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Bevezetés

A TALAJ NEMZETKÖZI 
ÉVE

Élelmezésszervezés és

Mezőgazdaság az ENSZ-ben

Kulcsüzenet sz. 1:

Az egészséges talaj az egészséges

élelmiszertermelés alapja



Bevezetés

A talaj szerkezete

A – Réteg

B - Réteg

C – VRSTVA

(MATEČNÁ 
HORNINA)

Felszántott
föld

0 – 30 cm

Felszántott föld
alatti réteg

30 – 80 cm

HRANICE KORENOV
C – Réteg

(Alapkőzet)

A gyökér határai



Bevezetés
Talajtömörítés

4 – 8 cм

8 – 25 (30) cм

25 – 35 (40) cм

Vetőréteg

Gyökérréteg

Tömörített réteg



Elméleti és empirikus háttér

TALAJ MŰVELÉS 
KÖVETKEZMÉNYEI 

Tömörítés



Elméleti és empirikus háttér

Tények ▪ A szántóterületek 40-60%-a szenved az elmúlt 50-70 év 

„talajrétegének” összetömörödésétől.

▪ A helyzet a modern módszerek alkalmazásával javul.



Elméleti és empirikus háttér

Tömörített réteg

A KAPILLÁRIS KAPACITÁS MEGSZAKADÁSA



Elméleti és empirikus háttér

-15-35%
Hozam

csökkenés



Megelőzési lehetőségek a talajtömörödés csökkentésére

Műszaki megoldások
Biológiai megoldások

A megfelelő technológia 

kiválasztása

A gépsor megfelelő 

súlyelosztása

Művelési eszköz 

kiválasztása

A technológia szervezett

mozgása a területen

Problémamegoldás



A földhöz való hozzáférés megváltozása 
= a művelési technológiák 
megváltozása

A szántás az alap?

Állattenyésztéssel és takarmánytermesztéssel foglalkozom

Azon a területen tudok szántani, amelyet tehén trágyával tudok trágyázni, és 

megegyezik a takarmányozási területtel!

Nem foglalkozok állattenyésztéssel

Szántás csak abban az esetben alkalmazom, ha a takarónövényeket - köztes 

növényeket, vagy a főnövény alávetését használom!

A vetés során a talajművelés mélységét növények szerint váltogatom

Minimalizálom a talajművelési műveletek számát megfelelő körülmények között 

végzett szántással (szántás után a vetés előtti előkészítések minimalizálása)

VAGY

Talajvédelmi technológiára váltok!



Talajvédelmi technológiák talajműveléshez

No-till technology

A talajt vetés előtt nem művelik meg

A minőségi munkavégzés feltétele a tárcsázó (coultra) használata



Talajvédelmi technológiák talajműveléshez

Talajművelési technológia (Mulch-till)

A talajt kultivátorral művelik meg forgatás nélkül

Feltétele a talajfelszín minimum 30%-os növényi maradványokkal való borítotsága



Talajvédelmi technológiák talajműveléshez

Ridge-till

A magvakat speciális vetőgéppel vetik el az előző évben kialakított 

magágyba



Talajvédelmi technológiák talajműveléshez

Sávos talajművelés (Strip-till)

A talajt vetés előtt nem művelik meg

A vegetációs időszakban 

szükség szerint keskeny 

sávokon dolgozunk



Sávos talajművelés

Strip-till

http://www.orthmanag.com/sites/orthmanag.com/files/images/1tRIPr-components_1000.jpg


Talajvédelmi technológiák a 

talajművelésnél a kukoricatermesztésben



Talajvédelmi technológiák a 

talajművelésnél a kukoricatermesztésben



Vetőanyag 

(drb/m2) Hozam (t/ha)

Páratartalom

(%) Hozam (%)

40 5,19 8,83 100

30 5,59 8,76 107

20 5,59 8,81 107

A talajműveléshez 750 mm-es 

csoroszlyatávolságú, 250 mm-es 

talajmélységű Orthman 1tRIPr vésős 

kultivátort, valamint 120 kg/ha 

mennyiségben lerakott Duofertil

szemcsés műtrágyát használtunk. A 

minőségi munkavégzés feltétele a 

Trimble GFX 750 navigációhoz RTK 

korrekciós jelzésű traktor használata 

volt.

Talajvédelmi technológiák talajművelésnél



• A kezelt talaj gyorsabb felmelegedése a nap 

hatásával

• Talaj levegőztetése

• Az talaj erózió csökkentése

• Jobb vízbeszivárgás a közvetlen vetéshez 

képest

Talajvédelmi technológiák talajműveléshez



Weed protection - Gyomvédelem

A talaj kezeletlen részein a 

gyommagok nem kerülnek a felszínre
A felszínen lévő növényi 

maradványok korlátozzák a gyomok 

növekedését

Kverneland Kultistrip

Talajvédelmi technológiák talajműveléshez



• Két tanulmány Németországban, 8 mm csapadék és a víz 

beszivárgás után 15 perc-el

• A bal oldali talaj nem volt képes felszívni a csapadékot

• A sorok közötti területen a természetes talajszerkezet végett az 

eső infiltrálódott és beszivárgott a talajba

Strip till a sávos talajművelés előnyei

Talajvédelmi technológiák talajműveléshez



• A sorok közötti kezeletlen talaj megőrzi a talaj 

nedvességét és megakadályozza a talaj gyors 

kiszáradását

• A talajnedvesség megőrzését a kezeletlen talaj 

felszínén lévő növényi maradványok segítik

Strip till

Talajvédelmi technológiák talajműveléshez



Strip till

Talajvédelmi technológiák talajműveléshez

• Üzemanyag megtakarítás – a teljes terület nem kerül feldolgozásra

• 75 cm-es sor távolságnál a területnek csak 30%-a kerül feldolgozásra

• 45 cm-es sor távolságnál a területnek csak 50%-a kerül feldolgozásra

• Időmegtakarítás – kevesebb átjárás szükséges a növényzet kialakításához



• Erózió a Strip-Till technológia alkalmazásakor 
is előfordulhat! A sávoknak merőlegesnek kell 
lenniük a lejtővel szemben

Strip till

Talajvédelmi technológiák talajműveléshez



Megelőzési lehetőségek a talajtömörödés csökkentésére

Műszaki megoldások
Biológiai megoldások

A megfelelő technológia 

kiválasztása

A gépsor megfelelő 

súlyelosztása

Művelési eszköz 

kiválasztása

A technológia szervezett 

mozgása a területen

Problémamegoldás



Problémamegoldás

Az új koncepcióknak megfelelően

a gépek konstrukciós tervezésénél,
nagy hangsúlyt fektetnek az effektív növényzet létesítésére a fő cél a 

„Költségtudatos gazdák” néven ismert gazdálkodók megszólítása.
Ezek a gazdák tisztában vannak

a költségekkel arányosan a szántóföldi növénytermesztés gazdaságosságával.



30 %70 %

Jobb gépsúly elosztás



Megelőzési lehetőségek a talajtömörödés csökkentésére

Műszaki megoldások
Biológiai megoldások

A megfelelő technológia 

kiválasztása

A gépsor megfelelő 

súlyelosztása

Művelési eszköz 

kiválasztása

A technológia szervezett

mozgása a területen

Problémamegoldás



Súlyterhelés

Terhelés 200 kg

Mélységi nyomás 0.4 m
0.09 bar

Terhelés 6,890 kg

Mélységi nyomás 0.4 m
1.58 bar

M
é
ly

sé
g
i

n
y
o
m

á
s

0
,4

 m
Kombájn

Traktorok

Ló

Rataj, 2017



Elméleti és empirikus háttér

Csúszás a kerekes traktorokon
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Optimum
8–12 %

Magas
gördülési
ellenállás

Nagy 
kerékcsúszás



Elméleti és empirikus háttér

Csúszás a lánctalpas traktorokon
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Optimum
2–6 %

Nagy 
szíjcsúszás



GUMIABRONCSNYOMÁS

▪A gumiabroncs 

nyomás beállítása az 

ellenőrzött tömörítés 

alapja

▪Gumiabroncsnyomás = 

talajnyomás



GUMIABRONCS NYOMÁS ÉS BULDÓZER EFEKTUS

▪ A túlfújt gumiabroncs a következőkhöz vezet: Az 

úgynevezett buldózereffektushoz. A 

nyomvonalukban lévő abroncsok előrenyomják a 

talajt, és agyagdombot képeznek maguk előtt. Ez 

a hatás növeli az üzemanyag-fogyasztást.

• Kisméretű gumiabroncs lenyomat - kis érintkezési 

felület és kevés "lamella" a talajjal való 

érintkezésnél csökkenti a tapadást, növeli a 

csúszást és az üzemanyag-fogyasztást.

• A talajjal érintkező nagyobb számú ,,lamella” 

javítja a tapadást tulajdonságait és csökkenti az 

üzemanyag-fogyasztást.



Megelőzési lehetőségek a talajtömörödés csökkentésére

Műszaki megoldások
Biológiai megoldások

A megfelelő technológia 

kiválasztása

A gépsor megfelelő 

súlyelosztása

Művelési eszköz 

kiválasztása

A technológia szervezett

mozgása a területen

Problémamegoldás



Tervezés:

növények,

technológiák és technikák,

Használata:

Műholdas navigáció (Rataj, 2019)

Nem irányított
közlekedés

Irányítot közlekedés - CTF



• a gépek irányított közlekedése a művelt területen,

• a termőterület tartós elkülönítése a közlekedési 
területtől

• a talajtömörítést a lehető legkisebb területre kell 
koncentrálni (keréknyomok)- (Galambošová, 2017)



Megelőzési lehetőségek a talajtömörödés csökkentésére

Műszaki megoldások
Biológiai megoldások

A megfelelő technológia 

kiválasztása

A gépsor megfelelő 

súlyelosztása

Művelési eszköz 

kiválasztása

A technológia szervezett

mozgása a területen

Problémamegoldás



Hatékony megoldás a RENDSZER-ben rejlik

A talajminőségnek segíthetünk az effektív szerves növényi maradványok hatékony 
felhasználásával,

trágya, trágyalé és talajművelési technológiák alkalmazásával, amelyek nem 
rombolják a talaj szerkezetét.

A talaj biológiai aktivitása növelhető a talaj mikró flóra, majd a talajfauna fejlődését 
serkentő készítmények bevonásával.

Ez hamarosan nagyon pozitív hatással lesz a talaj szerkezet javulására
valamint a szervesanyag tartalom és minőség növekedésére.

A talaj ilyen állapota a későbbiekben biztosítja az esővíz nagyobb beszivárgását,
csökkentve ezzel a felszíni lefolyást és a talajerózió veszélyét.

Magasabb szerves széntartalom, intenzívebb talajbiológiai aktivitás,
a talaj jobb fizikai állapota előbb-utóbb növeli a művelés gazdasági hatékonyságát 
és a talaj termőképességét a hozamok stabilizálását és a talaj és klímaviszonyok 

változásának kedvezőtlen hatásainak kiküszöbölését!



Az üzemi kísérlet talajjellemzői és felépítése: 

Talaj- FMG (BPEJ 0311002, H / HP or PH / PH, 

Változatai:

A - talajvédelmi technológia mélylazítással + biostimuláns PRP SOL

B - hagyományos technológia (szántás) + biostimuláns PRP SOL

C - hagyományos technológia (szántás)

Alap paraméterek:

A kísérlet kezdete - 2015 ősz

A - mélylazítás 35 cm-ig, adagolás 150 kg / ha PRP SOL

B - szántás 25 cm-ig, adagolás 200 kg / ha PRP SOL

C - szántás 25 cm-ig, ellenőrzés biostimulátor alkalmazása nélkül

C

B

A

Termelési technológiák talajbiostimulációval-
Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KSVB 
TF SPU Nitra)



Műholdas színhelyek elemzése a projekt előkészítésében és a változások nyomon 
követése:

- a talajtömb heterogenitása, zónák meghatározása, mintavételi helyek stb.

- növényzet állapota, nedvességváltozások, fotoszintézis intenzitása NDVI index stb.

Szója növekedése, Ortofotótérkép

2016 (a növekedés kiesése szárazság

miatt)

Szója növekedése, a fotoszintézis 

intenzitása, 25.8.2016

Termelési technológiák talajbiostimulációval-
Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KSVB 
TF SPU Nitra)



Talajművelés és energiaintenzitás:

- szakítószilárdság és munkaigény mérés (Debreceni egyetem, Karcag)

Szakítószilárdság mérése szántás közben biosztimulátoros kezelés nélkül (C 

változat), 2017.10.9.

Termelési technológiák talajbiostimulációval-
Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KSVB 
TF SPU Nitra)



Talajművelés és energiaintenzitás:

- szakítószilárdság és munkaigény mérés (Debreceni egyetem, Karcag)

Szakítószilárdság mérés szántás közben PRP SOL biostimulátorral kezelt felületen

(B változat), 2017.10.09.

Termelési technológiák talajbiostimulációval-
Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KSVB 
TF SPU Nitra)



Termelési technológiák talajbiostimulációval-
Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KSVB 
TF SPU Nitra)

Talajművelés és energiaintenzitás:

- szakítószilárdság és munkaigény mérés (Debreceni egyetem, Karcag)

Szakítószilárdság mérés szántás közben, 2017.10.09 (átlagosan 4 ismétlés)

Szakítószilárdság (kN) Munkaigény (kN)

PRP SOL 45,1 29 746,7

Control 46,4 25 551,0

Külömbség, % (kezelt

/nemkezelt)
- 2,88 + 16,42

* Korrelációs külömbség 20 

%-al
- 22,25 - 6,86

*Megjegyzés: Szántási mélység beállítása = 25 cm !!!
átlagos szántási mélység a biostimulátorral kezelt területen = 23-25 cm
átlagos szántási mélység a biostimulátorral nem kezelt területen = 17-19 cm
az eke beállítása a mérés során azonos  a korrekció szükségessége az előírt munkaminőségnek való megfelelés 
szempontjából 20%-al

A biostimuláció javítja a talaj megmunkálhatóságát és a talaj előkészítésének hatékonyságát !!!



Termelési technológiák talajbiostimulációval-
Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KSVB 
TF SPU Nitra)

Talajművelés és energiaintenzitás:

A biostimuláció pozitívan befolyásolja az elvégzett művelet kívánt minőségét!!!

Szántási mélység a biostimulátorral

kezelt felületen 23 - 25 cm, 9.10.2017

Szántási mélység a ellenőrzési 

területen 17 - 19 cm, 9.10.2017



Termelési technológiák talajbiostimulációval-
Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KSVB 
TF SPU Nitra)

A betakarítási eredmények a megfigyelt variánsok szerinti idősorokban

• Megjegyzés:

A variáns – 2016. A szójabab betakarításának jelentős vesztesége a gyomosodás miatt volt a vegyszeres védekezés 

hatékonyságának csökkenése miatt a hagyományos szántási technológiáról a talajvédelemre való átállás után.

A hozam eredmények 
idősorendben

Talajvédelemi+  
biostimuláció

Szántás + biostimuláció

Szántás biostimuláció
nélkül

szójabab őszi búza

hozam



Következtetés és vitatéma

A biostimuláció előzetesen kiválasztott előnyei a termelési technológiákban:
A szakítószilárdság csökkenése 10-15%-kal !!!
A teljes munkaigény csökkentése kb. 15-25%!!!
A hektáronkénti gázolaj fogyasztás csökkentése kb. kb 15-25%!!!
A talaj-előkészítési műveletek számának csökkentése.
Jobb minőségű talaj-előkészítés.
A munkaeszközök magasabb napi hektárteljesítménye.
Alacsonyabb hektárköltségek a talaj előkészítéshez és feldolgozáshoz.

A biostimuláció előnyei - talajprofilok elemzése:
Stabilizálás és stabil szerves anyagok tartalmának növelése
A növényi maradványok gyorsabb lebomlása
Intenzívebb és mélyebb gyökerezés a fiziológiailag felhasználható profilban
A talajrészek jobb porhanyóssága és a talaj aggregátumainak stabilitása

Kapcsolat elérhetőség:

Pavol Findura

• Tr.A.Hlinku 2, 949 01 Nitra, Slovak Republic 

• pavol.findura@uniag.sk



Teszt:

1. A talaj tömörödés és degradáció okozói:
a. Szerves anyagok hiánya a talajban
b. A mezőgazdasági gépek által okozott túlzott talajtömörödés
c. A talajművelési technológia nem megfelelő megválasztása
d. A globális felmelegedés



Teszt:

2. A talaj tömörödése és degradációja okozhat:
a. 15-35%-os hozamcsökkenést
b. Nincs befolyása a hozamra
c. 65-85%-os hozamcsökkenés
d. 25%-kal növeli a hozamot



Teszt:

3. Hova sorolható a ekével való szántás az alábbiak közül:
a. Hagyományos talajművelési technológia
b. A talajvédelmi talajművelési technológia
c. Közvetlen vetés



Teszt:

4. Igaz az alítás, hogy a talajvédő talajművelés két 
gondolatra épül: a talajművelés intenzitásának 
csökkentésére és a növényi maradványok megóvására a 
talaj felszíni és felszín alatti rétegekben:
a. IGEN
b. NEM



Teszt:

5. Milyen előnyei vannak a sávos talajművelésnek -
strip-till:
a. A kezelt talaj gyorsabb felmelegedése a nap hatására
b. Talaj levegőztetése
c. Az erózió csökkentése
d. Jobb vízbeszivárgás a közvetlen vetéshez képest



Teszt:

6. Milyen technikai lehetőségei vannak a talaj 
minőség romlás elleni védekezésnek?
a. A gépsor megfelelő súlyelosztása
b. Megfelelő művelési eszköz választása
c. A technológia szervezett mozgása a területen
d. Talajbiostimuláció alkalmazása



Teszt:

7. Mi a cél – (Controlled Traffic Farming CTF) - az
irányított forgalmú mezőgazdasági gazdálkodásnak:
a. Tartósan elkülöníteni a növénytermesztési területet a közlekedési 
területektől
b. A talajtömörítést a lehető legkisebb területre koncentrálni
c. Megóvni a mezőgazdasági gépek gumiabroncsait



Teszt:

8. Egyetért-e azzal az állítással, hogy a magasabb 
szerves széntartalom, a talaj intenzívebb biológiai 
aktivitása, a talaj jobb fizikai állapota végső soron 
lehetővé teszi a művelés gazdasági hatékonyságát 
és a talaj termőképességének növelését a hozamok 
stabilizálását és a talaj-klimatikus viszonyok elleni 
változásoknak kedvezőtlen hatásainak 
kiküszöbölését:
a.IGEN
b.NEM



Teszt:

9. A biostimuláció pozitív előnyei:
a.Stabilizálás és stabil szervesanyag-tartalom növelése
b.A növényi maradványok gyorsabb lebomlása
c.Intenzívebb és mélyebb gyökerezés a fiziológiailag használható
profilban
d.A talajrészek jobb porhanyósága és a talajöszetevők stabilitása



Teszt:

10. Egyetért-e azzal az állítással, hogy biostimuláció
alkalmazásával és a talajtulajdonságok 
megváltoztatásával csökkenthetjük a talajművelés 
energiaintenzitását:
a.IGEN
b.NEM




