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A hagyományos gazdálkodás
általánosan elterjedt tapasztala-
tai szerint Európa éghajlati és ta-
lajtani viszonyai között a kultúr-
növények igényei legjobban az
évente legalább egyszer elvég-
zett talajforgatással, azaz szán-
tással, és az azt követő kiegészítő
művelésekkel biztosítható. Ez-
zel a mélyreható, jelentős mérté-
kű és költséges beavatkozással
azonban már szinte a megszüle-
tése óta versenyben áll egy ke-
vésbé látványos, ám olcsóbb és a
környezetet kevésbé terhelő ag-
ronómiai megoldási lehetőség: a
talajkímélő-művelés.

A környezetkímélőnek mini-
mális talajművelés irányzata az
1950-es években, az USA-ban
kezdett kialakulni. A minimális
művelés a műveletek csökkenté-
sét, összevonását (gépek kombi-
nálása útján) vagy elhagyását
tűzte ki célul, a talaj korlátozott
mértékű művelését, és a műve-
lés nélküli direktvetés módsze-
reit ölelte föl. A minimális talaj-
művelés 15-20 évvel később to-
vábbfejlesztett irányzata a kör-
nyezetkímélő talajművelés vagy
talajkímélő művelés (conservati-
on tillage), amelyben a tarlóma-
radványok legalább 30%-a vetés
után a felszínen marad. További
jellemzői az erózió és defláció
elleni védelem, a talajszerkezet
és -nedvesség megóvása, a talaj-
hordképesség javítása, a szerves-
anyag-tartalom növelése, a talaj-
élet aktivizálása és védelme,

valamint az energia- és költség-
takarékosság.

A tengerentúlon és Nyugat-
Európában ma már széles körben

alkalmazzák, nálunk azonban
csak néhányan használják tuda-
tosan ezt a technológiát, holott
tényként kezelhetjük, hogy a
mezőgazdasági művelés alatt álló
területeken az intenzív talajmű-
velés igen súlyos problémákhoz
vezet.

Mindezek alátámasztására a
hagyományos (szántásos, forga-
tásos) és a talajkímélő (forgatás
nélküli) művelés hatásait, elő-
nyeit és hátrányait, valamint a
talajkímélő művelés hazai alkal-
mazhatóságát vizsgáltuk hosszú
távú üzemi termesztési kísérlet-
ben (Dióskál, 107 ha) és a fel-
színi lefolyást és talajpusztulást
is követő modell-kísérlettel
(Szentgyörgyvár, 4x1200 m²). (A

kutatást az EU LIFE és a Syn-
genta Kft. támogatta.) A tartam-
kísérletek legfontosabb tapasz-
talatait foglaljuk itt össze.

Terméshozamok
A terméshozamokban mutat-

kozó tendenciákat és az agro-
technikai tapasztalatokat a diós-
káli 10 éves tartamkísérlet alap-
ján mutatjuk be. A két tömbben
elhelyezkedő vizsgálati terület
változatos dombsági terület, ahol
a lejtési viszonyok a 0-17% kö-
zött változnak. A csapadékmeny-
nyiség átlaga a vizsgált időszak-
ban 619 mm volt, ebből a te-
nyészidőszakban átlagosan 325
mm hullott. A vetésváltásban
őszi búza, kukorica, repce, illetve
tavaszi árpa szerepelt.

A hagyományos művelésű par-
cellákon (ahogy az időjárás en-
gedte) minden növénykultúra
előtt szántottunk 25-30 cm-es

mélységben, a kímélő művelésű
területeken egy forgatás nélküli
sekély művelés valósult meg 8-
12 cm-es mélységben, majd a
4. évtől a fellépő gyomosodási
problémák miatt áttértünk a kul-
tivátoros kezelésekre.

Vizsgálatunkban az első 3 év-
ben jelentős, a hagyományoshoz
képest 8,7%-os termés kiesést
mértünk a talajkímélő művelés
esetében. E terméshozam csök-
kenés több tényezőre vezethető
vissza, de leginkább a gyomsza-
bályozás hiányosságaival hozhat-
juk összefüggésbe. A sekély mű-
velés miatt jobban oda kell fi-
gyelni a gyomfertőzésekre.

Pontos, szakszerű, időben el-
végzett gyomszabályozásra van
szükség. Ez azonban a csapadé-
kosabb években, amikor csak
megkésve végezhetők ezek a
műveletek, vagy a permetezés
hatását a kezelést követő órák-
ban lehullott csapadék csökken-
ti, komoly problémát jelentett. 

Egyes években (pl. 2004 ősz)
problémát jelentett a talajfelszí-
nen hagyott, nem megfelelően
aprított, nagy tömegű szárma-
radvány talajba dolgozása is, ami
jelentős gombafertőzést okozott.
Egyes műveletek a kezdetben
hiányos géppark, ill. a bérelt gé-
pek érkezésének csúszása miatt
késtek meg, amely talajkímélő
művelés mellett nem engedhető
meg.

A kezdeti visszaesést követő-
en (már megfelelő gépparkkal és

Talajkímélő művelési módok terméshozamra gyakorolt hatásai lejtős területeken
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szaktudással), a 2007-2013-as
időszakban átlagosan 11,7%-os
termés többletet sikerült elérni
a talajkímélő művelésű parcellá-
kon a hagyományos műveléshez
képest. A mintaterületen a kö-
zépnehéz tárcsa helyett, a ne-
hézkultivátor művelés vált be. 

Az addig évenként fokozódó
gyomosodás látványosan vissza-
szorult. Az időszakban a gyomvi-
szonyok kedvezően alakultak,
köszönhetően a mélyebb műve-
lésnek és az időben elvégzett
gyomirtásoknak. Az egyes növé-
nyek esetében jelentős különb-
ségeket találunk.

A termesztett 4 növény közül
a mintaterület adottságai mel-
lett az őszi búza hozta a legki-
sebb hozam növekedést (+6,4
%), míg a repce esetében 12,6%-
os, az árpa esetében 14,6%-os, és
a kukorica esetében 17,3%-os
termésnövekedést értünk el ta-
lajkímélő művelés mellett. Ösz-
szességében a 10 év átlagában ez
átlagosan 7,9%-os terméstöbble-
tet jelent a talajkímélő művelés
javára.

Talajtani és eróziós
vizsgálatok

A művelési módok közötti kü-
lönbségek okainak feltárására

kisparcellás tartamkísérletet
(2004-2015) végeztünk, ahol
mértük a lefolyás, beszivárgás,
talaj- és tápanyagveszteség mér-
tékét.

A vizsgált 12 év alatt a hagyo-
mányos művelés mellett 91 lefo-
lyás eseményt regisztráltunk,
míg a talajkímélő művelésű par-
cellák esetében mindösszesen
45 olyan csapadékesemény tör-
tént, amely lefolyást és talaj-
pusztulást is előidézett. Évente
az átlagos lefolyás a hagyományos

művelésű parcellákon elérte a
26,4 m³/ha-t, míg a talajkímélő
művelés esetében ez 6,4 m³/ha
volt. Tehát a lefolyás mennyisége

(vízveszteség) és gyakorisága is
jelentősen csökkent a talajkímé-
lő művelésre való átállással.

A szántás elsősorban a gravitá-
ciós terek talajbéli növelését cé-
lozza (a vízbefogadás gyorsításá-
ra), amely aztán a következő for-
gatásig fokozatosan csökken. Így
a hagyományos művelés esetén a
tenyészidőszakban folyamatosan
csökkenő vízbefogadó képesség-
gel és porozitással kell számol-
nunk. Ezzel szemben a talajkí-
mélő művelés esetén növekvő
gravitációs pórustérfogatot mér-
tünk a tenyészidőszak során. 

Ebben az esetben nem köz-
vetlenül a lazító művelés, hanem
a talaj élővilágának hatását kell
kiemelnünk. Megfigyeléseink
szerint a kímélő művelésű par-
cellákon lényegesen több giliszta
fordult elő, és tömegük is na-
gyobb volt, mint a hagyományos
művelésű területeken. De a talaj
minden egyes élőlénye élettevé-
kenységével építi, javítja a fenn-
maradásának, szaporodásának
feltételeit.

Tartóssá igyekszik tenni a talaj
egészséges struktúráját biztosító
talajmorzsákat. Növekedésükkel
és mozgásukkal, lebontó-építő
biológiai tevékenységükkel ak-
kor is képesek a talajszerkezet-
romboló hatásokat ellensúlyozni,
amikor szinte minden külső
körülmény ellenük dolgozik. Így
eshet meg az, hogy egy tenyész-
időben folyamatosan csökkenő-
nek ismert paramétert a talaj
gravitációs pórustérfogatát az
edafon szervezetei növelni képe-
sek.

A csapadék és felszíni lefolyás
vizsgálata azt mutatták, hogy a
talajkímélő forgatás nélküli talaj-
művelés alkalmazásával több
csapadékot fogadott be a talaj.
Így a Dunántúl átlagos viszonyai
között évente több vizet bizto-
síthatunk a termelt növényeink-
nek. Ez aszályos időszakban je-
lentősen mérsékelheti a termés-
kiesés (azaz a termelés kockáza-
tának) mértékét!

A kevesebb lefolyással kisebb
talaj- és tápanyagveszteséget is
jelent, amely a talaj felszínét
óvó, le nem szántott szármarad-
ványoknak, valamint a talaj élőlé-
nyeinek kitartó talajépítő mun-
kájának köszönhető. A tartamkí-
sérletben az évenkénti talajpusz-
tulás óriási külünbségeket mu-
tat. 2010-ben például a hagyo-
mányos parcellák talajvesztesége
meghaladta a 12t/ha(!) értéket
is. Ennél a 12 évre vetített átla-
gos évenkénti talajpusztulás jó-
val mérsékeltebb képet mutat,
amely a hagyományosnál 300 kg/
ha, a talajkímélő művelésnél 10
kg/ha volt.

A talajveszteséggel együtt a
tápanyagveszteség is jelentősen

1. táblázat: A terméshozamok változása talajkímélő művelés mellett
a hagyományos műveléshez képest.

csökkent a talajkímélő művelés
hatására. A mért tápanyagveszte-
ség a talajkímélő művelés eseté-
ben átlagosan 4,3 kg NPK/ha/év,
a hagyományos művelésű terüle-
teken pedig 15,6 kg NPK/ha/év
volt.

A mérési eredmények szerint
az egyszeri, nagy intenzitású csa-
padékoknak van a legnagyobb je-
lentőségük a talaj pusztulásában.
Ez különösen fontos lehet a klí-
maváltozás tekintetében. A klí-
mascenáriók szerint a Kárpát-
medencében a csapadék évi el-
oszlása bizonyosan változni fog.
Fel kell készülni arra, hogy a jö-
vőben a hosszabb száraz periódu-

sokat, a jelenleginél több, nagy
intenzitású csapadékesemény
fogja tagolni, amelyek eróziós
potenciálja is jelentős lesz.

Művelési költségek
A talajkímélő művelési mód

egyik alapja a menetek számának
csökkentése kombinátorokkal,
direkt vetéssel. Ennek köszön-
hetően a gépi műveleti költsé-
gek minden esetben 12-13%-ra
csökkentek. A talajkímélő műve-
lés anyagköltségei némileg ma-
gasabbak voltak, de még ezzel
együtt is 2-6%-os költség megta-
karítást sikerült elérni. Nem sza-
bad azonban elhallgatni, hogy a

talajkímélő művelésű technoló-
giák komoly beruházás-igényes
fejlesztéseket igényelnek kezde-
tekkor, amely azonban hosszú tá-
von, a technológia elvek tudatos
és következetes alkalmazásával,
kevesebb gépi- de több szakmai
munkával,egyértelműen meg-
térül.

Vagyis, a talajkímélő művelés-
hez nélkülözhetetlen a megfele-
lő géppark, és ami még talán en-
nél is fontosabb, a gazdálkodók
megfelelő szakmai ismerete és
hozzáállása, mivel csak ezek bir-
tokában lehetséges a növényter-
mesztést és a talaj-, illetve ter-

mészetvédelmi szempontokat
összehangolni.

Eredményeink azt mutatják,
hogy intenzív mezőgazdálkodási
gyakorlatban is van lehetőség a
talaj termékenységének védel-
mére. Mind a talajerózió és lefo-
lyás, mind pedig a tápanyagvesz-
teség nagymértékben csökkent-
hető talajkímélő művelés alkal-
mazásával, amelynek következ-
tében számottevő terméshozam
növekedést érhetünk el.
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