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1. ábra 

 

 

 

A kézzelfogható innováció! 

 

Sokakban felmerül a kérdés, hogy jobban járok-e ha drágább hibridet vásárolok. A 
következı néhány mondatban szeretnénk bebizonyítani és kézzel foghatóvá tenni Önök 
számára is a Dekalb Innováció elınyeit, és hogy érdemes a vetımagra többet áldozni 

2010-es évben az országban 9 helyen állítottunk be olyan kísérletet, amiben a piacon 
megtalálható legolcsóbb versenytárs hibridek mellé elvetettük a mi jól bevált hibridjeinket és 
a DKC4490-t, ami az új Dekalb  generáció egyik kiváló hibridje. Ezeket a kísérleteke nem a 
legjobb termıhelyeken állítottuk be, hanem Hajdú-,Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Bács-Kiskun-, 
Pest-, Békés- és Somogy megye alacsonyabb termésszintő helyein. Az elsı ábrán jól 
látható, hogy a DKC4490-es az élen végzett, ami nem meglepı. A 2. ábrán ezt a grafikont 
számokban is értékeltük. Profit kalkulációban a következı költségeket vettük figyelembe. 650 
FT/t/% szárítási- és 150.00 Ft állandó költséggel és 43.000 Ft/t felvásárlási árral számoltunk. 
A DKC4490-el több, mint 230.000 Ft-os bevételt könyvelhettünk el, ami abból adódik, hogy a 
legmagasabb terméseredményt produkálta. De kicsit számolgassunk tovább. Ha a piacon a 
legkedvezıbb áron beszerezhetı versenytárhoz viszonyítunk, akkor is elmondhatjuk, hogy 
több mint 36.000 Ft-al sikerült többet keresünk a DKC4490-el, pedig a vetımag 
hektáronkénti költsége 22.000 Ft-al volt több a 2010-es évben. És ha az idei terményárakat 
vesszük figyelembe, akkor a haszon még több lehet, ha az új Dekalb  hibridek valamelyikét 
választják.    
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2. ábra 

 
 

Korbuly Bence 

 

 

 

 

Talajmővelés problémái, és a megoldás lehet ıségei  ” különös tekintettel a „vizes” 
helyzetre 
Dr. Birkás Márta, a Szent István Egyetem Mezıgazdasági és Környezettudományi Kar 
professzorának   ajánlásával. 

 

Dr. Birkás Márta szerint 2010-ben annyi kár érte talajainkat, mint máskor tíz év alatt sem: 
árvizek több hullámban, magas talajvízszint miatt feltörı belvizek mostanáig megmaradóan, 
jégverések, heves záporok, sok és ülepítı esı. A tavasztól késı ıszig néhány rövid idıszak 
kivételével folyamatosan nedves talajokon mérhetetlen sok taposási kár keletkezett. Hogyan 
lehet majd visszaállítani a termesztés biztonságát? Mi a jobb? Szántani a vizes talajokat 
csupán azért, hogy el legyen végezve, vagy kivárni, amíg járhatóak lesznek a talajok?  

Az elızı években jól megtanítottuk a száraz talajok okszerő, vízkímélı mővelésének 
fogásait, és a gondos gazdák példamutatóan alkalmazták is. Most azonban nehezebb a 
dolgunk: a nedves talajon ugyanis járni sem szabadna, nem még mővelni! Lehet-e ennyi kár 
után okosan tovább lépni? A válasz az, meg kell tanulni a nedvesebb talajok minél 
kisebb kárral járó m ővelését, és amint lehet, el kell kezdeni a károsodo tt talajaink 
gyógyítását. 
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A professzor Asszony hosszan elemezte a talajok állapotának javítását célzó  hosszú távra 
szóló feladatokat. Ilyenek például  

a szerves anyag kímélés,  

a talajszerkezet kímélés,  

a lazult, tömör talptól mentes állapot ,  

a gyommentesítés, lépésrıl lépésre, 

a talaj folyamatos figyelése, szondázása,  

a nedves talajon kisebb kárt okozó eszközök használata: 

-  szárzúzó  kombájn adapterek,  
- késes lazítók ,  
- a kultivátorok , -a rugós késes változatok a könnyebb és középkötött, a merev késes 

változatok a nagy agyagtartalmú talajokra  
- magágykészítésre a henger nélküli kombinátorok   
- magágykészít ı-vetıgépek , direktvet ı gépek  a menetszám csökkentés, talaj 

terhelés csökkentés igényével használandók.  
- az ekét  mellızni kellene az amúgy is sok hibával terhelt talajokon 
-  

Az alábbiakban  tekintsük át az idei tavaszon nagy valószín őséggel el ıforduló  
helyzeteket, problémákat és a szóba jöhet ı megoldásokat! 

1. Teendık a tavasszal is v ízzel borított, kevésbé szármaradványos talajokon   

 

Ezzel a veszéllyel szembe kell nézni a magas talajvízszint, és a várható áradások miatt. 
Amíg a talaj nem járható, várni kell. Át kell gondolni, milyen mőveléseket alkalmaztak az 
elızı években, azoknak milyen hatását tapasztalták. Különösen fontos a 2009. ıszi 
idényben végzett munka, sekély volt, vagy mélyebb. Ha a  tábla gyalogosan bejárható, el kell 
végezni a talajállapot ellenırzést. A mélyebben lazult állapot sekélyebb beavatkozásra ad 
módot. Igazodni kell a mővelhetıség nedvességéhez. Ha a terület gyomos, perzselı irtás 
ajánlatos. Ha a víz késın húzódna le, és a vetésidı sürget, a kémiai gyomirtás hatását 
követıen a talaj ülepedett rétegét átporhanyító talajmunkával mőveljük, amellyel a mőtrágyát 
is bekeverjük. Ha a terület késı tavasszal válna járhatóvá, a gyomirtáson, mőtrágya 
kijuttatáson, és a (direkt) vetésen kívül másra nem lesz idı. A tavaszi szántás csak a 
szerkezet nélküli homoktalajokra javasolható, másho l az újabb károkozás 
kockázatával kell szembe nézni. 
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Az elsı feladat a szalma, a szár zúzása. (A terület felégetését jogszabályok tiltják, 
kivétel súlyos növénykórtani esetben lehet.) A nedvesség, a fagyok könnyebben 
zúzhatóvá alakítják a maradványokat, és a gyökerek talajba ágyazódása is 
meggyengül. A több hónapig „pihent” talajon sekélyebb mővelés is megfelelı lehet, 
de errıl csak a talaj állapotának ellenırzése után döntsenek. 
 

 

 

 

2. Teendık az elızı idényb ıl maradt szalma és szármaradványos, nedves talajoko n 

Amennyiben nehéztárcsával zúzzák és keverik a maradványokat, alapozó mővelésre a 
tárcsánál mélyebben járó, és nem talpképzı eszköz lesz alkalmasabb, pl. 20-22 cm mélyen 
járó kultivátor .   Sok maradvány talajba juttatására óhatatlan az ekét veszik elı, de a 
„szemnek” megfelelı felszín elérése sok kockázattal jár. Az ekével összegyúrt hantok 
porhanyulás helyett megkeményednek, magágyat több menettel (újabb kárral) lehet csak 
készíteni. Kötöttebb talajokon kerüljék az ekét, helyette lazí tó -porhanyító-kever ı-
levegıztetı mővelést válasszanak ; e munkára ugyancsak a kultivátor  alkalmas . A 
szármaradványok tavasszal alig vonódottak, könnyebben zúzhatók, így bekeverésük is 
könnyebb. A kigyomosodás erısebb lesz, mint bármikor, a védelmet jól kell idızíteni! 

 

 

3. Tavaszi alapm ővelés  

Az elmaradt ıszi alapmővelést a talajokon minél kisebb kárt okozó eljárásokkal ajánlatos 
pótolni, és akkor, ha a járhatóság feltételei megvannak. A talajt kíméletesen lazító és 
egyben porhanyító, a maradványok keverését elfogadh atóan végz ı eszközök 
használata lesz el ınyös . Ide sorolhatók a kultivátorok  (ha a talaj 10-15 cm alatt még 
nedves, kerüljék a szárnyas eszközök használatát. A talajt kímélı alapozó mővelést 
ugyanilyen hatású elmunkálás és magágykészítés kövesse, henger nélküli vagy 
forgóelemes kombinátorral. 

Nem ajánlott a tavaszi szántás  ott, ahol az ekével újabb, a termesztés biztonságát rontó 
hibák keletkeznek. Ide tartoznak a kötött talajok , de azok a mezıségi jellegő, illetve 
középkötött erdıtalajok is, amelyekben kialakult a tömör záróréteg . Tavasszal egyébként 
is sekélyebben szántanak, mint ısszel, így a 30 cm alatt már meglévı tömör talp fölé újabbat 
alakítanának. Ha valamely okból elkerülhetetlen a szántás, akkor meg kell várni a 
szánthatóság nedvességét. Ezt ujjpróbával  döntsék el. Ha a 20-25 cm rétegbıl vett 
maréknyi minta jól morzsálható, lehet szántani, és ekkor a felszínt bármely egyszerő 
eszközzel egyengetni is (ajánlatos is). A jól szántható talaj alkalmas eszközzel (ágyekére 
gereblye, forgóelem, váltva-forgató ekére packer) elmunkálható. Ha mégis nedves talajt 
szántanak, az elmunkálással várni kell. Ugyanakkor a túlzott kivárás is káros, mert a 
vízvesztés adott ideig hasznos, a túlzott kiszárítás azonban a magágykészítés minıségét 
veszélyezteti. Az elmunkálásra alkalmasságot ujjpróbával (minta a 5-10 cm mélységbıl) 
érdemes ellenırizni.  
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4. Talajlazítás tavasszal?  
 

Repesztı hatású, hosszabb hatástartamú lazításra a talajok mélyebb rétegének nagyobb 
nedvessége miatt nem lehet számítani. Azokon a területeken alkalmazása mégis 
meggondolandó, ahol 2009-ben vagy 2010-ben csak sekélymővelést végeztek, és a 
talphibára a felszínen pangó (nem alulról feltörı) víz utalt. Fontos betartani a mővelhetıség 
nedvességét (a felsı 15-20 cm-ben legalább), amelyet az elızıekben leírt ujjpróba mutat 
meg. 

Elmunkáló elem a lazítón nagy valószín őséggel nem lesz kívánatos , mivel sárosabb 
talaj is a felszínre kerülhet. Ugyanakkor a lazítókés nyomán vájatok is  keletkeznek, 
amelyeket majd egyengetni kell.  Figyelni kell a feltalaj szikkadását, fıként azt, hogy az 
elkent hantok, csíkok ne keményedjenek meg. A szikkadt felszínt sekélyen járó 
kultivátorral, síktárcsával, forgóelemes kombinátor ral stb. porhanyítsák , vagyis olyan 
eszközzel, amelyik nem rontja le a lazultságot, s nem csökkenti a lazult réteg mélységét. 

 

 

5. Tavaszi munkák az ısszel szántott talajokon 
 

Az elsı feladat a kárfelmérés, meg kell tudni (ásóval, pálcaszondával), van-e tömör réteg a 
szántás  alatt.  Ez a tudás a lehetséges kockázatok felmérése miatt szükséges. A 
szalonnásan szántott talaj alatt – különösen, ha több éve csak szántanak – vastagabb tömör 
réteg alakulhatott ki. Ahol kedvezıbb nedvességnél szántottak, sajnos ott is lehet elızı 
évben, években okozott talp (pl. a 2009. november közepe után végzett szántások alatt). 
Sajnos lazításra csak a nyári vagy kora ıszi idényben lesz lehet ıség, de az id ızítés 
miatt jobb az ilyen munkára felkészülni .  

 

A felszínelmunkálás id ızítését a talaj járhatóságához kell szabni.  Nagy eltérések 
lehetnek táblaszinten belül is, emiatt elıfordulhat, hogy egy táblához két-háromszor is vissza 
kell térni, mert egyes részei késıbb szikkadnak. Ezt befolyásolja a talajvízszint, de az ıszi 
kár mértéke is; az alul összegyúrt talajba nehezen húzódik le a víz, ugyanakkor a felszíni 2-5 
cm már száraz is lehet. A mővelhetıség megítéléséhez támaszkodjunk az ujjpróbára , és 
csak akkor fogjunk hozzá, ha a talaj morzsálható.  Mintát abból a rétegbıl kell venni, 
ameddig az elmunkáló besüpped, tehát ne a felszín állapota szerint döntsenek. Nem 
ajánlott a  hagyományos tárcsás elmunkálás  az újabb károkozás veszélye miatt. A 
síktárcsa szárazabb  és rögösebb talajon hatásos . Nyirkos talajon kisebb kár várható a 
cross-board rugós simítók, a henger nélküli kombiná torok, vagy a forgóelemes 
kombinátorok nyomán. A jobban átporhanyult talajoko n a fogassal kombinált simító is 
megfelelhet, de a simítóelem „nem gyalulhat”, tehát  figyelni kell a nedvességre.  

Az elızı ısszel idejében szántott, és még ısszel elmunkált szántásokon nagyon kell 
figyelni a károk elkerülésére, a sok a víz miatt több a kiesett terület, ezért a jót különösen 
kímélni kell. 
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6. Tavaszi munkák az ısszel kultivátorral m ővelt talajokon 
 
A talajállapot kímélés igénye a 2010es igen nehéz ıszi idényben felértékelte az 
egyébként is hasznos, a talajok kultúrállapotát nem  rontó eszközöket. A 
mélyebben járó kultivátorok ıszi alapm ővelésre (akár kukorica után) is 
alkalmasak, mivel tömör talptól mentesen alakítják ki a téli csapadék 
befogadását lehet ıvé tevı lazult réteget.  A nedvesebb talajon a kultivátor kések 
nyomán keletkezett „szíjak” esetleg szemet bántóak, de sokkal kisebbek, ezért télen 
jobban átporhanyulnak, mint az ekével felvetett hatalmas hantok. 
 
A kultivátorral megmővelt talajokon a fagyok után a kisebb felület miatt kevesebb lesz 
az apró és eliszapolt frakció. Ülepedés ott várható, ahol alacsony a talaj 
szervesanyag tartalma (erdıtalajok, nem kímélt mezıségi talajok). Az egyenletes 
felszínen korai gyomkelés várható (a kitavaszodástól függ majd), számítani kell rá, és 
idıben kezelni is kell. A tavaszi munkákat (a vetést is beleértve) a jó lazultság 
mélység megkímélésének ajánlatos alárendelni. Kevesebb kár keletkezik a henger 
nélküli vagy a forgóelemes elmunkálók használatakor . 
 
Birkás Márta 
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Árut ızsdei információk 

BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE – ÁRU szekció 

Határidıs napi statisztika – elszámoló árak (Ft/tonna) 


