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13. Lecke

A szél eróziója (defláció)



A defláció fogalma
A defláció a szél felszínalakító munkája, 

szőkebb értelemben a földfelszín szél 
általi rombolása. 

Mozzanatai: 

• a talajszemcsék leválasztása, 

• elszállítása

• lerakása egy új helyen



A defláció számokban
Föld: 550 millió hektár
Európa: 42 millió hektár
Magyarország: 1-1,5 millió hektár
A defláció elleni védekezési módok:

• mezı védı erdısávok
• uralkodó szél irányára merıleges talajmővelés
• agrotechnikai védekezési módok

o mőveletek számának csökkentése
o tenyészidı kinyújtása
o másodvetés
o szármaradványok helyben hagyása
o kelesztı öntözés
o talajvédı öntözés 



Forrás: Hefop 3.3.1.

A deflációval leginkább érintett területek 
Magyarországon



A defláció f ıbb kiváltói
� Talajok bolygatása
� Erdık irtása
� Gyepek feltörése
� Gépesítés
� Talajt romboló agrotechnikai mőveletek
� A talajszerkezet tömörítése
� Helytelen vízrendezés
� Erıs, örvénylı szél
� Defláció érzékeny kolloidszegény talaj
� Alacsony humusztartalom
� Szemcseösszetétel
� Talaj nedvességállapota
� Gyenge,vagy hiányos növényborítottság



Kártételei
• A term ıréteg elvékonyítása
• Termıképesség csökkentése
• Tápanyagveszteség
• Durvább talajszemcsék hátrahagyása
• Rosszabb vízgazdálkodás és tápanyaggazdálkodás
• A szedimentációs terület befedése, 
• Eredeti vegetáció megsemmisítése



A talajszemcsék elmozdulása

• Gördülés és csúszamlás (0,5-2 mm)
• Sodródás, pattogás /szaltáció/ (0,05-0,5 mm)
• Lebegés (<0,05 mm)



A talajszemcsék elmozdulása



• A szélerózió kiváltó tényezıi
• Talajvédı agrotechnika

Kérdések a leckéhez



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
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14. Lecke

A defláció megfékezése



A talajszemcsék elmozdulása

110,73,10-4,00
9,40,62,10-3,00
7,60,51,10-2,00
5,80,40,51-1,00
4,80,30,26-0,50
4,20,30,1-0,25

8 m magasságbantalajfelszínén(mm)

Kritikus sebesség (m/sec)
Talajszemcse 

átmérı

Forrás: Hefop 3.3.1.



Szemcsék szállítási távolsága

végtelen<0,016

1500 km0,031-0,016

300 km0,062-0,031

néhány km0,125-0,062

1-1,5 km1-0,125

néhány m8-1

A szállítás távolsága
A részecskék átmér ıje

mm

Stefanovits, Filep, Füleky, 1990



• Szélfodrok (cm)
• Szélbarázdák (m)
• Homokbuckák (n*10m)
• Lepelhomok (1-2m)

Deflációs felszíni formák

Forrás: Hefop 3.3.1.



A defláció elleni védekezés
• A szélsebesség megtörése (erd ısávok)
• Deflációs sávok hosszának 

csökkentése (erd ısávok, „hófogók”, 
sávos m ővelés, ültetvények,)

• A talajfedettség növelése (ével ık, 
másodvetések, zöldtrágyázás, 
mulcsozás, magas tarló hagyása, 
szervestrágyázás)

• Öntözés



• Talajmővelés az uralkodó szél irányára merılegesen
• Minden mővelet után tömörítés győrős hengerrel

• İszi szántás simítózás nélkül
• Vetıágy készítése kevés mővelettel

• Az éves agrotechnikai beavatkozások számának 
csökkentése

• Többszöri kis vízadaggal történı öntözés

Talajvéd ı agrotechnika



Meliorativ beavatkozások

• A talajok kolloidtartalmának növelése
– Agyagozás, 
– Alginit
– Zeolitok alkalmazása 
– Barnaszén por
– Komposzt trágya
– Tızeg
– Szervestrágya

• Öntözırendszer kiépítése
• Táblásítás, felszín alakítás
• Úthálózat
• Erdısávok



• A szemcsék szállítási távolsága
• A defláció elleni védekezés lehetıségei
• Meliorácós beavatkozások

Kérdések a leckéhez



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
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15. Lecke

A talajszerkezet rombolása 
talajmőveléssel

A gyakrabban alkalmazott 
talajmővelı eszközök hatásai



A talajmővelés célja
A talaj alkalmassá tétele homogén szántóföldi 

növényállományok termesztésére 
Ehhez:
• Trágyát kell bejuttatni, 
• Minél több csapadékvizet kell visszatartani,
• Jó víz: levegı arányt kell fenntartani
• Jó csírázást és legyökerezést kell biztosítani
• Jó talajéletet kell fenntartani

Mővelni kell a talajt!!



A talajtömörödések típusai és az okozott károk
A tömörödés helye 
szerint 
megkülönböztetünk:
•felszíni kérget
•felszín közeli 
tömörödést, amely fıleg 
keréknyomból alakul ki
•mővelıeszköz által 
okozott tömörödést 
(eketalp, tárcsatalp)
•altalajtömörödést, amely 
fıleg természeti 
tényezık természetes 
talajrétegzettség, 
talajképzı folyamatok, 
talajvíz hatására alakul 
ki.



Fontosabb talajm ővelı eszközök (ekék)

Rigol eke: melioratív mély forgatás
Egyirányba forgató ekék: talaj hántás, 

sekélyszántás, mélyszántás

Váltvaforgató ekék: sekélyszántás, mélyszántás
Függesztett ágyekék: talaj hántás, sekély szántás

Osztott kormánylemező ekék: bármely szántási 
mélység 



Az ekék rombolása
• A forgatás során a talajnedvesség döntıen 

befolyásolja a szántás minıségét. 
• Nedves talaj szalonnás szántást eredményez. A 

szalonnák kiszáradás után kemény rögökké
aprózhatók, nehéz lesz morzsalékos talajt 
készíteni.

• Száraz tömıdött talaj esetén rögökké töri a talajt 
az eke, de porosít is. Csak újabb csapadék után 
lehet helyrehozni az elrontott szántást.



Eketalp

• Az ekevas éle nyomást gyakorol a talajra, 
így azt megtömöríti.

• Ha nem változtatjuk évekig a szántás 
mélységét, úgy az eketalp erıs vízzáró
réteggé tömıdik, és a legyökerezést is 
nehezíti.

Megoldás: a szántási mélység változtatása



Tárcsás mővelı eszközök
Sok tárcsalemezzel rendelkezı mővelı eszközök, 

melyek erısen porosítanak és kiszárítják a talajt
Munkaminıségük erısen függ a talajnedvességtıl
„Eketalpat” nem okoznak, de a vontatott típusok 

kerekei jelentıs talaj tiprást és tömörítést 
végeznek.

• Függesztett  tárcsás boronák
• Vontatott tárcsás boronák
• Oldalazó tárcsás boronák
Megoldás: a tárcsák használatának korlátozása a 

tenyészidıben!



Kultivátorok

• Késes sekélymővelésre alkalmas 
munkaeszközök

• Szántás elmunkálásra, magágy elıkészítésre, 
ápolási munkákra használható univerzális 
gépek, amelyek kevésbé rombolják a talajt a 
tárcsás eszközökhöz képest.

• Kevésbé érzékenyek a talajnedvességre
• Száraz talajon jelentıs porosító hatások van
• A szántás nélküli mővelés alapgépeinek 

számítanak 



Kombinált magágykészítık
Több munkaeszköz sorba rendezésével készülnek, ezért csak egy 

vékonyabb talajréteget forgatnak át.
Érzékenyek a talaj nedvességtartalmára. Nedves talajon egyáltalán 

nem alkalmazhatóak, száraz talajon erısen porosítanak.

1. Mővelıelemek összeállítása ıszi magágy készítésnél:
• Tárcsasor – egyenes vonalban kettô sor kerül elhelyezésre, 

amelyek biztosítják az erıegyensúlyt, feladatuk az aprítás, 
porhanyítás és a keverés 

• Talajlazítók – nehéz kultivátorok, rugós talajlazítók 
• Csillaghengerek – jó aprító, tömörítı munkát és gyomirtást 

végeznek 
• Tömörít ı henger – feladata a felszíni és mélyebb réteg tömörítése, 

a felszíni rögök aprítása és szintén átveszi a gép súlyának egy 
részét



• A talajtömörödések okai és típusai
• A fontosabb talajmővelı eszközök
• Az egyes mővelı eszközök hatásai

Kérdések a leckéhez



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


