Talajművelés

Talajművelés meghatározása
Talajművelésnek nevezzük a talaj felső
ún. rendszeresen művelt rétegének,
szükség szerint mélyebb rétegeinek
művelőeszközökkel
végzett
fizikai
állapotváltoztatását,
Talajművelés célja
Megfelelő feltételeket biztosítani a kultúrnövény szaporítóanyagának a
csírázáshoz, a keléshez, a gyökeresedéshez, majd a vegetáció során a
fejlődéshez és a termésképződéshez.
Hosszabb időszakra vonatkozó célja a talaj szerkezetének és felszínének
védelme, biológiai tevékenységének, nedvesség- és levegőforgalmának
kedvező befolyásolása. E tényezők együttesen jellemzik a talaj fizikai és
biológiai kondícióját, vagyis kultúrállapotát

Talajművelés feladata
•A szántóföldi növények kedvező növekedéséhez szükséges talajlazultság és
aprózottság (vagyis talajszerkezet) megteremtése
•Termés kialakító tényezők befolyásolása
-víz-, levegő- és hőforgalom
-tápanyag ellátás és érvényesülés
-talajkémiai és biológiai folyamatok
-talajlakó élőlények tevékenysége
-gyomok, kártevők és kórokozók fertőzése

•Kémiai anyagok, istáló- és zöldtrágyák valamint tarlómaradványok talajba
juttatása
•Öntözés hatékonyságának növelése
•Erózió és defláció csökkentése
•Talaj degradálódásának csökkentése
•Mechanikai és kémiai talajjavítás hatékonnyá tétele
A talaj pillanatnyi állapota valamint a növény igényét jellemző állapot közti
különbség alapján kell megválasztani a művelés megfelelő mélységét és módját

Víz-, levegő- és hőforgalom befolyásolása:
Lazító műveléssel növelhető a talaj vízbefogadása, levegőzöttsége. Lazítással és
tömörítéssel szabályozható a talaj felmelegedése, hőtároló képessége, valamint
az evaporáció nagysága.
Tápanyag ellátás és érvényesülés befolyásolása:
Elősegíthető a szerves és műtrágyák megfelelő mélységű talajba juttatásával. A
trágya anyagok műveléssel a talaj biológiailag legaktívabb, felső rétegébe, illetve
olyan mélyre jutnak, ahol bomláshoz szükséges nedvesség, hőmérséklet és
mikrobiológiai környezet kedvező. A talajoldattal kevésbé mozgó tápanyagok
pedig a mélyebb talajrétegekbe, a gyökérzónába juthatnak.
Talajkémiai és biológiai folyamatok befolyásolása:
A kedvező lazultság előfeltétele annak hogy a kémiai és biológiai folyamatok
végtermékeként csírázó magra vagy növényre káros anyagok ne képződjenek.
Gyomirtás befolyásolása:
A magról szaporodó, illetve gyenge vegetatív szaporodó képességű
gyomnövények csírázását – egy későbbi időpontban végrehajtandó mechanikai
irtás érdekében – forgatás nélküli sekély műveléssel lehet elősegíteni. A szár- és
gyökértarackos gyomnövények talajba fojtással, mély forgatással, kiemeléssel
pusztíthatók

Növényvédő szerek hatékonyságának befolyásolása:
Aprómorzsás, sima talajfelületen a permetezőgépek egyenletesebben
mozognak, a permetlé megfelelő eloszlása jó szórásképet ad. A vegyszerek
talajba jutása a csapadékvíz befogadására alkalmas talajállapottal biztosítható.
Kártevők elleni védelem:
A gyérítéshez és irtáshoz közvetlenül a fizikai kontaktus útján járul hozzá a
művelés, míg közvetve a szaporodásuk és életfeltételeik kedvezőtlenné tételével.
Közvetett hatás a termesztett növény gyors fejlődésének elősegítése amely
előny a gyomokkal szembeni versengésben
Növényi részek, tarlómaradványok fölbejuttatása:
A tarlón maradt vagy zöld trágyaként termesztett növényeket, oly mértékben és
minőségben kell a talajba juttatni, hogy lebomlásuk megtörténjen, és ne
akadályozzák a vetést
Öntözés hatékonyságának növelése:
A talajművelés nyitja meg a talajt a csapadék és az öntöző víz befogadására.
Fontos, hogy a víz a talajba jusson, és ne felszínen vagy felszínhez közeli
rétegekben pangjon. A túlzott mennyiségű víz hatására a talaj felső rétege
eliszapolódhat, a víz szelvényen belüli mozgását, áteresztését a kellően laza
állapot teszi lehetővé.

A művelés talajra gyakorolt közvetlen és közvetett hatása megközelíthető
negatív és pozitív oldalról egyaránt
Negatív oldal:
A művelés lehet a talajpusztulás egyik legfőbb kiváltó tényezője. A talaj gyakori
mozgatása, levegőztetése szerves anyagban való elszegényedéshez, a szerkezet
degradálódásához vezet. A leromlott szerkezetű talajon pedig megjelenhet az
erózió és defláció. A művelési hibák, vagy hiányosságok folytán a talaj károsan
tömörödhet, vagy túl sok nedvességet veszíthet.
Pozitív oldal:
A termőhely állapotához igazított művelés lehet az eredményes növénytermesztés
és egyben a talajvédelem alapja. A védendő területeken a művelés idejének,
irányának, mélységének gondos megválasztásával, a tarlómaradványok
borítottságának kihasználásával csökkenthető a víz- és a szél pusztító hatása. A
művelési beavatkozások ésszerű korlátozásával, kímélő műveléssel pedig csökken
a talajszerkezet károsodásának esélye. A mechanikai javítás pozitívan hat a talaj
szerkezetére, míg a kémiai javítóanyagok a talaj minőségét növelik.
A művelési módokat a gazdálkodási, a növénytermesztési rendszerek változásait
követve nem egyszer módosították és módosítják napjainkban is. A művelés
céljának meghatározása viszont csak sorrendjében változott. A talaj védelmét a
talajkímélő és alkalmazkodó művelési irányzatok a növények valamennyi
igényének kielégítése elé helyezik.

A talajművelés hatása a talajra
A művelés közvetlenül és közvetve okoz változásokat
a talaj állapotában. Közvetlenül az egymással
összefüggő részecskék elhelyezkedését, a vagyis a
talaj szerkezetét változtatja meg. Módosul a talaj
agronómiai szerkezete, térfogattömege, porozitása,
háromfázisú rendszere, változik a talaj víz-, levegőés hőforgalma. A közvetett vagy másodlagos hatások
a talaj biológiai és kémiai tulajdonságait, folyamatait
módosítják.
A művelés közvetlen és közvetett hatása a talajra és
növényre adott pillanatban vagy hosszabb időszak
alatt kedvező és kedvezőtlen lehet.
A talajművelés tervezésekor három szempontot kell figyelembe venni
•Termesztendő növény igényeit
•A termőhely körülményeit (elsősorban a talaj tulajdonságait és állapotát)
•A rendelkezésre álló technikai lehetőségeket

Növények talajállapot igénye
A művelés legfontosabb célja a növények fejlődését elősegítő talajállapot
létrehozása. A vetőágy megfelelő állapota a növények igényét a kelésig és a
kezdeti fejlődésig, a gyökérzóna állapota pedig a tenyészidőben, lehetőleg minél
hosszabban kell, hogy kielégítse.
A növények talajműveléssel szemben támasztott
igényi a következők:
•Megfelelő és termőhelyen belül azonos mélységű
művelés megteremtése
•A növények gyökerének fejlődését akadályozó
tömör záróréteg kialakulásának megakadályozása
vagy megszüntetése.
•A csírázást és a kelést elősegítő, megfelelően
lazult, illetve ülepedett, aprózódott, nyirkos állapotú
magágy megteremtése.
•A talajvédelem és a termesztéstechnológia
szempontjából kedvező talajfelszín kialakítása.

A talajművelés minőségét befolyásoló talajtényezők
A művelés közvetlen és közvetett céljától függően ismerni kell a talaj tulajdonságait,
valamint a műveléssel módosítható jellemzőket. Ezek, valamint a termesztendő
növény igényének ismeretben tervezhető meg a művelés módszere, mélysége, ideje
és eszköze.
Állandó tényezőként kell számon tartani a nem vagy csak hosszú időszak alatt
változó fizikai és kémiai tulajdonságokat. Ezek a következők:
•a talaj kötöttsége
•a talaj fizikai félesége, mechanikai összetétele
•a talaj konzisztencia-jelenségei, képlékenysége, tapadása, súrlódása, duzzadása és zsugorodása
•a talaj szerves-anyag tartalma
•a talaj sűrűsége
•a talaj biológiai és kémiai tulajdonságai

A művelést meghatározó változó talajfizikai tényezők a következők:
•a talaj nedvességtartalma
•a talaj ellenállása
•a talaj hordképessége
•a talaj térfogattömege
•a talaj pórustérfogata, háromfázisos rendszere
•a talaj agronómiai (kultúr) állapota

A növényzet hatása a talajművelés minőségére
A talaj állapotát a termesztett növények és a gyomok befolyásolják, gyökérzetük
mélysége, tömege és minősége révén, valamint a talaj vízkészletének felhasználása.
A talajhasználat és a növénytermesztési technológia együttesen is befolyásolja a
talajmunkák minőségét. A növények talajlazító hatása kihasználható, kedvezőtlen
tömörítő hatása pedig fokozatos mélyítéssel, vagy a művelés idejének gondos
megválasztásával mérsékelhető.
A gyomok szerepe a művelés minőségére közvetett. Erős gyomfertőzöttség esetén
nemegyszer olyan művelési eljárást kell választani, amelynek a talaj állapotára
gyakorolt hatása kedvezőtlen.
A termesztett növények tarlómaradványai mennyiségük és apríthatóságuk, valamint
talajra gyakorolt hatásuk alapján hatnak a művelés minőségére. A tarlómaradványok
mennyisége és apríthatósága megszabja:
-Művelés módját (a forgatás szükségességét, ill. elhagyhatóságát)
-Művelés mélységét
-Szárzúzás szükségességét (szártépővel vagy tárcsázással)

A gépesítés színvonala, a művelőeszközök hatása a talajművelésre
A gépesítés az erő- és munkagépek választéka, típusa, konstrukciója, a
munkagépek beállítása, kapcsolása, a gépek üzemeltetése alapján vizsgálandó. A
műveléshez rendelkezésre álló gépválaszték megszabja a talajállapothoz, a
talajvédelemhez való alkalmazkodás lehetőségeit. A gépek típusa és felépítése
egyrészt a talaj ellenállásához való igazodás, másrészt az ún. védő jellegű művelés
megvalósítása érdekében érdemel figyelmet.
A gépesítés fejlesztése két irányba hat a növénytermesztés
eredményeire:
•Jobb gépekkel a növények igényei szinte a teljes
tenyészidőben kiszolgálhatók, a tenyészidő előtt pedig
megteremthető a szükséges talajállapot
•A jobb felépítés (konstrukció), vagy a gépkapcsolás gyakran
nagyobb munkaszélességet és nagyobb tömeget is jelent
A megnövekedett gépsúlyt a talajnak hordoznia kell, ezért
lényeges az is mekkora az a felület amelyen eloszlik a gép
tömege. A járószerkezet és a talaj közötti érintkezési felület
jelentős hatással van az erőgép vontatási képességeire is.
Az erőgépek talajnyomásának csökkentése iker kerekek
alkalmazásával, nagy térfogatú, alacsony nyomású (flotációs)
abroncsok alkalmazásával, gumihevederes járószerkezetek
alkalmazásával érhető el.

A talajművelés hatástartalma
A műveléssel előkészített talaj állapota a vegetáció során folyamatosan változik. A
változás természetes és a termesztéstechnológiai műveletek alkalmával
mesterséges okok idézik elő.
A talajművelés hatástartalmát befolyásoló tényezők a következők:
-A talaj fizikai és kémiai tulajdonságai és állapota
A szerves és ásványi kötések erőssége a talajszerkezet tartósságának növelésén és a fizikai tulajdonság
javításán keresztül előnyösen befolyásolja a művelés hatástartamát. A talaj kedvezőtlen kooloidkémiai
tulajdonságai nemcsak rontják a talaj művelhetőségét, hanem csökkentik a művelés hatástartamát.

-A művelés mélysége és módja
A sekély és középmély művelés hatása egy tenyészideig érvényesül, függetlenül a művelés módjától. A
mélyforgatás hatástartalma függ a talaj tulajdonságaitól valamint a létrehozott fizikai állapottól. A mélylazítást
követő talajmunkák szintén befolyásolják a hatástartamot.

-A talajhasználat
Figyelembe kell venni a termesztett növény technológiai eljárásait, több évet tekintve pedig a növényi
sorrendet. Fontos a talaj nedvességtartalmának szem előtt tartása a magágy készítés és vetés idején.
Növelhető a hatástartam a gépmozgások szabályozásával (művelő utak) és korlátozásával.

-Az időjárás
A művelés hatástartama csapadékos évjáratban csökken, míg szárazabb időszakban megnövekszik. A hő a
művelés hatástartamát nem, de a minőségét javítja. A szél szárító és deflációs hatásával vehető figyelembe.

A talajművelés műveleti elemei és eljárásai
A növények termesztése során alkalmazott talajműveleti elemek és eljárások
sorozatából áll. A művelési elemek elnevezései utalnak a művelési feladatra, illetve a
talajban és talajon történő változásokra. A művelési eljárás több, különböző
hatékonyságú műveleti elem egyidejű alkalmazása. A művelési eljárások elnevezése
a művelő eszközök alapján történik.
Műveleti elem

Művelési eljárás

Forgatás

-SZÁNTÁS

Lazítás

- Bármely, a talajt nem tömörítő eljárás
-KULTIVÁTOROZÁS, KÖZÉPMÉLYMÉLYLAZÍTÁS

Porhanyítás

- különböző minőségben valamennyi eljárás
-TALAJMARÁS, BORONÁLS,

Keverés

- különböző mértékben valamennyi eljárás
-TÁRCSÁZÁS

Tömörítés

-HENGEREZÉS

Felszínalakítás

- valamennyi eljárás
-SIMÍTÓZÁS

és

Talajművelő eszközök munkájának jellemzése a műveleti elemek szerint
Művelő eszközök

Műveleti elemek

Felszínalakítás

forgatás

lazítás

porhanyítás

keverés

tömörítés

hullámosítás

egyengetés

XXX

XXX

XX

X

-

X

-

Lazító

-

XXX

X

X

-

X

-

Tárcsa

X

XX

XX

XXX

-

X

-

Talajmaró

-

XXX

XXX

XXX

-

-

X

Rugós kapás kultivátor
Merev kapás kultivátor

-

XXX
XX

XXX
X

XXX
X

-

X
X

-

Ásóborona

-

X

XXX

XX

-

X

-

Fogas borona
Forgó borona

-

X
X

XX
XXX

X
XX

-

X
-

X
X

Profilos henger
Sima henger

-

-

X
X

-

XXX
XX

XXX
-

X
XXX

Simító

-

-

X

-

X

-

XX

Forgóelemes egyengető

-

X

XX

-

X

-

XX

Kombinátor

-

XX

XX

XX

XX

-

XX

Eke

XXX kiválóan alkalmas
X közepesen alkalmas

XX jól alkalmazható

- nem vagy csak csekély mértékben alkalmas

Talaj előkészítés folyamatai
Tarlóhántás: Nyári betakarítású növények trlóján végzett
sekély talajmunka. Elvégezhető a tarlómaradványok
zúzását követően, vagy azzal egy munkafolyamatban
Alapművelés: A növények termesztési rendszerében a
legmélyebb művelés. Feladata a növények tenyészideje
alatt igényelt talajállapot és mélység biztosítása. Végezhető
forgatással, forgatás nélkül és kombináltan
Alapművelés elmunkálása: Az alapműveléssel létrehozott
talajállapot további alakítása a termesztés céljának
megfelelően
Magágykészítés: A talaj felső rétegének a növény és a
vetéstechnológia igényeihez mért kialakítása a gyors kelés
és kezdeti fejlődés érdekében
Vetés utáni elmunkálás: A vetés során lazábbá vált
talajréteg megfelelő tömörítése és formálása a kelés
elősegítése és a talaj védelme céljából.

A művelési eljárások egy része az elsődleges talajmunka (alapművelés)
elvégzésére alkalmas, így a szántás, a lazítás, a tárcsázás és a nehézkultivátoros
művelés valamint a talajmarás. A tárcsa, a talajmaró és a nehézkultivátor azonban
lehet a kiegészítő munkák, pl. a tarlóhántás és ápolás, a sekély felszíni lazítás és
porhanyítás eszköze is.

A talaj forgatása
A forgatás a talajművelés egyik legrégibb és legtöbbet vitatott műveleti eleme.
Forgatáskor a talajréteg alsó része felülre, a felszíni része pedig alulra kerül. A
forgatás célja a talajrétegek cseréje, amely szükséges:
• A koloidokban elszegényedett, szerkezetében és felszíni állapotában károsodott,
valamint az ilyen hibákat nem tartalmazó talajrétegek cseréje,
A növények termesztése során alkalmazott eljárások fokozatosan rontják le a talaj felső rétegének
szerkezetét. A forgatással elérhető, jobb szerkezetű talajt felszínre kell hozni, az elporosodott,
szerkezetében leromlott, szétiszapolódott, a járószerkezetek által felszabdalt és összegyúrt réteget pedig
mélyebbre kell juttatni.

• A talaj javítása
A forgatás fiziko-kémiai okokból is szükséges. A gravitációs vízmozgás hatására a talaj koloid részecskéi
és egyes tápanyagok az alsó rétegekbe mosódnak. Mind a felső rétegek koloidokban és tápanyagokban
való elszegényesedése, mind az alatta lévő rétegekben való feldúsulása hátrányos.

• A növényi maradványok, trágyák, a kémiai anyagok talajba juttatása, gyomok
irtása
A növényi maradványok, az élő tarlók, az istálló- és a zöld trágyák aláforgatással jó minőségben juttathatók
a talajba. Bizonyos életformájú gyomok forgatással a talajba fojthatók. A gyommagvak mélybe forgatása
hatékony irtási módszer lehet.

A forgatás lehetséges negatív hatásai
•A talajszerkezet leromlásának egyik oka a gyakori forgatás, de különösen az
elmunkáló műveletek mechanikai károsítása.
•A talajban az ásványi anyagok mozgása – a homoktalajok kivételével – lassú, ezért
az évenkénti forgatás nem szükséges.
•A talajjavító anyagok, a trágyák és az aprított tarlómaradványok forgatás nélkül is
talajba juttathatók. A javítóanyagot, a növényvédő szert, a műtrágyát előnyösebb a
talajba keverni. Ugyanakkor az istálló- és zöldtrágyát, a szalmát, a kórót az
alapművelés mélységébe jobb bedolgozni.
•A gyomok irtásában a helyes növényi sorrend, más műveleti elemek és a forgatás
nélküli eljárások is hatékonyak lehetnek.
•A forgatás energia igénye a hasonló mélységű forgatás nélküli módszerekhez
viszonyítva nagyobb, talajállapottól függően 5-25%. Az energia igény-többlet a
forgatást követő elmunkáló műveleteknél is jelentkezik.
•A talajnedvesség veszteség tetemes lehet a forgatáskor megnövekedett talajfelület
evaporációja miatt.
•A forgathatóság mélysége a talajhibákat tartalmazó termőhelyeken korlátozott, a
mélyítést forgatás nélkül, lazítókkal kell végezni.

A szántás
A szántás eszköze az eke. Az eke működő
részei végzik a forgatást. Az ekevas által
vízszintesen,
a
csoroszlya
által
függőlegesen elvágott és a kormánylemez
átfordított talajszelet a barázdaszelet.
Aszerint hogy a barázdaszelet eredeti
helyéhez képest milyen mértékben fordul
át, nem teljes és teljes forgatásról
beszélünk.
Teljes forgatás esetén a barázdaszelet
180°-kal, nem teljes forgatás esetén
pedig 135°-kal fordul el.
A barázdaszelet hosszúsága egyenlő a
tábla hosszával, szélessége az ekevas
haladásra
merőleges
felületével,
vastagsága a szántás mélységével. A
barázdaszelet
kiforgatása
után
visszamarad a barázda, amelynek
részei a barázdafal és a barázdafenék.

Az eke felépítése és működése
A forgatás iránya szerint megkülönböztetünk
ágyekét (egy irányba forgató), váltva
forgató ekét (jobbra, ill. balra forgatók) és
árokhúzó ekét.
A szántás mélységét a talaj tulajdonságai és
állapota, valamint a művelés célja szerint
választják meg. Az ekéket csoportosíthatjuk a
munkamélység szerint:
•Sekélyszántó (16 cn-ig)
•Középmélyen szántó (20 cm-ig)
•Mélyszántó (30 cm-ig)
•Mélyítő szántó (40 cm-ig)
•Rigolszántó (>50 cm)

Az ekének – traktorhoz való csatlakozásának alapján – függesztett vagy féligfüggesztett változata különböztethető meg. A technikai fejlődés egy régebbi
szakaszában a vontatott ekék voltak az elterjedtebbek, de ma már alig lehet ilyen
géppel találkozni.

1. - Függesztett
2. – Félig függesztett
3. - Vontatott

Ekefejszár a
felfogó-elemekkel

Az ekefejek végzik a szántás
tényleges
műveletét.
Oldható
kötéssel,
általában
csavarok
segítségével
vannak
a
keretszerkezethez rögzítve. Az
ekefejszár a felfogó résztől az
eketestig nyúlik le. Az eketest fogja
össze
mindazon
funkcionális
elemeket, amelyek a szántásban
részt vesznek.
1. eketest
2. szántóvas
3. kormánylemez
4. kormánylemeztoldat
5. hántó lemez
6. ekenád

Az eketest a csatlakozó
szerkezeti elemekkel

1. Az eketest fogja össze mindazon funkcionális
elemeket, amelyek a szántásban részt vesznek.
2. A haladási irány szempontjából legelöl halad a
ekevas, amely a barázdaszelet vízszintes
kivágását végzi.
3. A szántóvas felületével egy síkot alkotva a
kormánylemez követi azt. A kormánylemez
barázdafal felé eső éle választja el a
barázdaszeletet a még szántatlan területtől. A
kormánylemez felületén végigcsúszó talajszelet
átfordul, közben rögökké töredezik szét.
4. A kormánylemez végében, ahol a talaj elhagyja a
felületét, általában egy keskeny lemezből készült
kormánylemeztoldat
található,
amely
a
barázdaszelet teljes átfordulását segíti elő.
5. A kormánylemez barázdafalhoz közel eső
oldalának felső részén található a hántólemez,
amely háromszög keresztmetszetű szeletet vág
le a barázdából.
6. A kormánylemez mögött a barázdafali oldalon
található az ekenád. Melynek feladata ekefejre
ható oldalirányú erők felfogása.

Az eke egyéb tartozékai
Csoroszlya: az ekefej előtt helyezkedik el,
feladata a barázdaszelet függőleges elvágása.
Késes és tárcsás csoroszlyák ismertek. A
tárcsás változat elterjedtebb, művelés közben
forgó mozgást végez. Fontos a pontos
beállítás, figyelembe kell venni a művelési
mélységet, valamint az eketesthez viszonyított
helyzetét.
Előhántó: a fő eketest elé szerelt ekefej.
Alakra annak rendszerint kicsinyített mása.
Használatok a barázdaszelet két részben
fordul át, ezáltal az aláforgatás tökéletesebb.
Altalaj lazító elem: a barázdafenék alatt
további 5-20 cm mélységben műveli meg a
talajt.
Feladata a szántás mélységében
kialakult tömődött talajállapot megszüntetése,
átlazítása.

A jó minőségű szántással szembeni elvárások
-A tervezettel azonos mélységű legyen
-A forgatás tökéletesen végbemenjen
-A barázdaszeletek megfelelően porhanyulnak
-Az egyes fordulók nem különíthetők el
-Nem maradnak szántatlan talajsávok
-A barázdafal egyenes és tiszta
-A barázdafenék sima és tömörítetlen
A szántás minőségét meghatározó tényezők
-a talaj fizikai és kémiai tulajdonságai
-A talaj fizikai állapota, (főként tömörödöttsége és nedvességtartama)
-A talaj agronómiai (kultúr-) állapota
-A művelőeszköz felépítése
-A szántás végrehajtása

A talaj tulajdonságai a nedvességtartalomtól függően befolyásolják a szántás
minőségét. A műveléshez kedvező nedvességtartalom fölött a talaj kötöttségétől
függően romlik a szántás minősége.
Az őszi szántás kedvezőtlen minőségén a tél folyamán bekövetkező fagyérettség
átmenetileg javít. A változó nedvesség és száradás, fagyás és olvadás hatására a
rönkök, hantok felszíne porhanyul, így tavasszal a talaj könnyebben elmunkálható.
A szántás minőségét befolyásoló tényezők között meghatározó a talaj agronómiai
(kultúr-) állapota. A biológiai felépítettségű, morzsás szerkezetű talajok
művelhetősége tágabb, mint a leromlott talajoké, és több esély van a rögösség
elkerülésére.
A szántás minőségét befolyásolja az eke konstrukciója, működő részeinek állapota
és beállítása. A szántás összképét a fordulók, a szegélyek körülményei is
meghatározzák.

A szántás mélysége, a mélyítés korlátai, a mélyítő szántás
A talaj fizikai és kémiai tulajdonságai megszabják mélyíthetőséget és a
forgathatóságot. Figyelembe kell venni a humuszos réteg vastagságát, a talaj
szerkezetességét és a genetikus talajtérképekből nyerhető információkat.
A szántás mélységének korlátait a sekély humuszos és termőréteg, ez adott réteg
javítására a talajba juttatott javítóanyag felhígulásának veszélye és az erősen
tömörödött talajállapot jelenti. A szántás mélységének korlátja azonban nem egyenlő
a művelés mélységének korlátaival, hiszen az utóbbi forgatás nélküli lazítással
feloldható. A mélyebb szántás ott lehetséges és kedvező, ahol a talaj az ekével még
elérhető mélységig közel azonos összetételű és kultúrállapotú.
A mélyítő szántást előnyösebb fokozatosan végezni attól függően, hogy milyen a
mélyebb rétegek szerkezete, kémiai tulajdonsága és felvehető tápanyagtartalma.
A szántás sebessége
A szántás sebessége a gépi vontatású ekék megjelenésével vált fontossá. A szántás
teljesítményének növelése a munkaszélesség és a sebesség optimalizálásával
valósítható meg.
A szántás idejének lerövidítése elsősorban az optimális
talajnedvesség kihasználása érdekében történi, gyorsabb szántás nedves talajon is
jól alkalmazható. Kisebb a talajkenés veszélye és jobb a barázdaszeletek
porhanyultsága. A száraz talajokon viszont nagyban megnövekszik a szántás
energia igénye és a rögösödés mértéke sem csökken. Hagyományos ekék esetén 68 km/h, gyorsabb szántásra alkalmas ekék esetén 10-14 km/h az ajánlott
sebességtartomány.

A szántás időpontja
A szántás a növények vetésideje szerint végezhető ősszel, tavasszal és nyáron. A
tavaszi vetésű növények alá legfontosabb az őszi szántás, ami egyben az őszi
alapművelés is. A tavaszi szántás csak kivételes esetekben lehet indokolt.
A tavasztól őszig terjedő időszakban végzett szántások helyes időpontjának
megválasztása a növények kelését elősegítő talajnedvesség-forgalommal van
összefüggésben. A művelés során elkövetett leggyakoribb hiba a megmunkált
talajréteg teljes kiszárítása. A nyári szántások rögös állapota csak több művelettel
javítható.
Kellő időpontban és talajállapotnál végzett szántáshoz kevesebb energia kell, jobb
minőség érhető el, és a szántás utáni műveletek száma csökkenthető. A szántás
idejének megválasztása alapos mérlegelést kíván, hiszen ettől függ a talaj
beéredése, a magágy minősége és közvetve a termés.
A szántás gyakorisága
A szántások számának kérdése a mai napig vitatott téma. A régi gyakorlattól
eltérően (évenként több szántás), napjainkban az évente egyszeri – általában az
őszi alapművelés – szántás az elterjedt. Kedvező víz-, és levegőforgalmú
talajokon a szántás két akár három évig is mellőzhető. Feltétele azonban a talaj
megfelelő kultúrállapota, gyommentessége és a tarlómaradványok megfelelő
mértékű felaprózása. A forgatás teljes mellőzése szintén negatív hatásokat vonhat
maga után.

Szántási módok
A szántás gyakorlatában két fő mód ismeretes: az ágyszántás és a rónaszántás
Az ágyszántás a legelterjedtebb szántási mód. A művelendő területeket fogásokra
kell felosztani, és a fogásokat ágyekével egy irányba – jobbra forgatva – kell
felszántani. A fogások szélessége a az eke munkaszélességének többszöröse. A
helyes kijelölés fontos a szántásra fordított hasznos idő és a területi teljesítmény
növelése érdekében.
A szántás előtt a tábla mindkét oldalán ki kell tűzni, vagy barázdával kell megjelölni
a fordulósáv (forgó) szélességét. A fordulósáv szélességét a traktor fordulási
sugara, valamint az eke típusa határozza meg. Ennek a megléte segíti a traktorost
abban, hogy a forduló végén mindig azonos sávban emelje ki az ekét a fordulás
megkezdése előtt. Így előzhető meg a fordulósáv közelében vakbarázdák
képződése.
A vakbarázda szántatlan talajsáv, amelyet az első ekefej nem munkál át, ha
nagyobb a fogás, mint az eke munkaszélessége. A tábla két végén is keletkezhet, a
fordulók nem megfelelő szélességben való felszántásakor. A vakbarázda zárt, ha
barázdaszeletekkel borított, nyitott ha szabad szemmel is látható.

Ágyszántás
Összeszántás: a munka a fogás közepén
kezdődik, a tábla végén jobbra fordulva a
második húzás barázdaszeleteit az elsőnek
vetetve. Így a fogás közepén orom keletkezik,
amely körül folytatódik a szántás kifelé
haladva.
A
kezdőnyitó
barázdás
meghúzásakor
az
első
barázdaszelet
szántatlan területre borul. Visszaforduláskor
ezt figyelembe kell venni, az át kell szántani,
hogy ne maradjon vakbarázda.

Széjjelszántás: a kezdőbarázda
a fogás két szélén jön létre, és
az eke onnan halad a fogás
közepe felé, a tábla végén
mindig balra fordulva. A szántás
a
kijelölt
fogás
közepén
fejeződik be, így ott egy széjjel
vetett
barázda,
ún.
osztóbarázda képződik.

Mindkét módszer alkalmazása esetén az osztóbarázdát valamint az összevetéseket
megfelelően el kell munkálni, mivel a tábla egyenetlenségei a növénytermesztési
munkák megfelelő elvégzését is akadályozzák.

Javított ágyszántás: az összeszántás és széjjelszántás
kombinációja. Ennél a módnál a felére csökken az
osztóbarázdák és az összevetések száma, de
kevesebb az üresjárat is. A javított ágyszántásnál
ugyan úgy fontos a fogások kijelölése. Az első fogás
rendszerint összeszántással kezdődik, és ennek
befejezése után a harmadik fogással folytatódik, amely
ugyancsak összeszántás. A harmadik fogás befejezése
után a szántás a második fogásnál folytatódik. A
fogások között nem alakul ki sem orom sem
osztóbarázda. Négy fogáson belül mindössze két
osztóbarázda képződik. A fogások sorrendje a
következő: 1-3-2-5-4-7-6 stb.
Bogárhátú szántás: keskeny, 4-6 m-es, egyirányú összevetéssel kialakított fogásból
áll. A bogárhátú szántás célja vízjárta területeken a felesleges csapadékvíz
osztóbarázdákba történő elvezetése.
Bakhátas szántás: hasonló a bogárhátú szántáshoz, de a bogárhátúnál az
osztóbarázdák helye állandó, míg a bakhátasnál minden szántáskor változik.

Rónaszántás
Jellemzője az osztóbarázdák hiánya. Ennél a szántási módnál minden barázdaszelet
az előző húzás barázdaszeleteire fordul. Ez a szántási mód az ágyszántásnál
tökéletesebb, mégis – előnyi ellenére – a kívánatosnál lassabban terjed.
Közönséges rónaszántás: váltvaforgató ekével végezhető. A tábla egyik oldalán
kezdve a szántást, az eke a barázdaszeleteket a tábla széle felé, jobbra fordítja és
visszafordulva az első barázdába, balra forgat. Fordulósávra ugyanúgy szükség
van, mint az ágyekés szántásnál. A traktor a tábla végér érve kissugarú körben
megfordul, eközben az ekét is átfordítja. Elmarad a fordulók taposása, és kevesebb
az üresjárat. A váltvaforgató ekés szántás orom és barázdamentes, a felszín
egyenletes és homogén, így – az osztóbarázda behúzása és összevettetés
egyengetése elmarad – annak elmunkálása legalább egy menettel csökethető.
Hátrányuk, hogy nehezebbek, bonyolultabb
az üzemeltetésük, beszerzési áruk nagyobb.
Alakszántás (karrészántás): ágyekével végzett rónaszántás. A szántás vagy a tábla
közepén kezdődik és onnan halad kifelé, követve a tábla alakját az eke kiemelése
nélkül, vagy a tábla szélén, mindig befelé haladva.. Utóbbi esetben a már
megszántott területen keresztül kell levonulni a tábláról. Előnye az ágyszántással
szemben hogy nem kell a táblát fogásokra osztani, az időkihasználás jobb mivel
kevesebb az üresjárat.. Osztóbarázdák nem képződnek, és kevesebb a taposási kár.
üresjáratok. Az alakszántás szabályos vagy szabálytalan alakú táblán egyaránt
alkalmazható.

Szántáselmunkálás
A szántáselmunkálás célja a képződött rögök porhanyítása, a felszín egyengetése,
valamint a barázdaszeletek között kialakult üregesség megszüntetése.
A szántás elmunkálásának szabályai:
-Az elmunkálás ne fokozza a kémiai vagy fizikai talajhibák kedvezőtlen hatásait
-Ne rontsa a szántás minőségét, vagyis ne hozza felszínre a leforgatott
tarlómaradványokat, és ne tömörítse a talajt az elmunkálás mélységében
-Az elmunkálást időben kell végezni, hogy minnél kisebb legyen a talajnedvességveszteség
-A lehető legkevesebb taposással és porképzéssel járjon
-Az elmunkálás segítse elő a magágy készítést
Szántáselmunkálás menete:
-Szántással egy menetben, ekére szerelt, ekével kombinált vagy ekéhez kapcsolt
elemmel
-Szántás után – rövid időn belül – külön menetben, különböző hatású vagy kombinált
eszközzel
-Szántást követően, időben később külön munkamenetben, különböző hatású vagy
kombinált eszközökkel

Szántással egy menetben történő elmunkálás előnye a forgatással egy időben
végzett porhanyítás és felszínegyengetés, kisebb nedvesség veszteség és a
taposási kár. Az ekére szerelhető változat minőség és kezelhetőség szempontjából
is a legjobb. Az ekéhez kapcsolt elmunkálók a hagyományos eszközök, mint pl. a
különböző hengerek, a fogasok, az egyengetők. Hátrányuk a fordulókban
bekövetkező eltömődés, estleges merevítési hibákból adódó túlzott talajba
mélyedés.
A külön-menetes szántás elmunkálás: Idejét a vetés, a talaj nedvességtartalma vagy
a talaj védelme határozza meg. Minden esetben törekedni kell arra, hogy a
magágykészítés munkamenetéhez megfelelő talajállapot álljon rendelkezésre.
Törekedni kell a talajnedvesség megtartására, és a porosodás elkerülésére.

A talaj lazítása
Talajlazításnak nevezzük azt a művelési módszert, ami az összeállt, ülepedett vagy
tömörödött rétegek talaját minden irányba, kisebb-nagyobb rögök képződésével
szétválasztja.
Lazítással csökken a talaj térfogat tömege, nő a hézagtérfogata, azon belül a
gravitációs pórusok aránya, illetve a levegő térfogat %-a. A hézagtérfogat
növekedésével javul a talaj vízbefogadó képessége, így lehetővé válik a talaj
mélyebb beázása, s nagyobb vízmennyiséget képes tárolni hosszabb ideig.
A lazítás mind az alapozó , mind a kiegészítő talajmunkák fontos műveleti elem és
eljárása. Nélkülözhetetlen a talaj kedvező fizikai és kémiai állapotának
megőrzésében, javításában, valamint a talaj javításában.
A lazítás attól függően, hogy a talajban hol szükséges a tömődött állapot
megszűntetése vagy bizonyos mértékű lazultság létrehozása, sekély, közép-mély és
mély lehet.
-Sekély lazítás:
Tarlóhántáskor, magágykészítéskor és kelés után a növények ápolásakor alkalmazzuk. Sekély lazításra
alkalmasak elsősorban a kultivátorok, a tárcsák, az ásó és fogas boronák valamint a kombinátorok.

-Közép-mély lazítás:
A rendszeresen művelt rétegek fizikai állapota befolyásolható. Közép-mély lazítás hatása általában a
vegetációs idő végéig terjed, ezért alapművelésnek számít. Eszközei a közép-mély lazítók.

-Mélylazítás:
-Az altalaj, illetve a rendszeresen művelt réteg alatt elhelyezkedő talaj fizikai állapota befolyásolható.
Elsődlegesen melioratív művelés, eszközei a mélylazítók.

A talaj sekély lazítása kultivátoros műveléssel
Jellemző műveletei a talaj lazítása, porhanyítása, eszköztől függően a talaj keverése
és a felszín alakítása. A kultivátorok sekélyen járatható lazítók. A könnyű kultivátorok
(15
cm-ig)
alkalmazhatóak
tarlóhántásra
és
az
alapművelés
utáni
felületelmunkálásra. A nehézkultivátorok (10-30 cm) alapozó művelésre és
tarlóhántásra alkalmasak. A sorközművelő kultivátorok a növényápolás gépei közé
tartoznak.
A kultivátorok vázára 2-3 sorban merev,
félmerev, rúgós és duplarúgós szárakon
különböző – véső, lúdtalp és szárnyas – alakú
művelő szerszámok szerelhetők.
Alkalmazásuk előnyei:
- Kisebb a rögképző és porosító hatása mint az
ekének vagy a tárcsának
- A talajszerkezetet kevésbé károsítja
- Tág talajnedvesség tartományban használható
- Lazítja
a
felszín
közelében
tömörödött
talajréteget
- Kisebb a művelőtalp kialakulásának veszélye
- Egyes típusai kiváló keverőmunkát végeznek
- Ekéhez és tárcsához viszonyítva kisebb az
élőmunka, az energia és hajtóanyag felhasználás

A rugós kapák különböző változatai

Alkalmazásuk hátrányai:
- Nedves talajon nem alkalmazható
- Túlságosan tömörödött és száraz talajokra csak
speciális konstrukciók alkalmasak
- A tarackos – gyöktörzses – gyomok irtására kevésbé
felelnek meg
- A nagy és aprítatlan tarlómaradványok a művelő
elemeket gyorsan eltömítik
- Keverőmunkát csak egyes típusok végeznek
- Területteljesítményük kisebb, mint a tárcsáé, mivel
munkaszélességük növelése a tárcsához viszonyítva
korlátozott

A talaj közép-mély és mélylazítása
A mélyebb lazítást végző eszközök a szántott rétegbe vagy az az alatt kialakult
tömörödött állapot megszüntetésére vehetők igénybe. A talajjavítás mint
talajkondícionáló eljárás egyben alapművelési módszer. A talajlazítók
művelőszerszámai különböző alakú gerendelyen 1-3 sorban, megfelelő távolságra
szerelik fel. Lehetnek középmély lazítók (30-50 cm) és mélylazítók, altalaj lazítók
(nagyobb mélység mint 50 cm). Lehetnek függesztett vagy vontatott kivitelűek.
-Középmély lazítók az alapművelés fontos eszközei. Mivel a talajt csak
sávosan lazítják szükség van a teljes felület forgatásos vagy forgatás
nélküli művelésére.
-A mélylazítás egyben melioratív művelés, és alkalmas a talajjavítás
hatékonyságának fokozására. A közép-mély lazítóval jól kiegészítik
egymást.
-Használatuk során fontos a talaj tömörödöttségi állapotának ismerete.
-A lazítás idejét elsősorban a talajnedvesség határozza meg, de
figyelembe kell venni a területen alkalmazott növényi sorrendet.
-A lazítás hatékonyságát szintén a talaj nedvesség tartalma határozza
meg.
-A hatástartama függ a talaj fizikai és kémiai tulajdonságaitól, a lazítás
minőségétől,
valamint
az
időjárási
viszonyoktól
és
a
termesztéstechnológiától.

Középmély és mélylazítók alkalmazásának
előnyei:
-Kémiai talajhibás területeken is alkalmazhatók
-Javul a talaj fizikai és biológiai kondíciója
-Nem alakul ki káros művelőtalp tömörödöttség
-A tömörödöttség megszüntetésével csökken a belvíz
veszély
-Kisebb a talajnedvesség veszteség
-Kisebb az
energiaigény

egységnyi

területre

vonatkoztatott

-Száraz talaj esetén erős a mélyebb rétegekre ható
repesztő hatás

Középméy és mélylazítók alkalmazásának
hátrányai:
-Nem
alkalmas
gyomirtásra,
az
élettevékenységinek megszüntetésére

élő

tarló

-Nem jellemző munkájukra a porhanyítás, a orgatás és
a keverés, a tarlómaradványok, trágyák talajba
juttatása
-A nedves talajt nem lazítják, ugyanakkor a talajt kenik
és gyúrják

A talaj porhanyítása
A talaj porhanyítása mechanikai hatásában hasonlít a lazításhoz, mivel az egyes
talajrészek között meglazul az összefüggés. A porhanyítás során nagyobb fokú az
aprózódás és a talajrészecskék többé-kevésbe keverednek is. Növekszik a
talajban a kisebb méretű frakciók arányaügyelni kell azonban a porosodás
elkerülésére, mivel egyrészt a növény számára hátrányos, másrészt elősegíti a
talaj szerkezetének pusztulását.
A porhanyítás mértéke a művelés eszközétől függ. A talajmarók, a tárcsák, a forgóés ásóboronák viszonylag széles nedvességtartományban megfelelő porhanyítást
végeznek.
Porhanyításra több eszköz is alkalmas, ezek lehetnek a talajmarók, különböző
boronák és kombinátorok.

Talajmarás
A talaj felső rétegeinek állapotát változtatja meg.
Elsődleges művelete a porhanyítás, de emellett kever
és lazít is. A talajmaró a haladási irányra merőleges
tengelyen forgő maródobokból áll, amelyet felül
burkolólemez fed. A maródobtárcsákra „L”-alakú íves
vagy ék alakú késeket rögzítenek, amelyek haladási
irányú forgásuk közben szeleteket vágnak le a
talajból.
A
nagy
sebességgel
hátradobott
talajszeletek a burkolólemeznek ütközve tovább
aprózódnak. A talajmunka minőségét a maródobok
fordulstszáma, a haladási sebesség, a maródob és a
fedéllemez távolsága határozza meg.

A talajmaró alkalmazásának előnyei:
- A művelési rendszeren belül bármely munkára
választható

A talajmaró alkalmazásának
hátrányai:

- Használható különböző szerves anyagok talajba
keverésére

-Bonyolult szerkezetű, más eszközökhöz képest
nagyobb beruházást és üzemeltetési költséget
igényel, a művelőelemek gyorsan kopnak

- Egyenletes, barázdáktól és ormoktól mentes felszínt
alakít ki

-A
művelőelemek
fordulatszámának
megfelelő beállításakor porosítás léphet fel

- Széles nedvességtartományban alkalmazható

-Területteljesítménye
képest kisebb

- A porhanyítás mértéke szabályozható
- A talajmaró vontatásakor ellenállás helyett tolóerő
lép fel, és a nedves talajokon nem jellemző a
munkagép kerekeinek csúszása
- Az energiatakarékos
sorolható

művelés

eszközei

közé

- Kötött talajokon is használható
- Jól kombinálható
vetőgépekkel

más

művelő

elemekkel

és

más

nem

művelőelemekhez

-Forgatást nem végez
-Gyomirtó hatékonysága változó

Boronálás
A boronálás jellemző műveletei a porhanyítás, a lazítás és a felszín egyengetés.
Megkülönböztetünk fogas, hengeres és kényszerhajtású boronákat. Az egy fogra
eső átlagos tömeg alapján léteznek könnyű (0,7-1 kg), középnehéz (1-1,5 kg), és
nehéz (1,5-2 kg) boronák. A borona tömege befolyásolja a művelés mélységét. A
borona fog alakja lehet lencse, késes és kanalas, keresztmetszetre kör és négyzet.
Helytelen alkalmazás következményei:
-A nem kellően vagy nem megfelelő mélységbe beforgatott szerves anyagokat a
fogas, a forgó- és a lengőboronák a felszínre hozzák, így lebomlásuk nem
következik be
-A tarlómaradványokkal eltömődött borona porhanyító hatása kedvezőtlen. A
boronát gyakran kell tisztítani, időkiesés és területteljesítmény csökkenése
következik be.

Fogas borona: csak megfelelő talajnedvességi állapotban
használva fejti ki hatását. A nedvesebb talajt a
boronafogak elkenik, a túlságosan száraz talajt pedig
porosítják.
Lengőborona: a haladási irányra merőlegesen elhelyezett
2-4 lengőgerendára szerelt fogaival műveli a talajt. A
boronagerendák ellentétes irányú mozgást végeznek,
hajtásukat a traktor erőleadó tengelyéről kapják. Feladatuk
az intenzív rögprítás és talajfelszín egyengetés.
Hengerboronák: merev keretbe foglalt, vízszintes
helyzetű tengelyekből és a rájuk erősített különböző
kiképzésű – léces, pálcás, fogas – porhanyító és tömörítő
szerkezetből állnak.
Hajtott forgóboronák: függőleges tengellyel készült
rotorok, amelyeken 2-2 boronafog található. Hajtásukat a
traktorról kapják. Intenzív porhanyítást végeznek, amely
minőségben
hasonló
a
talajmaróhoz,
azonban
érzékenyebbek
a
talaj
nedvességére
és
a
tarlómaradványokra.
Ásóboronák: a tárcsák és boronák közé sorolják.
Művelőelemeik közös tengelyelyre kereszt alakban
felhelyezett vágóéllel ellátott kések. A tengelyek a
talajsúrlódás
hatására
forognak.
Alkalmazható
alapművelés elmunkálására és magágy készítésre,
könnyű talajokon pedig tarlóhántásra.

Kombinátorok
Alapozó művelésre, felület elmunkálásra és magágykészítésre alkalmazhatók. A
kombinátor kultivátor- és hengerborona elemekből vagy fogas- és hengerborona
elemekből áll.
A kombinátor alkalmazásának agronómiai
követelményei:
- A vetés mélységében megfelelően lazítsa és
porhanyítsa a talajt
- A talaj felszínét egyengesse
- Alkalmazkodjék
a
talajfelszín
egyenletlenségéhez
- Egyenletes mélységű, aprómorzsás, morzsás
réteggel borított, tömör alapú magágyat
készítsen
- Írtsa a kelő, még meg nem erősödött gyomokat
- Jó minőségben keverje a talajba műtrágyákat
és más vegyszereket
-A
munkavégző
egységek
cserélhetőek
legyenek, a növény igényeinek megfelelő
magágy kialakításához
-A
művelőszerszámok
eltömődés
nélkül
dolgozzanak, és ne hozzák felszínre a tarló- és
egyébb szerves maradványokat

A talaj keverése
A keverés a talaj alkotórészeinek, a talajba juttatandó trágyának, a
javítóanyagoknak, a tarlómaradványoknak adott talajrétegbe való egyenletes
elrendezése. Az egyenletesség nagyon fontos, mivel ennek hiányában a
tarlómaradványok feltáródása, a trágyák, a javítóanyagok, a kémiai szerek
hatékonysága romlik.
Keveréskor a talajrészecskék viszonylagos helyzete változik meg. A keverés
mélysége a művelés céljától függően változik. A művelet fontos kiegészítője a
forgatásnak. A keverés elsődleges eszköze a tárcsa.
A tárcsás talajművelő gépek művelőeszköze a
gömbsüveg alakúra domborított tárcsalevél. E
tárcsalevelek egymástól szabályos távolságra
helyezkednek el egy csapágyazott tengelyen és a
talajba hatolva haladás közben forognak.
A tárcsalevél egy ellipszis alakú szeletet hasít ki a
talajfelszínből. A talaj és a tárcsa közötti jelentős
súrlódás miatt forogni kezd, és a talaj egy részét
magával is viszi. A folyamat közben a rögök
aprítódnak, keverednek, és amikor a tárcsalevelet
elhagyja a talaj, egyenletes felszín marad hátra. A
korszerű gépeken a tárcsaleveleket felfogó tengely
szögének változtatásával a talajmunka intenzitását
növelni, illetve csökkenteni lehet.

A korszerű tárcsás talajművelő gépek ma már
általában két tárcsasorral rendelkeznek, amelyek Vvagy X-elrendezésűek lehetnek.
A V elrendezésű gépnél az egyik tárcsasor a
haladási irányra merőleges egyeneshez képest
előre, a második sor pedig hátrafelé hajlik.
Az X-elrendezésű tárcsasoroknál (57. ábra) az első
és a második tárcsasor tengelyei két félből állnak.
Az első sorban lévő féltengelyek egyikén jobbra, a
másikon balra hordó tárcsák vannak szerelve, a
második sorban szintén jobbra és balra hordók
vannak. Ez utóbbiak az előttük lévőkkel ellentétes
irányban szállítanak, így a gép elhaladása után a
talajfelszín egyenletes és a gép működése
kiegyensúlyozott.
A tárcsa alkalmazásának hátrányai:
A tárcsák munkáját befolyásolják:
- a talaj fizikai tulajdonságai
- A talaj nedvességtartalma és tömődöttsége
- A tarlómaradványok mennyisége és állapota
- A haladási sebesség

- Túlzottan nedves talajon funkcióját
veszti
- Túlzottan száraz talajon kellően nem
porhanyít, ugyanakkor porosít

- Sok növényi maradvány esetén az
- A tárcsa konstrukciója, tömege, a tárcsalapok beállítási aprító és keverő munka kifogásolható
szöge
- Évelő gyomok irtására nem alkalmas

A tárcsás művelés alkalmazási
területe igen sokrétű:
-Használható tarlóhántásra, melynek
során tarlómaradványokkal részben
fedett, megfelelő aprózottságú felszín
alakítható ki
-A
sekélytárcsás
alapművelés
mindaddig alkalmazható amíg nem
alakul ki tömődöttség a tárcsa
mélységében
-Nyirkos talajokon felületelmunkálóként
is jól alkalmazható. A nedves talajt
azonban keni és tömöríti
-Az egyirányú tárcsa a tömődött, kötött
talajok hántására előnyös
-Kétsoros nehéz tárcsák tarlóhántásra,
alapművelésre
és
elmunkálásra
használhatók
-A szupernehéz tárcsák és a tárcsás
ekék forgatás nélküli alapozó művelés
eszközei

A talaj tömörítése
A talaj tömörítése a lazán összefüggő részecskék egymáshoz való nyomása. A
tömörítés talajművelési, talajvédelmi és növénytermesztés-technológiai célból
szükséges. Tömörítéskor csökken a talaj hézagtérfogata, azon belül a gravitációs
pórus tér, illetve a levegőfázis aránya, valamint a talaj felülete. Ezzel szemben a
tömörödöttsége nő.
A tömörödéssel együtt járó talajállapot változások előnyösen használhatók ki a
nedvességtartalom szabályozásában. Különbséget kell tenni a talaj tömörítése és
tömörödöttsége között, a tömörítés valamilyen cél érdekében, tudatosan történik,
míg a tömörödés valamilyen kedvezőtlen tényezők következménye.
A tömörítés különböző kiképzésű
hengerekkel történik. A henger
tömörítő hatása a talajba süllyedés
nagyságával jellemezhető, amely
függ a talaj nedvességtartalmától,
lazultságától, a henger tömegétől,
átmérőjétől
és
haladási
sebességétől.
A hengerek alkalmazási területe
összefügg tömegükkel és a felületi
kiképzéssel.

Sima hengerrel a legkisebb talajfelszín
alakítható ki. A talaj tömörítésekor a rögök
kevésbé porhanyulnak, inkább a megművelt
talajrétegbe nyomódnak. A sima, egyenletes
felszín kialakítása pl. kertészeti növények
vetése után szükséges. A hengerboronák a
különböző művelőgépek tömörítő-porhanyító
elemeiként használatosak.
A gyűrűs hengerek mélyebben és jobban
tömörítenek,
mivel
felületi
nyomásuk
nagyobb. Erős rögtörő és tömörítő hatásával
tűnik ki a csillagos és a Cambridge henger.
A henger csillagos és gyűrűs elemekből áll.
A Crosskill hengert erős rögtörő munka
jellemzi.
A Campbel henger közös tengelyre fűzött
600-700 mm átmérőjű kerekekből áll. A talaj
mélyebb rétegeinek tömörítésekor a kerék
küllői keverik is a talajt és egyben lazítják s
felső réteget. Ezzel a hengertípussal a
szántás üressége csökkenthető.

A talajfelszín alakítása a talajra
A felszínalakító művelettel különböző profilú terület képezhető ki. A művelési cél
lehet a felszín egyengetése vagy hullámosítása, illetőleg mindkettő, amennyiben
egyenletesre munkált talajon hullámok, bakhátak kialakítása szükséges.
A felület növelése előnyös, ha a talajt alkalmassá kívánjuk tenni a vízbefogadásra, a
felmelegedésre vagy gyorsabb száradásra. A sima talajfelszín párologtatása,
felmelegedése egyenletesebb, mint a hullámosra munkálté. Az egyenletes felszínű,
jó levegőzöttségű, aprómorzsás, nyirkos magágyban pl. a beéredés utolsó fázisai
zajlanak le.
A simítózás a talajfelszín egyengetésének
legtipikusabb eljárása, amelynek végrehajtása
során kisebb mértékben porhanyítás, lazítás is
történik.
Egyszerű
és
szöges
simítók
használatosak a végzendő munkák céljának
megfelelően. Simítózást tavasszal elsősorban a
nedvességvesztés csökkentése, valamint a felső
talajréteg
nedvességeloszlásának
és
a
felmelegedésének szabályozása céljából kell
végezni. Simítózással egyben a kellő, nem
megerősödött gyomok is irthatók. A simítózást
célszerű az alapművelésre 45°-szögben végezni.
Talajvédelmi célt az erősen hullámos felszín
kialakítása szolgálhatja.

