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Kedves Diák,  
Tisztelt Mezőgazdasági  
Oktatási Intézmény!

Az AgrárUnió szaklap a társadalmi felelősségvállalás keretében indította el a „Még több mezőgépészt” 

programot egy hiányszakma újjáélesztésére. Hídépítőknek tartjuk magunkat: hidat építünk az oktatott 

tananyag és a mai mezőgazdasági technika szakadéka között, hidat az iskola és a munka világa között.

 

Lapunk rendszeresen kíván közölni 

 – információkat gyakorlati helyekről,  

 – információkat munkát keresőkről,

 – gépészeti, technológiai információkat a tanuláshoz, 

 – információkat a szakmai ismeretek bővítéséhez az elhelyezkedést követően, 

 – diákbeszámolókat, amelyek a pályaválasztásban segíthetnek,

 – és segítséget nyújt a gyárlátogatások, tanulmányi utak megszervezéséhez, a megfelelő szakmai irány 

kiválasztásához, a tényleges munkavégzés megismeréséhez.

Kedves Tanuló! Cikkeinkkel, tudósításainkkal bátorítunk arra, hogy válaszd Te is a mezőgépész szakmát, 

hiszen potenciális munkahelyeken szerezhetsz gyakorlatot, piacképes  

jövedelemmel – már rögtön az iskolapadból kikerülve.

Böngészd hát az AgrárUnió Magazint és Portált, légy követőnk a

 Facebookon, és csatlakozz a Gépészinfó táborához, hogy folyamatosan hasznos információkhoz juthass!
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Az Ördögárok jó választás volt a bemu-
tatóra, ahol a Dorker Kft. által forgalma-
zott Deutz-Fahr traktorok és Gregoire 
kombájn mellett a Hardi ködképzőkkel 
terepmunka közben ismerkedhettek  
meg az érdeklődők. „A gépek mind 
re mekül teljesítettek a nehéz terepen – 
szögezte le Kövesdi László ügyvezető, aki 
külön kiemelte a Gregoire szőlőkombájn 
teljesítményét. – Idáig ez a terület föld-
rajzi adottságai miatt alkalmatlan volt a 
gépi szüretműveletekre, de a Gregoire 
G. 7. szőlőkombájn révén már ez sem 
lehetetlen.”

2 új család ■

Megközelítőleg 20 éve vannak jelen a 
magyar piacon a Hardi termékei, amelye-
ket a nagy kapacitás, a kijuttatási pontos-
ság, a megbízhatóság és a nagy terület-
teljesítmény melletti hosszú élettartam 
jellemez. Magyarországon – a vontatott 
szántóföldi permetezőgépek piacán –  
a legnagyobb számban Hardi permete-
zőket találunk, amelyek közül ezúttal két 

Villám Ferenc azt is hangsúlyozta: vala-
mennyi Zenit membrán szivattyúval ren-
delkezik, amely 20 barral dolgozik, így 
követi a nyugat-európai trendet. E szerint 
ugyanis – kutatások és a tapasztalat alap-
ján kijelenthető – nem a nagy nyomás, 
hanem a levegőszállítás a meghatározó, 
amit pedig a ventilátor mérete és minő-
sége szab meg.

A legnépszerűbb permetező ■

„A Zaturn a legnépszerűbb permetezőcsa-
lád – jelentette ki határozottan a másik 
termékről Villám Ferenc. – Ennek oka 
többek között a magas felszerelhetőség. 
A Zaturn 1000 egy deflektorrendszerrel 
dolgozó gép, amelyen a tiszta vizes tar-
tály központi súlyú helyen, azaz a fő köz-
ponti tartály előtt található. Használat 
közben értékelhető ez igazán, hiszen egy 
permezető gép súlypontja a függesztési 
pont és a tengely között kell, hogy legyen, 
így biztonságos. Ezt a stabilitást erősíti a 
tiszta vizes tartály állandó terhelése, illet-
ve a szivattyú és a kezelőszervek együttes 
elhelyezése. A munkazóna a megszokott 
módon könnyen elérhető és kezelhető, s 
minden egy helyen található.”

A bemutatott Zaturn 1000 egyik leg-
fontosabb felszereltsége a vegyszerbe-
keverő. A TURBOFILLER „elszívószűrős” 
bekeverőrendszer megakadályozza a 
por alapú vegyszer kijuttatását a leve-
gőbe, így használója költséget taka-
rít meg, illetve a megoldás környezet-
védelmi szempontból is üdvözölendő.  
A vásárlók jelentős része emiatt dönt e 
gép mellett. A por alapú örvénykamrás 
rendszer segítségével azonban a por 
alapú vegyszereket is kiválóan eldolgozza, 
s a használó döntheti el, milyen törzs-
oldatot akar készíteni. Villám Ferenc a 
permetező felépítésénél a nyomkövető 
vonórúd használhatóságát is részletezte, 
amely kis sugarú fordulást is lehetővé 
tesz. A gépcsalád valamennyi tagjára jel-

gépcsalád, a Zenit és a Zaturn újdonságai-
val ismerkedhettek meg az érdeklődök.

A Zenit – mint a cég termékmenedzse-
re elmondta – egy egyszerű, függesztett 
permetezőgép-család, amelynek tagjai 
400-600-800 literes tartálytérfogattal ren-
delkeznek. „Igény szerint, illetve a traktor 
méretéhez alkalmazkodva 1000-1200 lite-
res tartállyal is rendelhető – tette hozzá 
Villám Ferenc. – A gépek az európai uniós 
előírásoknak – mint például a tiszta vizes 
kézmosó tartály, amely a gépen megtalál-
ható – megfelelnek. A szakaszolás mecha-
nikusan és elektronikusan is biztosított. 
Az axiálventilátoros permetező gépek 
légszállítása az egyik legfontosabb szem-
pont a permetezéstechnológiában. Ennek 
megfelelően a gépben a polietilén venti-
látorházban álló lapátok, illetve megosztó 
szélcsatornák produkálják az egységes 
levegőáramot. Az axiálventilátoros gép-
családból a Zenit 400-as az AG 820-as 
(35-50 000 m³/h) ventilátorral a legkisebb 
teljesítményű gép.”

lemző az állíthatóság: a tengely magas-
sága, szélessége, illetve a függesztési 
ponttól valót távolsága egyaránt állítható. 
Az elektromos szabályozás pedig az a 
fejlesztés, amely a gépkezelést nagyban 
megkönnyíti.

Azokat a gazdákat sem éri tehát csa-
lódás, akik az alap modelleket részesítik 
előnyben, hiszen a magas felszereltségű 
permetezőgépek mellett a cég kínálatá-
ban továbbra is megtalálhatóak az alap 
axiálmodellek. Ezek 35 000–45 000 lég-
köbméter/óra teljesítménnyel dolgoz-
nak és 1000, 1500, 2000, illetve 3000 l 
névleges tartálytérfogattal rendelkeznek.  
Az előbbiek mellett a Zaturn képviselteti 
magát a piacon egy kompakt gépcsalád-
dal is, amely 600–1300 literes tartállyal 
rendelkezik. 

Ideális nyomtávval ■

Befejezésképpen a cég újdonságai mellett 
egy több bemutatót bejárt permetezőt is 
láthattak a résztvevők. A standard IRIS 
szórókonzol 1,5 m hosszú és egyenként 
négy állítható levegő-/permetnyílással 
van felszerelve, amelyek 30 x 240 mm-es 
méretűek. Az XL IRIS szórókonzol 1,8 m 
hosszú és 5 állítható levegő-/permetnyí-
lással felszerelt, amelyek szintén állítha-
tók és szükség esetén lezárhatók annak 
érdekében, hogy megfeleljenek a változó 
lombozat és művelési mód által megkö-
vetelt permetezési követelményeknek. A 
porlasztott permet szabályozott és irá-
nyított légáramban halad, miután kilép 
a fúvókákból. Mindennek eredménye a 
jobb permetszer-lefedettség és a növény-
zet kisebb mértékű mechanikai károsítása 
a permetezőgép használata nyomán.

Szudár Zsolt termékmenedzser a Deutz-
Fahr Agroplus széria három különböző 
típusát mutatta be. Mint kiemelte, a V, 
az S és az F típusok között a legnyilván-
valóbb különbség az eltérő szélesség. „A 
manőverező képesség és a keskeny kivitel 

Rendhagyó bemutató a Dorker Kft. által forgalmazott munkagépekkel

Nehezített terepen
A Gregoire G. 7. szőlőkombájnnak ma már szinte semmi sem lehetetlen. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint a Dorker Kft. rendhagyó gépbemutatója Villányban, ahol a cég által forgalmazott 
gépek nehezített terepen is kiválóan teljesítettek. Összefoglalónkból kiderül, melyik gépet milyen 
munkára is ajánlják a szakemberek. 

a szőlészetek ideális keskeny nyomtávú 
traktorjává teszik az Agroplus S trakto-
rokat – jelentette ki a szakember –, az F 
pedig az a típus, amely a legszélesebb 
körben használható. 

Mindhárom típus dízelmotorral műkö-
dik, kedvező fogyasztással, rendkívüli 
fordulékonyság jellemzi őket, és ergonó-
miai kialakításuk is tökéletesnek mond-
ható. Ezenkívül mindhárom elektronikus 
vezérlésű motorral, erőteljes hidraulika-
rendszerrel, maximálisan 6 segédhidra-
ulika-vezérlővel és praktikus váltóművel 
rendelkezik.” 

Népszerű modellek ■

A cég fejlesztéseként kiemelt hangsúlyt 
kapott a Stop and Go funkció ismertetése 
is, amely jelentős üzemanyag-megtakarí-
tást eredményez. Mindemellett a szériát 
és a cég egyéb termékeit is vonzóvá teszi 
a széles modellválaszték.

Szudár Zsolt végezetül egy F típusú 100 
lóerős, illetve egy S típusú 85 lóerős trak-
tort is bemutatott. A speciális, kompakt, 
keskeny nyomtávú traktorok turbódízel 
motorral rendelkeznek. Az ECO-Speed 
váltóműnek köszönhetően a 40 km/h 
menetsebesség mellett képesek a fordu-
latszámot 1600-ra csökkenteni, ami – a 
Stop and Go funkcióval együtt – elősegíti 
a gazdaságos üzemenyag-felhasználást. 
A vásárlók az alapfelszereltségű traktor 
mellett a Powershift verziót is választhat-
ják, amely 45 sebességi fokozatra képes 
mind előre, mind hátra menetben. Irány-
váltóból szintén két lehetőség biztosított: 
a mechanikus, illetve a Powershuttle. A 
mászófunkció mindkét esetben az alap-
felszereltség része.

A francia cég modelljeit Gouaida Amar 
külkereskedelmi menedzser mutatta be 
a jelenlévőknek, aki elmondta, hogy a 
Gregoire gépek jó ideje ismertek hazánk-
ban is. Népszerűségük oka a szakember 
szerint az alacsony karbantartási igény és 
a kis üzemeltetési költség, amely tulajdon-
ságok azonban nem szorítják háttérbe a 
minőséget. A Gregoire új önjáró szőlőbe-
takarító gép szériamodellje a G6, G7 és  
G8, amelyek nagy és közepes szőlőültet-
vényekre is alkalmasak. A külkereskedelmi 
menedzser a három új modell újdonságai 
közül a komfortszint, a hatékonyság és a 
teljesítmény további növelését emelte ki. 
Az Ördögárok géppróbáló terepéhez a G7 
ideális választásnak tűnt, mivel itt egy-
aránt szükség volt a nagy teljesítményre 
és a kiváló manőverezési képességre.

Zenit 600 es Zaturn 1000 ködképző

Gregoire önjáró szőlőkombájn

Deutz-Fahr kertészeti kistraktor
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Magyarországon a rendszerváltás környé-
kén radikálisan csökkent a szervestrágya-
felhasználás mértéke, helyét a drágább és 
a környezetet jobban megterhelő műtrá-
gyák vették át. Utóbbiak ráadásul fősze-
repet játszanak a talajtömörödésben, s 
így közvetve a belvizek kialakulásában is.  
A talajélet feltámasztásának kiváló módja 
lehet a szerves trágyázáshoz való visszaté-
rés, amelyhez a Valkon Kft. a dán Samson 
Agro most bemutatott Samson PG 20 
II-es hígtrágya-kijuttató tartálykocsiját, 
valamint a Samson SP 15 névre hallga-
tó trágyaszóróját ajánlja munkaeszközül.  
A termékekre az alacsony elhasználódás  
és a magas fokú praktikum jellemző. 
Ezeket a folyamatos minőség-ellenőrzés 
garantálja, a viborgi gyárban még rend-
szeres törésteszteket is végeznek a gépe-
ken.

„A tartálykocsik eddig csak 15 és  
28 m³ közötti kivitelben voltak elérhetők, 
ám az új PG II sorozatból a PG 35 II-es, 
háromtengelyes eszköz, már 35 m³-es 
befogadóképességgel rendelkezik” – tud-
tuk meg Szabó Csabától, a Samson Agro 
közép-európai értékesítő menedzserétől. 
A súlypontot a lehető legelőbbre helyez-
ték el, hogy a tömeget főleg a traktor visel-
je. A svédacélból készült tartály homok-

szórás után kétkomponensű lakkbevona-
tot kap, a belsejére pedig egy rendkívül 
ellenálló epoxiréteget visznek fel, s ezáltal 
az agresszív anyagokkal szemben is ellen-
állóvá válik. Extraként két válaszfalat is 
építettek a tartályba oly módon, hogy 
megakadályozza a benne lévő anyag elő-
re-hátra mozgását, ezáltal is javítva a súly-
elosztást és lehetővé téve a szakaszos ürí-
tést a kijuttatás alatt. A SlurryMaster 6000 
számítógép-vezérlés előnye, hogy akár 19 
munkaművelet is előre beállítható rajta. 
A tartálykocsi feltöltési teljesítménye a 
sztandard szívó ejektorral 6600 liter/perc, 
és a nehezebben hozzáférhető helyek is 
elérhetők vele, a skandináv gyakorlat sze-
rint például nyílt lagúnákból is könnye-
dén feltölthető a töltőtoronnyal, melynél 
a tartálykocsi feltöltési teljesítménye akár 
a 13 000 liter/percet is elérheti. Ami a 
kijuttatást illeti, az ejtőcsöves megoldás 
15 000 liter/perces teljesítménye impo-
náló, ráadásul háromszor hatékonyabb 
az ütközőlapos terítőnél. A munkaszé-
lessége 12-től 30 méterig terjed. Bedol-
gozáshoz a kapás megoldást javasolják  
(6, illetve 7,5 m szélességben), míg 
legelőkre, állandó füvesített területekre 
inkább a tárcsás kivitelt 8 m szélességben. 
Az SP családhoz tartozó trágyaszórók ese-

tében 9-től 29 m³-ig terjed a térfogatská-
la, a kiszórható mennyiség 4 és 70 t/ha 
között választható, míg a szórásszélesség 
8 és 12 m között lehet. A nagyméretű 
kerék annyira hátra került, hogy mögötte 
már csak a szóróberendezés van, így a 
súlypontja ennek az eszköznek is megle-
hetősen elöl található. A kések hajlítottak, 
szabályosan széttépik a trágyát, egyenle-
tes és szép szórásképet biztosítva ezáltal. 
Az alsó asztal a legkönnyebb anyagokat 
is felveszi, s a lengő lapátok kiváló haté-
konysággal szórják szét azokat (száraz 
mésznél vagy iszapos anyagoknál ez külö-
nösen előnyt jelenthet). A Samson Agro 
által szabadalmaztatott meghajtás szinte 
meghibásodásmentesen képes működni, 
a láncrendszer pedig gyorsan cserélhe-
tő, nem nyújtható szemekből áll, így ha 
az egyik el is szakad, a többi teljesen 
ép marad. Az eszközhöz trágyamagasító, 
silómagasító is csatlakoztatható. A telje-
sítményigénye mindössze 130 LE, amely 
dombos vagy átázott talajon legfeljebb 
10–20 LE-vel növekszik meg.

„A szerves- és hígtrágyakérdés Magyar-
országon nem megoldott. Megépítettük 
a hígtrágyatelepeket, biogázüzemeket, 
a kijuttatásra viszont a legtöbben nem 
fordítanak nagy gondot, inkább csak 
megszabadulnának a trágyától. Egy réteg 
viszont már eljutott odáig, hogy a kelet-
kező terméket értéknek tartja, s nekik 
kínáljuk ezt a technikát – indokolta meg 
lapunknak a gyakorlati bemutató célját 
Kecskeméti Sándor, a Valkon Kft. ügyve-
zető igazgatója. – A gépekkel a hígtrá-
gyában felhalmozott hasznos anyagokat 
gyors, hatékony technológiával, egyen-
letesen tudjuk kijuttatni. Nem mindegy, 
hogy egy feltöltés 26 percig tart vagy csak 
5 percig, vagyis kell-e plusz húsz percig 
működtetni 1200-as fordulatszámon egy 
200 LE-s traktort, vagy sem. Ezek jelentős 
különbségek, és a road show által most 
már sokaknak megfelelő összehasonlítási 
alapja lehet.”

Prémium kategóriás hígtrágya-kijuttató tartálykocsit és trágyaszórót mutatott be a magyar 
közönségnek a Valkon Kft. április második felében. Az öt helyszínt végigjáró országos road 
show utolsó állomásán, a Békés megyei Zsadányban az AgrárUnió is meggyőződhetett a 
dán Samson termékek praktikumáról és elnyűhetetlenségéről.

Samson, az elnyűhetetlen
Gépesítés6

A verpeléti szüreten bemutatott V-Track 
TRS 35 önjáró szőlőkombájnt az olasz 
Bargam és a szőlőbetakarító gépek 
piacvezető francia gyártója közösen fej-
lesztette ki. A két cég sikeresen ötvözte 
tapasztalatait, amelynek eredményeként 
egy kompakt és sokoldalú önjáró beta-
karítógépet alkottak meg. Az 1971-ben 
alakult Bargam Olaszország egyik vezető 
mezőgazdasági gépgyártója, és a világ 
minden országába exportálja termékeit. 

A bemutatón egyértelműen látszott, 
hogy a munkagép rendkívül precízen 
szedte le a fürtökről a szőlőszemeket.  
A betakarítógép középső részét képező 
hosszú rázóegységet úgy fejlesztették 
ki, hogy szennyeződések nélkül válassza 
le a bogyókat a fürtről. A rázóegység 
elemei gyorsrögzítéssel vannak ellátva, 
ez nagyban megkönnyíti a karbantar-
tást. A Bargam V-Track szabadalmaztatott, 
nagyobb teljesítményű, új szállítórend-
szerének köszönhetően gyorsabb és vesz-
teségek nélküli a bogyótovábbítás. 

A kombájn könnyedén és gyorsan for-
dult a szűkebb helyeken is: széles, kilenc-

venfokos kormányzási szögének, illetve 
a hátsó kerekeket fékező „RPR” automata 
fékrendszerének köszönhetően az önjáró 
betakarítógép fordulási sugara 2600 mm. 

A V-Track a legkülönfélébb talajokon is 
megbízhatóan dolgozik, ugyanis a beta-
karítási magasságállító rendszer automa-
tikus, független a felszerelt eszközöktől és 
az elektromos szintezőtől. A munkama-
gasság új ellenőrzési rendszere, valamint 
az elektronikus szintszabályozás lehetővé 
teszi a szintezés kézi vezérlését is a hala-
dási irányban. A Bargam szőlőkombájn 
alaptartozéka az „AF” automata rendszer, 
amely automatikusan a szőlősorhoz iga-
zítja a gépet. 

A gépen megtalálható az a Bargam-
szabadalom is (új, hidrosztatikus hajtás 
és ún. „Twin-Lock” rendszerű csúszásgátló 
elektronikus vezérlés), amely bármely idő-
járás esetén, meredek lejtőkön is garan-
tálja a legjobb tapadást a paralelogram-
ma-rendszerű kerékfelfüggesztésnek. 

A Verpeléten szőlőkombájnként bemu-
tatkozó Bargam V-Track alapgép lényegé-
ben egy multifunkcionális eszközhordo-

zó, amely a szőlőültetvényen felmerülő 
számtalan munkát képes elvégezni. Az 
eszközhordozóra mindkét oldalán, közé-
pen vagy hátul is felszerelhetők a mun-
kagépek. A biogazdálkodást előnyben 
részesítők felszerelhetnek többek között 
sorközművelő gépeket az eszközhordozó 
középső részére kultivátorozáshoz és fűka-
száláshoz. A hordozó középső részére, a 
vezetőfülke közelében csatlakoztathatók 
továbbá csonkázó- és tetejező-, valamint 
előkacsozó, kacsozó- és metszőadapterek, 
levélritkító, tőketisztító, gyomfésű stb. Az 
önjáró gép így egyszerre több munka-
géppel is tud dolgozni. Egy szőlőültet-
vényen kiemelt szerepe van a megfelelő 
időben, megfelelő technológiával végzett 
permetezésnek. Nagyon lényeges pozití-
vum, hogy az önjáró szőlőbetakarító gép 
alapvázára szerelhető a cég SRP 30 típusú 
permetezőgépe, amely egymással szem-
ben lévő lamellás, falrendszerű elemek-
ből áll. Az alagútrendszerű kialakítással 
minimalizálhatók a környezeti hatások, és 
jól orvosolható a permetcseppek elsod-
ródása is. Az adapter az elsodródott csep-
pek 95 százalékát összegyűjti. Állítható 
a ventilátor fordulatszáma, amivel még 
nagy levélsűrűség esetén is elérhető a 
megfelelő penetráció. 

Tóth Krisztina 

Egy Verpelét határában lévő szőlőültetvényen betakarítás közben 
mutatta be a gazdáknak és a sajtó képviselőinek munkagép-
portfóliójának legújabb tagját az Interat Zrt. A Bargam V-Track 
szőlőültetvényes gép sok egyéb pozitívuma mellett rendkívüli 
fordulékonyságával és alaposságával győzte meg a jelenlévőket. 

Kompakt és sokoldalú
Szőlőszüreten a Bargam V-Track



Ahhoz, hogy egy agrárvállalkozó ma 
pénzügyileg is eredményesen működhes-
sen és a versenyképességét is megőrizze, 
egyre profibb gépekre, eszközökre van 
szüksége. Általános elvárás, hogy keve-
sebb géppel, rövidebb idő alatt nagyobb 
teljesítményt érjenek el a gazdák. A per-
metezők fejlesztésénél a feltétel nélküli 
teljesítményoptimalizálás mellett kiemel-
ten fontos a környezet és a felhasznált 
erőforrások védelme is. A mérnökök tehát 
új kihívásokkal szembesülnek: hogyan 
lehet a maximális teljesítményt minimális 
géphasználattal elérni? A Horsch szak-
emberei szerint a kérdésre a 6000, 7000 
és 8000 literes tartállyal gyártott Leeb 
GS vontatott profi permetezők jelentik a 
választ.

Kifejezetten kezelőbarát ■

A kifejezetten kezelőbarát egytenge-
lyes légrugós járószerkezetű permetező 
nagyon kompakt felépítésű, stabil futású, 
fordulékony. A becsukható szórókeretnek 

köszönhetően jól szállítható, a szórókeret 
nem tornyosodik ki előre a traktorfülke 
fölé, nem okoz kárt a fülke tetejében, és 
nem csöpög permetlé a traktor hátsó 
részére. A GS tele tartállyal is képes a 40 
km/h-ás szállítási sebességre. Könnyen 
vontatható az optimálisan kiegyensú-
lyozott súlyelosztásnak köszönhetően: a 
hashúzós bekötésen keresztül optimális 
terhelést ad a traktor tengelyére. 

A gépen található extrák, újdonságok 
végső soron egyetlen fontos célt szol-
gálnak: a kijuttatott permet pontosan a 
célfelületre kerüljön. Fontos követelmény, 
hogy a permetcsepp (optimális esetben) 
3 másodperces élettartama alatt a permet 
lejusson az állományba és rákerüljön a 
növényre.

Az országjáró körút mezőkövesdi állo-
másán a Horsch cég képviseletében Szász 
Zoltán gépészmérnök irányításával zajlott 

a gép bemutatása. A szakember a gép 
egyik nagy előnyeként emelte ki, hogy az 
egyedülálló szórókeret-felfüggesztésnek 
köszönhetően a fúvókák alacsonyan, 35 
cm-es magasságban helyezkednek el az 
állomány felett, ennek eredményeként 
nincs elsodródás, a kijuttatott vegyszer 
közel 95 százaléka oda kerül, ahová kell, 
vagyis a növényre, ezáltal a kipermete-
zett anyag hatásfoka nagyobb. A Leeb GS 
esetében a permetlé nagy intenzitással 
jön ki a 80 fokos dupla rézsűs fúvókákból, 
így biztosan lejut a célfelületre és rákerül 
a növényre. A hatékonyabban kijuttatott 
vegyszernek köszönhetően egészsége-
sebb növényállományunk lesz, amely 
jelentősen befolyásolja a termést, végső 
soron pedig a vállalkozás eredményes-
ségét. 

A légrugós szórókeret-felfüggesztés  nek 
köszönhetően a gép nagy, 16-17 km/h-es 
haladási sebességre képes az állomány 
permetezése közben is. A Horsch perme-
tezőjén a szórókeret aktívan leköveti a 
terepet 2 érzékelő segítségével, a vezérlő-

Országjáró körútra indult májusban a Horsch Leeb 6 GS vontatott permetezője, így a januári 
budapesti bemutató után az érdeklődők terepen, működés közben is megszemlélhették, 
sőt ki is próbálhatták az egyedi keretvezérléssel ellátott eszközt. Szerkesztőségünk a 
mezőkövesdi találkozón vette górcső alá a gépet.

Intelligens permetezés
Maximális teljesítmény minimális használattal: fókuszban a Leeb GS
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egység ultrahangos szenzorok segítségé-
vel állítja be a magasságot, és ha akadályt 
észlel, a szárnyakat egyenlően emeli, és 
eközben a központi részt elfordítja, bil-
lenti is a vezérlőegység. A Horsch meg-
oldása így kétszer olyan gyorsan reagál 
a talajegyenlőtlenségekre, mint a hagyo-
mányos rendszerek.

Kis és pontos távolság ■

A pontos szórókeret-vezetésért az elekt-
ronikus Boom Control felel, amely akár 
dombos területen, nagyobb sebesség 
mellett is kis és pontos távolságra tartja a 
permetezőkeretet az állománytól. A szó-
rókeret paralelogramma felfüggesztésű, 
hidraulikusan rugózott és csillapított, a 
torziós felfüggesztés igen nagy stabili-
tást eredményez. A szórókeret vezérlése 
giroszkóp segítségével történik, a Horsch 
számára kifejlesztett szoftver nézi, meny-
nyire billeg a hordozó kocsi, és valós idő-
ben, egytized másodperc alatt reagál, míg 
2 levegős aktív munkahenger ellenhat a 
kilengéseknek. Ennek köszönhető, hogy 
a Leeb GS vontatott permetezőknél a 
talajegyenlőtlenség nem továbbítódik 
szórókeretre. 

A permetezés munkafolyamata során 
nem mellékes, hogy az adott gép meny-
nyire kíméli a kezelés alatt álló növényt. 
A Leeb GS növénykímélő sima alvázzal 
rendelkezik, nincsenek durva élek és sar-
kak a gép hasán, továbbá hidraulikusan 
felcsukható, és teljesen zárt a kitámasztó 

láb. A többi Leeb géphez hasonlóan a GS 
család tartálya is rozsdamentes acélból 
készült, aminek két nagy előnye is van: 
nincs lerakódás, és egyszerű a tisztítása. 
Hat felső és két alsó fúvóka szolgál az 
örvényszerű bemosó vízáram kialakításá-
ra, a sók és por állagú/granulált vegysze-
rek gyors bemosatásához. 

Fontos a kényelem ■

A hatékonyság és a precizitás mellett ma  
már a kényelem is fontos elvárás a mező-
gazdasági gépekkel szemben. A Horsch 
vontatott permetezője ennek a kívána-
lomnak is megfelel, hiszen a szé ria fel-
szerelésként beépített CCS (Folyamatos 
Tisztító Rendszer) rendszernek köszön-
hetően anélkül végezhetjük el gyorsan a 
permetező tisztítását, hogy kiszállnánk a 
fülkéből. A teljes művelet vezérlése a trak-
torfülkéből zajlik, és nem utolsó szem-
pont az sem, hogy a gyorsaság mellett 
alaposság és víztakarékosság jellemzi a 
folyamatot. A rendszer működési elve a 
hígítás helyett a kimosás/kijuttatás. Egy 
tisztító szivattyú tiszta vizet pumpál a 
csőrendszerbe, a permetező pumpa ezt 
elszívja, és a maradék permetlét a fúvóká-
kon keresztül kinyomja a rendszerből.

A permetezőszivattyú egy centrifugális 
szivattyú, így a 6000 literes tartály feltöl-
tése a 3 colos szívóágon keresztül mind-
össze 6 percet vesz igénybe. A megoldás 
pozitívuma, hogy gyakorlatilag nem igé-
nyel karbantartást és hosszú élettartamú.  

A csapokat és az elosztó rendszert úgy 
tervezték, hogy a csőhosszokat a mini-
málisra lehessen csökkenteni, ezáltal a 
maradék permetlé mennyisége is mini-
malizálható. 

A Leeb GS tulajdonosainak nem jelent-
het problémát az sem, ha éppen alkonyat-
kor vagy az éjjeli órákban kell a munkát 
elvégezniük, az innovatív led technoló-
giának köszönhetően erősen koncentrált 
fény világítja meg az összes permetlé-
sugarat, így maximálisan ellenőrizhető  
a munkafolyamat sötétben is.

Tóth Krisztina

Oliver Hahnenkamm, a kéthelyi 
Hubertus Agráripari Bt. vezetője 
három ok miatt részesítette előny-
ben a Horsch vontatott permetezőit 
a konkurencia gépeivel szemben. 
Véleménye szerint egyedülálló a 
piacon a Horsch nemesacél tartá-
lya, amely bár nehezebb, mint a 
műanyag, de a folyékony műtrágya 
használata esetén sem korrodáló-
dik. Hahnenkamm úgy véli, egyik 
konkurens sem tudja azt a biztos és 
stabil szórókeret-vezetést 25 cen-
timéteren, mint a Leeb GS Boom 
Control automatikus vezérlése, 
illetve más gépek traktorköveté-
se, nyombiztos utánfutása messze 
elmarad a Horschétól. 

Még csak néhány hete érkezett 
a gép a somogyszobi Claessens 
Group-hoz, és a közelmúltbeli nagy 
esőzések miatt csak keveset tudták 
használni, de az eddigi tapasztala-
taik nagyon pozitívak. Kövesi János 
szántóföldiágazat-vezető elmond-
ta: a gépnek nagyon jó a keret-
stabilitása, a 25 centiméterenként 
elhelyezkedő fúvókák jobb lefedett-
séget biztosítanak. „Nagyon sok jól 
átgondolt funkcióval rendelkezik a 
gép, ami segíti a gyorsabb, megállás 
nélküli munkavégzést, mint például 
a nyomószűrők minden fordulóban 
történő automatikus visszamosása, 
a munkalámpákra szerelt mosófejek 
vagy akár a szélmérő” – tette hozzá.
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A sikerhez nagyban hozzájárult, hogy 
2006-ban megindult a mellső füg gesz-
tőművek távvezérlésének fejlesztése, 
amely ma már okostelefonról is működik. 
A mellső függesztések „árnyékában” szüle-
tett meg 2010-ben a mellső kardánhajtó-
műveket készítő Zuidberg Transmissions, 
és egy évvel később a gumihevederes 
járószerkezeteket gyártó Zuidberg Tracks 
leányvállalat. Ezeket a gyártóműveket 
a saját Zuidberg Steel Processing and 
Assembly acélmű szolgálja ki. 

2014 mérlege ■

Tavaly 16 000 fronthidraulika és 12 500 TLT-
hajtómű készült a cégcsoport összesen 
239 dolgozójának munkájával, 52,1 millió 
euró értékben. 30 traktormárka 363 válto-
zatához 1070-féle mellső függesztőművet 
és 1100-féle TLT-hajtóművet készítettek. 
Saját acélművük 13 000 t acélárut állí-
tott elő, ebből 190 km hidraulikacsövet. 
És ekkor az egyelőre kisebb volument 
képviselő gumihevederekről még nem is 
szóltunk!
Az emblematikus termékek eddigi gyár-
tásának összesített, pillanatnyi állása:

•  245 000 fronthidraulika
•  115 000 TLT-hajtómű

A fronthidraulika ■

A rendkívül kompakt, zárt, hegesztett kivi-
telű mellső függesztőművek emelőképes-
ségi palettája 6 kN-tól 60 kN-ig terjed. 
Ezek nemcsak a nagynevű traktorokkal, 
hanem a legkülönbözőbb homlokrako-
dókkal is kompatibilisek. A traktorokon 
használt frontfüggesztések a munkagé-
pek fel- és lecsatlakoztatását megkönnyítő 
gyorskapcsoló fejekkel és az emelőkarok 
végén kapcsoló golyóval vannak ellátva. 
A gépet, a függesztést és magát a traktort 
hidraulikus nyomástároló védi túlterhelés 
ellen. 6 kN és 35 kN közötti emelési telje-
sítményhez 0,6 literes hidroakkumulátor 

kell, e felett pedig 2 x 0,6 literes csomag 
ajánlott. A hidraulikus nyomástároló név-
leges belső nyomása 40 bar és max. 330 
bar értékű túlnyomást is elvisel. A nyomás 
kijelzésével követhető, hogy egy bizo-
nyos súly hordozásához mekkora nyomás 
szükséges.

A mellső függesztés talajkövető Easy 
Float szabályzó egységére akkor van szük-
ség, ha az elölfüggesztett munkagép talaj-
ra gyakorolt nyomását alacsony értéken 
kell tartani. Az állandó, egyenletes műve-
lési szintet garantáló, automatikusan jobb 
talajkövetés nagyobb munkasebességet, 
növekvő területteljesítményt eredmé-
nyez. A talajnyomás visszafogásával a 
vontatási/tolási teljesítményszükséglet is 
csökken, ami észrevehető üzemanyag-
megtakarítással jár. Nem elhanyagolható 
szempont az sem, hogy hajtott munka-
gép esetén a hajtás elemeinek igénybe-
vétele, kopása mérséklődik, azaz maga az 
eszköz is védett, kevésbé sérülékeny. 

Okostelefonról vagy táblagépről is vezé-
relhető a fronthidraulika. A külső funkciók 
behívására szolgáló, most bemutatott, 
új generációs EFC (Electronic Frontlift 
Control) vezérlés Basic és Pro változatban 
áll rendelkezésre. A Basic változat stan-
dard csomagját a Pro fejlett nyomássza-
bályzó rendszerrel, mérlegelési funkcióval 
és a hidroakkumulátor elektromos vezér-

lésével egészíti ki. A Basic változat később 
is bővíthető a Pro szolgáltatásaival. 

Megtakarítható egy külön, drága ve -
zérlőegység, és az intelligens funkciók 
segítségével gyorsabb a munkavégzés. 
A vezeték nélküli kapcsolat fokozza az 
ergonómiai kényelmet: nincsenek dugók 
és kábelek a vezetőfülkében. A vezérlés a 
forgómanagementtel is összhangban van. 
A traktor meglévő kezelőszervei egyetlen 
gombnyomásra új funkciókkal gazdagod-
nak. Javul a hatékonyság: a nyomássza-
bályzó szelep segítségével csökkenthető 
az üzemanyag-fogyasztás, kisebb a belső 
ellenállás, súrlódás, és növelhető az első 
tengely terhelése. Fokozott biztonságot 
jelent az, hogy az aktuális információk 
mindig kéznél vannak. A jól nyomon 

követhető pillanatnyi értékek és beállít-
ható, behatárolható paraméterek alapján 
a frontfüggesztés és a TLT károsodása 
elkerülhető, az emberi hiba miatti kocká-
zat, a balesetveszély csökken.

Mellső kardánhajtómű ■

Az olajfürdős, lamellás tengelykapcsoló 
szabályozható indítási karakterisztikája 
a hajtáslánc terhelésének enyhe felfutá-
sát garantálja, az elektronikából ismert 
inverter-elvhez hasonlóan. 

Ez nemcsak a TLT-hajtóművet kímé-
li, hanem hozzájárul az elöl függesztett 
munkagép élettartamának növeléséhez 
is. Az 540-1000-2000 min-1 fordulatszá-
mú tengelyek forgásiránya az óramutató 
járásával megegyező vagy azzal ellentétes 

Amikor a holland Henk Zuidberg 1982-ben megalapította a fronthidraulikák fejlesztésével  
és gyártásával foglalkozó kis cégét, senki nem gondolhatta, hogy alig 30 év múltán  
a ZUIDBERG világszerte elismert cégcsoporttá növi ki magát! Pedig 1996-ban már  
a 10 000. mellső függesztőművet is eladták – gyári beszállítóként – neves konszerneknek,  
és ez a volumen 2012-re 200 000 darabra nőtt.

Zuidberg, a sikertörténet lehet. Nagy teljesítményű traktorokhoz 
az Eco és az EcoTwin lehetősége adott. 
A szabadalmazott ECON-rendszer maxi-
mális kényelmet nyújt a kardántengely 
csatlakoztatásakor, hiszen a tengelycsonk 
terheletlen állapotban 60 fokkal kézzel is 
elforgatható. Az olajhűtőnek köszönhe-
tően a Zuidberg mellső kardánhajtómű 
a magasabb teljesítményosztályokban, 
valamint nagyon magas hőmérsékletek 
és különleges körülmények mellett is 
üzembiztos megoldás. A traktor hidra-
ulika-rendszerétől való független kiala-
kítás fokozza az üzemelési biztonságot.  
Az integrált olajszivattyúval ellátott olaj-
rendszernek köszönhetően a karbantar-
tási idő a hagyományos megoldásokhoz képest jelentősen lerövidült. A fejlett haj-

tómű hidegebb időjárási körülmények 
között is szolgálja a biztonságos munka-
végzést: nem engedi, hogy a terheletlen 
kardáncsonk a hideg olaj erős viszkozitá-
sának hatására önmagától forogni kezd-
jen. 

Gumihevederes járószerkezetek ■

Nehezen elképzelhető, de igaz: ezek a 
„gumilánctalpak” a legtöbb erőgépre 
átalakítás nélkül – esetleg kis módosítás-
sal – a megszokott kerekek helyére szerel-

hetők. A széles, nagy felületen feltámasz-
kodó bordázott talpak előnye nyilvánvaló: 
75%-kal kisebb az egységnyi talajfelületre 
gyakorolt nyomásuk, a kerekes erőgépek-
hez képest így sokkal kevésbé tömörítik 
a talajt, ráadásul nagyobb vonóerő kifej-
tésére is képesek. A pofonegyszerű meg-
oldás lényege: az eredeti felni helyére a 
gumihevedert hajtó rácsos kereket kell 
felszerelni. Ettől kezdve a járószerkezet 
önálló életre kel, biztonságosan hordozza 
a rá bízott traktort vagy kombájnt.  

Nem rendszeres olvasója még 

az AgrárUniónak?

 
Fizessen elő most 15%-os 

kedvezménnyel az AgrárUnióra,  

és a postaköltséget  

ajándékba adjuk.
 
Éves előfizetési díj mindössze 4610 Ft, 

amit vállalkozásában költségként is 

elszámolhat.

 
Ugye nem is sok ahhoz képest,

hogy a gazdálkodáshoz nélkülöz- 

hetetlen információkhoz juthat?

 
És ráadásul kényelmes is:

az előfizetési díjat a lapban találha-

tó csekken bármelyik postahivatal-

ban feladhatja, a lapot pedig akár 

fekve is olvashatja!
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bár ezt inkább csak akkor ajánljuk, ha 
kellő nedvességi állapotban van a talaj. 
Sok ember számára talán furcsa lehet, de 
higgyék el,nem véletlenül ajánljuk ezt a 
technológiát nedvesebb talajviszonyok 
esetén,mivel azok a gazdák, akik már ezt 
használják, igen komoly eredményeket 
elérnek el általa.")

A sokoldalú SuperMaxx ■

A Güttler nyári technológiája legfőképp a 
földben lévő kevés nedvesség megtartá-
sára irányul, s ennek elsődleges eszköze 
az alaposan átdolgozott SuperMaxx sok-
oldalú szántóföldi kultivátor. A V csukású, 
ötméteres gép (amelynek létezik három-, 
illetve hatméteres változata is) szinte gaz-
dakívánalomra lett átalakítva: nemcsak 
a központi rész újult meg, de henger-
beépítést is kapott, valamint FlatSpring 
rugós simítórendszerrel látták el, az öt 
sorban elhelyezkedő kapák pedig min-
den eddiginél jobb átömlési keresztmet-
szetet biztosítanak. A kultivátor kiválóan 
adaptálható a különféle műveletekhez, 
hiszen könnyen le- és felszerelhetőek az 
elemei, egyszerűen állítható a mélysége, 
sőt akár az egész gép súlyát ráterhel-
hetjük a hengerre. A nyári technológia 
alkalmazása esetén (például meghántott 
tarlón) a simítóra nincs szükség, a talajt 
elég csupán sekély (5–7 cm-es) mély-
ségben „karcolgatni”, mert így is elvé-
gezhető a mechanikus gyomirtás, illetve 
a szármaradványok bekeverése (ami a 
földet a kipárolgástól is megvédi), majd 
ezt követhetik az újabb mélyítő eljárások.  
A téli technológia, vagyis a fagyos műve-
lés még ennél is egyszerűbb, hiszen a 
terület megnyitása után a természet már 
elvégzi a szükséges talajmunkát. A bemu-
tatón szóba került a jól ismert Güttler csil-

lag is, amely immár speciális szintetikus 
anyagból készül, vagyis könnyebb, de 
legalább ugyanolyan erős, mint a korábbi 
fém, sőt annak önélező tulajdonságát is 
megtartotta.

PrimusPlus és Földmester ■

A show szereplője volt a PrimusPlus  
szántóföldi kultivátor is, amely 90 cm 
fölötti gerendelymagasságával egyedül-
állónak számít a piacon. A két sorban 
elhelyezett kapák mögött a bekeverés-
ről és egyenletes felszínről gondoskodó 
takarótárcsák találhatók, leghátul pedig a 
rögtörő Güttler Simplex hengersor, amely 
a tisztítókések révén eltömődésmentesen 
képes dolgozni. Ezzel szabályozható (15 és 
30 cm között) a munkamélység is, amely 
jelen esetben 21 cm-re volt beállítva. Az 
eszköz nemrég gyorscserélő rendszeres 
kapákat kapott, amelyek le- és felszerelé-

sét meggyőző bemutatóval demonstrál-
ták a résztvevőknek: elég volt csupán fél 
perc és néhány jól irányzott kalapácsütés 
a művelőelem gyors eltávolításához, majd 
visszahelyezéséhez. A grubber egyedi és 
hasznos megoldásai közé tartozik, hogy 
a tárcsalapok és a henger együttesen is el 
tudnak mozdulni. 

A Güttler utolsóként a Földmester kom-
paktor háromméteres változatát húzatta 
végig a homokos talajon. A 90–100 LE 
teljesítményigényű gép FlatSpring rugós 
simítókból, rugós kapákból, valamint Stan-
dard hengerből tevődik össze. Elsősorban 
szántáselmunkálásra és magágykészítésre 
találták ki, s ha valaki kifejezetten gyomir-
tásra szeretné használni, akkor érdemes 
lúdtalpkapákkal felszerelnie. A simító és 
a kapaszekció mélysége hidraulikusan 
állítható, ráadásul olyan extrém mérték-
ben, hogy teljesen kiemelve az eszköz 
lényegében önálló hengerként funkcio-
nál. Ebben az esetben a Güttler azonban 
ismét az okszerűséget hangsúlyozza: az 
őszi technológiában nyugodtan hasz-
nálható tömörítésre a henger, tavasszal 
viszont a gazdáknak érdemes a talajned-
vességet figyelembe venniük az alkalma-
zásánál. Hiba lenne ugyanis „kipréselniük” 
a levegőt a földből, mert arra a fejlődő 
növénynek is szüksége van. A folyama-
tos fejlesztést szem előtt tartó Güttler a 
novemberi hannoveri Agritechnica gép-
kiállításra is tartogat néhány újdonságot, 
amelyről lapunk szintén igyekszik majd 
hírt adni.

Szeptember 1. és 4. között a baranyai 
Feked, a kisalföldi Rábakecöl, a nyírségi 
Nagykálló és a békési Kevermes határában 
nyílt lehetőség arra, hogy az érdeklődők 
megszemléljék az idehaza már jól ismert 
Güttler gépek munkáját. Az AgrárUnió 
szeptember 3-án Nagykállóban csatlako-
zott a szép számban egybegyűltekhez, 
hogy Rau András és családja birtokán 
szemrevételezze az újdonságokat. 

A népszerű Offset henger ■

A homokos tarló (amelyben elővetemény-
ként korábban repce volt) meglehetősen 
kevés csapadékot kapott a nyár második 
felében, ezért a felső öt-hat centiméter 
laza, poros volt, mélyebben viszont kőke-
mény, extrém módon tömörödött, vagyis 
a rafinált talajviszonyok alaposan próbára 
tették a munkaeszközöket. 

A show rögtön egy újdonsággal indult, 
a júniusi gyáravatón debütáló Offset hen-
ger ugyanis most először mutatkozott be 
szélesebb közönség előtt. „Két éve lejárt 
a szabadalma a Güttler csillagprofilnak, 
amelyet ezután sokan elkezdtek másolni 

– fűzött magyarázatot az új elrendezé-
sű, öt szekcióra bontott, teljes talajfedést 
biztosító 6,4 méteres eszközhöz Vörös 
Endre értékesítési vezető. – A gyárban 
ezért született meg a Standard henger 
egyszerűsített változata, amely a kedvező 
árfekvése révén megfelelő alternatívája a 
konkurens termékeknek.” A gép csukási 
módja megváltozott, és máris annyira 
népszerű a magyar gazdálkodók köré-
ben, hogy a megújult, dupla kapacitással 
működő gyár is alig bírja kielégíteni az 
igényeket. A henger 3–4 cm-en mélységi 
tömörítést végez, felül azonban egyenet-
lenebb, rögösebb felszínt hagy, amely 
jól átereszti a csapadékot, így alakul ki 
a tökéletes magágy. A gép tolatva nyit, 
majd előredöntve kerül munkahelyzetbe, 
s az elején hidraulikus mélységállítással 
rendelkező simítók végzik az egyengetést. 
Az eszköz vonóereje100 LE körüli.

A lehengerlő forgóborona ■

Hasonló teljesítményigényű volt a követ-
kező újdonság is, a forgóborona Güttler 
henger beépítésével, amely a német cég 

folyamatos palettabővítésének eredmé-
nye. A hódmezővásárhelyi „bázis” kör-
nyékén élő gazdák már tesztelhették az 
eszközt, és meggyőződhettek róla, hogy 
kiváló munkát végeznek együtt, külö-
nösen száraz, aszályos időben. Nagyon 
kötött területeken, ártereken, kertésze-

ti kultúrákban ideális munkagép, hiszen 
finom, aprómorzsás, jól előkészített talajt 
hagy maga után. 

Érdekessége, hogy 540 f/p kardánfor-
dulattal hajtott, ám a munkavégzés va -
lamivel 300 f/p fölött történik, vagyis 
komótosan, de alaposan dolgozik, és akár 
vetőgéppel is összekapcsolható.

(„A menetszámcsökkentés mindig 
elsődleges szempont a Güttlernél, elég 
csak a fronthidraulikus gépeinket meg-
említenem – mondta a többszörös esz-
közkapcsolatokra utalva Vörös Endre. – 
Ezekkel akár egy menetben is megva-
lósítható a szántáselmunkálás és vetés, 

Güttler DemoSHOW 2015

A csillagprofilú hengeren túl
Három igazi újdonságot és néhány korábbi fejlesztést vonultatott fel 
a hazai gazdálkodók előtt a Güttler Kft. szeptember első négy napján 
az ország négy sarkán. A Güttler DemoSHOW nevű szántóföldi 
bemutató ismét bebizonyította, hogy a hódmezővásárhelyi 
telephelyű cég elkötelezett híve a talajjavító, menetszámcsökkentő  
és a hazai viszonyokra alapuló művelési technológiáknak.

Vörös Endre
értékesítési vezető
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A hazai gazdák jól ismerik és előszeretet-
tel használják a Bogballe műtrágyaszó-
róit. A Bogballe csak műtrágyaszórókat 
és sószórókat gyárt, erre a termékkörre 
koncentrál, amelyet folyamatosan fejleszt, 
és ellenőriz, hogy az élvonalban marad-
jon. A munkája eredményes, amit mi sem 
bizonyít jobban, mint hogy 1999 óta a 
hivatalos szórásegyenletességi teszten 
egyik kategóriában sem volt legyőzője. 

A Bogballe-nál a precizitás, a lehető 
legjobbra törekvés már a legkisebb, az 
L1 sorozatnál is érezhető, hiszen például 
a táblaszélszórás funkció az alapfelsze-
reltség része. Szintén az alapfelszerelt-
ség része az S-indicator kalibrálóegység, 
amellyel a kiszórandó műtrágyához (vagy 
vetőmaghoz) precízen, a munkaszélesség-
nek, a munkasebességnek és a kiszóran-
dó mennyiségnek megfelelően állítható 
be a hidraulikus nyitású szóró. Igen, hid-
raulikus, hiszen a Bogballe legegyszerűbb 
műtrágyaszóróinál is kényelmesen, a trak-
tor fülkéjéből indítható és fejezhető be a 
szórás. A Bogballe műtrágyaszórók szó-
rásegyenletességének egyik titka a négy-
szeres átfedéses szórás, tehát egy terület-
re négy alkalommal juttat ki műtrágyát a 
szóró, köszönhetően a normál szóráskori 
különleges, összefelé forgó röpítőtárcsás 
rendszerének. A minőség és a tartósság 
melletti elköteleződést mutatja, hogy a 
szórólapátok anyaga mangán-acél ötvö-
zet, amely  háromszor kopásállóbb, mint a 
hagyományos rozsdamentes acél; a Flexi 
Coat festés előtt pedig minden alkatrész 
hét fürdőn esik át, hogy a festék a lehető 
legjobban tapadjon a felületen. A lemez-
alkatrészek mindegyike a lézeres kivágást 
követően egy Bogballe által szabadal-

maztatott csiszológépen halad keresztül, 
mely minden éles sarkot megszüntet, így 
jobban tapad a festék. A műtrágyaszó-
rók tartálya egy bölcsőszerű vázban ül, 
így stabilan, több ponton megtámaszt-
ható a tartály, az intenzívebb használat 
sem viseli meg a kötési pontokat. Idéntől 
igen népszerű opció az aprómag-feltét 

– a kieresztő nyíláshoz illeszkedő szűkí-
tő –, amellyel igen pontosan kalibrálható  
a kiszórandó vetőmag mennyisége.

Az L2plus sorozat nagyobb teherbírású 
és tartályméretű, az L1plusz 1600 kg/liter-
jével szemben már 2050 literes tartálya 
van és 2000 kg maximális terhelhető-
ségű. A hajtóműve is karbantartásmen-
tes, élettartamra megtöltve speciális zsír-
ral. Az L2plus sorozat már a legnagyobb 
műtrágyaszórókra is jellemző profi, man-
gán-acél ötvözetből készült lapátozattal 
rendelkezik, maximális munkaszélessége 
24 méter. Az alapgép szabályozása hid-
raulikus, de lehet számítógépes is, ebben 
az esetben a traktor fülkéjéből Calibrator 
Icon szabályzó számítógéppel lehet a 
hektáronkénti kiszórandó mennyiséget 
beállítani. A sebességjel érkezhet a trak-
tor rendszeréről, kerékjeladóról vagy sor-
vezető GPS-ről. A Bogballe együttműkö-
dik többek között a Teejettel, így a Teejet 
Matrix Pro sorvezetők táblavégi automata 
nyitás-zárást is végrehajthatnak, könnyít-
ve a munkát és pontosabbá téve a kijutta-
tást. A pontos aprómag-kiszóráshoz ennél 
a sorozatnál is ajánlott az aprómag-feltét 
használata.

Az M sorozat négy tagból áll: M2base, 
M2plus, M3plus és M6plus. A base model-
lek keskenyebb, 240 cm széles tartály-
lyal, míg a plus modellek 290 cm széles 

tartállyal rendelkeznek. A teherbírásuk 
2500–6000 kg, amivel az M6plus 5.550 
a világ legnagyobb függesztett műtrá-
gyaszórója. Az M sorozatú szórók már 
akár 42 méter munkaszélességűek is 
lehetnek, amihez természetesen megfe-
lelő minőségű műtrágyára is szükség van.  
A szabályzás háromféle lehet, hidraulikus, 
számítógépes vagy súlymérős számító-
gépes. Az M sorozatnál már leginkább az 
utóbbit keresik a magyar gazdák, mivel 
tisztában vannak azzal, hogy az értékes 
műtrágyát nem elég kiszórni a terület-
re, hanem egyenletesen, pontosan kell 
kijuttatni. A Bogballe súlymérős műtrá-
gyaszórói menet közben automatikusan 
kalibrálják magukat, így a kezelőnek 
mindössze a párhuzamos haladásra és a 
műtrágya utánpótlására kell odafigyel-
nie. Az M sorozatú műtrágyaszórók mind 
elő vannak készítve automata szakaszo-
lásra, amely virtuálisan nyolc szakaszból 
áll, de valójában fokozatmentes és 24 
méter munkaszélességtől elérhető az ék 
alakú területek precíz, egyenletes műtrá-
gyázása érdekében. A rendszer Magyar-
országon már több gazdánál működik, 
például Teejet Matrix PRO sorvezetővel, 
amelynél a hozamtérkép-arányos kijut-
tatás is megvalósítható. Az automata 
szakaszolás nemcsak külső sorvezetővel, 
hanem ISOBUS-os rendszerrel is megva-
lósítható. Az M sorozatú műtrágyaszórók 
mindegyike alkalmas aprómag-vetésre is, 
a kieresztőnyílás-szűkítő az alapfelszerelt-
ség része. Röpítőtárcsás kijuttatásnál az 
aprómag-vetés szélérzékeny, ezt mindig 
vegyük figyelembe.

Nagy Márk,  SZEGÁNA Kft.

Bogballe-precizitás  
– aprómagvetéskor is

Lapunk a show utolsó állomáshelyén, a 
Béke Mezőgazdasági Kft. búzatarlóján, a 
hajdúböszörményi határban tekintette 
meg a kínálatot augusztus 14-én. A vályog 
típusú, közepesen kötött talaj június vége 
óta szinte egyetlen csepp esőt sem látott, 
s július közepétől semmiféle munkát nem 
végeztek rajta, így igazán próbára tette a 
felvonuló gépkapcsolatokat. A megfelelő 
vonóerőről a Case IH traktorok gondos-

kodtak, amelyek közül hatfélét is bemuta-
tott a békéscsabai székhelyű Agro-Békés 
Kft. Az ekéket általában Puma 170-esek 
húzták, a 7 fejes Lemken Diamant 11 elé 
azonban egy Magnum 315-öst kötöttek, s 
a hathengeres, 8700 cm³-es hajtómű szé-
pen meg is birkózott a feladattal. Sokan 
voltak kíváncsiak nagyobb testvérére, a 
Magnum 340-esre is, legfőképpen arra, 
hogyan teljesít a gumihevederes hátsó 

járószerkezetű Rowtrac változat a kiszá-
radt, poros földön. A permetezőkhöz a 
kisebb teljesítményű Maxxum 115 és 120 
CVX típusok is elegendőnek bizonyultak 
(az utóbbinál a CVX betűsor a fokozat-
mentes váltóra utal) s jutott némi epi-
zódszerep a kissé régebbi gyártmánynak 
számító MX 255-ös traktornak is.

„A bemutatóra a hagyományosabb, jól 
bevált eszközeinket hoztuk el – kezdett 
bele a kínálat ismertetésébe Gazsi Zsolt, a 
Vogel-Noot Mezőgépgyár Kft. értékesítési 
vezetője, akit a show előkészületei közben 
sikerült szóra bírnunk. – Bemutatunk egy 
függesztett váltvaforgató ekét, egy ötmé-
teres vontatott rövidtárcsát, egy hasonló 
munkaszélességű szántóföldi kultivátort, 
egy mélylazítót, valamint egy forgóboro-
nával kombinált gabonavetőgépet. Sze-
rencsére azt mondhatom, hogy az előző 
két helyszínen az összes munkagép egy-
formán érdekelte a gazdákat, akik kifeje-
zett igénylik, hogy azonos körülmények 
között hasonlíthassák össze a konkurens 
termékeket. Szentlőrincen szemerkélt az 
eső, Tordason viszont rendkívüli száraz-
ság, meleg volt, itt pedig hihetetlenül 
száraz a talaj, vagyis egyik helyen sem 
tapasztalhattunk optimális feltételeket. 
De ez nem is baj, így legalább mindegyik 
eszköz megmutathatja, mire képes.” A 
Vogel-Noot réselt kormánylemezes vált-
vaforgató ekéje a 115 cm-es ekefejosztás 
és 82 cm-es vázmagasság révén hatalmas 
átömlési keresztmetszettel rendelkezik, a 
tárcsás csoroszlya határozott barázdafalat 
alakít ki, s előhántóval ősszel a kukori-
cában is ideális munkaeszköznek számít. 
A TerraDiscpro rövidtárcsa az agresszív 

Szentlőrinc, Tordas és Hajdúböszörmény adott helyet idén  
a Nagy Talajművelő Show nevű gyakorlatibemutató-sorozatnak, 
amelyen nemcsak talajmunkagépeket, hanem szántóföldi 
permetezőket és gabonavetőgépeket is láthattak az érdeklődők. 
A Kverneland, Lemken és Vogel-Noot márkájú eszközöket  
az Agro-Békés Kft. által forgalmazott Case IH traktorok húzták 
végig a földeken.

Nagy Talajművelő Show

Kiállták a három próbát

A TerraPak hengerrel ellátott TerraFlex 500 grubber minimális karbantartást igényel



szögállású, 510 mm-es csipkézett tár-
csalapjaival, gumibakos felfüggesztésé-
vel, rugós ujjas terelőivel és ékgyűrűs 
lezáró hengerével nemcsak univerzális, 
de szinte elnyűhetetlen talajmunkagép 
is. A rugós vagy merev szárú kapákkal, 
fokozatmentesen állítható tárcsasorral és 
TerraPak hengerrel ellátott TerraFlex 500 
grubber szintén minimális karbantartást 
igényel, s a hosszú élettartam jellemzi a 
megfordítható lazítóbetéttel rendelkező 
TerraDig XXS mélylazítót is, amellyel akár 
65 cm-es mélységben is lehet dolgozni, 
bár leginkább a 30–50 cm-es tartomány-
ban érdemes alkalmazni. Az utolsóként 
felvonultatott MasterDrillpro A 300 vető-
gépnél egy forgóborona végzi a talaj-
előkészítést, s az 1400 literes magtartály-
lyal, dupla tárcsás vetőcsoroszlyákkal és 
pergés elleni lemezvédelemmel ellátott 
munkagép alig 150 LE vonóerőigénnyel 
is beéri.
Bemutatott munkagépek –Vogel-Noot

•  c-plus XS 1150 függesztett váltva-
forgató eke

•  TerraDiscpro rövidtárcsa
•  TerraFlex 500 szántóföldi kultivátor 

TerraPak hengerrel és TerraLift eszköz-
hordozóval

•  TerraDig XXS mélylazító
•  MasterDrillpro A 300 forgóboronával 

kombinált gabonavetőgép

„Minden évben megpróbáljuk bemutatni 
a talajművelés, a permetezés- és vetés-
technika egy-egy jeles képviselőjét. Idén 
elsősorban a szántásra helyeztük a hang-
súlyt, hiszen a palettánkon ez a legfon-
tosabb eszköz – foglalta össze röviden 
a törekvéseiket Szűcs Andor, a Lemken 
Hungária Kft. értékesítési vezetője. – A 
meleg, aszályos időjárás miatt a gazdál-
kodók ugyanakkor egyre fokozottabban 

érdeklődnek a vízmegőrző technológia 
iránt is. Annak ellenére például, hogy 
ezen a környéken hetek óta nem esett 
eső, egy 8-10 cm-es munkamélységben 
járatott rövidtárcsa, majd utána egy 25-30 
cm-es mélységben dolgozó kultivátor 
tökéletes repcetalajt tud készíteni akár 
egy szóló vetőgép számára is.” A fő attrak-
ciónak számító, réselt kormánylemezes, 
segédgerendelyes, 7 vasú váltvaforgató 
ekét a cég a nagyobb gazdaságok számá-
ra ajánlja. A 120 cm-es ekefejosztás és a 
90 cm-es gerendelymagasság folyamatos 
és eltömődésmentes munkát tesz lehe-
tővé, s a páncélozott (és önélezőn kopó) 
orrbetétek, ekevasak – vagyis a legna-
gyobb igénybevételnek kitett alkatrészek 

– élettartama körülbelül háromszorosa a 
korábbiakénak. A két fő tarlóápoló gépet, 
a Rubin rövidtárcsát és a Karat kultivátort 
mindig szívesen mutatják be a gazdák-
nak a „kék márka” képviselői, hiszen ezek 
folyamatosan nagy sikernek örvendenek. 
A Rubin 736 mm átmérőjű, 330/165 mm 
kiosztású csipkés tárcsái (amelyeknél 
közel 2,5 mázsa súly esik minden levélre) 
könnyed áramlást biztosítanak, és kiváló 
az öntisztulásuk is, a hosszú élettartamot 
pedig a gondozásmentes csapágyazás 
garantálja. A Karat három sorban elhelye-
zett kapái agresszívan támadják a talajt, a 
lezárást és visszatömörítést pedig a hátsó 
ékgyűrűs henger végzi el. A Compact-
Solitair vetőgép-kombináció tagjai közül 
a Lemken ezúttal a 3 m-es munkaszéles-
ségű változatot hozta el, de az eszköz akár 
6 m-es kivitelben is elérhető. A sort egy 
jó felszereltségű, GPS-vezérlésű, ISOBUS-
os permetező, a Primus 35 zárta, amely  
24 m-es szakaszolható kerettel, 3300 lite-
res vegyszeres (plusz 250 literes tiszta 
vizes), üvegszál-erősítésű tartállyal, illetve 
hatékony göngyölegelmosóval rendelke-

zik, és az utolsó cseppig képes összegyűj-
teni a permetszermaradékot.
Bemutatott munkagépek Lemken

•  Diamant 11 váltvaforgató eke
•  Rubin 12 rövidtárcsa
•  Karat 9 szántóföldi kultivátor
•  Compact-Solitair 9 vetőkombináció
•  Primus 35 vontatott permetező

„Az egyik kiemelt eszközünk az Accord 
u-drill vetőgép, amely a legutóbbi Bábol-
nai Nemzetközi Gazdanapokon nagydíjas 
termékként szerepelt, de az igazi meg-
mérettetése most következik. Tavasszal 
kevésbé jellemző az ilyen beruházás, az 
tehát, hogy mennyire vonzó a gazdák szá-
mára, a nyári–őszi időszakban dől majd el– 
mondta el lapunknak a Kverneland Group 
Hungária Kft. ügyvezetője, Nagy-György 
János. – Újdonság a sávos műveléshez 
kapcsolódó Kultistrip munkagép, amely 
akár 45 cm-es kultúrákhoz, repcéhez 
vagy cukorrépához, de a hagyományos 
75 cm-es kultúrákhoz is képes a sávokat 
elkészíteni. Természetesen ez speciális 
termék már a technológiát tekintve is, 
az alkalmazása különleges felkészültsé-
get igényel a termelők részéről. Viszont 
azok az innovatív gazdák, akik a korábbi 
új technológiák elterjesztésében, hasz-
nálatában élen jártak, most is komolyan 
érdeklődnek iránta.” A norvég gyökerű 
cég hazai képviselete a méltán népszerű 
Qualidisc rövidtárcsa 5 méteres változa-
tát, valamint az Ikarus permetező egy 
korábban még nem látott keretfajtáját is 
bemutatta a rendezvénysorozaton. 

Komoly érdeklődést váltott ki a vált-
vaforgató ekékre szerelhető Packomat 
S szántáselmunkáló is, amelyről a show 
előtt a gazdák csupán találgatni tudták, 
hogyan is működik. A megoldás egysze-
rű, de nagyszerű: a traktor az eke mel-
lett húzza a már felszántott talajon, majd 
a táblavégi fordulónál az eke teljesen 
átfordul, a Packomat viszont csak „átúszik” 
fölötte, vagyis átkerül a túloldalra, ám 
megtartja eredeti állását.
Bemutatott munkagépek –Kverneland

•  Kverneland LB függesztett váltvaforgató 
eke + Packomat S szántáselmunkáló

•  Kverneland Qualidisc T 5000 rövidtár-
csa

•  Kverneland Kultistrip sávművelő
•  Kverneland Accord u-drill 6000 mulcs-

vetőgép 
•  Kverneland Rau Ikarus S38 vontatott 

szán tóföldi permetező HC 18 m-es szó-
ró kerettel

A Diamant 11 váltvaforgató ekének a réselt kormánylemezes, 7 fejes változatát mutat-
ták be

A KITE Zrt. Hajdúnánás mellett, a Tedej Zrt. 
területein tartott gyakorlati bemutatót 
május 13-án. A tucatnyi gépkapcsolatot 
felvonultató rendezvényen a szálastakar-
mány betakarítását és kezelését, valamint 
a másodvetésű kultúrák technológiai hát-
terének ismertetését állították a közép-
pontba. Az előbbi témával az AgrárUnió 
2015 májusi számában már foglalkoztunk, 
most tehát a silókukorica előállítására 
alkalmas, 6 és 12 soros rendszerek bemu-
tatására helyezzük a hangsúlyt.

A megfelelő mennyiségű és minősé-
gű termény produkálásának alapfeltétele, 
hogy a második vetést a lehető legrövi-
debb időn belül hajtsák végre a gazdálko-
dók. Erre, valamint a teljes értékű újabb 
betakarításra viszont csak a precizitás 
növelésével (RTK-rendszer használatával), 
illetve menetszámcsökkentéssel nyílik jó 
esély, vagyis akkor, ha minden munkafo-
lyamatot optimális időben végeznek el. 
Ehhez kínál megfelelő megoldást a sávos 
művelési technológia, amelynek a KITE 
Zrt. által ajánlott gépeit a hajdúnánás-
tedeji bemutatón is megtekinthette a 
több száz érdeklődő.

A fővetés betakarítása utáni, glifozát 
hatóanyagú növényvédelmi kezeléshez 
megfelelő eszköz a 27, 30 és 36 méte-
res szórókerettel rendelkező John Deere 
4030 R önjáró permetezőgép, amellyel 
hatékonyan számolhatók fel a gyomok, 
az előző növényzet (és vele a kórokozók), 

akár 20 km/h permetezési sebességgel 
haladva. A sávos talajművelési techno-
lógia kulcsfontosságú eleme az alapmű-
velés és az azzal egy menetben végzett 
alapműtrágya-lehelyezés. Az Orthman 
1rRIPr sávos talajművelő egy munkame-
netben vágja át a szármaradványokat és 
rendezi azokat a művelendő sorok közé, 
és emellett 28–30 cm mélységben lazítja 
a talajt, valamint szilárd tápanyagot juttat 
a művelt sávba, a felszín alá. A pálcás 
henger a teljes sávszélességben végzett 
rögaprítással és lezárással magágy minő-
ségű sávokat alakít ki, amelyekbe később 
a vetés történik.

A bemutatón szintén felvonultatott 
hatsoros kombinált géppel nemcsak a 
mag vethető el, de egyúttal a startermű-
trágya és a talajfertőtlenítő szer is kijut-
tatható egy munkamenetben az ISOBUS 
vezérlésű rendszer segítségével. Mivel 
egy menetben végezzük el a magágyké-
szítést és a vetést, a talajnak nem marad 
ideje a kiszáradásra. A nagy tartálymére-
teknek köszönhetően 10 hektáronként is 
elegendő az utántöltés, vagyis a gép tel-
jesítménye eléri a 35–40 hektárt műszak-
naponként. A 12 soros sávos talajműve-
lő eszköz ezzel szemben 90–100 hektár 

megművelésére is képes, s a magágy 
minőségű talaj készítése mellett elvégzi a 
pozicionált tápanyag-kijuttatást is.

A vetés kényes műveletéhez a KITE 
Zrt. a John Deere 1775NT „i” 12 soros 
intelligens szemenkénti vetőgépet ajánlja, 
amely az RTK alapú vezérlés révén 2 cm 
pontosságú munkavégzésre képes. Nem-
csak a magok földbe juttatására, de egyi-
dejűleg a folyékony starter műtrágyák 
és talajfertőtlenítő szerek kiszórására is 
alkalmas. Az Orthman 8315 sorközmű-
velő kultivátor szintén rendkívül hasz-
nos eszköz, hiszen egy munkamenetben 
végzi el a sorközök mechanikai művelé-
sét, gyomirtását, a fejtrágya kijuttatását, 
illetve a sorközök permetezését. A 10–14 
km/h munkasebességű gép soron tartá-
sát a traktor alsó függesztő karjait vezérlő 
hidraulikus munkahengerek is biztosítják. 
A hajdúnánás-tedeji földeken az érdeklő-
dők az eszköz injektortárcsákkal szerelt 
változatát láthatták, amely 8 cm-es mély-
ségbe juttatja le a nitrogén hatóanyagot. 
A felsorolt gépekkel és a technológiai 
fegyelem maximális betartásával szinte 
garantálható, hogy a másodvetés lénye-
gében a fővetéssel azonos értékű és mér-
tékű hozamot biztosít a gazdálkodóknak.

Betakarítás – évente kétszer is

Az állattartó gazdaságok legfontosabb 
feladatai közé tartozik a megfelelő összetételű 

és mennyiségű tömegtakarmány előállítása. 
Az ehhez szükséges növénymennyiség 

növelését az egységnyi területről 
betakarítandó hozam emelésével vagy a 

termény duplikálásával érhetjük el.  
Az utóbbira megfelelő megoldás a 

másodvetésű növények termesztése, komplex 
sávos művelési rendszer alkalmazásával.



Ilyen gépcsoportokat nagygazdaságok vagy bérvállalkozók hasz-
nálnak. A mi mezőgazdaságunk tagolt birtokszerkezete és opti-
málisnak nem mondható táblaméretei mellett az univerzális 
traktorokkal nagy munkaszélességben használható kaszakom-
binációk Ft/ha műveleti költsége alacsonyabb, mint a magajáró 
gépeké. Vajon az „egy elöl + egy nagyobb hátul” vagy az „egy 
elöl + kettő hátul” megoldás előnyösebb? Német tapasztalatokat 
felhasználva ennek jártunk utána. 

Miért a traktoros kasza? ■

A nagy magajárók a mi körülményeink között drágábban üze-
meltethetők, mint az ugyanolyan kategóriájú, nehéz univerzális 
traktorral működtetett kaszakombinációk [1]. Az agrotechnikai-
lag optimális időben történő betakarítás viszont egyre nagyobb 
teljesítményt, egyre nagyobb gépeket követel meg. 

A német KTBL-kamara [2] szerint a teljes műveleti költség egy 
12,5 ha/h területteljesítményű magajáró gépnél 8 éves amor-
tizációval és évi 1000 ha kihasználással számolva 53.10 €/ha.  
A háromgépes kombináció költsége ugyanilyen feltételekkel 
kevesebb, mint 25 €/ha. A különbség hektáronként 28 € a füg-
gesztett gépcsoport javára. Az alapul vett 1000 hektárnál ez évi 
28 000 € eredményt jelent. Ha az éves teljesítmény tovább nő, 
például 2200 hektárra, még akkor is 8500 €-val múlja felül a hár-
mas gépkombináció a magajárót. Lehet, hogy ezek a ráfordítások 
ma még soknak tűnnek, de néhány éven belül nálunk is globali-
zálódnak a költségek és remélhetőleg a jövedelmek is.  

Mikor vegyünk saját kaszát? ■

A 80-as évek végén a Ziegler-cégbe integrált Niemeyer-
specialisták „találták fel” a pillangóra emlékeztető kaszaelren-
dezést [3]. A dlz folyóirat 2007-ben tartós üzemben vizsgálta  
a bajor cég egyetlen márkacsokorba kötött, eredetileg Mörtl és 
Niemeyer által fémjelzett, 8,5 m munkaszélességű háromgépes 
együttesét. A háromgépes kombináció mindenben megfelelt az 
elvárásoknak. De mikor éri meg saját gépként megvásárolni? 

A minimálisan szükséges évenkénti kihasználás ugyanis a 
kaszakombinációk beszerzési költségével egyenes arányban nő, 
és fordítottan arányos a bérvállalkozók által elvárt díjazásból 
levont, saját részről felmerülő költségek (saját kasza, illetve trak-
tor változó költsége, valamint a munka bérvonzata) különböze-
tével. Az ár tehát döntő jelentőségű. A magyar Gépkatalógusban 
[4] száznál több kasza szerepel, amelyek áreltérése azonos mun-
kaszélesség mellett akár többszörös is lehet. Ezt figyelembe véve 
az alábbi képlet itthon is érvényes:

ET (ha/év)    =                AM (Ft/év)                 
                                             MR – [VK + VT + BÉR] (Ft/ha)
  

azaz a német viszonyokat számszerűen is tükröző egyik példa 
szerint:

•  ET – 8,5 m kasza minimálisan elvárt éves teljesítése (ha)
•  AM – éves állandó költség (a 42 250 € vételár 14%-a):  

5915 €/év
•  MR – bérvállalkozó vagy gépkör elvárt díjazása: 36 €/ha

Traktoros kaszakombinációk 
vagy magajárók?

A kétgépes – egy mellső függesztésű kisebb és egy hátul oldalra kinyúló nagyobb – 
kaszakombinációval is megközelíthető már a magajáró rendrearatók munkaszélessége.  
Mi a helyzet azonban a háromgépes – egy elölfüggesztett és két, hátul egymástól kellő 
távolságban felfogatott kaszából álló –„pillangónak” is nevezett elrendezéssel?

Hármas kaszakombináció

A magajáró rendrearatók is „pillangó” kaszaelrendezésűek 
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•  VK – saját 8,5 m munkaszélességű szársértős kasza változó 
költsége: 5 €/ha

•  VT – saját 160 LE-s traktor változó költsége, üzemanyaggal: 
7,7 €/ha

•  BÉR - 15 €/h bérköltség 6 ha/h területteljesítmény mellett: 
2,5 €/ha

 ME =                 5915 €                      = 284 ha/év
36 – [5,0 + 7,7 + 2,5] €/ha

Ebben a konkrét esetben 284 ha/év az a küszöbérték, amelynél 
még mindegy, hogy a kaszálást bérvállalkozó vagy maga a gazda 
végzi. Ettől felfelé azonban legalább 20 €/ha többletjövede-
lemhez jut az önálló gépbeszerzés mellett döntő német gazda. 
Saját számaink alapján itthon mi magunk is eldönthetjük, hogy 
háromszori kaszálást feltételezve mikortól és mekkora haszonra 
számíthatunk!

Két- vagy háromgépes? ■

Rendszerek összehasonlításakor célszerű egyetlen gyártó meg-
oldásait szemügyre venni. Legyen ez esetünkben az itthon is 
közismert KRONE [5]. A 154 LE-s Deutz-Fahr Agrotron 6150.4 
TTV traktoron elöl mindkét esetben a 3,14 m munkaszélességű 
EasyCut F 320 frontkasza volt. Kétgépes kombináció esetén 
hátul, jobb oldalra a 3,6 m munkaszélességű EasyCut R 360 nyúlik 
ki, „pillangó” módozatban pedig az összesen 7,46 m szélességet 
átfogó EasyCut B 750 dolgozik ott.

Munkaszélesség: a hármas gépkombináció munkaszélessége 
(7,46 m) eleve nagyobb, mint az ahhoz legközelebb álló kétgépes 
elrendezésé (6,44 m). A 14–18 km/h sebességű kaszálásnál min-
den méter számít! Ezért növelte meg újabban a KRONE is hármas, 
szársértővel ellátott EasyCut B 1000 kaszáinak munkaszélességét 
10,10 méterre. 

Átfedés: az elöl függesztett kaszához képest a hátul oldalra 
kinyúló egységen 15 cm, 30 cm vagy 45 cm átfedés állítható be. 
A hármas kombináció fix 57 cm átfedéssel dolgozik. A kétgépes 
változatot 30 cm-re állítva így egyenesben 30 cm munkaszéles-
séget hagyunk ki, a hármas elrendezésnél pedig 57 cm-t. Pél-
dánkban ezzel a hármas kasza 100 cm munkaszélességi előnye  
80 cm-re csökken. Ennek ellenére 14 km/h munkasebességgel 
és a tényleges kaszálási idő felét kitevő fordulási időigénnyel 
számolva a hármas kombináció még mindig 0,75 ha/h teljesít-
ménnyel többet nyújt. Akadályok kikerülésekor a nagyobb átfe-
désnek köszönhetően nem keletkezhet levágatlan „szakáll”!

Nyomkövetés: kétgépes kombinációnál a jól belátható front-
kaszával egyszerűen a terményfal mentén vezethető a gépcso-
port. „Pillangó” technikával ez már nem ilyen könnyű. Ha nincs 
GPS-alapú nyomkövető rendszer a traktoron, akkor a vezetőnek 
igencsak oda figyelnie ahhoz, hogy ne hagyjon hátra levágatlan 
csíkot vagy ne vigye túlzásba a fogások közötti átfedést. 

Tehereloszlás: az oldalra kinyúló kasza természetesen jobban 
terheli a jobb hátsó kereket, miközben részben tehermentesíti a 
bal oldalit. A példánkban alapul vett összeállítás munkahelyze-
tében a jobb oldali gumiabroncsra 1 tonnával több terhelés jut, 
miközben a bal oldali kerék terhelése csak 130 kg-mal csökken. 
Forgóban, kiemelt kaszával a jobb oldali kerék terhelése már 1,6 
tonnával több, a bal oldalié pedig 350 kg-mal kevesebb. Szállí-

„Pillangó” kombináció szállítási helyzetben 

F 320 front- és R 360 oldalkasza kombinációja 

A legújabb „pillangóknál” az átfedés már teleszkóposan változ-
tatható
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tási helyzetbe behajtva, közúton a jobb oldali keréken 835 kg a 
többlet. 

Hármas kaszakombinációnál a súly sokkal jobban oszlik el. 
A munkahelyzetbe kihajtott és a szállítási helyzetbe felhajtott 
hátsó gép okozta terhelés alig változik, a tartókarokra ható erők 
magán a kaszán belül kiegyenlítődnek. Lejtőn vagy felázott 
talajon ez egyértelmű előny! A hátulfüggesztett, nehezebb gép 
azonban jobban tehermentesíti a kormányzott első tengelyt – 
erre oda kell figyelni.

Taposási kár: kétgépes kombinációnál munka közben a hátsó 
kerekekben 1,2–1,4 bar légnyomásnak kell lennie. „Pillangó” 

elrendezésben elegendő 0,9–1,1 bar (a felső érték mindig a 
keskenyebb gumikra vonatkozik). Az alacsonyabb légnyomású 
gumi taposási kára mérsékeltebb. Az oldalra kinyúló kasza miatt 
a forgóban minden bizonnyal komolyabban sérül a gyepnemez, 
hiszen az erősebben terhelt jobb oldali kerék többnyire a szű-
kebb íven fordul. 

A „pillangó” drágább: a frontkaszával együtt számított mun-
kaszélesség alapján könnyen kiszámítható egy méternyi fogás-
szélesség ára. Könnyen? Nem is olyan biztos. A Gépkatalógusban 
[4] közölt árakról ugyanis kiderült, hogy a ténylegesen leszám-
lázott gépárak mindig alacsonyabbak voltak az ott közölteknél. 
A gyártók magyarországi képviseletei sem szívesen adnak meg 
gépárakat, mondván, hogy az ár mindig a felszereltségtől, a part-
nertől és általában a pillanatnyi helyzettől függ. Ezért én is csak 
az [5] német listaárai alapján jelezhetem: a mintapéldánk szerinti 
KRONE hármas kombináció egy métere 880 €-val drágább, mint 
a kétgépes elrendezés – mégis egyre nagyobb az igény a „pillan-
gó” elrendezésű kaszák iránt. 

Dr. Tátrai György

Irodalom
[1] Gockler, L.: A mezőgazdasági munkák várható költsége 2015-ben.  
NAIK MGI Gödöllő, 2015 www.gmgi.hu 
[2] Möbius, J.: Kostengünstig mähen mit Butterfly-Kombination. Agrarmanager  
2011. 10. 25. Münster www.dlv.de 
[3] dlz: Neu Marke, vertraute Technik. Sonderdruck Heft 4/2007 pp. 1-6.  
www.dlz-agrarmagazin.de
[4] NAIK MGI: Mezőgazdasági Gépkatalógus 2014, Gödöllő-Budapest,  
www.mvh.gov.hu/gepkatalogus 
 [5] Berning, F.: Zwei- oder dreifach mähen?  
Systemvergleich. top agrar Heft 4/2015 pp. 144-146 www.topagrar.com 

A traktorról lekapcsolt hármas kasza helytakarékosan tárolható 
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Divatossá vált a réselt ■

Általánosságban elmondható, hogy a sávszerűen nyitott palást-
tal rendelkező, réselt kormánylemezes váltva forgató ekék piaci 
részesedése évről évre növekszik. Ráadásul úgy, hogy a hazánk-
ban értékesített talajforgató eszközök száma is rohamosan emel-
kedik: az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) adatai szerint 2010-
ben még csupán 222 ekét adtak el Magyarországon, ám ez a 
szám 2013-ban 471-re, 2014-ben pedig 554 darabra emelkedett. 
Az idei első negyedévben a mezőgazdasági végfelhasználókhoz 
eljuttatott 89 darab ágy- és váltvaforgató eke magas száma arra 
utal, hogy ismét rekordesztendő elé nézünk.

A réselt kormánylemezes változat népszerűsége a könnyebb 
vontathatóságnak (vagyis a kisebb vonóerőigénynek), a költség-
kímélőbb alkatrészbeszerzésnek és – megfelelő körülmények 
között – a jobb munkaminőségnek köszönhető. Természetesen 

nem lehet mindenki elégedett ezzel a műszaki megoldással, 
ezért a gazda jobban teszi, ha a szomszédja, ismerőse vagy más 

„jóakarója” helyett inkább a saját józan eszére hallgat. Laza, homo-
kos talajokhoz például nem érdemes réselt kormánylemezes 
ekét vásárolni, hiszen a lamellák között átfolyik a föld, a nedves, 
agyagos talajt viszont kisebb ellenállással képes átdolgozni. 
Bár a réselt kormánylemezes verzió elemei általában vastag, 
edzett acélból készülnek, extrém kötöttségű földekhez mégsem 
ajánlottak, hiszen már csak azért is könnyebben eltörhetnek, 
szétszakadhatnak, mert a palástjuk nem alkot egységes, össze-
függő felületet. Normál viszonyok között viszont egyenletesebb, 

Teli vagy réselt: az itt a kérdés
Melyik eke rendelkezik jobb munkaminőségi és energetikai mutatókkal?

Az elmúlt években nemcsak a forgatásos és forgatás nélküli talajművelés hívei folytattak 
egymással heves szakmai vitát, de a szántást előnyben részesítő gazdálkodók is két táborra 
szakadtak. Vannak, akik csak „divatból” választják a teli kormánylemezes eke helyett az eszköz 
réselt változatát, miközben a szakemberek mindenkit arra intenek, hogy döntéseiket az egyedi 
talajadottságok figyelembevételével hozzák meg.
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trak to rok hoz fej lesz tet te ki. A munkagép a kü lön bö ző kö tött sé gű 
ta la jo kon tör té nő, osz tó ba ráz da- és bak hát men tes középmély és 
mély szán tás elvég zé sére alkalmas. Ami a konkrét mérési ered-
ményeket illeti, az üzemi teljesítményjellemzőket az 1. táblázat, 
az energetikai mutatók összehasonlítását pedig a 2. táblázat 
tartalmazza. A négy diagram a teli és réselt kormánylemezes 
eszközök működtetésére vonatkozó vonóerőigényt, üzemanyag-
fogyasztást, fajlagos vonóerőt és fajlagos fogyasztást szemlélteti. 
A kutatást végző szakemberek értékelése alapján az eke mindkét 
változata – az adott időjárási és talajállapotbeli körülmények elle-
nére is – megfelelő minőségű munkát végzett. Talán csak a teli 
kormánylemezes változat szélességtartása mutatott az ideálisnál 
nagyobb (10% feletti) szórásokat, ami részben annak volt betud-
ható, hogy a nedves talajviszonyok miatt az ekét nem lehetett 
ideális mértékben bekoptatni. Ami az energetikai összehason-
lítást illeti, a három sebességfokozatban (~5, 6, 7 km/h) mért 
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adatok alapján a teli kormánylemezes változat sebességenként 
átlagosan 30, 15, illetve 27%-kal igényelt nagyobb teljesítményt, 
illetve több üzemanyagot az ideális felületű réselt kormányleme-
zes ekénél. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az adott körülmé-
nyek között ideálisnak tekinthető munkasebességnél (~6 km/h) 
a réselt és a teli kormánylemezes ekék vonóerő-szükségletében 
nem volt kimutatható lényeges különbség. Összefoglalásként 
elmondható tehát, hogy szélsőséges viszonyok (laza, homokos 
vagy extrém kötött talajok) esetén a teli változat, míg normál 
esetben a réselt verzió bizonyult hatékonyabbnak. Az utób-
bi ellen talán csak a „drágasága” szólhat, bár az ekefejenként 
70–80 000 forinttal magasabb ár a réselt kormánylemezes gép 
által elérhető megtakarítások révén viszonylag hamar megté-
rülhet.

2. táblázat: Energetikai mutatók

Kormány -lemeztípus Réselt kormánylemezes Teli kormánylemezes
Sebesség (km/ó) 4,99 5,91 6,95 4,94 6,08 6,69

Mért értékek átlagai
Munkaszélesség (cm) 170,5 173,1 175 165 165,55 167,90
Munkamélység (cm) 36,80 35,20 34,30 33,90 33,78 33,30
Vonóerő (kN) 41,85 46,20 37,50 48,87 45,87 46,48
Öngördülési ellenállás (kN) 10,18 10,59 11,12 10,18 10,59 11,12
Üzemanyag-fogyasztás, teljes (l/ó) 34,99 40,10 45,67 43,52 46,86 53,39
Öngördülési fogyasztás (l/ó) 15,01 15,61 16,39 15,01 15,61 16,39

Számított értékek
Keresztmetszet (cm2) 6274 6093 6003 5594 5592 5591
Vonóerő, eke (kN) 31,67 35,62 26,38 38,69 35,28 35,37
Vonóerő, egy ekefej (kN) 7,92 8,90 6,60 9,67 8,82 8,84
Üzemanyag-fogyasztás (l/ó) 19,99 24,49 29,29 28,51 31,25 37,00
Üzemanyag-fogyasztás/ 
egy ekefej

(l/ó) 5,00 6,12 7,32 7,13 7,81 9,25

Fajlagos vonóerő (kN/m2) 50,48 58,45 43,95 69,17 63,09 63,26
Vontatási teljesítmény (kW) 43,88 58,51 50,91 53,05 59,61 65,70
Vontatási teljesítmény (LE) 59,67 79,58 69,23 72,15 81,06 89,35
Területteljesítmény (ha/ó) 0,85 1,02 1,22 0,81 1,01 1,12
Motorteljesítmény (kW) 87,75 97,52 84,84 106,10 99,34 109,50
Motorteljesítmény (LE) 119,34 132,63 115,39 144,29 135,11 148,91
Üzemanyag-fogyasztás (l/ó) 19,99 24,49 29,29 28,51 31,25 37,00
Fajlagos fogyasztás (cm3/m3) 6,39 6,80 7,02 10,33 9,19 9,90
Fajlagos fogyasztás (l/ha) 23,50 23,92 24,09 35,00 31,04 32,96

Forrás: NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet és Axiál Kft. (2010. 09. 30., Szentlőrinc)

morzsalékosabb, porhanyósabb talajt hagynak maguk után, a 
lamellák valósággal szétrázzák a nagyobb göröngyöket. Érdemes 
beforgatólemezt, előhántót is vásárolni az ekékhez, amelyekkel a 
szármaradványokat, trágyát lehet a felszín alá juttatni.

Vizsgálták a teljesítményüket ■

A NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2010-ben az Axiál Kft.-vel 
közösen végzett szántóföldi mérővizsgálatokat Szentlőrincen 
annak kiderítésére, hogy a teli vagy a réselt kormányleme-
zes váltvaforgató ekék rendelkeznek-e jobb munkaminőségi és 
energetikai mutatókkal. Ehhez a Grégoire-Besson RB 47-es ekék 
réselt és teli kormánylemezzel szerelt, négy-négy fejes változatait 
vették górcső alá sík  fek vé sű, kö zép kö tött vá lyogta la jú ga bo na-
tar lón. A Landini traktorok által húzott, azonos munkamélységre 
és munkaszélességre beállított eszközök teljesítményvizsgálatát 
az őszi mélyszántásban, az ehhez ideális talajállapotban és mun-
kamélységben végezték. Igyekeztek minimálisra csökkenteni a 
mérésekből származtatott hibák mértékét, ám ez sajnos nem 
sikerült maradéktalanul. 

„Amikor megkaptuk a két ekét vizsgálatra, a teli kormányleme-
zes meglehetősen rozsdás volt, hiába csiszolgattuk jó darabig 
a próba előtt – emlékezett vissza az öt évvel ezelőtti kísérletre 
Hudoba Zoltán témafelelős, a NAIK Mezőgazdasági Gépesítési 
Intézet osztályvezető mérnöke. – A kapott eredmények kissé 
tehát torzultak, ideális esetben közelebb lettek volna egymáshoz 
a fogyasztásra és a vonóerő-szükségletre vonatkozó mutatók, bár 

akkor is a réselt változat felé billent volna a mérleg. Mivel kisebb 
a súrlódó felület, természetes, hogy kevesebb energiafelhasz-
nálással dolgozik. Az elmúlt öt évben egyébként nem változott 
jelentősen az ekegyártási technológia, legfeljebb az a szembe-
tűnő, hogy ma már szinte minden gyártó kínálatában előfordul a 
kétféle típus. Lehet tehát választani, de a döntésnél az ésszerűsé-
gi szempontokat kell figyelembe venni. Minden gazdának ismer-
nie kell a talaját, és annak megfelelően kell ekét választania, s ez 
persze bármilyen munkagépre igaz. Ha én gazdálkodó lennék, 
biztosan kipróbálnám a réselt kormánylemezes változatot, mert 
meggyőző vizsgálati eredményeket produkált.”

Az eredmény: döntetlen ■

A kísérlet alanyául szolgáló Grégoire-Besson RB 47 vált vafor ga tó 
ekét a gyár tó a 90–120 kW mo tor tel je sít mé nyű (120–160 LE-s) 

1. táblázat: Üzemi teljesítményjellemzők 

Ekeváltozat
Sebesség

km/ó

Területteljesítmény
Alapidő 

alatt
Produktív 
idő alatt

Összes munkaidő 
alatt

W01 W01 W03

ha/ó ha/ó ha/ó

Réselt 
kormánylemezes 

eke

4,99 0,85 0,74 0,67
5,91 1,02 0,89 0,81
6,95 1,22 1,06 0,96

Teli 
kormánylemezes 

eke

4,94 0,81 0,71 0,64
6,08 1,01 0,88 0,80
6,69 1,12 0,98 0,89

Forrás: NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet és Axiál Kft. (2010. 09. 30., Szentlőrinc) 

Gazdavélemény

Fekete György biharkeresztesi családi gazdálkodó körülbelül 
öt éve döntött úgy, hogy a háromfejes teli kormánylemezes 
ekéről inkább négyfejes réselt eszközre tér át. A váltást 
elsősorban az indokolta, hogy a régi gép munkájával ned-
vesebb (őszi) talajon nem volt megelégedve. „Csavarta a 
földet, szalonnásabbra csinálta, míg a réselt eke folyton 
remegő pálcái megrepesztették, széttörték a nagyobb 
göröngyöket – magyarázta Fekete György. – Az új ekével 
megművelt föld nemcsak a növények számára ideálisabb, 
mert jobban megőrzi a nedvességet, de szemre is szebb, 
szinte nem is látszik, hogy szántva van.” A Biharkeresztes és 
Bedő környékén 200 hektáron gazdálkodó férfi már legelőt 
is tört fel az eszközzel, amely ezzel a kemény munkával 
is megbirkózott. A szélsőségektől mentes, középkötött 
talajokra a réselt kormánylemezes eke ideális választásnak 
bizonyult, hiszen nemcsak könnyebben húzza a traktor, de 
az üzemanyag-fogyasztás is közel 10%-kal csökkent. Ha 
extrém száraz talajon használják az ekét, a pálcákat tartó kis 
„pipák” viszonylag könnyen eltörnek, ám ezek pótlása nem 
túl nagy anyagi ráfordítással megoldható.



egyes méterére 60 LE teljesítményigényt 
kell számolnia annak, aki biztosra akar 
menni. A legnagyobb igénybevételnek a 
három sorban elhelyezett kapák orrbe-
tétei vannak kitéve, de ezek gyárilag jól 
fel vannak rakva keményfémmel, így Pál 
Tamáséknál még négy év elteltével sem 
kellett őket cserélni. „A szárnyas késes 
kapákkal csak 15 cm-ig lehet lemenni, 
ezért én inkább a keskeny késeket hasz-
nálom, de az is olyan szinten átmozgatja 
a földet, hogy felér egy szántással” – adott 
értékelést a fiatal gazda. A grubber nála 
még nedves földön sem ragadt be: bár az 
egyengető tárcsák kissé megteltek föld-
del, a kapák és a henger kiválóan dolgoz-
tak. A hódmezővásárhelyi gazdálkodónak 
korábban egy más márkájú demógépet 
is alkalma nyílt kipróbálni, de a csőpálcás 
henger azon hamar telement földdel, míg 
a Lemken ékgyűrűs megoldása, illetve 
a sárkaparók nem engedik eltömődni a 
gépet, amely a nagyobb göröngyöket is 
könnyedén szétveri.

„Ha ősszel száraz napraforgótarlón 
végezzük a búza alapművelését, akkor 
bizony el-elpattognak a nyírócsavarok. 
A négyméteres munkaszélességhez jó 
lenne egy támkerék is, mert a grubber 
kicsit instabil, néha lemegy a széle, szá-
razabb földön előfordul, hogy az egyik 
sarkát belehúzza, a másikat pedig kiemeli” 

– említ meg néhány kisebb hiányossá-
got Pál Tamás. Összességében azonban 
úgy érzi, sokkal jobb gépet kapott annál, 
mint amire az ár alapján számítani mert 
volna. „Ha most vásárolnék, nemcsak az 
alapkivitelre költenék – von mérleget. –  
A nyírócsavaros helyett erre a földre 
inkább rugós biztosításút vennék, és 
hatalmas ugrás lenne a féligfüggesztett 
változat is, bár ezzel a függesztett eszköz-
zel sokkal könnyebb sarokra kifordulni, a 
kisebb parcellákon tehát előnyösebb.”

Szántás kiváltására ■

A Fejér megyei Szabadbattyánban élő 
Csókási Gergő az édesapjával és két öccsé-
vel gazdálkodik, alkalmazottak nélkül. 
230 hektárnyi saját földjükön klasszikus 
szántóföldi növényeket (búzát, kukoricát, 
repcét, napraforgót, őszi árpát) termesz-
tenek, s emellett 300-350 hektáron bér-
munkát is vállalnak. Elsősorban vetéskor 
és aratáskor tartanak igényt a szolgála-
tukra, de néhány gazdánál teljes körű 
művelést végeznek. A gépparkjukat 110 
és 190 LE-s Renault Ares, valamint 140 
és 210 LE-s Case IH traktorok alkotják.  

A Lemkentől korábban réselt kormány-
lemezes ekéket vásároltak, 2013 nyarán 
azonban a Stand-Agro Kft. munkatársa, 
Stéger Andor javaslatára beszereztek egy 
3,5 méter munkaszélességű Karat 9-es 
grubbert is. Az eszközt eddig két szezon-
ban használták, főleg napraforgótarlón, 
búzavetés elé, magágykészítésre. A fő 
cél a szántás kiváltása volt, tarlóhántásra 
ugyanis ők inkább rövidtárcsát alkalmaz-
nak. A középkötött, homokos részekkel 
tarkított földek nem okoznak különösebb 
gondot a grubbernek, az orrbetéteken 
alig látszik némi kopás vagy csorbulás. 
Kissé rozsdásak, mert a gép a telet nyi-
tott (bár fedett) helyen tölti, de a munka 
majd újra kifényesíti a kapák hegyét.  
A nagyobb problémát Csókási Gergőéknél 
is inkább a grubber elé fogott traktor 
lóerőhiánya okozza. „Nem szalad el vele, 
annyi biztos” – reagált a fiatal gazda arra 
az észrevételünkre, miszerint a 210 LE-s 
Case IH kissé gyenge egy ilyen munka-
eszközhöz. A grubber ugyanakkor már 
nem nyírócsavaros, hanem rugóztatott 
(automatikus) biztosítással ellátott, s a 
gyorscserélő rendszer révén a kapák szer-
szám nélkül, egyszerűen távolíthatók el. 
Szabadbattyánban alaposan próbára is 
teszik őket, hiszen a gépet 25-30 cen-
tis munkamélységre állítva használják, 
sekélyebben még alig dolgoztak vele. 

„Meg vagyunk elégedve a munkájával, az 
ékgyűrűs henger szép, aprómorzsás föl-
det hagy maga után, bár a visszatömörí-
tésben lehetne jobb is. Néha kicsit köny-
nyűnek bizonyul, átugrik a keményebb 
göröngyökön” – értékelte Csókási Gergő. 
Ő is szeretett volna nagyobb, nehezebb 
gépet vásárolni, ám a 230 hektárjuk 80 
kisebb-nagyobb darabra van szétaprózva, 
sokat kell tehát forgolódniuk, fasorokat 
kerülgetniük, így a 3,5 méteres kivitel 
maradt számukra az egyetlen lehetőség.

A 4 méteres változattal ellentétben 
ezen a grubberen már zsírzópontok sin-
csenek, vagyis igazán könnyű a karban-
tartása. A kapák, egyengető tárcsák és 
az ékgyűrűs henger egymáshoz igazítása 
sem nehéz, csapszegekkel, biztosítókkal, 

szerszám nélkül oldható meg minden. 
„Nem púpol, nem árkol, egyenletes, sima 
felszínt hagy maga után” – állapítja meg 
elégedetten Csókási Gergő. A homoko-
sabb területeken néha viszont gondot 
okoz, hogy a henger összehúzza a lazább 
talajt, míg napraforgótarlón, rövidtárcsá-
zás után a 60-80 centis szárak akadtak el 
a sárkaparónál. Amióta viszont vettek egy 
száraprító hengert, ez a probléma meg-
oldódott. A fiatal gazda nemrég kipró-
bálta a gépet repcetarlón, amelyet aratás 
után előbb 5 cm mélységben megtárcsá-
zott, majd a grubberrel lement 15 centis 

mélységig, a vetés előtt pedig (fokozato-
san alakítva ki a mélységet) 25-30 cm-re.  

„A menetszámcsökkenés révén pár év 
alatt megtérül az ára – mondja bizakodón 
Csókási Gergő. – Ráadásul a műtrágyát 
is szépen bekeveri, jobban leviszi a gyö-
kérzónába, mint a tárcsa, így a növény 
többet hasznosíthat belőle, gazdagabb 
termést hoz.”

http://u4.hu/x/3wH

Csókási Gergő (28)

családi gazdálkodó, 
Szabadbattyán

hobbi: quadozás
telefon: 06 (30) 442-4789

Arany középút ■

Április utolsó hétvégéjén Hódmezővá-
sárhelyen zajlottak az állattenyésztési 
és mezőgazda napok, ám a helybéli Pál 
Tamást mégsem a standok között, hanem 
egy traktor volánja mögött találtuk meg. 

Az ikerkerekes, 8220-as John Deere éppen 
a Lemken Karat 9-es grubberrel dolgozott, 
kukoricavetésre készítette elő a földet. 

„Az 5 hektáros tábla közepe kicsit ingo-
ványos, de most már muszáj rámenni. 
Hiába meliorált a terület, az alagcsövezés 
nem működik benne, ezért nemrég még  
3 hektáron állt rajta a víz” – magyarázta a 
fiatal gazda a nagy sietséget. Szerencsére 
a „combos”, kötött talajon is jól haladt a 
munkával, így volt esély rá, hogy estére 
még a vetéssel is végezzen.

Pál Tamás a szüleivel és egy alkalma-
zottal dolgozik a családi gazdaságban, 
300 hektárnyi földjükön búzát, kukoricát 
és napraforgót termesztenek. Korábban 
sertést is tartottak, de sokévnyi defici-

tes működés után az állattenyésztéssel 
inkább felhagytak. Feladat anélkül is 
akad éppen elég, csúcsidőszakokban 
a hat traktoruk (három John Deere, és 
ugyanennyi, inkább csak kisegítő szolgá-
latot teljesítő MTZ) is kevésnek bizonyul.  
A precíziós gazdálkodásra való fokozatos 
áttérés – amelynek a vendéglátónk elkö-
telezett híve – idővel talán majd enyhít 
a gondokon, a grubberezést azonban jó 
darabig még biztosan „szemre” kell végez-
niük. Sorvezetőjük ugyan van már, de az 
látogatásunkkor a pontosságot jobban 
igénylő vetőgéppel dolgozott valahol  
a közelben.

„A 2010-es belvizes évet követően, 2011 
tavaszán vásároltuk meg a grubbert, azzal 
a céllal, hogy a földeknek egy jó alapmű-
velést tudjunk adni, utána pedig mag-
ágyat készíthessünk a vetésnek” – indo-
kolta meg Pál Tamás, miért döntöttek a  
4 méteres Karat 9-es beszerzése mellett. 
Az egyszerű kivitelű, nyírócsavaros biz-
tosítású kapákkal és ékgyűrűs hengerrel 
felszerelt gépet Ozgyin Balázs, a Trak-

A tarlómegmunkálás hasznos eszköze a Lemken Karat 9-es intenzív grubber, amely a kihullott 
szemeket, a szalmát és a különféle szármaradványokat alaposan bedolgozza a talajba, s így teremt 
ideális viszonyokat a vetéshez. Néhány kísérletező kedvű gazda – köztük riportalanyaink –  
a szántás kiváltására is ezt a viszonylag egyszerű, mégis praktikus munkagépet használja.

tor Trade Kft. képviselője ajánlotta neki.  
A fiatal gazda évről évre egyre többet 
használja az eszközt, s arra törekszik, hogy 
az alkalmazásával áttérhessen a forga-
tás nélküli talajművelésre. Kísérletkép-
pen egy 4 hektáros föld egyik felét idén 
például szántotta, a másik felét viszont 
grubberezte, s nagyon kíváncsi, milyen 
eredményt hoz majd a kétféle eljárás.  
A kukoricatarlót azonban továbbra is kizá-
rólag szántja, mert a nagy szártömeget 
muszáj leforgatnia, hogy az utána követ-
kező napraforgó ne lássa kárát.

A Karat grubber 5-től 30 cm-ig terjedő 
munkamélységben képes dolgozni, de 
Pál Tamás ezúttal (afféle arany középút-
ként) 20 centire állította be, mert az átla-
gosnál kötöttebb talajban a gép képes 
lenne „kipányvázni” a 225 LE-s traktort. 
Tapasztalata szerint a grubber minden 

Pál Tamás (30)
családi gazdálkodó,  
növénytermesztési mérnök,  
Hódmezővásárhely

hobbi: krosszmotorozás
telefon: 06 (70) 204-2880

Lemken Karat 9 intenzív grubber

Sima felszín, alapos átdolgozás
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Németh Levente és Németh László a 
budapesti agglomerációhoz tartozó Üllő 
környékén folytat mezőgazdasági tevé-
kenységet közel 300 hektárnyi földön. A 
testvérek közösen vezetik a nagyszülőktől 
örökölt családi gazdaságot. László agrár-
mérnöki és növényvédő szakmérnöki 
végzettséggel rendelkezik, Levente pedig 
műszaki emberként a gépek szerelmese 
és kiváló ismerője. Rozst, árpát, búzát, 
kukoricát és napraforgót termesztenek, 
állataik viszont nincsenek, ezért egyetlen 
alkalmazottal is jól elboldogulnak. A gép-
parkjuk jól felszerelt, ezért némileg meg-
lepő, hogy a kedvünkért az udvar közepé-
re kiállított Compact-Solitair 9-esen kívül 
nem látni más eszközt, amely a jól ismert 
kék színt viselné.

„Valóban ez az első Lemken-beszerzé-
sünk – erősíti meg Németh Levente. – De 
csak azért, mert a márkát mindig is a 
prémium kategóriába soroltuk, és vala-
miért úgy gondoltuk, hogy ezek a gépek 
számunkra megfizethetetlenek. Amikor 
viszont vetőgépvásárlásra került a sor, a 
forgalmazó Pap-Agro Kft.-vel is felvettük 
a kapcsolatot, és olyan versenyképes árat 
tudtak mondani, hogy szinte rögtön meg 

is állapodtunk velük.” A testvérpár számá-
ra – a gazdaság családi jellegéből adó-
dóan – az volt az elsődleges szempont, 
hogy a beszerzendő gép minél keve-
sebb menetszámmal tudja elvégezni a 
műtrágya- és vetőmag-kijuttatást, hiszen 
a minimális alkalmazotti létszám miatt 
nincs lehetőségük párhuzamosan több 
géppel dolgozni. Az is a prioritások közt 
szerepelt, hogy a fülkéből lehessen szinte 
mindent irányítani, márpedig a Lemken 
Compact-Solitair 9/400 HD típusnál elekt-
romos kapcsolással vagy hidraulikus elő-
feszítéssel mozgatható lényegében az 
összes egység. Egyedül a csoroszlyamély-
séget kell mechanikusan beállítani, de 
az nem nagy fáradság, hiszen egyszeri 
beavatkozást igényel.

A munkaeszköz legfeltűnőbb része 
a 3500 literes osztott tartály, amelynek 
60-40, 40-60, illetve 50-50 százalékban 
változtatható a térfogataránya. „Rozsve-
tésnél nincs tápanyag-kijuttatás, ezért 
csak a magtartályt használjuk, ha viszont 
műtrágyát is szórunk, akkor fele-fele 

Minden gazda számára kiemelt szempontnak számít, hogy a gépe egy menetben lehetőleg 
minél több munkafolyamatot hajtson végre, s ezáltal időt, energiát és pénzt spóroljon meg 
felhasználójának. A Lemken Compact-Solitair 9 vetőgép-kombináció pontosan ilyen, hiszen 
egyszerre végzi el a magágykészítést, a vetést és a tömörítést (esetleg a műtrágyaszórást), ráadásul 
gyorsan és hatékonyan, nagy munkasebesség mellett és tökéletes precizitással.

arányban töltjük bele a vetőmagot, illet-
ve műtrágyát. Az osztás nálunk sohasem 
okozott problémát, a legnagyobb Big Bag 
zsák is kényelmesen belefért” – magyaráz-
ta Németh Levente. A 2012-ben beszer-
zett, 4 méter munkaszélességű eszközzel 
óránként 4 hektárnyi területet is bevet-
nek 10-11 km/h munkasebesség mellett.  
A szükséges vonóerőről egy 175 LE-s Claas 
Ares 826-os traktor gondoskodik, amely a 
helyi (nem túl magas aranykorona érté-
kű, homokosabb talajoknál) elegendő, de 
kötöttebb földeken alighanem az alsó 
határt súrolná. A tartály feltöltőállása 
masszív és praktikus, a teleszkópos rako-
dó vagy daru által beemelt zsák könnyen 
üríthető a széles beöntőnyíláson keresz-
tül.

A Compact-Solitair 9-es lelke a Solitronic 
vezérlőegység. A kalibrációs tálca segítsé-
gével beállított értékek alapján munka 

Németh Levente (36)

családi gazdálkodó, Üllő
család: nős, egy kisfiú és  
egy kislány édesapja
hobbi: korábban a motorozás  
és búvárkodás
telefon: 06 (30) 933-1769

Lemken Compact-Solitair 9 vetőgép-kombináció

Pontos, igényes, de nem kényes
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közben már a komputer határozza meg 
a sebességhez adagolt vetőmag- vagy 
műtrágya-mennyiséget. A fülkében lévő 
kijelző folyamatosan mutatja a pontos 
vetési kilogrammokat, a csoroszlyanyo-
mást, a sebességet, a megművelt terüle-
teket, a nyomjelzők pozícióját, ráadásul a 
vezérlőegység a fordulásnál is segít, hiszen 
egy hidraulikakar-mozdulatra kiemeli a 
talajművelő egységet, a vetőegységet és 
a nyomjelzőket. A gép talajművelő része 
egy Heliodor rövidtárcsa, amely nem 
nagy (5-8 cm-es) mélységben dolgozik, 
de ez éppen elegendő arra, hogy a talaj-
felszínt kicsit átforgassa, lazábbá tegye és 
eltüntesse az esetleges gyomokat. Mivel 
minden műtrágyacsoroszlya két vetőcso-
roszlya közt helyezkedik el, optimálisan 
juttatja le a tápanyagot a gyökérzónába, 
mégpedig grammra pontosan a beállított 
értéket. Németh Levente szerint rendkí-
vül hasznos kiegészítő a csoroszlyákon 
lévő keményfém sárkaparó, amely a kissé 
nedvesebb földeken is megelőzi az eltö-
mődést. „A gumikerekes tömörítő henger 
szokatlanul nagy méretű, de a vásárlás-
nál döntő szempontnak számított, hogy  
a homokos talajokon is biztos legyen az 
átfordulás” – emel ki egy további előnyös 
megoldást a fiatal gazda. A több lépcső-
ben változtatható, hidraulikanyomással 
előfeszített, kettős tárcsás vetőcsorosz-
lyák egymástól független kitérésre is 
képesek, s a mélységhatároló kerekekkel 
együttműködve optimális talajfelszínt 
hagynak maguk után. Lényegében egy 
kis vetőárok jön létre, amely a csapadékot 
pontosan a mag köré vezeti, így teremt 
számára ideális viszonyokat.

A székesfehérvári Aranybulla Mező-
gazdasági Zrt. 2300 hektár szántóterü-
leten gazdálkodik. A 125 alkalmazottat 
foglalkoztató cég elsősorban klasszikus 
növénytermesztést végez (búza, kukori-
ca, napraforgó), bár az utóbbi öt évben 
borsóval, szójával és sörárpával is foglal-
koznak, amelyek kissé széthúzzák a vetési 
és betakarítási időt. Van lucernájuk is a 
250 fejős marhájuk és azok szaporulata 
ellátására, s az állattenyésztési vonalon 
belül még az árutojás-termelés is komoly 
bevételi forrást jelent a 150 000 betelepí-
tett baromfi révén. Mindezt Szabó Gábor 
növénytermesztési ágazatvezetőtől tud-
tuk meg, miközben az egyik üres magtár 
felé haladtunk, hogy megszemléljük az 
ideiglenesen ott elhelyezett Compact-
Solitair 9/600 K H vetőgép-kombináci-

ót. Az eszközt 2014. március-április táján 
vásárolták a StAnd-Agro Kft.-től (Stéger 
Andor közreműködésével), és általában 
egy 280 LE-s Fendt 926-os traktor húzza, 
ha éppen nem a megérdemelt pihenőjét 
tölti. A fehérváriak egyébként jól isme-
rik a Lemken márkát, hiszen korábban 
grubbert és kompaktort is beszereztek 

tőlük, valamint a jelenlegi vetőgép előd-
jét, egy 6 méteres Solitair 9-est. Mivel az 
új eszköz nagyon hasonló kialakításában 
a régihez, a kezelő hamar megbarátkozott 
vele. 12 km/h-s munkasebesség mellett, a 
három Big Baget is „benyelő” 4500 literes 
tartály révén akár 40-50 hektár is bevet-
hető vele egy műszaknap alatt – termé-
szetesen megfelelő kiszolgálással.

A talajelmunkálást végző, külön csap-
ágyazott csipkéstárcsasornak a helyi 
középkötött talajok nem jelentenek nagy 

kihívást. A termetes gumikerekes tömö-
rítő hengernek viszont itt is jó hasznát 
veszik, bár tavaly ősszel (amikor volt csa-
padék bőven) a lazító annyira felpuhította 
az egyik tábla talaját, hogy azon már az 
óriási kerekek sem forogtak el. Egyébként 
a gép sík felületet hagy maga után, a cso-
roszlyák szépen lerakják a magot, egyen-
letes kelést biztosítva számukra. A mély-
séghatároló és tömörítő gumikerekek is 
jól működnek, mert lerúgják az esetle-
gesen rájuk ragadt földet, nem viszik 
magukkal. A leghátulra szerelt borona 
pedig nemcsak elegyengeti a felszínt, de 
kicsit borzasabbra is hagyja, ezáltal a cse-
repesedés sem jellemző, eső után sem 
tömörödik a talaj. 

A vontatott, hidraulikusan csukható 
eszköz igen praktikus ezen a vidéken, 
hiszen az Aranybulla Zrt. szabdalt terü-
leteken gazdálkodik, a két legtávolab-
bi földjük 20 km-re van egymástól. A 
Compact-Solitair 9-es további előnye a 
korábbinál nagyobb átmérőjű talajkerék, 
amely jeladóként segíti a vetés művele-
tét. Önsúlyánál fogva a kiemelést köve-
tően azonnal megáll, így az adagoló sem 
működik tovább. Némi problémát jelent 
viszont, hogy a csőben lévő magot még 
kiadagolja a gép, ezért a kezelő ügyessé-
gén is múlik, mennyire lesz egyenletes az 
állomány a fordulókban. A tartályból szin-
te az utolsó kilóig ki lehet vetni a magot, 
az ürülést egy szenzor pontosan jelzi. A 
gép minimális karbantartást, gyakorlati-
lag csak napi zsírzást igényel, így aki ebbe 
ruház be, az tudhatja, hogy rendkívül 
igényes, de egyáltalán nem kényes esz-
közhöz jut általa.

Szabó Gábor (55)

növénytermesztési ágazatvezető
Aranybulla Mezőgazdasági Zrt.,  
Székesfehérvár
család: két fiú édesapja
hobbi: szőlészkedés és borászkodás
telefon: 06 (30) 396-8863



hogy menjek gyorsan, mert ilyet még biz-
tosan nem láttam. Kellemes meglepetést 
okozott, pedig elég vizes volt a talaj. A 
tárcsa rögtön beragadt, ám ennél még a 
rögtörőn sem látszott meg a sár, azonnal 
kidobálta magából.”

A grubber munkamélysége 5–25 cm 
között szinte fokozatmentesen állítható. 
A három métert egyenletesen és teljesen 
megműveli, nem hagy ki, nem csíkol, és 
egyszerű a beállítása is: hátul beállítjuk a 
rögtörőknél a csapolással, utána pedig a 
traktor hidraulikájával vonalba helyezzük, 
s végül az erőhelyzet-szabályzóval tartat-
juk a munkamélységet. Pljesovszky Mihály 
demós gépként vásárolta a Kristallt, ezért 
egy teljes kapagarnitúrát is kapott hozzá 
ajándékba, amelyet viszont még nem 
kellett felhasználnia. Egyszer tavasszal is 
tudott az eszközzel dolgozni, pedig akkor 
a kombinátort is csak húzta a traktor a föld 
tetején. A grubber viszont jól elmunkálta 
a földet: feltörte a szántást, amelyet hagy-
tak pirulni, majd jött egy eső, és eső után 
a kombinátorral már gyönyörű lett a talaj, 
38 mázsás napraforgót termett abban 
az esztendőben. A Kristall tehát sokkal 
univerzálisabb munkagép, mint az elején 
számítottak rá, bár a szárat nem szereti. 
Napraforgóban különösen érzékeny, úgy 
szedi össze a maradványokat, mint egy 
gereblye, ha előtte csak tárcsáznak, s nem 
szárzúzóznak. 

Egyébként bármilyen talajból sík felüle-
tet tud képezni, főként azért, mert mind a 
hét kapája önállóan mozog, és nincs tár-
csasor, ami kitartson. A nyírócsavarokból 
a kardosiak még egyetlen darabot sem 

cseréltek, és a karbantartásra sem kellett 
sok időt fordítaniuk. Hosszabb állásnál 
lemossák, lefújják zsírspray-vel, majd zárt, 
fedett színben tárolják.

Tökéletes talajzárás ■

Második riportalanyunk, Harmadás Lajos 
a Somogy megyei Iharosberényben gaz-
dálkodik. A települést a magyar szelíd-
gesztenye őshazájának tartják, vendéglá-
tónk azonban inkább méhészkedéssel és 
szőlészkedéssel múlatja az időt, ha éppen 
nincs mit tennie a 86 hektárnyi saját, illet-
ve a felesége szüleinek tulajdonát képező 
34 hektárnyi földön. Kukoricát, naprafor-
gót, repcét és búzát termeszt, s hogy a 
zöldítésnek is eleget tegyen, olajretket és 
fehér mustárt vetett a gabonatarlóba. Bár 
idén nyáron arrafelé is nagyon meleg volt, 
az utolsó pillanatban mindig jött egy kis 

„életmentő” eső, így a családi gazdálkodó 
most is jó termésnek örülhetett, talán 
csak a kukorica lett valamivel gyengébb 
a vártnál. A diófa alatt álló (és fedett hely 
híján télen is ott tárolt) LemkenKristall 
9/400K grubbert 2014 júniusában vásá-
rolta az Agro-Alfa Kft. munkatársán, 
Virágh Csabán keresztül, aki régi ismerő-
se. Mindenképpen szüksége volt ugyanis 
egy tarlóművelő eszközre, amelyet aratás 
után használhat, de idén áprilisban még 
a vetés-előkészítést is ezzel végezte. A 
robusztus, nehéz szerkezettel a 160 LE-s 
John Deere 6920-as erőgépe kicsit meg-
szenved, de 15 cm mélységig gond nélkül 
tudja húzni. Inke község (vagyis kelet) 
felé legfőképpen homokos talajok talál-

hatók, Pogányszentpéter és Iharos (azaz 
észak és dél) irányában viszont nagyon 
kötött, erős agyagtalajok, ahol az egy 
menetben történő magágykészítéshez 
viszont legalább 200 LE szükséges, ami az 
iharosberényi gazdának egyelőre nem áll 
rendelkezésére. 

A szárnyas késes kapákat Harmadás 
Lajos is hasznosnak tartja, hiszen plusz 
egy munkaművelet elvégzésére képesek, 
bár azt ő is megemlítette, hogy nagy 
mennyiségű szalma – például 8-9 tonnás 
Mulan – után, illetve kissé nedves talajon 
a gép eléri teljesítőképessége határait. 
A második műveletnél azonban mindig 
tökéletes munkát végez. A somogyi 
gazda számára meglepő volt, hogy még 
a mögöttünk hagyott száraz tavaszon is 
tökéletes magágyat csinált. Ebben fon-
tos szerep hárult a nagyméretű (60 cm 
átmérőjű), tisztítókésekkel ellátott ékgyű-
rűs hengerre, amely nem hagyott hantot 
maga után, de az aratást követően is olyan 
tökéletesen lezárta a nedves talajt, hogy a 
negyedik-ötödik napon megjelent benne 
a gabona-árvakelés. A gép mélységbeállí-
tása egyébként roppant egyszerű. Amikor 
bele kell húzni a talajba, a hidraulikát 
kissé meg kell emelni, s ekkor a csapo-
kat ki lehet húzni. A kívánt értéket egy 
lyuksorral lehet beállítani: ahogy emeljük 
fölfelé a hengert, úgy növeljük a mély-
séget. Az eszköz fogyasztása Harmadás 
Lajos tapasztalatai szerint kiváló, hiszen  
6 cm-en dolgozva mindössze 7 litert, 
12-14 cm-en húzva pedig 8,5-9 litert igé-
nyelt hektáronként.

Harmadás Lajos (54)

általános agrármérnök,  
családi vállalkozó, Iharosberény

egy fiú és két lány édesapja
hobbi: méhészkedés, szőlészkedés
telefon: 06 (30) 44-69-537

A családjával Szarvason élő, de a szom-
szédos Kardoson gazdálkodó Pljesovszky 
Mihály kissé nyugtalankodva fogadott 
bennünket a szeptember második heté-
ben tett látogatásunk során. Az égen már 
reggel esőfelhők gyülekeztek, amelyek 
bizonytalanná tették az aznapi munkákat. 
Pedig a Békés megyei fiatalember nem-
csak a maga 120 hektárjának rendben 
tartásáért felel, de bérmunkát is vállal a 
környékbeliek számára. A saját tábláin 

repcét, kukoricát, napraforgót és búzát 
termeszt, s bár az aszály ezt a vidéket is 
sújtotta, idén szinte rekordközeli termést 
takaríthattak be – a kukorica kivételével, 
ennek ugyanis ottjártunkkor még nem 
kezdődött el a vágása. 

Vetőágy, nagy tempóval ■

„A földek általában kötöttek-középkötöt-
tek, de némelyik megfogja a gépet, a 
mezőtúri határban korábban még kapám 
is tört” – meséli vendéglátónk, aki három 
New Holland traktorát felváltva hajt-
ja egyetlen alkalmazottjával. A Kristall 
9/300-as grubber elé a 225 LE-s legna-
gyobbat szokták befogni, a háromméte-
res munkaszélesség ugyanis becsapós: 
talán keskenynek, rövidnek tűnhet, de ha 
rosszabb minőségű talajon próbálnak 25 
cm mélyre lemenni vele, oda azért kell 
az erő. 

„Akkor végez szép munkát, ha meg-
van a sebessége. Ha csak nyolc-kilenc  
km/órával húzzuk, akkor a behúzó tár-
csák hoz kevés földet visz a gép, és az 
eszköz csíkozni kezd” – magyarázza 
Pljesovszky Mihály. Ők elsősorban vető-
ágyat készítenek a grubberrel, s közben 
15 km/órás tempóval haladnak. A TriMix 
szárnyas késes kapák felfelé kunkorodó 
szárnyai olyankor a teljes földmennyisé-
get megmozgatják: nemcsak elengedik 
a szárny mellett vagy megemelik, hanem 

alaposan át is forgatják, szinte a váz fölé 
dobják.

A békési fiatalember a Lemkentől 
egy négyfejes, réselt kormánylemezes 
EurOpal 8-as ekét vásárolt először, amely 
remek választásnak bizonyult, hiszen a 
jól felszerelt eszközzel éves szinten több 
száz hektárt szántanak 2011 óta, s még 
kopóalkatrészt sem kellett cserélni rajta. 

„Szóba sem jöhetett más, mindig ilyenre 
vágytam – meséli Pljesovszky Mihály. – Bár 
nem ez volt a legolcsóbb a piacon, ráadá-
sul a legfelszereltebb változatot vettem, 
a könnyű húzása és szép munkája rög-
tön megfogott.” Az eke kapcsán ismerke-
dett meg Hajdú Tamással, a KC-Békés Kft. 
értékesítőjével, aki szinte véletlenszerűen 
ajánlotta figyelmébe a Kristall grubbert 
2012-ben. „Abban az évben egyszerűen 
nem bírtunk megfelelő vetőágyat készí-
teni – mondja házigazdánk. – Pedig volt 
többféle tárcsánk, mögéjük hengert is 
akasztottunk, de mindegyik ragadt. Ekkor 
kaptuk meg Tamástól a Kristallt, amely 
olyan jól bevált, hogy abban az évben 
600 hektárt műveltünk meg vele. Pedig 
úgy vettük meg, hogy előzetesen nem lát-
tuk, nem tudtunk róla semmit, de bíztunk 
a márkában. A kollégámnak, aki elsőként 
dolgozott vele, nem sok bizodalma volt 
hozzá, kicsinek tartotta. El nem tudta 
képzelni, hogyan fognak ezek a kapák 
napraforgóföldön jó talajt csinálni. Aztán 
elkezdte húzni, majd rögtön fel is hívott, 

Pljesovszky Mihály (30)

családi gazdálkodó, Kardos
két kislány édesapja

hobbi: mezőgazdaság
telefon: 06 (20) 37-08-142

Lemken Kristall kompakt grubber

Nagy sebesség, teljes átforgatás

A Lemken Kristall kompakt grubbert elsősorban 
tarlómegmunkálásra találták ki, ám ideális talajviszonyok mellett 
akár egy kombinátor feladatát is el tudja látni, vagyis kiváló 
magágyat képes készíteni. Célszerű többlépcsős művelésben,  
a munkamélységet fokozatosan növelve alkalmazni, s ebben  
az esetben a szakszerűséget kiváló teljesítménnyel hálálja meg: 
nincs olyan föld, amely megállíthatná.
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Kevesebb munkaművelettel ■

A Bőnyi Mezőgazdasági és Szolgáltató 
Kft. 1500 hektáron gazdálkodik, kukoricát, 
búzát, zöldborsót, burgonyát termeszt. 
Első Horsch Pronto 6 DC vetőgépüket 
hat éven át használták. Mivel beváltotta 
a hozzá fűzött reményeket, elégedettek 
voltak a tudásával, három évvel ezelőtt 
vásároltak egy másik, ugyanilyen típu-
sú eszközt, amelyet Mészáros Péterrel, a 
Bőnyi Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. 
termelésirányítójával tekintettük meg 
munka közben. Ottjártunkkor, 2014. 

masszív felépítésű, kiszolgálása, haszná-
lata egyszerű. A közúti közlekedés sem 
komplikált vele, hiszen a vetőgépet nem 
kell szétszerelni, összecsukva csupán 
három méter a szélessége. A Pronto-elv 
lényege az aprítás, egyengetés, visszatö-
mörítés, vetés és lezárás. Ez teszi lehető-
vé a precíz munkát, bármilyen feltételek 
mellett. A gazdák a Pronto DC-vel időt 
és pénzt nyernek, mert az egyenletes 
kelés kiváló alapot teremt az optimális 
hozamhoz. A Horsch vetőgép teljes felü-
letű egyengetést végez, és gondoskodik 
a csoroszlyák előtti sávos visszatömörítés 
egységes előkészítéséről. A dupla tárcsás 
csoroszlyák a beépített lengéscsillapítás-
sal maximum 80 kg-os csoroszlyanyomás-
sal juttatják a magot a vetőágyásba. A 
mélységben egy nyomógörgő vezeti a 
csoroszlyát, lezárja a vetőbarázdát és opti-
mális talajnyomást biztosít. A Pronto 6 
DC 3500 literes magtartállyal rendelkezik, 
ami csökkenti a feltöltési és szállítási időt, 
ezáltal tovább növeli az eredményessé-
get. A vetőgép a legjobb munkaminő-
séget 12–15 kilométer/órás sebességnél 
éri el. A rövidtárcsa a szármaradványt 
aprítja és a talajba keveri úgy, hogy az 
apró morzsás talaj a vetési síkban marad. 
A gumibakozású tárcsás rendszer a talaj-
egyenlőtlenségeket pontosan lemásolja, 
az esetleges köveket kikerüli. A műve-
lőeszköz mélységállítása hidraulikus, ezt 
menet közben, fokozatmentesen lehet 
igazítani.

A Pronto DC-k szériakivitelben traktor-
kerék-mintázatú gumiabroncsos henger-
rel vannak felszerelve, amelyek a talajt 
minden vetőcsoroszlya előtt sávosan 
hengerlik le. A nagy rögöket széttörik, 
ezáltal megszűnik a talajegyenlőtlenség. 
A gumikerekes henger sárkaparó nélkül 
készül, de a kerekek között tisztítókarokat 

október végén sűrű ködbe burkolózott a 
bőnyi határ. A középkötött vályogtalaj lát-
hatóan igen vizes volt, a tábla szélét több 
helyütt vízfoltok tarkították. A látóhatár jó, 
ha száz méterig terjedt. Mivel a tábla nagy, 
eleinte csak a traktor zúgását hallottuk, 
majd a mögötte húzott, robusztus, nagy 
teljesítményű munkagép is felbukkant a 
ködből. 

találunk, hogy ne szorulhassanak közéjük 
még kövek sem, így nem tehetnek kárt a 
berendezésben. A gumikerekes henger a 
művelőszekció és a vetősín között helyez-
kedik el, s járószerkezetként is funkcio-
nál, szűk fordulósugarat biztosít. A gyártó 
laza talajon, illetve szántás után a mellső 
henger használatát is ajánlja, amely támo-
gatja a visszatömörítést és aprítást, így 
a rövidtárcsa igen sekélyen is dolgozhat, 
és kevesebb vonóerőt igényel. A Horsch 
keverőtengely nélküli adagolóját villany-
motor hajtja. Különböző vetési mennyisé-
gekhez különböző rotorok állnak rendel-
kezésre, s ezeket néhány pillanat alatt ki 
lehet cserélni. Az építési mód és a finom 
érzékelés teszi lehetővé a pontos és gyors 
reakcióképességű adagolást, illetve a 
vetőmag kíméletes kezelését.

Imponáló munkasebesség ■

A Bőnytől néhány kilométerre lévő Ácson 
tavaly és idén is felkerestük a Vitáris és 
Társai Kft.-t. A cég Horsch Pronto 4 DC 
vetőgépet használ, vagyis az eszköz 
négy méter munkaszélességű változatát. 
A Vitáris és Társai Kft.-t 1992-ben alapí-
tották családi vállalkozásként. Növény-

termesztéssel foglalkoznak, 510 hektá-
ron termesztenek napraforgót, kuko-
ricát, kalászosokat. 2014-ben kísérleti 
jelleggel nyolc hektáron facéliát, vagyis 
mézontófüvet is vetettek. „Ezt a növényt 
nyugaton zöldtrágyának használják, mi 
vetőmagnak termesztjük” – tudtuk meg 
Varga Szabolcstól, a cég munkatársától, 
aki elmondta, tavaly viszonylag jó évet 
zártak. Míg az ország egyes területein 
extrém mennyiségű csapadék nehezítet-
te a termelést, Ácsot javarészt elkerülték a 
nagy esők, 2014-ben megfelelőek voltak 
a termelési körülmények. 

2015-ben a zöldítés következménye-
ként bíborherével gazdagodott a palet-
tájuk, ám a nagy aszályt minden növény 
megsínylette. A kukoricánál megindult 
ugyan a szemesedés, de nem teltek ki a 
szemek, míg napraforgóból – amelynek 
betakarítása épp a beszélgetésünk idején, 
szeptember első felében kezdődött – idén 
nem számítottak 3-3,5 tonnára, legfeljebb 
csak 2-2,5 tonnára hektáronként. 

„A hat méter munkaszélességű Horsch 
Pronto 6 DC vetőgépet gabona és borsó 
vetésére használjuk. Most éppen az őszi 
búza vetése zajlik, kevesebb munkaműve-
lettel kerül a mag a földbe. Az elmunkált 
talajon az eszköz egy menetben végzi el 
a magágykészítést és a vetést. Ezzel időt 
és pénzt spórolunk meg, hiszen kisebb 
a gázolaj-felhasználásunk” – mondta 
Mészáros Péter, hozzátéve, hogy a Horsch  
Pronto 6 DC géppel jó minőségű vetés 
készíthető. A berendezés üzembiztos, 

A Horsch a talajművelés és vetéstechnika terén az egyik vezető gyártócég. Munkagépeik 
kifejlesztésének alappillére „a gyakorlatból a gyakorlatnak” elv. A gépek minőségükkel, 
robusztusságukkal, hosszú élettartamukkal szolgálják a gazdálkodók igényeit.  
Győr-Moson-Sopron megyében, Bőnyön és Ácson jártunk, ahol a felhasználók mondták el 
saját tapasztalataikat a Horsch vetőgépekről.

Horsch Pronto DC vetőgép

Beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket

Névjegy

Varga Szabolcs

gépkezelő

Vitáris és Társai Kft., Ács
telefon: 06 (34) 386-018

Mészáros Péter
termelésirányító

Bőnyi Mezőgazdasági
és Szolgáltató Kft., Bőny
telefon: 06 (96) 351-122
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Elektronika  IsoMatch Tellus
Teljesen ISOBUS-kompatibilis.
Elektronikus poz cionáló rendszer bizto-
sítja a tárcsa és a csoroszlyamélység 
vezérlését. 

megkönnyíti a munkát.
Opcionálisan rendelkezésre áll a 
GEOcontrol funkció, mely GPS 
vezérléssel biztosítja a magadagoló 
egység ki- és bekapcsolását.

Adagolóegység
Két elektromos hajtású, ISOBUS- 
kompatibilis magadagoló egység.

kijuttatásához mindösszesen 4 cellás 
kerék szükséges, mely része az 
alapfelszereltségnek. A kijuttatható 
magmennyiség 2-400  kg/ha.
A cseréhez nem szükséges szerszám, 

leforgatásindító gombbal 

Kverneland Accord u-drill – 
       

          

          

és szétzúzza a nagyobb hantokat, 

elem optimális mélységtartását. 

gombnyomásra, ha nincs rá szükség.

tárcsa szekció a már jól ismert Kverneland 

a gép teljes munkaszélességében. Az új 

tárcsaszekció mélysége fokozatmentesen 
állítható a traktorkabinból.

és tömörítés

410 mm-es  acéltárcsáinak keskeny, 

hatolást biztosít és eközben csak 

nyomás szükséges a csoroszlya 

Magtakaró borona használata zárja a 
vetést. Az S vagy az egyenes magtakaró 

fokozatmentesen, szöge három 

sérülés elkerülése érdekében a borona 
rugó ellenében képes visszahajolni.

vetésmélységtartás, az optimális talaj-
magkapcsolat  valamint a kapilláris 

Az eredmény: egyenletes vetésmélység 
   .si ttellem géssebesaknum ygan

csoroszlyanyomás a traktorkabinból 
központilag fokozatmentesen állítható.

A biztos vetésmélységtartás és a 
visszazárt talaj biztosítja a kapilláris 
hatást, mely a tökéletes vízellátás és 
kelés alapfeltétele.
 

ö
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Terradisc MulTiline – ViTaseM 
rövidtárcsa–mechanikus vetőgép 
kombináció

Műszaki adaTok
Terradisc röVidTárcsa
Munkaszélesség: 300 és 400 cm
Tárcsák száma: 24 és 32 db
Tömeg (hengerrel): 2830 és 3555 kg
Teljesítmény-kategória: 95–190 LE

ViTaseM Mechanikus VeTőgép
Munkaszélesség: 300 és 400 cm
Tartálytérfogat: 600/1000 és   
 850/1400 l
Tömeg: 503–1190 kg

A függesztőbak dőlése két állásban 
lehetséges, ezáltal minden traktorhoz 
megfelelően illeszthető.

A nagyméretű kerék veszi át a vető-
tengely hajtását és csökkenti a gép 
talajnyomását. A keréktisztító széria-
kivitel.

A vetőmagtartály fedéllemeze nem hegesz-
tett, hanem a tartó és a merevítés ragasztva 
van, így nem látható hegesztési varrat.  
A magtartály fala olyan kialakítású, hogy 
minden szem a keverőtengely nélkül is a 
vetőegységhez jut.

A széles felfogatás az 58 cm átmérő-
jű csipkés tárcsákat mindig pozíci-
óban tartja. Az oldalsó elmozdulás 
lehetetlen. A négy felhelyezett 
gumielem túlterhelés-biztosításként 
működik kő esetén.

Széles 
fellépőjárda  
opcióként.

A vetőmagtartály töltöttségi szintjelző szériatartozék.

Az elmunkáló henger végzi a 
tárcsás borona mélységhatá-
rolását. A munkamélység az 
5 mm vastag ütközőkkel sza-
bályozható. A hengert munka 
közben egy hidraulikus retesz 
rögzíti, így a tömeg a tárcsákra 
terhelődik.

A verőkar 14 mm vastag rugó-
acél ujjai az elmunkáló alá 
vezetik a földet, szétmorzsolják 
a felverődő talaj-szalma keve-
réket, és egyenletesen eldol-
gozzák azt.

A vetőkerék minden vetőmagfajtára alkalmas. 
A vetőmagvezetés közvetlenül a bevezető töl-
csérhez, alul történik. A két, egybeépített ada-
golóegység egy vetőházban van kombinálva. 
A vetőkerék egy vetőtengelyre van csapágyaz-
va. Előnye, hogy nem kell külön állítani a vető-
kereket a normál és az apró magvaknál.

Minden csoroszlya 
az egyenletes vetés-
mélység miatt vissza-
tömörítő kerékkel van 
vezetve. Ezek átmérője 
330 mm.

Új, átgondolt csoroszlyarendszer. 
A csoroszlyatávolság  
250 mm, így a nagy átáramlás és 
a zavartalan anyagátfolyás jelen-
tős mennyiségű szármaradvány 
esetén is biztosított. A vetés-
mélység nyomógörgők nélkül, a 
csoroszlyanyomás által vezérelt.

A Compass kezelőpult megköny-
nyíti a vetőgép kezelését: auto-
matikus művelőnyom-kapcsolás, 
sebességkijelző, rész- és 
összhektár számláló, opcióként 
kiegészítő adagolótengely, töl-
töttségi szintjelző és elektromos 
vetésmennyiség-állítás.

Mindkét tárcsasor egymáshoz képest ideális 
szögben van beállítva. A speciális kétsoros 
ferdehatásvonalú golyóscsapágy hosszú 
élettartamú, tartós, az ütésállósága kiváló.
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Vibro Master 4000
vontatott nehéz magágykészítő kombinátor

2015 őszétől elérhetővé válik a Kongskilde márka  
új magágykészítő gépe, a Vibro Master 3000 széria  
továbbfejlesztett változata, a Vibro Master 4000.  
Az új kombinátor erősebb, robusztusabb  
vázszerkezettel, nagyobb méretben is  
megvásárolható, mint az elődje.

Fontosabb termékjellemzők 

•  Modellek: Vibro Master 4060/4070/4080/4090
•  6,0/7,0/8,0/9,0 méteres munkaszélesség
•  3,4 méteres szállítási szélesség
•  4 szett hidraulikusan állítható tandemkerék 
•  Hidraulikus mélységállítás a traktorból
•  250/65–14.5 gumik
•  Super S kapák 4 év garanciával
•  Hidraulikusan állítható Flex Board simító
•  Kitámasztóláb
•  79/91/105/117 db kapa (7 sorban elhelyezve)
•  Tömeg: 2700/3100/3500/4000 kg

kiegészítő Felszereltség

•  Válaszható felfüggesztési mód 
•  Választható hátsó elmunkálókombinációk  

(rugós simító, 12mm Max Flow boronafog,  
ø320 mm C-roller) 

•  Világítás
•  Nyomlazító
•  Nagyobb méretű kerék, 300/65-14.5  

a 8,0 és 9,0 méteres változathoz

A gép váza nagy szilárdságú, 
hőkezelt acélból készül. A korszerű 
porfestési eljárás hosszú távú 
védelmet biztosít a fémnek.

A középen elhelyezett, 
hidraulikusan állítható 
tandemkerekek 
abroncsai a nedves 
szántóföldön is jobban 
tapadnak, a súlyt 
nagyobb felületen 
oszlatják el, így nem 
nyomják össze a talajt.

A vonószerkezetnél igény szerint 
választható 40, illetve 50 mm-es 
vonószem vagy Scharmüller 
gömb (K80 mm).

A kombinátor különböző hátsó 
elmunkálókkal szerelhető fel:  
rugós simítóval, hosszú ujjas  
pálcás boronával (12 mm-es  
Max Flow boronafoggal),  
illetve 320 mm-es C hengerrel.  
A masszív C henger kiváló porhanyítást 
és visszatömörítést biztosít.

A 45 mm széles és 8 mm vastag, rugós Super S kapák akár  
12 km/órás munkasebességnél is kiválóan dolgoznak. A vibráló mozgás 
következtében menetirányban és oldalirányban is könnyen kitérnek.  
A mélységet viszont precízen tartják, amit a felerősítési pont  
és a kapahegy egy vonalba esése garantál.

A hidraulikus munkamélység-
állítás a traktorfülkéből 
irányítható, stabilan rögzíthető, 
s a beállított érték egy skálán 
leolvasható.

A szállítási szélesség 3,4 méter, 
a szállítási magasság pedig 
2,9/3,4/3,6/4 méter.

A részletekről érdeklődjön a forgalmazónál: HANKI-KER Kft., 6900 Makó, Aradi u. 135. 
Tel: 62/211–718, 62/219–254; fax: 62/510-640; e-mail: info@hanki-ker.hu; honlap: www.hanki-ker.hu
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FraDisc V tárcsás borona és FraRoll henger kombináció

Gyártó: Framest Kft.  Forgalmazó: AXIÁL Kft.

Fradisc V tárcsás borona
Modellek: 5000/6000/7000
Vonóerő-igény: 200–400 LE
Egy tárcsalapra eső  
           fajlagos tömeg: 135 kg
Tárcsalap-átmérő: 710 mm
Művelési mélység: 170–200 mm
Tárcsalapok száma: 42/3, 46/3, 58/3 db
Tárcsalapok osztása: 250 mm

FraRoll hengerek
Munkaszélesség: 5600/6500/7400/8000 mm
Szállítási szélesség: 3000/3000/4650 mm
Hengerváltozatok:
 Cambridge hengerek (Ø 450 mm)
 Crosskill hengerek sárkaparóval (Ø 440 mm)
 MT mélytömörítő henger (Ø 510 mm)
 VT víztakarékos gumihenger (Ø 630 mm)

A mellső tárcsasorok  
szöge hidraulikusan,  
a hátsóé orsóval állítható.

Erős vázszerkezet,  
biztos csapágyazás.  
A váz 200×200×10 mm-es, 
melegen hengerelt  
zártszelvényből készült.

A kiemelő-szállító szerkezet  
a gép közepén helyezkedik el.

A hidraulikusan állítható, egyedileg 
rugózott simító opcióként választható.

A Cambridge henger rögtörővel  
vagy anélkül is választható.

További hengertípusok:

A 470 mm átmérőjű, törőcsillaggal 
ellátott nehéz Crosskill gyűrűk a száraz 
talajon agresszív törőmunkát  
végeznek, illetve kiválóan tömörítik  
a szármaradványokat.

Vonószembe csatlakozó, hidrauli-
kusan állítható magasságú  

vonórúd, amely a hosszirányú 
vízszint beállítására szolgál.  

A vonórúd nem a középvázat, 
hanem az első tárcsasort húzza.

Az 510 mm átmérőjű MT 
mélynyomóhenger a megművelt réteg 
teljes áttömörítésére, apróbarázdás 
félkész felszín kialakítására alkalmas.

A henger 3 tagból áll. A szárnyakat 
mozgató munkahengerek egy 
hidraulikus teherátviteli rendszer-
rel vannak összekapcsolva.  
Ez biztosítja, hogy a középváz,  
a járószerkezet és a vonórúd 
tömege ne csak a középső  
hengersort, de a szárnyakat is 
egyenletesen terhelje,  
s így valósuljon meg a szükséges 
talajkövetés.

A 630 mm átmérőjű VT víztakarékos 
gumihenger száraz időben  
rögrendezéshez, teljes tömörítéshez  
ajánlott, nedves időben pedig 
beragadásmentes munkához.

Az egyszerű mélységhatároló 
rendszer lehetővé teszi, hogy 
sekély munkamélység mellett, 
nagy szögállásnál is maximális 
keverést érjünk el.

Stabilan rögzített szárnyak  
a teljes szélességben  

végzett egyenletes  
munkához.

Két helyen csapágyazott tárcsasorok, 
6×710 mm-es lapokkal szerelve.  
A tárcsatengely 45 mm-es húzott  
köracél.

135 kg tárcsalapra eső tömeg  
a jó penetrációhoz. A tárcsalapok  
gömbsüveg kialakítása révén  
az optimálisnál kisebb  
munkasebességnél is megfelelő  
a bekeverő, aprító, behúzó,  
penetrációs hatás.

Műszaki adatok
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  Műszaki adatok

5 vasú eke 6 vasú eke

Cayron 200 Cayron 200 V Cayron 200 Cayron 200 V
Fogásszélesség állítása fokozatos hidraulikus fokozatos hidraulikus
Fogásszélesség eketestenként (cm) 40, 45, 50 30–55 40, 45, 50 30–55
Munkasebesség (km/h) 4–9
Szállítási sebesség (km/h) 25
Gerendely-magasság (cm) 83
Hosszirányú eketest-távolság (cm) 100
Traktorteljesítmény (LE) 240
Szállítási hosszúság (m) 5,70 6,70
Szállítási szélesség kombinált kerékkel (m) 1,95

A 100 cm-es eketesttávolság és a 
83 cm-es gerendelymagasság kivá-
ló áramlást biztosít.

A tartóbak rugózott alsó 
függesztőrúddal van felsze-
relve, amely kiválóan csilla-
pít, így a traktor emelőszer-
kezetének igénybevétele 
egyértelműen csökken.

A Cayron 200 és Cayron 200 V típu-
sok kétoldali nyírócsapos biztosítás-
sal vannak felszerelve.

Az ekevas úgy van kialakítva, hogy 
az orrbetét befedje. Az illesztési hely 
védett az ekevas csúcsán, így a zava-
ró anyagok (pl. bálazsinegek) nem 
tudnak megakadni benne.

AMAZONEN-WERKE KFT.

4031, Debrecen Balmazújvárosi út 14.
Tel: 52/475-555 · Fax: 52/458-888
Kovács Tamás: központi értékesítés  
 30/331-5631
Romsits László: Északnyugat-Magyarország 
 30/544-4478
Szánti Pintér Nándor: Délnyugat-Magyaror-
szág  30/830-2435
Oravecz István: Duna-Tisza köze  
 30/637-3306
Jónás Zsolt: Tiszántúl  30/643-6134

130 mm átmérőjű, erős fordítótengely, nagy teherbírású kúpgörgős 
csapágyakkal.  A fordítási folyamat közben nincs mozgás az eketestek 
csapágyazásánál.

Cayron 200 függesztett 
váltvaforgató eke

A Cayron 200 függesztett váltvaforgató ekénél az eketes-
tenkénti fogásszélesség három fokozatban (40/45/50 cm-re) 
állítható be.

A Cayron 200 V típus szériafelszereltségként hidraulikus 
fogásszélesség-állítással rendelkezik. Az eketestenkénti fo -
gásszélesség fokozatmentesen állítható 30 és 55 cm között. 
Az első eketest fogásszélességének beállítása a Cayron  
200 V típusnál szériafelszereltségként hidraulikusan törté-
nik.

Robusztus, 200×120×8,8 mm méretű zártszelvény gerendely az 
egyenletes munkamélység tartása érdekében.

Az ekegyártás visszatért Lipcsébe ■

Christian Rudolph Sack 1863-ban alapította 
vállalkozását, amely forradalmian új kon-
cepciójú ekék gyártásával szerzett hírnevet. 
A Rud. Sack cég üzeméből 1904-re egymil-
lió, 1911-re pedig már kétmillió talajforgató 
eszköz került ki. A II. világháború után BBG 
névre átkeresztelt vállalat 1998-ban került az 
Amazone-csoport tulajdonába, amely most 
az ekeforgalmazásba is belekezd, továbbörö-
kítve a régi hagyományt.

Kiváló anyagminőségű csavarozott keretszer-
kezet a megfelelő mérettartás és tartósság 
érdekében.

A C-Blade eketest sajátossága a jelentősen 
megnövelt kormánylemez-előrész. Nagyobb 
szántási sebességnél a kopási pont a kor-
mánylemez irányába tolódik, de az újfajta 
előrész teljesen lefedi a kopástartományt, 
így csökkenti a kopás miatti költségeket.

Műszaki különlegesség a 13.0/55-16 méretű, 
kombinált tám- és szállítókerék. Az oldalt 
elhelyezett kombinált kerék egyszerűen állít-
ható át munkahelyzetből szállítási helyzetbe. 
Csak egy csapot kell átdugni, és garantált a 
biztonságos szállítás.
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A legalább 200 lóerős trakto-
rokra tervezett, rendkívül sok-
oldalú, függesztett DTX 300 és 
350 segítségével egy menetben 
végezhető a tarlóhántás és a 
talajlazítás.

A DTX akár 40 cm mélységig képes lazítani a talajt. Ideálisan alkalmazható a repcema-
gok tarlóba vetéséhez, mivel rendkívül egyenletes, porhanyós és jól elmunkált mag-
ágyat készít. A függesztett DTX kitűnően kezeli a növényi maradványokat, az elöl lévő 
kapatagok egymáshoz képest lépcsőzetes elhelyezése, valamint a széles tartományban 
és könnyedén állítható tárcsaszög révén.

A munkagép hátulján egy 600 mm át mé-
rőjű DD könnyű hengersor található.

Hárompont-felfüggesztésű 
szerkezet

A Pro-Active rugós függesztésű tár-
csaelemek biztosítják az optimális 
védelmet a kövek és egyéb kemény 
anyagok ellen.

A tárcsák működési szöge egyszerű feszí-
tőcsavarral állítható és változtatható, attól 
függően, hogy mennyire intenzív talajmű-
velés szükséges. Az egy menetben történő 
tarlóhántásnál a hegyesszögbe állított tár-
csák biztosítják a szármaradvány maximá-
lis mértékű feldarabolását és bekeverését, 
míg tompaszögű tárcsabeállítással a gép a 
szántást helyettesítő talajművelésre válik 
alkalmassá.

A vállazott, összenyomott gyűrűkből álló 
DD henger a talajt teljes mélységében 
tömöríti, miközben porhanyós talajfel-
színt hagy maga után. A géphez többféle 
(a DD 600 mellett DDL 600, HD, V, Maxlift 
és Aqueel II) hengertípus választható, 
mindegyik zárt, gondozásmentes csap-
ágyazással

V henger

HD henger

Maxlift henger
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Great Plains Simba 
DTX 300 és 350 tárcsás kultivátor

Forgalmazó: 

A Great Plains Manufacturing 1976-ban 
jött létre a Kansas állambeli Salinában. 
Az idők során az egyik legnagyobb, 
magántulajdonban lévő amerikai 
mezőgazdaságigép-gyártó céggé nőtte 
ki magát, amely 1600 alkalmazottat fog-
lalkoztatva több mint ötven országban 
árusítja termékeit. 2010-ben felvásárolta 
a talajátforgatás nélküli művelési tech-
nológiákban piacvezető, angol Simba 
Internationalt. Ugyanebben az évben 
új magyarországi importőr, a Valkon 
Kft. kezdte meg a Great Plains Simba 
termékek hazai forgalmazását. A kecs-
keméti székhelyű cég 2011-től rendel-
kezik képviseleti joggal, 2012-től pedig 
minden Great Plains Simba-tulajdonos 
számára a Valkon Kft. szolgáltatja a szer-
viz- és alkatrészellátást.

Műszaki adatok:

Típus: DTX 300 DTX 350
Tárcsaátmérő (mm): 510 510
Kapák száma (db): 5 6
Kapák típusa: Pro-Lift Pro-Lift
Kapák max. munkamélysége (cm): 40 40
DD henger (Ø mm): 600 600
Munkaszélesség (m): 3 3,5
Szállítási szélesség (m): 3 3,5
Tömeg (kg): 2700 3400
Teljesítményigény (LE): 200–360 200–360

A két sorban elhelyezett talajművelő tárcsák 
átmérője 500 mm, a forgási sebességük pedig 
jóval nagyobb, mint a hagyományos tárcsáké, 
aminek révén fokozott aprítás és keverés, 
valamint finom és egyenletes magágy érhető 
el. A tárcsalapok távolsága 250 mm.

Késmélységállító 
furatok

Egyszerű 
tárcsaszögállítás

A DTX alapfelszereltségéhez tartozik 
a Simba Pro-Lift lazítókés. Az edzett, 
cserélhető szárakkal és csúcsokkal 
ellátott, valamint az opciósan három 
szárnnyal is felszerelhető Pro-Lift 
késtartók vastagsága mindössze 20 
mm. A szárnytípust a kívánt talajeme-
lési szög és a lazítás intenzitásának 
függvényében kell megválasztani. Kis 
lazítási mélységhez (legfeljebb 250 
mm-ig) az LD típusú kések használata 
ajánlott.
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BOGBALLE M sorozatú műtrágyaszóró

Az M-line (M sorozatú) műtrágyaszórók egyszerű konstruk-
ciójú, de komplex megoldásokat kínáló gépek. A tartályok 
szélessége 240 vagy 290 cm, térfogatuk 1250 és 5550 liter 
közt változik. A porszórásos festéstechnológia és a kemény 
Flexi Coat réteg szinte sebezhetetlenné teszi őket, de festés 
előtt valamennyi alkatrésznél 7 lépésben végzik el a felület-
előkészítést. Az alaptartály és a szórórendszer speciális rozs-
damentes acélból készül.

Teljes telítettségnél a műtrágya jobban 
nyomja a tartály alját, ezért a telítettség 
befolyásolhatná a kieresztőnyíláson 
átáramló műtrágya mennyiségét. En -
nek kiküszöbölésére a tartály aljába 
nyomáskiegyenlítő kúp került, amely 
egyenletes anyagáramot biztosít a ki  -
eresztőnyílás felé és megakadályozza a 
műtrágya összetörését.

Az M-line szórók quadro rend-
szerrel vannak ellátva, amely 
négy hasznos funkciót hor-
doz magában: Trend normál 
és Trend táblaszél-szórást, kézi 
kalibrációt és tartályürítést. 
Mind a négy funkció szerszá-
mok használata nélkül választ-
ható ki.

A különlegesen egyenle-
tes szó  rásképe miatt vetés-
re is használják a Bogballe 
műtrágyaszó rókat.

Forgalmazó: SZEGÁNA Kft.

A BOGBALLE A/S vállalatot Anders 
Peter Laursen alapította 1934-ben, 
és lakóhelyéről, a közép-dániai Bøg-
balle falucskáról nevezte el. Elein-
te a szárnyastartáshoz kapcsolódó 
mezőgazdasági eszközöket gyártot-
tak, majd a traktorok elterjedésével 
az 1950-es évektől belekezdtek a 
műtrágyaszórók fejlesztésébe. Nap-
jainkra a BOGBALLE Európa vezető 
gyártójává emelkedett ezen a téren, 
de a vállalkozás még mindig családi 
tulajdonban van, sőt az alkatrészek 
85%-át is a dániai gyárban készítik.

Egyetlen beállítás, és a műtrágya-
szóró munkára kész. Súlymérős 
műtrágyaszórónál az intelligens 
szabályzóegységnek köszönhetően 
csak a műtrágyaszóró dőlésszögét 
kell beállítania a munkaszélesség-
nek megfelelően. A szoftver folya-
matosan értékeli, ellenőrzi a tar-
tályban lévő műtrágya tömegét, és 
menet közben automatikusan végzi 
a kalibrálást.

Haladásisebesség-arányos kijut-
tatású műtrágyaszórónál a szórá-
si mennyiség beállítása a szórási 
táblázat kalibrációs értéke vagy 
a műtrágyaszóróval közvetlenül 
elvégzett kalibráció szerint tör-
ténik. Hidraulikus/mechanikus 
szabályzásnál a szórási mennyi-
ség beállítása az előbbiek mel-
lett az S-indicator kalibráló egy-
ség szerint is történhet.
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Műszaki adatok
Típus M2 base M2 plus M3 plus M2W base M2W plus M3W plus M6W plus

Munkaszélesség (m) 12–42 12–42 12–42 12–42 12–42 12–42 12–42
Kapacitás (l) 1250–2675 1800–3000 1800–4050 1250–2675 1800–3000 1800–4050 4050–5550
Terhelhetőség (kg) 1375–2500 1980–3000 1980–4000 1375–2500 1980–3000 1980–4000 4455–6000
Saját tömeg (max. kg) 464 522 636 522 613 793 1044

Az „In-Centre” („központhoz”) szórási módot normál 
szóráskor kell használni, ekkor a szórótányérok egy-
mással szemben forognak. Ezzel a rendszerrel négy-
szeres átfedést érünk el. Az „Off-Centre” („központ-
tól”) szórási módot táblaszél-szóráskor alkalmazzuk, 
amelynél mindössze a szórótányérok forgási irányát 
kell a normálhoz képest megfordítani.

A kerekes vázak kiválóan alkalmasak arra, hogy nagy 
műtrágyaszóróval kisebb traktor dolgozzon. Mind-
egyik típusnál állítható a nyomtáv. Természetesen a 
műtrágyaszóró függesztett gépként is használható. 
A kerekes váz az L2 és az M sorozatú műtrágyaszó-
rókhoz vásárolható (kivéve M6W-hez).

A műtrágya kijuttatása az előre beállítható 
paramétereknek megfelelően végezhető a 
CALIBRATOR ZURF számítógéppel. Súlymérős 
rendszerrel kombinálva sebességarányos és 
automatikus műtrágya-kijuttatást tesz lehe-
tővé. Magyar nyelvű menüvel is kapható. A 
CALIBRATOR ZURF az M6W, M3W és M2W 
műtrágyaszórók alapfelszereltségének része, 
az M3 és M2 műtrágyaszórókhoz pedig ren-
delhető. Minden súlymérős rendszerrel szerelt 
műtrágyaszóró ISOBUS szabályzóval is rendel-
hető.

Automata szakaszolás TeeJet Matrix Pro sorvezetővel. 
Minden M sorozatú műtrágyaszóró elő van készítve 
automata szakaszolhatóságra. Virtuálisan 8 szakaszos, 
de valójában fokozatmentes szakaszolhatóság való-
sítható meg 24 m munkaszélesség felett.

A BOGBALLE termékek forgalmazója 
a SZEGÁNA Kft.  6791 Szeged, Dorozsmai út 143.
Telefon/fax: 62/554-640, Mobil: 30/589-8624
E-mail: szegana1@t-online.hu 
Honlap: www.szegana.hu

A karbantartásmentes hajtómű zárt rendszert 
képez, a zsírozás tökéletes kenést biztosít széles 
üzemi hőmérséklettartományban. A hajtómű 
túlterhelés elleni védelemmel, csúszókuplunggal 
is fel van szerelve, amely a hirtelen érkező nagy 
nyomatéktól védi.
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ALKATRÉSZ-FoRGALMAZÁS:

HABI Kft.
6400 Kiskunhalas, 
Szegedi út 71–73.
Telefon: +36 (77) 426-335
Fax: +366 (77) 426-365
E-mail: rendeles@habi.hu
Honlap: www.habi.hu | webaruhaz.habi.hu

A hajtómű közvetlen befecskendezéses, négyütemű vízhűtéses 
dízelmotor. Teljesítmény: 81 LE, hengerek száma: 4, hengerűr-
tartalom: 4750 cm³.

Generátor: 14 V szabályozott feszült-
ség, 1 kW teljesítmény. Az indítórend-
szer 24 V feszültségű, 4 kW teljesítmé-
nyű önindítóval.

Az üzemanyagtartály 
130 literes.

Sebességváltómű: mechanikus foko-
zatváltó. A sebességfokozatok száma: 
18/4 (előre/hátra). A sebességváltó 
kapcsolószerkezet (kulissza) a sebváltót 
az adott sebességfokozatban reteszeli.

A tengelykapcsoló száraz, 
egytárcsás, rugóterheléses. 
Az elektrohidraulikus kup-
lung lehetővé teszi az első 
hajtás terhelés alatti kapcso-
lását.

Portál típusú, csúszáshatárolt dif-
ferenciálmű, homlok-fogaskerekes 
végkihajtások és kéttámaszú kor-
mánycsuklók.

A traktor irányíthatóságának növelése 
és az első híd vontatási képességének 
javítása érdekében a traktor első pót-
tömegekkel rendelkezik. A motor tartó-
szerkezetéhez rögzített póttömegtartóra 
10 db (egyenként 20 kg-os) póttömeg 
szerelhető fel.

A motor a 4M 3478 típusú adagolószivaty-
tyúval szerelt. Meghajtása a vezérműten-
gely-fogaskeréken keresztül történik. Az 
adagolószivattyúval egy egységet képez 
a fordulatszám-szabályozó és a tápszi-
vattyú.

A motor folyadékhűté-
ses, centrifugál szivattyús, 
kényszerkeringtetéses. A hűtő-
rendszerben lévő hűtőfolya-
dék hőmérsékletének 75– 
95 °C között kell maradnia.

Az üzemanyag-fi-
nomszűrőből 500 
üzemóránként 
kell leengedni az 
üledéket.

Vízhűtő-kiegyenlítő 
(tágulási) tartály

A hűtőrendszer vízszivaty-
tyújában lévő csapágyakat és 
homloktömítéseket nem kell 
karbantartani.

A hátsó TLT motorfordulatszám- és 
haladásisebesség-arányos állásba kap-
csolható. A motorfordulatszám-arányos 
állásban 540 és 1000 ford/min fordulat-
szám kapcsolható.

Gumiabroncsok 
elöl: 11,2–20 / hátul: 
15,5–38. Tengelytávol-
ság: 2,450 m, fordulási 
sugár: 4,1 m.

» TLT-hajtás 
vezérlőkar 
» erőszabályozó 
vezérlőkar
» gázkar

A függesztett gépek a 
traktorhoz három pontban 
csatlakoznak.
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MTZ/Belarus 820
A II. világháborút követően a szovjet–orosz mező-
gazdaság meglehetősen elmaradott színvonalú 
volt, a termelőszövetkezetekbe tömörült gazdák az 
1930-as években (vagy még korábban) gyártott erő- 
és munkagépekkel dolgoztak a földeken. A helyzet 
javítására hozták létre 1946-ban a Minszki Trak-
torgyárat (oroszul: Минский тракторный завод, 
ejtsd: Minszkij tráktornüj závód, röviden: MTZ), 

amelynek 50 darab 37 LE-s lánctalpas traktort 
kellett elkészítenie naponta. 1949-ben megalkot-

ták egy gumiabroncsos erőgép prototípusát, és  
a főtervező Iván Joszipovics Drong javasolta 
a Belarus márkanevet. A 36 LE-s MTZ–2 típus 
tömeggyártása 1953-ban indult meg. Napja-
inkban 3 milliónál is több MTZ/Belarus traktor 
üzemel szerte a világban.
A szovjet vezetés 1966-ban rendelte el egy 

75-80 LE-s, univerzális traktor megkonstruálását, 
amelynek a népszerű MTZ–50-es képezte az alap-

ját. Az új masina, az MTZ–80-as nemcsak erősebb 
motort kapott, de új sebességváltót is (18 előre- és 
4 hátrafokozattal), a végsebessége pedig elérte a 35 
km/órát, vagyis immár közúti szállításra is alkalmas-
sá vált. A függesztőberendezés emelőképességét 
1500-ról 2000 kg-ra emelték. 
Az MTZ/Belarus traktorok 1958-ban jelentek meg 
Magyarországon, és azóta folyamatosan a legnép-
szerűbb márkák közé tartoznak kedvező áruknak, 
megbízhatóságuknak, olcsó javíthatóságuknak és 
fenntarthatóságuknak köszönhetően. Napjainkban 
az MTZ–82-es továbbfejlesztett változata, a 820-as 
számít az egyik legkelendőbb típusnak, amelynek 
1977-ben kezdték el a gyártását.



A mezőgazdasági vízfelhasználás az utób-
bi másfél évtizedben jelentősen csökkent 
(2000-ben 215 millió köbméter volt, 2010-
ben 162 millió köbméter), zöldségfélét 
2003-ban 116 ezer hektárról takarítottak 
be, 2009-ben már csak 83  ezer hektárról. 
Zöldségtermelés a szántóterület 2%-án 
folyik, a betakarított termés 1,5-2 millió 
tonna, ami az öntözés kiterjesztésével 
akár megduplázható lenne. Ehhez adott 
a víz, a program, a szándék, és most már 
talán pénz is lesz, mi tehát a teendő? Erről 
beszélgettünk dr. Bíró Tiborral, a Szent Ist-
ván Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egész-
ségtudományi Kara dékánjával.

 – Hogyan összegezhetők a július elején 
Szarvason rendezett második Országos 
Öntözési Nap tapasztalatai, és ezek hatás-
sal lehetnek-e az öntözésfejlesztésre? 

 – A mostani rendezvény egy programso-
rozat harmadik eleme volt, tavaly élesztet-
tük újjá az ÖKI (Öntözési Kutató Intézet) 
idejében működő programot, akkor szer-
veztük az első Országos Öntözési Napot. 
A közös gondolkodás hasznossága nyil-
vánvaló volt számunkra, ezért áprilisban 
vízgazdálkodási konferenciát is tartottunk, 
júliusban pedig a 2. öntözési napra meg-
hívtuk a teljes szakmát, a közigazgatás, a 
szakigazgatás, a tudomány, a felsőokta-

megvalósítását (Dél-Békés, Hajdúhátság), 
mederbeni duzzasztások, öntözési célú 
tározók létesítését. Ezáltal gazdaságo-
sabb lenne az öntözés, és jelentősen nőne 
a vízzel ellátott terület nagysága. 

(Jó példaként említhető Békés megye, 
ahol az egyik legmagasabb, kb. 20 ezer 
hektár az öntözött terület nagysága. Elég, 
ha csak Mezőhegyest nézzük, ahol hatá-
ron átnyúló együttműködéssel biztosítják a 
vizet, egyrészt a Maros vízkészletére épülő, 
aradi vízkivételű szárazér-élővízi öntöző-
rendszerrel, másrészt szintén a Marosra 
épülő apátfalva-mezőhegyesi öntözőrend-
szeren át. Ez Csongrád és Békés megyék 
délkeleti, illetve délnyugati részének öntö-
zővíz-ellátását is biztosítja – S. F.).  

 – Fontos tennivaló tehát az energiata-
karékos öntözéstechnika széles körű elter-
jesztése, a felszíni öntözés bővítése. Mi a 
következő? 

 – A kisebb üzemköltség ösztönzően 
hatna az öntözött terület növekedésére, 
ami nagyobb termésmennyiséget ered-
ményezne, ehhez azonban, és ez a másik 
feladat, ki kellene építeni a feldolgozó-
ipart, amely lényegében hiányzik Magyar-
országon. Ha nincs hol feldolgozni a ter-
mést, nem érdemes többet termelni. Egy 
szemléleti kérdést is helyre kellene tenni, 
nevezetesen, hogy milyen minőségű terü-
leten öntözzünk. Az uralkodó nézet, hogy 
aszályos, gyenge minőségű földön kell 
öntözni, ám ez nem vezet eredményre, jól 
eláztatjuk földet, a kötött talaj azonban 
nem engedi át a vizet, sártengert kapunk. 

tás szakembereit, a gazdákat, továbbá 
a tizenöt legnagyobb, öntözéstechnikai 
eszközöket forgalmazó céget, amelyek 
nemcsak kiállítók, hanem előadók is vol-
tak. Megállapítottuk, hogy az öntözéses 
gazdálkodásban számos nyitott kérdés 
van, amelyek érintik a vízszolgáltatást, 
az öntözési technológiák fejlesztését, a 
folyamatosan változó közigazgatási, jogi 
környezetet és a legfontosabbat, az anya-
gi forrásokat. Vártuk, hogy mikor lesznek 
hozzáférhetők az uniós források. Hosszas 
várakozás után végül augusztusban rábó-
lintott az unió a kormány által készített 
vidékfejlesztési programra, tehát innen 
kezdve kiírhatók a pályázatok.

 – Ennek alapján az új uniós költségvetési 
időszakban 53 milliárd forintot fordítha-
tunk vízgazdálkodási feladatokra. Mire ele-
gendő ez a pénz, és mik a prioritások?

 – A mire elég kérdés mellett van egy 
másik fontos kérdés, a „Mikor lesz ebből 
pénz?” A hivatal és az EU malmai lassan 
őrölnek, és tartunk tőle, hogy a követ-
kező gazdasági év előkészítéséhez ez 
még nem nyújt segítséget, hiszen a jövő 
esztendő tervezése, megalapozása már 
áprilisban elkezdődött. A brüsszeli késle-
kedés miatt tehát a támogatások hatása 
legkorábban 2017-ben lesz érzékelhető. 
Ami pedig a „Mire elég ez a pénz?” kérdést 
illeti, maradva az öntözésnél, komoly len-
dületet adhat a fejlesztéshez.

Öntözni a jó minőségű földeken, hátsá-
gokon érdemes, ott meghálálja a növény 
a gondoskodást, a víz jótékony hatása-
ként látványosan magasabb lenne a ter-
més. A hatékonyabb öntözéssel változna 
a termelési struktúra is, nem lennénk a 
négy növény, búza, kukorica, napraforgó, 
repce országa, felzárkózna a szántóföldi 
kertészet, amely az agrárgazdaság egyik 
kitörési pontja lehetne. Nem mellékes 
az sem, hogy az ágazat kézimunkaerő-
igényes, így a foglalkoztatási gondok is 
enyhülnének.

 – A kormányzati segítség, a pályázati lehe-
tőségek észszerű kihasználása mellett mit 
tehet az egyetem, a szakma, az érdekképvi-
selet és maguk a gazdák azért, hogy miha-
marabb elérjük az optimális háromszázezer 
hektár öntözött területet?

 – Kezdjük az oktatással. Magyarországon 
ma tizenhatféle agrárszakirányú képzés 
van, de nincs köztük vízgazdálkodó. Min-
denképpen indokolt lenne ennek beveze-
tése, hiszen az elmúlt évtizedben hatal-
mas elméleti és gyakorlati ismeretanyag 
halmozódott fel. Az öntözéstechnika szá-
mos újdonsággal bővült, ezeket mielőbb 
és minél nagyobb körben alkalmazni 
kell a gyakorlatban. Ami a gazdákat il -
leti, ismerjék meg a legújabb eszközöket, 
használják ki a pályázati lehetőségeket. Az 
összefogás hozna eredményt, a nagyobb 
területeket közösen lehetne befogni az 
öntözésbe, ezzel a költségek is csökken-
nének. Mindezek együttesen belátható 
közelségbe hoznák a háromszázezer hek-
tár öntözött területet. 

S. F. 

 – Konkrétan, melyek azok a legsürgősebb 
tennivalók, amelyek a gyors és látványos 
javuláshoz szükségesek?

 – Tudomásul kell venni, hogy a kertészeti 
kultúrákban öntözés nélkül nem lehet 
termelni. Mint ismert, Magyarországon 
mindössze százezer hektár az öntözött 
terület, ami rendkívül kevés. Az ideális 
ötszázezer lenne, de már az optimális 
háromszázezer hektár is nagy előrelépést 
jelentene. Ez a most induló támogatá-
sok – ide értve a KEHOP-ot is (Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív Prog-
ram) – észszerű felhasználásával elérhető.  
Kiemelt fontosságú az öntözéstechnika 
támogatása, de nem mindegy, milyet 
támogatunk. A szántóföldi zöldségter-
mesztésnél nem az esőztető, hanem a 
mikroöntözés a meghatározó, ilyen tech-
nikákat kell preferálni, ezeket érdemes 
alkalmazniuk a gazdáknak. Ahogyan Szar-
vason is láttuk, az öntözéstechnikai esz-
közök széles választéka áll rendelkezésre, 
élni kell a pályázati lehetőségekkel. Ha a 
vizet alacsony nyomással tudjuk kijuttatni 
a területre, az kevesebb energiát igényel. 
Így jelentősen csökkenthető az öntö-
zésben legnagyobb, mintegy nyolcvan 
százalékot kitevő energiaköltség, jobban 
megéri a gazdáknak öntözni.  

 – Milyen további lehetőségeket lát a gazda-
ságosság javítására? 

 – További költségcsökkentést eredmé-
nyezne a felszíni vízkivételi lehetőségek 
bővítése ott, ahol ki lehet gravitációs úton 
juttatni a vizet a földekre, ahol nem, ott az 
alacsony nyomású vízkivitel a gazdaságos. 
Át kellene gondolni a jó termékenysé-
gű, hátsági talajok felszíni vízellátásának 

Magyarország az öntözött területek nagyságát illetően 
(100 ezer hektár) az EU 27 tagállama közül az utolsó előtti, 
a zöldségtermelésben a 11. helyen áll – olvasható egy 
tanulmányban. 

Nagy lehetőségek az öntözésben
Beszélgetés dr. Bíró Tiborral, a Szent István Egyetem Gazdasági,  
Agrár- és Egészségtudományi Karának dékánjával

dr. Bíró Tibor
dékán

Öntözőrendszer Mezőhegyesen



A precíziós gazdálkodás lényege a gyor-
saság, hatékonyság, takarékosság és 
okszerűség. A legoptimálisabb üzemelé-
si körülmények révén a gépek holtideje 
csökken, az inputanyagokból (vetőmag, 
műtrágya, növényvédő szer) pedig a föld-
terület minden négyzetcentiméterére 
pontosan annyi jut, amennyi éppen szük-
séges. Könnyű belátni, hogy a helyspeci-
fikus mezőgazdaság egyértelmű költség-
csökkentéssel jár a gazdálkodók számára, 
sőt azt is bizton állíthatjuk, hogy minél 
nagyobb területet művel valaki, annál 
magasabb megtakarítást érhet el általa.

Egy év alatt megtérül ■

Az Agrogazda.hu mérőműszerek Kft. gya-
korlati tapasztalatai alapján GPS nélkül 
átlagosan 7%-os átfedéssel lehet számol-
ni a különböző műveleteknél, de extrém 
esetekben (például este vagy ködös idő-
ben végzett munkáknál) ez az érték a 
20%-ot is meghaladhatja. A mérések sze-
rint búzában közel 6000 Ft, kukoricában 
pedig 6400 Ft megtakarítás érhető el 

hektáronként a sorvezetők használatával. 
Ha ezeket az adatokat vesszük figyelem-
be, akkor általánosságban elmondhatjuk, 
hogy 70-80 hektárnyi földterületnél már 
egy év alatt megtérül a beszerzett eszkö-
zök ára. És ez még csak a 20 centiméter 
alatti pontosságra képes sorvezetőkre 
vonatkozik, ám ha automata kormányzási 
rendszereket is társítunk hozzájuk, az így 
elért 2 cm-es művelési pontosság révén 
átlagosan 11%-os, vagyis hektáronkénti 
11 ezer Ft-os költségcsökkenéssel szá-
molhatunk. Akár szlalomozva is végigme-
hetünk a táblán, de vetőmag, műtrágya 
és permetszer kizárólag csak oda kerül, 
ahová korábban még nem, s erről a GPS-
alapú rendszer megbízhatóan gondosko-
dik. Magyarország a korrekciós jelekkel 
való lefedettség tekintetében szerencsés 
helyzetben van, hiszen számos nyu-
gat-európai országot is megelőzünk ezen 
a téren. A legújabb mérföldkő az AXIÁL 
Kft. 45 bázisállomásból álló, mAXI-NET 

névre hallgató hálózatának teljes kiépü-
lése, amely március 31. óta immár orszá-
gos lefedettséget biztosít. „Minden olyan 
partnerünk igénybe veheti, aki automata 
kormányzást vagy területmérést hasz-
nál – mondta el lapunknak Liszkay Péter,  
a bajai központú cég észak-magyaror-
szági területi képviselője. – A korrekciós 
jelet mobilinterneten kapják az előfizetők, 
akik függetlenül attól, hogy hol laknak és 
dolgoznak, legfeljebb 30 km távolságban 
biztosan találnak egy bázisállomást.”

Korlátok nélkül ■

Az AXIÁL Kft. rendszerét területi korláto-
zás nélkül vehetik igénybe a felhasználók, 
aki tehát előfizet rá, az az egész ország-
ban használhatja. Az éves díja nettó  
250 000 Ft, de arra is van lehetőség, hogy 

– nettó 120 000 Ft-ért – csupán 3 hónapra 
fizessenek elő rá, például a vetés idejé-
re. Hosszabb távon, nagyobb földterület 
esetén az éves előfizetés kifizetődőbb, 
hiszen a mAXI-NET ekkor az összes mun-
kafolyamatban hasznos segítséget nyújt, 

A magyar gazdálkodók többsége komolyan érdeklődik a precíziós gazdálkodás iránt, 
vágyik az általa kínált előnyökre, ám egy jelentős kisebbség részéről még mindig 
idegenkedés tapasztalható az újfajta technológiával szemben. Ez legfőképpen abból 
fakad, hogy bizonytalanok a sorvezetők, robotpilóta-rendszerek és más hasonló eszközök 
megtérülésében. Számukra jó hír: minden egyes befektetett fillér visszajön – csupán  
az a kérdés, mennyi idő alatt.

Precíziós gazdálkodás

A költségcsökkenés garantált

a talajmunkáktól a műtrágyaszóráson és 
permetezésen át a betakarításig. Termé-
szetesen arra is van mód, hogy valaki 
ingyen vegyen igénybe hasonló szol-
gáltatást, az európai fejlesztésű EGNOS 
kiegészítő rendszer ebből a szempontból 
például sokak számára jó megoldás lehet. 
Ehhez csupán egy megfelelő méretű, pro-
fesszionális GPS antennával kell rendel-
keznie, ugyanakkor az ingyenességért 
cserébe komoly kompromisszumokat is 
kell kötnie. A rendszer csatlakozási pon-
tossága 15–20 cm, a visszatérési pontos-
sága pedig még ennél is rosszabb, akár az 
1-2 métert is elérheti. Ha tehát valamilyen 
okból félbe kell szakítanunk a munkát, 
esetleg később másodszori művelést sze-
retnénk végrehajtani ugyanazon a táblán, 
akkor a nyomvonalak eltolódnak, vagyis 
a gépünk nem talál vissza a megfelelő 
helyre. Ezzel szemben a robotkormány-
zással kiegészített rendszer, illetve az  
RTK hálózat lehetőséget ad arra, hogy 
100%-os biztonsággal ugyanazon a pon-
ton folytathassuk a munkát, ahol akár egy 
évvel korábban abbahagytuk.

Az AXIÁL Kft. rendszere két SIM-kártyás 
modemmel működik, de természetesen 
csak akkor, ha a kiválasztott mobilszolgál-
tatóknak megvan a megfelelő lefedettsé-
gük az adott területen. Abból sincs prob-
léma, ha valaki rosszul választott szolgál-
tatót, mert a bajai cég 20 fős szervizbri-
gádjának, illetve 4 fős területi képviselői 
csapatának valamelyik tagja kérésre a 
helyszínre siet, és kicseréli a kártyát. Ilyen-
kor azt sem kell közölnünk, hogy éppen 
hol vagyunk, hiszen a központban mindig 
látják a mAXI-NET hálózathoz csatlakozó 
gépek pontos tartózkodási helyét. A rend-
szer országossá válása óta eltelt másfél 
hónapban az előfizetők száma 100 fölé 
emelkedett, és várhatóan folyamatosan 
nőni fog, hiszen egyre lejjebb tolódik az a 
területhatár (akár bőven 100 hektár alá is), 
amelynél már kifizetődő lehet csatlakozni. 
Ráadásul az AXIÁL Kft. nemcsak a saját 
rendszeréhez, de bármilyen SIM-kártya 

fogadására alkalmas eszközhöz tud előfi-
zetést adni. Hab a tortán, hogy az általuk 
forgalmazott készülékek adatait hivata-
losként is elfogadják, ezért például a föld-
alapú támogatáshoz is mellékelhetők.

Kétféle rendszer ■

Aki most gondolkodik automata kormány-
zási rendszer beszerzésén, annak tudnia 
kell, hogy ennek alapvetően két formája 
létezik. A bonyolultabb változat esetén a 
szeleptömböt beépítik a hidraulikakörbe, 
de olyan verzió is létezik, amikor utólag 
csatlakoztatnak egy elektromotoros kor-
mányt a rendszerhez. Természetesen ez 
is képes 2 cm-es pontossággal dolgozni, 
átszerelhetőség szempontjából viszont 
sokkal egyszerűbb az előzőnél. Az AXIÁL 
Kft. Topcon márkájú eszközöket használ, 
melyek óriási előnye, hogy elvileg gépfüg-
getlenek, bár az fontos, hogy a kormány-
mű, a futómű rendben legyen. Liszkay 
Péter régebbi gyártású MTZ-ken, sőt egy  
1986-os évjáratú John Deere 4650-esen 
is látott már hiba nélkül működő elekt-
romotoros kormányt. „Munkagépvezér-
lésben főleg a vetőgépek, permetezők, 
műtrágyaszórók alkalmasak a precíziós 
gazdálkodásra – tudtuk meg az észak-ma-
gyarországi területi képviselőtől. – Akár 
egy csupasz vetőgép is felszerelhető a 
megfelelő eszközökkel, amely ezáltal 
automatikusan szakaszolhatóvá válik. 

Partneri visszajelzések alapján egyedül a 
vetőmagban 3%-os megtakarítás érhe-
tő el általa, nem is beszélve a további 
költségcsökkenésről. A permetezőknél, 
műtrágyaszóróknál szintén meg tudjuk 
oldani az automatikus mennyiségszabály-
zást és szakaszvezérlést.”

A legfrissebb adatokkal ■

A precíziós gazdálkodás első eszközeinek 
a megjelenésekor az volt az általános 
vélekedés, hogy 1000 hektár alatt nem 
érdemes helyspecifikus gazdálkodásba 
fogni. Mára viszont lényegében eltűnt 
az alsó korlát, minden gazdálkodónak 
magának kell eldöntenie, hogy áldoz-e 
a korszerű technológiára. Elképzelhető, 
hogy valakinek csak sok év elteltével térül 
meg a beruházása, ám bizonyosan meg-
térül, és ezt viszonylag könnyű is kiszá-
molni: ehhez elegendő összeírni a gépek 
üzemóraköltségét, a területmennyiséget, 
s más hasonló adatokat, és máris megvan 
a kalkuláció. A rendszernek emellett van-
nak számokkal nem kifejezhető, járulékos 
hatásai is, ilyen például a gépkezelő fáradt-
ságérzetének csökkenése, márpedig az 
senkinek sem mindegy, hogy esténként 
milyen állapotban száll ki a traktorból.  
A precíziós gazdálkodás művelése viszony-
lag gyakori képzést és tudásfrissítést igé-
nyel, ezért az AXIÁL Kft.-nél például min-
den eladott automata kormányzási rend-
szerhez oktatás is jár, amely körülbelül  
2 órás gyakorlati ismertetőt jelent. Emel-
lett év közben 1-2 napos gépkezelői okta-
tást is tartanak (Baján, illetve Szolnokon), 
de ha valakinek még így is problémája 
akad, telefonon bármikor eligazítást és 
segítséget kérhet. A szerviz az átszere-
léseket is elvégzi, nem kell a gazdáknak 
maguknak bajlódniuk vele, s aki előfize-
tővé válik, az negyedévente automatiku-
san megkapja a legújabb szoftvereket is, 
tehát mindig a legfrissebb technológiával 
és adatokkal tud dolgozni.
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Természetes folyamat, hogy a szokatlan 
megoldásokat alkalmazó, ezért számos 
kockázatot rejtő agrotechnológiákat első-
ként a nagyobb gazdaságok próbálják 
ki, hiszen az ő esetükben a megtakarítás 
és ezáltal a nyereség is jelentősebb lehet 

– feltéve persze, ha az új rendszer való-
ban beválik. Így gondolkozott a 
hajdúböszörményi Béke Agrár-
szövetkezet is, amely kísérleti 
jelleggel idén tavasszal vonta 
be néhány földterületét a sávos 
művelési rendszerbe. Az eljárás 
lényege, hogy másodvetésnél 
nem a talajfelület egészét, csu-
pán azokat a sávokat dolgozzák 
át a gépekkel, ahová az új növény 
magjait vetik. Könnyen belátha-
tó, hogy ezzel a technológiával 
komoly megtakarítások érhetők el, hiszen 
így egy adott területnek a harmadát-két-
harmadát kell csak megművelni.

Új és hagyományos együtt ■

„Tavaly Tiszavasváriban, pár évvel koráb-
ban pedig Sárbogárdon vettünk részt 
egy ezzel kapcsolatos KITE-rendezvényen.  
Az ott látott megoldásokat érdekesnek 
találtuk, mert régóta foglalkoztat bennün-
ket, hogyan lehetne az energiaigényes 
munkaműveletek számát a minimum-
ra csökkenteni” – adott magyarázatot a 
kipróbálás indokaira Tóth Ferenc, a Béke 
Agrárszövetkezet műszaki vezetője. Mivel 
nagy területet integrálnak, egyáltalán nem 
mindegy, milyen költségek mellett végzik 
el a szükséges feladatokat. 4500 hektárnyi 
szántójuk jó részében búza, árpa, repce, 
napraforgó, lucerna, rozs és fű található, 
de van bő 1700 hektár kukoricájuk is, 
amelyből most 208 hektárnyit a sávos 
művelési rendszerben – másodvetésként, 
rozs vagy olaszperje után – szeretnének 
megtermelni. Mivel a körülmények úgy 

Csak takarékosan ■

Mivel a hajdúböszörményi szakemberek 
számára új és szokatlan technológiáról 
van szó, érthető, hogy óvatosan nyilat-
koztak a kísérlet várható kimenetelével 
kapcsolatban. Néhány hét elteltével azt 
állapították meg, hogy a kikelt vetés  
kevésbé látszik fejlettnek, mint a mel-
lette lévő, hagyományos módszerekkel 
művelt kontrolltábla esetében, de arról is 
beszámoltak, hogy erről a KITE szakem-
berei előre tájékoztatták őket. „Mivel szár-
ral takart területről van szó, természetes, 
hogy lassabban indul be a magfejlődés 

– próbálta eloszlatni aggályaikat Borbély 
Csaba, a KITE Zrt. északkelet-magyaror-
szági régiójának műszaki kereskedelmi 
igazgatóhelyettese. – A talaj nehezeb-
ben melegszik fel, különösen a mostani 
tavaszra jellemző, hűvösebb, csapadéko-
sabb időjárás mellett. Öt év tapasztalata 
alapján azt mondhatom, hogy júliusra 
behozza a jelenlegi lemaradást, és ha szá-
raz lesz a nyár, augusztusra szebbnek kell 
lennie a sávosan művelt területnek, mert 
sokkal jobb a vízmegőrző képessége.  
A termésátlag is legalább ugyanolyan lesz, 
mint a hagyományosnál, és ami még fon-
tosabb, egy üzemanyaggal, hektáronként 
szűk 15 literrel meg lehetett oldani az 
alapművelést, a magágy-előkészítést és a 
vetést, ami máris óriási előny.”

Technológiai gépbérlet ■

A KITE Zrt. tavaly indította el a technoló-
giai gépbérletnek nevezett programját. 
Ennek keretében az olyan agrárvállalkozá-
sok is kipróbálhatják a precíziós gazdálko-
dás kínálta előnyöket, amelyek nem akar-
nak fejest ugrani az ismeretlenbe, vagyis 
egyelőre nem szándékoznak komolyabb 
beruházást végrehajtani az erre való átté-
réshez. A Béke Agrárszövetkezethez is így 
került egy 330 LE-s, RTK-vezérlésű, vagyis 
2 cm-es pontossággal üzemeltethető 
John Deere traktor, valamint egy Orthman 
típusú sávos alapművelő munkagép, ami 
30 cm mélyen és körülbelül ugyanilyen 
munkaszélességben dolgozza át a talajt. 
Erre egy 6 soros függesztett vetőgép van 
szerelve, amely további magágykészí-
tést végez, elgörgeti a rögöket az elő-
készített talajról, és a kívánt (5–8 cm-es) 

alakultak, hogy a fővetéssel egy időben 
kerülhettek a földbe a magok, idén kiváló 
lehetőség nyílik az új és a hagyományos 

módszer elfogulatlan összevetésére.Tóth 
Ferenc tájékoztatása szerint a talaj-elő-
készítés és vetés során összesen 3096 
liter üzemanyagot használtak fel, ami egy 
hektárra vetítve 14,88 litert jelent. „Ha a 

mélységbe veti a magot. Fel van szerelve 
granulátumkijuttató rendszerrel is, de az 
eszköz akár műtrágya-kijuttatóval vagy 
sávpermetezővel is bővíthető. A KITE Zrt. 
által működtetett RTK hálózat egész Euró-
pában egyedülállónak mondható, hiszen 
101 bázisállomása és 302 ismétlőállomá-
sa révén a művelésbe bevont területek 
100%-át lefedi, s a munkafolyamatok ±2 
cm-es pontossággal bármikor megismé-
telhetők általa.

KITE-kísérletek ■

A sávos művelési rendszer nem új talál-
mány, hiszen Észak-Amerikában már az 
1970-es években is próbálkoztak a beve-
zetésével, de erre komoly esély csupán 
a műholdas helymeghatározásra épülő 
automata kormányzás elterjedésével 
nyílt.

„Korábban kukoricatarlón végeztünk 
már egy hasonló kísérletet – ismertette a 
sávos műveléssel kapcsolatos előzménye-
ket Bagdi Gyula, a Béke Agrárszövetkezet 
kukorica- és napraforgó-ágazatának veze-
tője. – Megfeleztünk egy 20 hektáros terü-
letet, amelynek az egyik felét szántottuk, 
a másikat viszont nem. Az utóbbin ősszel 
meghúztuk a sávot, illetve műtrágyáztuk, 
majd tavasszal bevetettük. Sajnos, az ott 
évelő kétszikű kúszónövények miatt nem 
tudtuk rendesen elvégezni a kultivátoro-
zást, a gép folyton elakadt, de a föld így is 
többet termett, mint az ősszel felszántott 
párja.” A KITE Zrt.-vel közösen végzett 
mostani kísérlet során egy jó állományú, 
egyéves olaszperjében is kipróbálták a 
sávos művelést. Az eredmények meggyő-
zőek voltak, hiszen a növények egyszerre, 
szinte robbanásszerűen bújtak ki a föld-
ből. Mivel nincs eke, így eketalpat sem 
hozunk létre, a kevesebb művelet pedig 
kevesebb taposást jelent. A sorközműve-
lést azonban emellett sem szabad elha-
nyagolni, amihez Borbély Csaba műsza-
ki kereskedelmi igazgatóhelyettes az 
Orthman merevszárú (nem rezgőkapás), 
egyetlen nagy testű kapával rendelkező 
kultivátorát ajánlja, mert az bármilyen 
méretű gyomot kivág, nem rezeg el előle, 
és közben még tápanyagot is kijuttatha-
tunk általa a gyökérzóna közelébe. 

szokásos menetszámban végeztük volna 
el a feladatokat, akkor a szántásnál körül-
belül 25, a tárcsázásnál 12, a vetésnél 
pedig 10 liter gázolaj-fogyasztással kal-
kulálhattunk volna, ami a mostaninak leg-
alább a háromszorosa. És akkor még nem 
beszéltünk a több munkaidőről és mun-

kabérről, a fokozottabb eszköz-
használatról és talajtaposásról” 

– vont gyorsmérleget a műsza-
ki vezető. Ráadásul ők nem is 
használták ki a technológiában 
rejlő összes lehetőséget, hiszen 
a rendszer az alapműveléstől és 
magágykészítéstől az alaptrá-
gya-kijuttatáson át a vetésig és 
sávpermetezésig szinte minden 
művelet végrehajtására alkalmas. 

„Számunkra így is kiderült, meny-
nyire termelékeny ez az eljárás, hiszen 
nem gondoltuk volna, hogy egy 12 órás 
műszak alatt 25 hektárt is el lehet vetni 
egy 6 soros géppel” – szólt elismerőleg 
Tóth Ferenc.

A GPS-alapú technológia megjelenésével és elterjedésével lassanként az olyan, csökkentett 
menetszámú és talajkímélő rendszerek is teret nyernek a hazai mezőgazdaságban, mint 
a sávos művelés. A hajdúböszörményi Béke Agrárszövetkezet – a KITE Zrt.-vel szoros 
együttműködésben – idén bő 200 hektáron teszteli az újfajta művelési eljárás lehetőségeit,  
s az eddigi tapasztalatokról lapunknak is beszámoltak.

Precíziós gazdálkodás KITE-kísérletekkel igazolva

A sávos művelés

Ha valaki folyamatosan ragaszkodik  
az új módszerhez, akkor évente javasolt 
fél osztással vagy akár csak 10 cm-rel 
eltolni a sávokat, hogy a terület előzőleg 
kimaradt részei is meg legyenek 
művelve.

orthman sávművelő és a John Deere 6 soros szemenkénti vetőgép. Alapművelés, mag-
ágykészítés és vetés egy menetben

12 soros szemenkénti vetőgép 1200 literes, UV- és vegyszerálló tartállyal

Az orthman 1rRIPr 12 soros sávos talaj-
művelő eszköz 90–100 hektár megműve-
lésére is képes műszaknaponként
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A 46 esztendős Botos Antal bő két évtize-
de gazdálkodik, s ma már nemcsak a saját 
110 hektárnyi földjét műveli, de 400-500 
hektáron mezőgazdasági szolgáltatást is 
végez. Mivel sok a tíz hektár alatti tábla, 
a többtucatnyi apró parcellával van mit 
bíbelődnie egész évben. A munkáját egy 
állandó alkalmazott és egy-két alkalmi 
kisegítő teszi könnyebbé. „Löszháti fekete 
földek és homokosabb részek egyaránt 
vannak errefelé – magyarázza a hajdúsági 
vállalkozó. – Nagy a böszörményi határ, 
több mint 35 000 hektár.” Botos Antal a 
maga területein elsősorban napraforgót, 
kukoricát, csemegekukoricát és búzát 
termeszt, jószágot nem tart. A kötelező 
zöldítéssel természetesen az ő növény-
kultúrái is színesedtek, olajretek- és mus-
tár-zöldtrágyakeverékkel tesz eleget az 
uniós követelményeknek.

Az első erőgépe egy kék színű MTZ–82-
es volt, s bár ez még mindig használható, 
a munka dandárját az újabb Zetor, Fendt, 

méretű – érintőképernyőn kell betáplálni 
a megfelelő paramétereket (tengelyma-
gasság, gépszélesség, a tetőn elhelyezett 
antennák távolsága a géptől stb.), s a 
rendszer máris működésre kész. Gyors, 
pontos és hatékony, ráadásul csökkenti 
a kezelő fáradtságérzetét, a gép kopásait, 
az átfedéseket és a folyamatköltségeket, 
s a környezeti viszonyoktól függetlenül 
napi 24 óra működést biztosít. A moni-
tor használata rendkívül egyszerű, hiszen 

elég „rábökni” a megfelelő gombra, ikon-
ra vagy ujjbeggyel megfogni és középre 
húzni a szükséges információs ablakot. A 
menü magyar nyelvű, a működési hőmér-
séklet-tartomány pedig –20 és +60 °C 
közé esik, azaz szélsőséges klimatikus 
viszonyok esetén sem adódnak vele gon-
dok. A Topcon System 350 rendszer sorról 
sorra vezeti a gépet, mégpedig úgy, hogy 
a közúti közlekedésnél elegendő, megkö-
zelítőleg ötméteres pontosságot korrek-
ciós jellel két centiméteresre redukálja. 
A biztos vételt a két GPRS-antenna és 
két SIM-kártya garantálja, bár – ahogyan 
azt Hajdúböszörményben is tapasztalták 

– nagyfeszültség vagy belógó faágak alatt 
a rendszer kissé „meginoghat”. Az elemek 
praktikus kialakítása és egyszerű besze-
relhetősége révén az eszközt ugyanakkor 
nagyon könnyű egyik gépből a másikba 

Case IH és a két John Deere traktor végzi. 
A 80 és 220 LE közötti teljesítménytar-
tományba eső gépek mellett egy Claas 
Mega 360 kombájn teljesít még nála 
szolgálatot, amely a hetedik szezonját 
tapossa, vagyis megérett a cserére. Botos 
Antal ezt is az AXIÁL-tól vásárolta, akár-
csak a vetőgépeit, kultivátorát és még 
néhány más munkaeszközét – elmond-
ható tehát, hogy az elmúlt tizenöt évben 
gyümölcsöző kapcsolat alakult ki közte 
és a bajai székhelyű cégcsoport között. 

áthelyezni, nem szükséges tehát minden 
traktorhoz vagy kombájnhoz új szettet 
beszerezni. A monitor, az antenna és a 
gyári helyére kerülő kompakt, közvetlen 
hajtású elektromotoros kormány mind 
mobilizálható, áttelepíthető, és termé-
szetesen hátramenetben is működik. Az 
ISO-szabványos kormányvezérlés több 
GNSS műholdrendszervétellel (GPS és 
GLONASS), csúcstechnológiás érzéke-
lőkkel, teljes körű terepkompenzációval, 
valamint kitűnő útvonaltervező és -köve-
tő képességekkel rendelkezik.

Tulajdonképpen természetesnek mond-
ható, hogy az új felhasználók eleinte csak 
a rendszer tudásának töredékét használ-
ják ki. Így vannak ezzel Botos Antalék is, 
akik egyelőre csupán a pontos, egyenle-
tes vetéshez hívják segítségül az AXIÁL 
Kft. precíziós eszközét, bár permetezés-
nél és műtrágyaszórásnál is alkalmazhat-
nák. A nyomvonal egyszeri kijelölésével 
minden megművelendő tábla adatait el 
lehetne menteni, hogy aztán szükség 
esetén néhány gombnyomással előhoz-
zák azokat, ám erre a hajdúböszörményi 
gazda még nem kerített sort. Legfőkép-
pen időhiány miatt, az általa bérmunká-
ban művelt, közel száz kisebb-nagyobb 
terület felmérésével és paramétereinek 
tárolásával leghamarabb a tél folyamán 
tud majd foglalkozni. Addig pedig marad 
a „hagyományos” módszer, a barázdákhoz, 
mezsgyékhez és levert cövekekhez iga-
zodás, de a robotkormányzásos rendszer 
még ezekkel kombinálva is hasznos segí-
tőnek bizonyul.

A Topcon System 350 alkalmazása nem 
igényel speciális szaktudást vagy felké-
szültséget: aki egy mobiltelefonnal vagy 

tablettel elboldogul, annak ez a rendszer 
sem okoz majd fejfájást, tévedés tehát azt 
hinni, hogy az ehhez hasonló eszközök 
használata csakis a fiatal gazdák „kivált-
sága”. 

Bár Botos Antal növénytermesztő gé -
pész szakon végzett Hajdúböszörmény-
ben, vagyis a kollégáival a legtöbb szere-
lést el tudja végezni a gépein, az automa-
ta kormányzás elemeihez egyáltalán nem 
kell hozzányúlnia. Az AXIÁL Kft. munka-
társai ugyanis rendszeres időközönként 
felkeresik, folyamatos frissítéseket telepí-
tenek fel (a legutóbb például tavasszal), 
s az ilyen beavatkozások után az eszköz 

„mindig egyre jobb és megbízhatóbb lesz” 
– ahogy beszélgetőpartnerünk mond-
ja. Amikor a konkrét megtakarításokról 
kérdezem, pontos összeget vagy száza-
lékarányt nem tudok meg tőle, de „az 
árát már visszahozta” – közli elégedetten.  
A forgalmazó AXIÁL Kft. szakértői szerint 
250 hektárnál 1,5–2 év a megtérülési idő, 
s a nyereség nagyrészt a vetőmagban és 
más input anyagokban, üzemanyagban, 
munkaidőben elért spórolásokból tevő-
dik össze. Botos Antal számára ezek ter-
mészetesen szintén lényegi kérdések, ám 
az talán még fontosabb számára, hogy a 
precíziós eszköz alkalmazása óta a part-
nerei még elégedettebbek a munkájával. 
Ha a vetésen kívül az energiaigényesebb 
műveleteknél (kombinátorozás, tárcsázás 
stb.) is használná a rendszert, annak elő-
nyei alighanem még szembetűnőbbek 
lennének. 

A hajdúböszörményi gazda megelé-
gedését jelzi, hogy a közeljövőben újabb 
szint meglépésére készül: egy másik trak-
torát is szeretné előkészíttetni az eszköz 
befogadására. Mivel a 311-es Fendtet 
szállításra is használja, a Topcon System 
350-esnek azalatt sem kellene pihennie, 
hanem egy másik gépben hajthatna hasz-
not a felhasználójának.

Tavalyelőtt tőlük vette a Fendt 311-es 
traktort is, mégpedig precíziós gazdálko-
dásra felkészítve, a japán Topcon System 
350 robotkormányzási rendszerrel sze-
relve. Ahogy az lenni szokott, a kollégák 
eleinte idegenkedve fogadták az új tech-
nikát, de aztán rövid idő alatt mindenki 
megszokta, és ma már hálásak azért, hogy 
esténként nem olyan fáradtan szállnak ki 
a traktorfülkéből, mint korábban. A keze-
lőnek több ideje marad a munkagépre, 
hamarabb észreveheti, rendesen forog-e, 
nem szakadt-e el a lánc. Botos Antalék az 
automata kormányzási rendszert egyelő-
re csak a – szintén az AXIÁL-tól beszerzett 

– hatsoros Monosem vetőgéphez használ-
ják, de így is rengeteg hasznát veszik. A 
két centiméteres pontosság révén szép, 
egyenes, párhuzamos sorokat készít az 
eszköz, vagyis szemre is tetszetősebb 
munkát végez, ráadásul megszűntek a 
mezsgyék miatti viták is, mert a traktoros 
már véletlenül sem megy rá a szomszédos 
földre. Az eszköz rossz látási körülmények 
között, óriási porfelhőben is jól vizsgázott, 
magabiztosan kalauzolta végig a traktort 
a kijelölt nyomvonalon.

A rendszer leglátványosabb eleme az 
AES–25 kormányautomatika, amelyet 
gyártója a világ legpontosabbjaként 
emleget. Botos Antalnál a traktorfülke 
tetején kapott helyet az AGI–4 antenna, 
szürke, kerek dobozkát gépközépre kell 
feltenni. A kabinbelső jobb oldalán lévő, 
31 cm átmérőjű – vagyis csaknem A/4-es 

„Hallgatni kell az idők szavára” – fogalmazza meg többször is beszélgetőtársam, Botos Antal egyéni 
vállalkozó, miközben az AXIÁL Kft. által forgalmazott Topcon System 350 robotkormányzási rendszer 
előnyeiről, hasznáról kérdezgetem. A hajdúböszörményi gazdához hasonlóan ma már egyre többen 
látják be, hogy az áttérés a precíziós gazdálkodásra nem afféle hókuszpókusz vagy múló divat,  
hanem olyan modern termesztési eljárások és műveletek alkalmazása, amelyek jelentős 
megtakarítással (és ezáltal nyereséggel) járnak.
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