
A V4-es országok mezőgazdasági
termelőinek képzése a

környezetvédelem és a talaj
vízgazdálkodásának témaköreiben.

PROJEKT AZONOSÍTÓ 22020162





PROJEKT CÉL

A Visegrádi Alap pályázatban feltüntetett egyetemek egy csoportja sikeres 

kutatást végzett 2018-ban. Az eredményeket írásos formában, elektronikus 

úton elérhetővé tették a projekt honlapjain, így azok szabadon elérhetőek és 

letölthetők a széles nyilvánosság számára. A projekt egyik célja volt, hogy a 

pályázatban elért eredményekkel kapcsolatos információkat minél szélesebb 

célcsoportok számára elérhetővé tegyék. A pályázat elsősorban gyakorlati 

szemináriumok és előadások tartása révén valósul meg a V4 minden 

országában. A projektben az együttműködő partnerek körforgásban vesznek 

részt, a koordinátor a Nyitrai Mezőgazdasági Egyetem lesz.
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Bevezetés

• Akarunk-e változni? Felkészültünk-e a

változásra? A változás első lépései

• Demonstrációs StripTill technológia a gyakorlatban

• Demonstrációs NoTill technológia a gyakorlatban



Bevezetés

A megfelelő technológia megválasztása befolyásolja a talaj tulajdonságait,

és ezek hatással vannak a talajra. Mind a cseh, mind a szlovák

mezőgazdaság a termelés nagyfokú intenzifikálására összpontosít, és

kevésbé a talaj fenntartható megközelítésére.

A talaj mindent megad a növényeknek, amire szükségük van, ugyanakkor a

mikroorganizmusok szimbiózisban élnek. Tehát nem a talaj hozza létre a

növényeket, hanem a növények hozzák létre a talajt.

A növénytermesztés olyan összetett rendszer, amelynek tökéletes ismerete

az alapja nemcsak a termelési, hanem a nem termelési funkciók

meghatározásának és későbbi ellátásának is. 



Talajelőkészítési technológiák

Három alapvető rendszert használnak:

• 1) hagyományos - hagyományos

előkészítés szántással - számunkra a múlt

• 2) minimalizálás - a műveletek számának

csökkentése

• 3) feldolgozás nélkül - közvetlen vetés

előzetes intervenció nélkül

A különböző talajkezelések megkülönböztetése és

azok hatása az alapvető fizikai jellemzőkre



A talaj veszélyeztetettségének jelenlegi helyzete
tömörítés

Talajelőkészítési



Egyszerűség

Földműves vagyok.

Fogom a napfényt, a vizet és a szén-dioxidot, és

mezőgazdasági termékekké alakítom őket.



Talaj - víz - növény

A vízre nemcsak a növényen belüli

szállításhoz van szükség, hanem a

szén-dioxidd alegyütt................ ??????

Mire van szüksége a növénynek a
táplálkozáshoz??



Egyszerűség



Talaj - víz - növény

Mitől függ a fotoszintézis?

Source: internet

Külső tényezők

fény - minőség (400-700 nm); intenzitás

víz – szükséges a fotolízishez, hatással van a

szellőzőnyílásra CO2

CO2 -koncentráció2 - a növények kis koncentrációhoz
(0,03%) alkalmazkodtak nagy levélfelületükkel, a
koncentráció növekedése (0,4%-ig) a fotoszintézis
növekedése.
hőmérséklet - Gauss görbe, optimális 25 - 30 ° C, C4 -növényekben
magasabb





A humusz
ellenségei
: szántás,
erózió ...



Talaj és termesztési
technológiák

Ploughing Min-Till Strip-Till No-Till



StripTill talajelőkészítés

Talajelőkészítés a márnasávban (strip - till)



StripTill

Talajelőkészítés a márnasávban (strip - till)

Kukorica vetése
Talajelőkészítés a

csonthéjasok
striptillájában.

A talaj feldolgozása

fagyasztott mustárrá, 

17.04.2020



StripTill

Talajelőkészítés a márnasávban (strip - till)



StripTill

Source: Ing. Smutný, Mendel Univerzity

Talajelőkészítés a márnasávban (strip - till)

őszi búzában - könnyű
talaj

lucernás növényzetben - nehéz
talaj

lazítás lazítás



Talajelőkészítés - Talaj és termelés
technológiák

Talaj-előkészítés a márnasávban (StripTill)

• • Többet kapok a talajelőkészítési megtakarításokból

• • Csökkentem a műveletek számát

• • A vízgazdálkodás javítása

• • Növeli a megjelenés bizonyosságát

• • Javítja a talajéletet



NoTill

Nem tudom megérinteni a földet
A talajt növényi maradványok borítják
Egyensúly a vetésforgóban
Takarónövények vetése

NoTill
az…

A TERMÉSZET
TECHNOLÓGIÁ



NoTill talajelőkészítés nélkül 

Talajelőkészítés nélkül (No - till)

Szükséges: 

Maradékok jelenléte a talaj felszínén
- (hőmérséklet, tartás és felhalmozódás
nedvesség, mikrobiológiai folyamatok)
1. talajelőkészítés nélkül - (ásványi
anyagok felszabadítása,
tápanyagellátás javítása)
2. Minimális talajfeldolgozás
3. Közvetlen vetés - NoTill



NoTill talajelőkészítés nélkül 

Munkaműveletek:

1. Ásványi műtrágyák kijuttatása - (nitrogén -
ősszel, tavasszal, a csapadéktól, a
talajszerkezettől, a műtrágya típusától
függően).
2. Vetés - (érett talaj, szerkezeti, morzsalékos,
nem kötődik, jó minőségű vetőmagok
záródása a vetés után) Minimális
talajkárosodás
3. Növényvédelem: (gombaölő szerek, rovarölő 
szerek,
műtrágyák)
4. Betakarítás 

Talajelőkészítés nélkül (No - till)



NoTill talajelőkészítés nélkül 

✓ csak 4munkaműveletek ≈ 23-30
✓ l/ha üzemanyag hektáronként
✓ költségcsökkentés
✓ a humusztartalom növekedése
✓ stabil hozamok

Talajelőkészítés nélkül (No - till)



Melyek a fő tényezők, amelyek meghatározzák a pénzügyi 
hatást a hagyományos technológia?

• Gyártási költség
• Bemeneti ár
• Comodity ár
• Éghajlat
• Talajnedvesség
• A talaj termékenysége

• Gyártási költség • Bemeneti ár
• Comodity ár
• Éghajlat

16,6% 83,3%

KÉPESSÉGÜNK
VEZETNI

NEM TUDJUK
KEZELNI



Mit tudunk kezelni a NoTill
segítségével?

• Gyártási költség
• Talajnedvesség
• A talaj
termékenysége

50% 50%

KÉPESSÉGÜNK 
VEZETNI

NEM LEHET MANAGE
• Gyártási költség
• Bemeneti ár
• Comodity ár
• Éghajlat
• Talajnedvesség

A talaj
• termékenysége

• Bemeneti ár
• Comodity ár
• Éghajlat



Spracovanie pôdy NoTillNoTill
Ásványi műtrágyaszórók,
vetőgépek, permetezők,
Traktorok, kombinált
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Üzemanyag-fogyasztás 1 hektáronként. 

Hagyományos talajművelés és NoTill

Conventional NoTill



Minimális talajművelés



Problémák a helytelenül kiválasztott
és felszerelt vetőgéppel! 

HIBA! 

Talajelőkészítési
technológiák



Megfelelően kiválasztott és felszerelt
vetőgép!

JÓ!

Talajelőkészítési
technológiák









Talajvédelem



Talajvédelem - NoTill

Talajvédelem - NoTill:
• Vízerózió
• Szélerózió
• Napsugárzás
• Magas és alacsony hőmérséklet
• Párolgás
• Betegségek, kártevők és gyomok

A CO2 -termelés korlát ozása



Talajvédelem

Miért kezdtem el a No-Till

művelést?

1. Mert nem volt más

választásom!

2. Segíteni

akarok a kollégáimnak!

3. A gyermekeink jövőjére

gondolok!



Talajelőkészítési
technológiák

No-Till

Még többet kapok a megtakarításokra

Fejlődöm a takarónövényekkel

Javítom a talajéletet és a talaj természetes termékenységét



Whitout soil preparation NoTill

Őszi búza 28. júniusi 2017  klaszszikus Búza 28. júniusi 2017 NOTILL

A 2017.szántás utáni száraz körülmények között gyorsabb volt az érés. A talaj a szántás
után kevesebb talajnedvességet tartalmazott, mint a Notill változat. 

Source: Ing. Záhora, Mendelova Univerzita



A gyakorlatban alkalmazott NoTill -
helyszín 1

A növényi maradványok mulcsozása
nem jelent problémát. Őszi búza vetése

NoTill technológiával szemes kukorica után, 
24.10.2020

A mulcs nyilvánvaló
elvesztése biológiai

aktivitással. A téli takarás
állapota, 24.2.2021



A gyakorlatban alkalmazott NoTill -
helyszín 1

Bomlási intenzitás - a
búza árnyékában
bomlik, 7.6. 2021 

A NoTill technológia
fejlődési állapota, az

érés kezdete, 7.6.2021 



A gyakorlatban alkalmazott NoTill -
helyszín 2

Az őszi búza 
NoTilltechnológiával

történő
termesztése a

szójabab után, 21.11.2020

Búza növekedése oz.
teleltetés után, NoTill

szója
technológia alapján, 

23.4.2021

gyakorlatban alkalmazott 
NoTill -

helyszín 3
NoTill állapotú

érésű őszi búza, 18.6.2021 
(hozam 8.3 t/ha)



A gyakorlatban alkalmazott NoTill -
helyszín 3

A vízbeszivárgás különbsége a hagyományos technológia és a 
takarónövényes NoTill között.



Gyakorlati eredmények - Talajelőkészítés
technológiák és talajbiostimuláció

A "Telepítési technológia értékelése a NEOSOL használatával"
című kísérlet eredményei

A talajminőség fenntartása szempontjából a kísérletben a prp SOL talajelőkészítő, amely kalciumés
magnézium-karbonátok keveréke, az elemek és a növényi kötőanyag kiegyensúlyozott

arányában mutatkozott meg. A kísérletet 2009 és 2011 között félüzemi körülmények között

követték nyomon az Agrocentra, s.r.o. földjein Hrusovany nad Jevisovkou-ban, a

kukoricatermesztési terület szárazabb régiójában.

Megvizsgálták a készítmény hatását a talaj fizikai és kémiai tulajdonságaira.

A vetés részeként három különböző talajkezelést alkalmazó változatot vizsgáltak - (őszi búza

előtti), kukorica, tavaszi búza, árpa -, és a vetés során három különböző talajkezelést alkalmaztak.—

I. klasszikus - szántással akár 0.22 m

II. mélységig történő aláásás 0.35-0.40 m

III. minimalizálás 0,15 m-ig terjedő sekély hevederekkel

A PRP SOL-t a vetés előtt a parcella egy részére szórógéppel, kg/ha-1150 dózisban kijuttatták, és

sekélyen előkészítették.



Gyakorlati eredmények - Talajelőkészítés
A hatékony megoldásnak rendszerszintűnek kell lennie, 
a kutatási technológiák és talajbiostimuláció

PRP SOL 
aplication in to 

the technologies

A hatékony megoldásnak rendszerszintűnek kell lennie, a kutatási technológiák 
és talajbiostimuláció és gyakorlat - a talaj fizikai tulajdonságai

(Technological experiment 
Milhostov, CVRV ÚAE , 2012, 

Ing. Balla)

Factor
A

Factor
B

Növény

Szója Búza w. Kukorica Árpa

NoTill
NPK 2,65 3,52 8,92 2,60

PRP SOL 3,07 3,63 9,63 3,54

MinTill
NPK 2,85 4,41 9,86 2,55

PRP SOL 3,10 4,63 10,82 3,19

Szántás
NPK 3,99 4,27 9,95 3,66

PRP SOL 3,92 4,30 11,24 4,52

• Meleg és száraz régió



Gyakorlati eredmények - Talajelőkészítés
technológiák és talajbiostimuláció

PRP SOL 
aplication in to 

the technologies

A hatékony megoldásnak rendszerszintűnek kell lennie,
az eredményeknek kutatás és gyakorlat - a soCihl fizikai 
tulajdonságail

Source results: 
VÚP Troubsko, Ing. 

Badalíková
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Gyakorlati eredmények - Talajelőkészítés
technológiák és talajbiostimuláció

PRP SOL alkalmazás a technológiákban

minőség
a talajtól függött

feltétel

OK



Gyakorlati eredmények - Talajelőkészítés
technológiák és talajbiostimuláció

PRP SOL alkalmazás a
technológiákban

A termesztés minősége a talaj
állapotától függött

NEM!!!



Gyakorlati eredmények - Talajelőkészítés
technológiák és talajbiostimuláció

Betakarítás Termesztés és vetés

PRP SOL alkalmazása a

betakarítás után a tarlóra

- közvetlenül a betakarítás után

- a bomlási szervmaradványok

támogatása

- a mikroorganizmusok nagyobb

aktivitása

- a talaj szerkezetének javítása

A PRP SOL beépítése a talajba

- konvetionális technológiák

szántással

- minimalizálja a technoloigies

- keveredés talajjal és
betakarítás

utáni maradványokkal

Alkalmazás az őszi vetésű

növények vetésekor

-természetvédelmi technológiák

- NoTill

- a gyökérfejlődés támogatása

- dóziscsökkentés PRP SOL

PRP SOL aplication in to the technologies



Talajelőkészítési technológiák -
összehasonlítás

Source: Ing. Smutný, Mendel Univerzity

Ta
la
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e

sz
te

sé
g

Talajveszteség t/ha

Szántás NoTill



Innovative technologies on the soil!

StripTill kombináció
Väderstadt TEMPO

• Vetési szolgáltatások innovatív technológiák StripTill

Talajelőkészítési technológiák -
és termelési technológiák StripTill



Talajelőkészítési technológiák Talaj
termelési technológiák NoTill

Szimbiózis - talaj - növény - légkör!

NoTill szolgáltatások
• Kukorica után mulcsba vetett őszi búza 

vetése
• Vetés fagyott takarónövényekre

BOURGAULT FMS CD 872

Biopratex s.r.o. 



Talajelőkészítési technológiák Talaj
termelési technológiák

Konzerváló technológiák = talajvízmegtakarítás

▪ A növényi maradványok ésszerű kezelése (aerob lebomlás, védekezés a

nem termelési párolgás)

▪ A beszivárgás és a nem produktív párolgás közötti arány beállítása

▪ Erózió elleni védelem



Miért sikeresek egyesek és
mások miért nem?



Talajelőkészítési technológiák - Talaj
és termelési technológiák

Miért sikeresek
egyesek és mások

miért nem?

Mondd nekem, és én elfelejtem.

Mutasd meg, és emlékezni fogok.

Hadd csináljam egyedül, és meg

fogom érteni.

Konfucius



Talajelőkészítési technológiák - Talaj
és termelési technológiák

Csak a következőkkel 
gazdálkodhat

amit irányítani tudsz. 

Csak a következőkkel 
gazdálkodhat

amit meg tudsz számolni.



Integrált növényvédelem a
innovatív technológiák
Az integrált növényvédelmi rendszerek fő elemei a következők:

- A terjedés megbízható előrejelzése

- A kártevők számának alakulása

- A kártevők számának és a betegségek kialakulásának számbavétele a

növénykultúrákban

- Átmenet a folyamatos vegyszeres kezelésekről a szelektív kezelésekre, az időzítés

helyes megválasztása és az alkalmazásukra vonatkozó előírások

- Biológiai növényvédő szerek kiterjedt használata

- A megfelelő vetésforgó kiválasztása, rezisztens fajták/hibridek használata.

- Takarónövények (zöldtrágya) bevonása a vetésforgóba.

És csak most jöhet a rovarölő szer (ha a fenti pontok nem működnek)……

Minél nagyobb a növények sokfélesége a talajban, annál több élet van a 
talajban és a talajon.



TÖRTÉNELEM

A gazdák szerint az egyik legkárosabb és
legveszélyesebb hiba: "Mindenki ezt csinálja.út

" Hacsak nem változtatsz azon, amit ma csinálsz,
a holnap ugyanolyan
lesz, mint a tegnap."

" legkárosabb és
legveszélyesebb

hiba:
"Mindenki ezt

csinálja."

Hadd csináljuk!!!! A másik...



A valóság

Ha ma megkérdezel egy
gazdát: Hogy megy az

üzlet?



Egészséges talaj - a talaj
azon képessége, hogy élő

ökoszisztémaként működjön,
amely támogatja a

növényeket, állatokat és a
növényeket.

és az emberek!

Kiss The Ground



Milyen innovatív talajvédelmi technológiákat ismer?

StripTill

NoTill

Szóval mit kell tennem?

Változást akarsz

Változtass magadon

Ellenőrző vizsgálat:



Következtetés

A mezőgazdaság egymással kölcsönhatásban lévő folyamatok összetett rendszere.

Ahogy Archambeaud megjegyezte: abban... a pillanatban, amikor a gazdálkodási

rendszer középpontjába a talajt és annak termékenységét helyezzük, azt

tapasztaljuk, hogy a pozitív változások a rendszer más részein is megjelennek:

• klímaváltozás

• szennyezés

• vízminőség

• talajerózió stb.

Ahhoz, hogy a talaj, és így az egész rendszer is megfelelő legyen, fontos, hogy kövessük az 

alábbiakat a NoTill filozófia alábbiakban felsorolt alapvető lépései.



Következtetés

• Ez az e-learning előadás a talajhasznosítási

problémákra szakosodott mezőgazdasági

szakemberek számára nyújt tanácsadást.

• E kérdés ismerete alapvető fontosságú a

regeneratív mezőgazdaság innovatív

technológiáinak megértéséhez.

• A talajhasznosítással való gazdálkodásban a

jövőben bekövetkező változások megértéséhez

elengedhetetlenül fontos lesz.

• Ľubomír Marhavý

• Slovak Republic

• marhavy@biopratex.sk

• +421 908 226 727

"Akiknek kiváltságuk van
tudni, azoknak

kötelességük cselekedni.„
Albert Einstein




