talaj művelésekor a megelőzés nem vette 

figyelembe a talaj állapotát, amelyet minden körülmények között szántottak, ahol a talaj szerkezete 

gyakran előfordult. 

A talajfeldolgozó gépeket munkaeljárásokban használják, amelyek számos változatban és 

módosításban alkalmazhatók. A talajkezelési eljárások a talaj feldolgozásának különböző 

növénycsoportjaitól függően változnak, a talaj állapotától a megtermékenyítés után és 

természetesen az élőhely körülményeitől függően. A talajfeldolgozás célja ezért nemcsak a talaj 

savasodásának biztosítása, hanem a növényi maradékok, műtrágyák beépítése is, és célja a 

növények növekedésének optimális feltételeinek megteremtése (2. ábra). 
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Talajkezelési célok 

Körülményeink között különböző természetes termékenységű talajokkal találkozunk, ami 

tükröződik a talajfeldolgozás típusának kiválasztásában. A talajfeldolgozási technológiák és gépek 

kiválasztása jelentősen befolyásolja a talajok gabonaösszetételét. Nagy problémákat okoz a nehéz, 

nehezen feldolgozható talajok feldolgozása, ahol nagyon szűk nedvességtartomány van, ahol jól 

lehet feldolgozni őket. Éppen ellenkezőleg, a könnyű talajok magasabb páratartalom mellett is 

feldolgozhatók anélkül, hogy nagyobb lenne a talajszerkezet károsodásának kockázata. Azonban 

nagyon óvatos megközelítést kell alkalmazni a mélyebb csokor és a mély szántás éhez. A könnyű 

talajok esetében fennáll a mineralizációs folyamatok túlzott gyorsulásának veszélye a gyakori 

aerítés során, és így a szerves anyag elvesztése. 
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3. ábra Az alkalmazott talajkezelési módszerek és eszközök 

 

A talajkezelő rendszer megválasztását jelentősen befolyásolják az éghajlati viszonyok. A szárazabb 

területeken, ahol a talajnedvesség kezelésének elsőbbséget kell élveznie, korlátozott talajkezeléssel 

vagy kocával végzett eljárások alkalmazása a feldolgozatlan földterületre található. Ezzel szemben 

a hidegebb és hosszabb területeken a talaj intenzívebb soumpingja elősegíti a talaj hőviszonyainak 

kívánatos kezelését és a szerves anyagok bomlását. 
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A talajfeldolgozási technológiák kiválasztásának fontos szempontja az 

erózió talajveszélyének mértéke. A megfelelő eljárások kiválasztásával jelentősen csökkenthetjük 

a vízeróziót, amely mind a lejtős földet, mind a széleróziót fenyegeti, ami kárt okoz. 

A talajkezelési eljárások (3. ábra) lebonthatók a talaj hagyományos talajfeldolgozásba történő 

szántásának intenzitása, mélysége és módszere szerint, amely a klasszikus szántáson alapul egy 

radlic ekével és a talajban végzett souring beavatkozások különböző mértékű csökkentésével 

végzett eljárásokon. Innen a csökkentett talajfeldolgozás megnevezése, a talaj ésszerű feldolgozása 

(csak igazán indokolt műveleteket végeznek), minimális talajfeldolgozás, közvetlen vetés 

(talajfeldolgozás nélkül). A professzionális technológiában a talajvédelmi talajművelés 

(conservierende bodenbearbeitung) megjelölése olyan technológiák esetében, ahol a növényi 

maradékokat a talaj felszínén hagyják, vagy csak sekélyen épülnek be, rendezték. Ezek előtrágyák 

(pl. tarló és zúzott gabonafélék szalmája) vagy fogónövények állványainak maradványai, 

amelyeket gyakran fagyasztással vagy gyomirtó szer alkalmazásával őrölnek. Céljuk, hogy 

megvédjék a talajt a káros hatások komplexétől.  

A talajvédelmi feldolgozáshoz a talajmegőrzési feldolgozás kifejezést is használják, amely a 

talajfeldolgozáshoz kapcsolódik a talajértékelés megfordítása nélkül. A közvetlen vetés 

(talajfeldolgozás nélküli vetés) különleges helyzetben van a talajfeldolgozó rendszerben. 

Alkalmazásakor a talajkezelés elvész, de gyakorlati okokból ez a technológia szerepel a 

földfeldolgozó rendszerben. Egyes szerzők a feldolgozatlan talajba vetik a talajvédelem egyik 

formáját. 

A szerszámgépeket különböző technológiákban használják számos változatban és módosításban. 

A termesztési gyakorlatok növényenként, a földterület típusától és állapotától függően változnak 

az előző termés után, valamint a helyi körülmények között. A nehéz talajmegmunkálás komoly 

problémákat okoz, amelyeket csak szűk páratartalom-tartományon belül lehet jól termeszteni, 

éppen ellenkezőleg, a könnyű talajok magasabb páratartalom mellett is termeszthetők a 

talajszerkezet károsodásának kockázata nélkül. 

A megfelelő megmunkálási technológia kiválasztását az éghajlati viszonyok is befolyásolják. A 

szárazabb területeken, ahol a talajnedvesség kezelésének prioritásnak kell lennie, a korlátozott 

földgazdálkodással vagy közvetlen kocával rendelkező technológia alkalmazását találják. Ezzel 

szemben a hidegebb és nedvesebb területeken az intenzívebb talajszabadítás elősegíti a talaj 

hőviszonyainak kívánatos kezelését és a szerves anyagok bomlását. A talaj kopasztása ilyen 

körülmények között lehetővé teszi a tavaszi növények tavaszi munkájának korábbi megkezdését 

is. 

A talajművelési, vetett és növénytermesztési technológiák fejlődése a közelmúltban szükségessé 

tette új műszaki kifejezések kialakulását, amelyek gyakran átfedték egymást jelentésükkel, és 

zavart és félreértelmezést okoztak. Vegyük példaként a "közvetlen koca" kifejezést. A klasszikus 

koncepcióban perelésre gondolunk, amely előtt a földművelést omnage-nek ítéljük. Gyakran 

azonban tévesen úgy nevezik, mint közvetlen kocát és kocát a vízgyűjtő területen, amelyet 

intenzíven meg lehetett volna termeszteni, vagy közvetlenül a szántás után vetni, de a talaj 

előületése nélkül. 
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Ezeket az új technológiai folyamatokat a következőknek nevezték: 

•hagyományos talajművelés; 

• csökkentett talajművelés; 

• a föld ésszerű művelése; 

• a talajművelés minimalizálása;  

• talajmegőrzés, 

• a föld talajvédelme,  

•közvetlen vetés és egyéb. 

Ezután készítsünk egy rövid leírást róluk. Ennek során szándékosan mit egy részét a feltétel, ahol 

nincsenek meghatározási problémák, és a feltétel lehet használni a különböző technológiák. 

A hagyományos talajművelést a szántási ornip profil éves levesezése és invertálása határozza meg, 

amelyet a talaj és a vetés vetése előtti előkészítése követ. A mi körülményeink között ez még 

mindig a leggyakrabban használt technológia. 

A csökkentett talajművelés kifejezés alapvetően olyan technológiát jelent, ahol a technológia 

beavatkozásainak (keresztezésének) számát kombinált gépek vagy készletek használatával vagy 

bizonyos beavatkozások elhagyásával csökkentik. Ezt a teljes termelési ciklusra alkalmazni kell, 

függetlenül attól, hogy ekét használtak-e vagy sem. Ezt a konkrét energiafogyasztás csökkentésére 

irányuló erőfeszítés közelíti meg a kisebb energiaintenzitású gépek stb. használatával. 

A talajművelés racionális (ésszerű) fokozatra való korlátozása szerepel a föld racionális 

termesztésének fogalmában. Ennek során figyelembe vesszük a következő növények 

követelményeit is a vetés folyamatának keretében, mind a talajjellemzők, mind a költségcsökkentés 

(energiahatékony talajművelés) tekintetében. 

Körülményeink között az úgynevezett minimalizálás (minimális) talajművelés fogalmát 

használtuk. Ez a technológia magában foglalja a talajművelés intenzitásának csökkentését és a 

munkabejárások összekapcsolását az átkelőhelyek korlátozásával, a költségek minimalizálásának 

fő céljával. Ez lehet összpontosítani a terület az alapvető és előre vetett talajművelés a föld, 

valamint se vetett. A technika megválasztását a termesztett növények és a talajalapú körülmények 

vezérlik. 

A talajmegőrzés elnevezés olyan technológiai folyamatot jelent, amelyben a növényi maradékok 

részben vagy teljesen lefedik a talaj felszínét. A föld természetvédelmi termesztésének koncepciója 

(KTBL, 1993) magában foglalja az úgynevezett csökkentett talajművelést, mulcsozási 

technológiát, övezést, talajművelést és közvetlen kocát is. Szakmai terminológiánkban a 

talajvédelmi termesztés kifejezést a természetvédelmi technológiára használták.  
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A földművelési technológiák különleges helyzete a közvetlen vetés, azaz a 

feldolgozatlan talajba vetés. Alkalmazása nem eredményez talajművelést, de gyakorlati okokból 

ez a technológia szerepel a termesztési technológiában. 

 

4. ábra: A talajművelési technológiák osztályozása 

 

Az egyes földművelési technológiák pontos meghatározására van szükség az ezen a területen 

felmerülő pontatlanságok és félreértések elkerülése érdekében. A használt kifejezéseket, mint 

például a talajművelés minimalizálását, a föld ésszerű termesztését stb. nagyon nehéz pontosan 

megkülönböztetni definíció szerint. A földterületek csökkentett vagy ésszerű termesztését 
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meghatározott feltételek határozzák meg, és minden technológián belül 

megvalósítható. Ennek során tisztában kell lennünk azzal, hogy a technológiát tükröző összetett 

neveknek nincs kilátásuk arra, hogy a gyakorlatban is megvalósuljon. 

E kifejezések további használata a jelenlegi szempontból nem megfelelő és lényegtelen a 

földművelési technológiák címkézése szempontjából, mind pontatlanság, mind a terminológia 

további fejlesztése miatt ezen a területen. Európában új talajművelési technológiákat vezettek be, 

amelyek rájuk oszlanak (4. ábra): 

1.Hagyományos talajművelés (ekével), 

Talajvédelem (tartósítószer) talajművelés (réteg nélkül),  

3.Közvetlen koca (talajművelés nélkül). 

 

Szalagkassza – ez egy talajművelési talajvédelmi rendszer, amely a spree minimális 

területtartományának elérésére törekszik. Váltakoznak megmunkált talajcsíkok nem készített.   

Egyesíti a hagyományos technológia előnyeit (beszerzés, szellőztetés, átrepülés és talaj 

túlmelegedés) az úgynevezett talajvédelmi technológiával, amely megakadályozza a talajeróziót a 

növényi maradékok felszínen maradása miatt (ugyanakkor a növényi maradékoknak köszönhetően 

később túlmelegszik és elnyomja a gyomok fejlődését). 

Ezt a fajta talajművelést speciális gépek segítségével végzik, az öv megmunkálását akár többször 

is megkövetelheti, a szántóföldi és termesztett növények körülményeitől függően. 

Az Egyesült Államokban a gabonaterületeken az 1930-as években az eketermesztés által okozott 

intenzív talajművelés 

Az 1920-as években a szélerózió szélsőséges előfordulása. Az eredmény a teljes területek 

pusztulása és a talajok lebomlása volt – a korábban termékeny területek nagy területeinek 

termékenységének elvesztése. Ez a hagyományos technológiák használatáról és a pluchmentes 

talajművelés további fejlesztéséről szóló invazív vitához vezetett. 

Az 1990-esek körül a kutatók és a gazdálkodók megpróbálták a talajcsíkok feldolgozását a 

gyakorlatba ültetni. Abban az időben az övfeldolgozás a gyakorlatban ígéretesnek tűnt, de sok 

problémát is okozott. A siker kulcsa az őszi trágyázás és a talajművelés összeegyeztetése volt 

tavasszal, amikor a feldolgozott talaj csíkait vizuálisan össze kellett hangolni, és biztosítani kellett 

a szükséges tápanyagokat, és a vetőmagot közvetlenül a kezelt csíkokba vetni. Bár a rendszer 

vitathatatlan környezeti és gazdasági előnyökkel járt, a technológia más munkafolyamatokban való 

irányításának hibái miatt nem vette át a gyakorlatban. Az ezredfordulón azonban mind a 

technológia, mind a tudás terén számos előrelépés történt a mezőgazdaságban. Bizonyos esetekben, 

hogy úgy mondjam, szédítő előrelépések. Precíziós mezőgazdaság számos lehetőséggel, mint 

például a változó trágyázás, a gépmozgás teljes ellenőrzése és természetesen a technológia 

automatikus irányítása. A legnagyobb útmutatási pontosság az RTK-n (Real Time Kinematics) 

keresztül. Az alapkoncepció egyszerű. Az RTK nagyobb pozicionálási pontosságot biztosít – a 
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komplex GPS jelkorrekciós folyamatoknak köszönhetően lehetővé teszi az 

aktuális pozíció centiméterenkénti meghatározását, ami naprakészé tette a lánctalpas megmunkáló 

rendszert. 

 

A lánctalpas talajművelési rendszer részletei 

 

Az övmegmunkálás előnyei elsősorban a talaj nap általi gyorsabb túlmelegedése, a talajerződés, az 

erózió csökkentése. Jobb víz szivárog a munkacsíkokban, mint a közvetlen vetés (Nincs till). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vonal hőképképének megtekintése 

 

A közvetlen kocával szembeni egyik előnye, hogy kedvezőtlen éghajlati viszonyok esetén, amikor 

a talaj nedves és hideg, jobb feltételeket tudunk teremteni ezzel a rendszerrel. Az USA-ban ezt a 

rendszert elsősorban kukoricát és szója vetésére használják. A tavaszi időszakban perelésére 

szolgáló csíkokat már ősszel készítik el. Európában ezt a módszert különböző növények (kukorica, 

cukorrépa, repce, bab, szójabab) sikerére és különböző körülmények között használják, például a 

lucerna után tarlóba való sikerre vagy a gyümölcsközi sikerre. 
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7. ábra A szalagkassza két talajelőkészítési és kocaműveletben történik 

 

További pozitívumként, különösen a száraz évszakban, úgy véljük, hogy a vonalak közötti 

feldolgozatlan talaj megtartja a talaj nedvességét és megakadályozza a párolgást, éppen 

ellenkezőleg, a talaj sértetlen szerkezete miatt a közbenső sorrendben öblítő eső esetén a talaj 

gyorsabban szivárog. 

 

 

8. 

ábra Két tanulmány Németországból 8 mm eső és 15 perc elteltével megrázott víz után. A bal oldali 

talaj nem látta a csapadékot, a jobb oldalon a vonalak közötti területen lévő talajszerkezet miatt az 

eső beszivároghat a talajba. (Hermann, 2013) 
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Az övgazdálkodás használatakor ugyanazokat a betakarításokat tudjuk 

elérni, mint a hagyományos földhasználati technológia. Azzal, hogy nem működik a talaj az egész 

fórumon, üzemanyag-megtakarítás történik. 75 cm-es közbenső távolságban a területnek csak 30 

%-át dolgozzák fel. 45 cm-es közbenső távolságban a terület 50 %-át dolgozzák fel. 

A talaj feldolgozásakor a műtrágyát azonnal alkalmazzák, amely később kisebb 

tápanyagveszteséggel a gyökérrendszer számára elérhető. 

Az övgazdálkodás használatakor ugyanazokat a betakarításokat tudjuk elérni, mint a hagyományos 

földhasználati technológia. Azzal, hogy nem működik a talaj az egész fórumon, üzemanyag-

megtakarítás történik. 75 cm-es közbenső távolságban a területnek csak 30 %-át dolgozzák fel. 45 

cm-es közbenső távolságban a terület 50 %-át dolgozzák fel. 

A talaj feldolgozásakor a műtrágyát azonnal alkalmazzák, amely később kisebb 

tápanyagveszteséggel a gyökérrendszer számára elérhető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra A gép fő részei a lánctalpas megmunkáláshoz 

 

A gazdák, tekintettel a nagyobb mélységben működő tanácsra, összekeverik az alávészéssel, ami 

tévhit. Természetesen az övmegmunkálásnak hátrányai és rejtett kockázatai is vannak. 

Az erózió a talaj nyomon követett termesztésében is előfordulhat, ezért a lejtőre merőleges 

technikát kell vezetni. Minden talajvédelmi technológia esetében szabályozni kell a kártevőket, 

például a suliveseket. A rágcsálók lehetséges megjelenése a feldolgozatlan csíkokban a folyosók 

és a fészkek érintetlenek maradnak, továbbá megkönnyítették az övek mozgását, ezért jól kell 

tömöríteni őket. 

A helyszíni átkelés a munkaműveletek során életünk normális részét képezi, még akkor is, ha attól 

függ, hogy milyen nézőpontból nézzük őket. A talaj elnyomása szempontjából az átjárók 
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gyakorisága közvetlenül arányos a talaj összetételével. Hatásukat számos 

tényező szempontjából ellenőrizni kell, mint például a gumiabroncs nyomása, a futófelület, az 

áthaladás gyakorisága, a vízszintes eloszlás, az áthaladási sebesség és az energiajármű kerekeinek 

csúszása. A talaj elnyomásakor többnyire függőlegesen cselekszünk a talajon, és nemcsak a 

felszínen, hanem mélyebb horizontokon is tömörítjük. A gyakori energiaát passages azt jelenti, 

hogy a talajra gyakorolt nyomás 2,50-5 kg / cm 2 a talajt jelentősen 45 cm mélységre tömöríti, és 

65-70 cm mélységig gyengébb. Részletesen felmérjük azt a kérdést, hogy előnyös-e, ha az 

átkelőhelyek még mindig ugyanabban a lábnyomban vannak, vagy lehetőleg mindig új helyeken. 

A második út kevesebb tömörítéshez vezet, de szinte az egész területen. Az ismételt 

kereszteződések viszont a mező kisebb területét tömörítik. Az átkelések száma közvetetten a 

tömörítéstől függ, a maximális tömörítés 1-5 átkelés között van, nagyon gyenge 10 és 15 

kereszteződés között. Más eredmények azt mutatják, hogy a tömörítés egy 0-30 cm-es rétegben 

nyilvánul meg, alacsony számú kereszteződéssel ugyanazon a pályán, több kereszteződéssel egy 

20–70 cm-es rétegben (Šařec, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A talaj tömörödése gyökérrendszer-fejlesztésre gyakorolt hatásának bemutatása 

A talaj tömörödése mechanikai okának fő oka a gépesítési anyagok ismétlődő szakaszai. Ez az, 

aminek a talaj szinte ki van téve, kivéve a téli hónapokat. A kerekek vagy övek deformációja 

érintkezési nyomást okoz az ülésfelületen. Ez a nyomás merőlegesen hat a talaj felszínére és a talaj 

felszínével párhuzamos erőre. Ez az erő viszont a kerekek vagy az öv csúszása ellen hat. A talaj 

deformációjának másik problémája az alvázrendszer magas specifikus nyomása a talaj felszínén és 

a rajta lévő átjárók magas frekvenciája. A nyomások a talaj deformációján keresztül mélyebb 

rétegekbe kerülnek, ezért sekély vetés előtti talajelőkészítéssel gyakran nem oldjuk meg az ott 

felmerült problémát. Ez a nem homogén módon feldolgozott talaj a talaj tömörülésére érzékeny 



 
  

www.visegrádifund.org   18  

növényeken keresztül ezt követően a betakarítások csökkenésével nyilvánul 

meg. A cukorrépa például a bulievkel van elkeseredve, így technológiai értéke csökken (Hůla, 

1988). 

A talajra nehezedő érintkezési nyomás csökkentése 

A talaj tömörödése fontos tényező, amelyet a talajvédelemről szóló 2004. évi 220. törvény is 

támogat. A talaj tömörödése mechanikai okának fő oka a gépesítési anyagok ismétlődő szakaszai. 

Ez az, aminek a talaj szinte ki van téve, kivéve a téli hónapokat. A kerekek vagy övek deformációja 

érintkezési nyomást okoz az ülésfelületen. Ez a nyomás merőlegesen hat a talaj felszínére és a talaj 

felszínével párhuzamos erőre. Ez az erő viszont a kerekek vagy az öv csúszása ellen hat, ezáltal 

bonyolítva azt. 

Az érintkezési nyomás csökkentése a földi vezetési mechanizmusok után az egyik legfontosabb 

feladat az alábbi tömörítés csökkentésében. 

A gépek talajra gyakorolt különleges nyomása a következő intézkedésekkel csökkenthető: 

- kétkerekű szerelés, 

- alacsony nyomású gumiabroncsok, 

- lánctalpas alváz. 

Egy másik megoldás a megfelelő gumiabroncs-bizsergés vagy kétszerelvény kiválasztása. Ma a 

gyártók lehetővé teszik egy másik gumiabroncs rögzítését a tartókerekekhez. Egyes gyártók széles 

profilú gumiabroncsokkal oldják meg ezt a problémát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A két gumiabroncsra szerelés részletei 
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Azonban még ez a megoldás a nagy teljesítményosztályú energia azt jelenti, 

hogy a gép nagy súlyához kapcsolódik, nem hozza el a kívánt hatást. Ezért egyes gyártók lehetővé 

teszik az egyes kerekek külön utazását a szomszédos kerék, az úgynevezett rákfutás pályája előtt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra A cukorrépa-termelő látképe az úgynevezett rákfutásban 

 

A hátsó tengely kilökődésével és oldalirányú elmozdulásával a területet szinte teljesen használják, 

és a talajfelszínre gyakorolt specifikus nyomás alacsonyabb. A talajra gyakorolt felületi nyomás 

még jobb megoldását és ideális eloszlását a gépház megoldásának övezésével érik el. A múltban 

az öv anyagai fémesek voltak, és megrongálták az utat, amikor áthaladtak az úton. Ma más a 

helyzet, minőségi gumianyagokat használnak. 

 

 

A 

lánctalpas forgóváz műszaki kialakítása eltérő lehet 

 



 
  

www.visegrádifund.org   20  

 

 

A fajlagos nyomás csökkentése azon kerekes traktorok esetében is elérhető, amelyek a lánctalpas 

traktorokhoz képest magasabb kerékcsúszással rendelkeznek. Ezt a gumik alulfújásával oldják 

meg. Ezt a rendszert a katonai technológiából vették. Ez azt jelenti, hogy amikor körbehajtunk a 

mezőn, a gumik alulszűkülnek, és amikor kövezett utakon haladunk, kompresszoron keresztül 

megvastagítjuk őket, hogy a gördülési ellenállás a lehető legkisebb legyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki megoldás a Fendt traktor gumiabroncsok felfújása esetén 

 

Sok esetben azonban a fokozott talaj elnyomásának problémáját a technika nem megfelelő 

elosztása is okozhatja a traktoron. Gyakran van egy technikai megoldás a technika lógására a 

traktor hátsó karjaira, és a traktor elejét további súlyokkal kell feltölteni. Ez azonban megoldható, 

például egy magazin elhelyezésével a traktor hidraulika első karjaira. 
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15. 

ábra A 

traktoron történő elszántási technika megfelelő elrendezése 

 

 

Részmunkaidős munka szervezése 

Ebben a szakaszban a talaj tömörödésének megakadályozására a következő intézkedésekre van 

szükség: 

- a szárazföldi átkelőhelyek számának csökkentése, 

- a megnövekedett talajnedvesség-tartalmú kereszteződések elkerülése, különösen tavasszal. 

A szárazföldi átkelőhelyek számának csökkentésének szükségessége gyakorlatilag vagy a gépek 

munkavonztatásának növelésével, vagy több munkafolyamat, azaz szerszámok kombinációjának 

egyesítésével valósul meg. 

Tekintettel a munkatermelékenység növelésének szükségességére, ez a tendencia indokolt. a talaj 

fizikai állapotára gyakorolt következmények tekintetében inkább az ellenkezőjét mondhatjuk. A 

mechanizmusok növelése növeli súlyukat és az energiafogyasztás szükségességét is, ami nagyobb 

súlyú erősebb traktorok szükségességét teremti meg. Ennek eredményeként, bár kevesebb pálya 

van a területen, a talaj sokkal jobban tömörül bennük, és nagyobb mélységben van, mint általában, 

hogy visszatérjen az eredeti állapotába. 

Különösen nagy igény van a szervező munkájára, hogy meg kell akadályozni a tömörítést 

magasabb agyagrészecske-tartalom mellett, különösen tavasszal és megnövekedett 

páratartalommal, amikor ezek a talajok nagyon érzékenyek a tömörítésre, míg a tömörítés 

következményei a betakarítás csökkentésére a legnyilvánvalóbbak ezeken a talajokon. 

A nehéz és erőteljes gépek negatív hatással vannak a talaj és a talaj tulajdonságaira, mivel állandó 

és rendszeres átjárókkal elnyomják a talajt. A leggyakrabban használt szántási technológiai 

eljárásokban a terepbérlet területe akár 95%, és az év során az átkelés többször is előfordul. Az 

elnyomást meg lehet szüntetni ásással vagy szántással, amelyet az energia tekintetében 
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belefoglalunk a nagyon igényes terepi műveletekbe. A talaj elnyomásának 

és az azt követő regenerálódásnak ez a visszatérő folyamata jellemző a mai mezőgazdaságra, de a 

pénzügyi források nem hatékony kiadásaihoz kapcsolódik.  

A technológia ellenőrzött mozgásának külön fejezete a GPS-t használó gépek pontos 

mezőgazdasága vagy irányítása volt. A munkakeretet a technikus 100% -ban használja, ami azt 

jelenti, hogy a területen nincs feldolgozatlan hely másolása vagy kihagyása. Gyakorlatilag minden 

munkafolyamatban használható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gépek GPS-monitorozása lehetővé teszi a kezelő számára, hogy távolról ellenőrizze a technikát 

A technológia szervezett mozgása a területen lehetővé teszi számunkra, hogy elkülönítsük a 

vezetési területet attól a termelési területtől, amelyen növényeket termesztünk. Ideális esetben a 

vezetési terület a termelési területhez képest kicsi. A múltban ezzel a villamosvonalak 

létrehozásával foglalkoztak, amelyeket azonban minden évben kicseréltek. Ma a talajvédelmi 

technológiák hozzájárulásával vagy a réteg réteg cseréjével több éven át képesek vagyunk a 

technológiát ugyanabba a pályára irányítani. Ez a rendszer azonban néhány repedést is hoz, az 

alkalmazott technikának az elején választott modul többszörösének kell lennie. Pozitív 

eredményeket hoz a talaj állapotában, ugyanakkor enyhe növekedést hoz a betakarításban. Az eke 

ekével való helyettesítésével PHM megtakarítást is biztosít. A szabályozott forgalomgazdálkodási 

(CTF) rendszert gyakorlatilag az egész világon használják. Szlovákiai körülmények között a 

kísérleti projektet az ITEPAG projekt keretében tesztelik a VPP Kolíňany esetében, de feltétele a 

navigációs rendszerek használata minden traktoron. 
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17. ábra CTF rendszer 6 m modul (Rataj, 2017) 

 

A probléma megoldása a gépek úgynevezett ellenőrzött mozgásával lehetséges a területen (CTF). 

Ezt a szabályozott mozgási módszert a talajművelés hagyományos gépesítésével kombinálják. Az 

alapvető előfeltétel a gépek munkafelvételeinek egyeztetése. A gép mozgását műholdas navigáció 

vezérli, 0,02 m-es, úgynevezett RTK pontossággal. Ez a pontos navigációs rendszer lehetővé teszi 

a gépek és gépkészletek irányítását az ismétlődő pályákhoz a vemési időszakban, de a következő 

években is. A CTF-et maximálisan akkor kell használni, ha a collies területe teljesen elkülönül a 

termőterülettől, és ezeket a vágányokat évente használják. 

CTF hatások  

   A CTF pozitív hatással van a betakarítás eredményére. A kiválasztott németországi, angliai és 

hollandiai gazdaságokban a CTF-rendszer használatakor akár 25% -kal is nőtt a betakarítás - a 

termesztett növényektől és a körülményektől függően.  

   A csökkent vízbeszivárgás (beszivárgás) problémáját a talajkeményedés mértéke okozza, ami 

problémát okoz, különösen a talaj pórusai tekintetében. Ennek következménye a víz elvezetése a 

mező felszínén, ami viszont talajeróziót vált ki, vagy az elárasztott telkek egész részeit 

megfigyelhetjük. Ez a probléma elsősorban a nagyobb csapadékkal rendelkező éveket érinti, 

amikor a víz nem tud átszihálni a sűrített talajrétegen.  
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   A CTF ezért nem csak termékenységnövelő rendszerként, hanem 

különösen a talajkeményedés megelőzésére szolgáló átfogó rendszerként is tekinthető. 

   Ugyanakkor a CTF-rendszer lehetővé teszi a mezőgazdasági berendezések hatékonyabb 

telepítését is. A talajba szivárogó elégtelen víz és a talaj tömörödése a terepmunka végrehajtásához 

rendelkezésre álló idő csökkenését eredményezi. A gépek ellenőrzött mozgása lehetővé teszi a gép 

számára, hogy rögzített pályákon keresztül jobb hozzáférést biztosítson a telekhoz, ugyanakkor 

kevesebb igényt támasztanak a gépek (traktorok) teljesítményére. Számos szerző egyetért abban, 

hogy ez a teljesítménycsökkenés akár 30% is lehet, a talaj körülményeitől és típusától függően. 

   Figyelemre méltó eredmények figyelhetők meg az energiaintenzitás értékelésében. A CTF 

Europe közzétett eredményei szerint az energiamegtakarítás 70%-ra nőtt. Ezeket az értékeket 

minimális számú munkaművelettel, sekély talajkezeléssel és a traktor szakítószilárdságával 

szembeni alacsonyabb igényekkel érték el.  

   Körülményeink között fontos megjegyezni, hogy a CTF műholdas navigáció használata több 

centiméteres pontossággal lehetővé teszi a terepmunka elvégzését a képek szükségtelen átfedése 

nélkül. Különösen jelentősnek tekinthető az üzemanyag, a vegyi készítmények és a műtrágyák 

megtakarítása.  

   Azzal lehet érvelni, hogy a CTF bevezetésével elért legjobb és ezért legjelentősebb hatás a 

porózusság növekedése, a fajsúly csökkenése, a talajszerkezet javítása és a gépek hatékony 

használata. 

Jelenleg a nehéz talajok talajszerkezetének meliorációjának legolcsóbb és legmegbízhatóbb módja 

biológiai módszer. Önállóan működnek, ugyanakkor szerves részét és kísérő részét képezik minden 

más (mechanikai, kémiai, fizikai) intézkedésnek a talajszerkezet meliorációjához. Az alap a 

növények megfelelő szerkezete, amely megfelelően reprezentálja a mély fűszerű hüvelyeseket, 

hatékony vetésforgót a vetésfolyamatban, és elegendő szerves anyagot biztosít a talajba, beleértve 

a zöld trágyázást (tarlónövények, alultápszerek). Közös fellépésük stabil másodlagos struktúrát hoz 

létre egy instabil elsődleges struktúrából (Hlušičková és Lhotský, 1994).  

A talaj az alapvető és legfontosabb környezet a növénytermesztés minden bemenetének 

értékeléséhez. Állapota szerint a talaj alapvetően befolyásolja a termesztés nehézségét és 

gazdaságosságát. A nem strukturált talaj megfelelő biológiai aktivitás nélkül elveszíti a 

kedvezőtlen csapadékviszonyok kezelésének és megszüntetésének képességét. Az a téves 

feltételezés, hogy a talaj termékenységét a biológiai aktivitás hiányában lévő leromlott talajokon 

való gúny biztosítja, negatívan elmélyíti ezt az állapotot. A talajok elveszítik a csapadékvíz 

kezelésére való képességüket. A levélkezelés formájában hozott korrekciós intézkedések 

következménye csak az ültetvény jelentős stressze. Ezenkívül az ültetvények alkalmazott 

táplálkozásának hatékonysága az egészségi állapot szempontjából csökken. Ez aránytalanul és nem 

hatékonyan növeli a műtrágyák és peszticidek fogyasztását a termesztési rendszerekben, és a 

gazdaság veszteséges. 

A talaj biostimulációjának felvétele hatékony és innovatív módja a növénytermesztés, de a talaj 

megközelítésének megváltoztatására is. A biostimuláció rendszer implementációja lehetővé teszi a 
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szerkezeti talajprofil és a természetes termékenység helyreállításának 

hatását, valamint a retenciós kapacitások javítását. A talajvédelmi technológiákkal vagy olyan 

termesztési rendszerrel kombinálva, amelyben a közbenső növények vagy a talaj biostimulációja 

lefedi a növényeket, a talajprofil gyógyulási folyamata jelentősen felgyorsul. Az egyidejűleg 

alkalmazott technológiák gyakorlati és kutatási eredményei a talaj biostimulációjának 

leghatékonyabb eredményeit mutatják a nem terepi technológiákban. A csökkentett lengési 

intenzitású és alacsonyabb talajfeldolgozási mélységgel rendelkező technológiákban. 

 

 

18. ábra Az egyes változatok jelenlegi talajnedvességének eredményei 

 

A talaj és biológiai sokféleségének gondozása a mezőgazdaság nagyon fontos része. A talaj 

mindent biztosít a növények számára, amire szükségük van, miközben életteret hoz létre a talaj 

mikrobióta és makrobiota tevékenységéhez. Tehát a talaj életteret teremt a növények számára, és 

táplálkozást biztosít. A talajbiotával szimbiózisban lévő növényi gyökérrendszer pedig strukturális 

talajt hoz létre. Itt nagyon fontos tanulmányozni - a különböző növények, növények és talaj, 

valamint a környező természeti hatások közötti kapcsolatot. 

A növénytermesztés összetett rendszer, amelynek tökéletes ismerete nemcsak a termelés, hanem a 

mezőgazdaság nem termelési funkcióinak specifikációjának és későbbi biztosításának alapja. 

KÖVETKEZTETÉS 

Jelenleg a mezőgazdasági gyakorlat célja a talajtulajdonságok mechanikai megoldásokkal történő 

fenntartása. Az intenzív kémiai és gépesítési inputok elengedhetetlenek a monokultúra 

műveléséhez, ez a dogma még ma is érvényesül. Ez súlyos gépesítésnek, szélnek, napnak és esőnek 

teszi ki a talajt. Ezeknek a monokultúráknak a termesztésekor a talajt elsősorban eróziónak tesszük 

ki. A talaj-növény-élelmiszer kapcsolatra kell összpontosítanunk. Meg kell változtatnunk a 

hagyományos gyakorlatokat, és olyan technológiákat kell alkalmaznunk, amelyek figyelembe 

veszik a körülöttünk lévő éghajlatváltozást. 

 


