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1. Korszerű kertészeti traktorok  

1.1. Alapfogalmak 

A nemzetgazdaság mezőgazdasági ága növénytermesztési ágazatának alapvető 

gépei a köznyelvben csak „traktornak” nevezett mezőgazdasági erőgépek, 

melyek –alkalmazási területüknek megfelelően - nagyon sokféle kialakításúak 

lehetnek.  

A növénytermesztési ágazat 3 alágazatra osztható:  

 szántóföldi növénytermesztésre: ide tartozik az élelmiszernövény, 

takarmánynövény és ipari növény-termesztés 

 kertészetre, amely a termesztett növények alapján tovább tagolható  

gyümölcs-, zöldség- és szőlőtermesztésre  

 gyepgazdálkodásra 

A termőföldről szóló törvény alapján a hasznosítás szerint 

megkülönböztethetünk művelési ágakat, amelyek a termőföld (földterület) 

alapvető használati formái, módjai (1.1. táblázat). 

Művelési ág   

szántó 

mezőgazdasági 

terület 

termőterület 

kert 

gyümölcsös 

szőlő 

gyep 

erdő  

fásított terület  

nádas  
halastó  

művelés alól kivett terület 

1.1. táblázat. A mezőgazdasági terület és a termőterület fogalma 

A kertészeti termesztésben alkalmazható gépek szempontjából 

megkülönböztethető: 

Az ültetvény, mely állandó helyen létesített, hosszú élettartamú termesztés. Az 

ültetvény létesítése egy hosszútávra szóló döntés. Jellemzői: sok évre telepített, 

a növények sortávolsága és tőtávolsága meghatározott és több évre kötött. A 

telepített kultúra sortávolsága akkora, hogy a sorok között gépek mozoghatnak 

(1.1. ábra). Általában fás szárú növények: műveléskor a mechanikai hatásokat 

elviselik. 



   
1.1. ábra. Növénysorok között mozgó gépek 

 
Fajtái:  
- gyümölcsfás: alma, körte, barack, cseresznye, meggy, szilva, stb. 
- sövényszerű: szőlő, komló  
- cserjés:  bogyós gyümölcsök (málna, szeder, stb.) 
- intenzív: pl. korszerű gyümölcsfa-ültetvények 
- faiskola: szaporítóanyag-termesztés 
- telepített erdő jellegű: pl. energiaültetvény 

Vetemény: pl. kertészeti zöldségkultúrák 
Jellemzői: 

- a (magról vetett vagy palántázott) kultúra: lágyszárú, kis magasságú 

- sorköztávolsága adott 

- sorköztávolsága akkora, hogy a traktor kereke közötte tud járni (1.2. ábra) 

- magassága akkora, hogy a traktor (és gépei) fölötte tud járni (1.3. ábra) 

     
1.2. ábra  Vetemény fölött mozgó traktor 1.3. ábra  Veteményművelés 

1.2. Traktorok csoportosítása 

A traktorokat sokféle szempont szerint csoportosíthatjuk (1.2. táblázat) 

Az egyes csoportosítási szempontok összefüggnek egymással, hiszen például az 

univerzális traktorok többféle hajtásrendszerrel is megtalálhatók.  



Főbb csoportosítási szempontok Szokásos elnevezések Használatos jelzések 

Méret / teljesítmény / vonóerő szerint 

nehéz  

középnehéz  

könnyű  

Járószerkezet szerint 

gumikerekes  

lánctalpas  

gumihevederes  

Erőátviteli szerkezet szerint 

mechanikus  

hidraulikus (hidrosztatikus)  

vegyes (teljesítményelágazásos) power-split 

Hajtásrendszer szerint 

mellsőtengely-hajtás FWD / 2WD 

mellső segédhajtású FWA / MFD 

hátsótengely-hajtás RWD / 2WD 

összkerékhajtás 4WD / AWD / 4x4 

lánctalpas / gumihevederes  

Sebességváltómű szerint 

Toló-fogaskerekes  

szinkronváltó  

terhelés alatt részben vagy teljes 

tartományban változtatható  

semi-powershift 

full-powershift 

CVT 

IVT 

hidrosztatikus fokozatmentes  

Kormányzási rendszer szerint 

mellsőkerék-kormányzás 2WS 

összkerék-kormányzás 4WS / AWS 

ízelt / csuklós kormányzás  

fordítófékes kormányzás  

csúszókormányzás skid-steer 

 

Alkalmazási terület szerint 

szántótraktor 

univerzális traktor 

különleges traktorok 

kertészeti traktor 

eszközhordozó 

ültetvénytraktor 

hidas traktor 

fűnyíró traktor 

erdészeti traktor 

kommunális traktor 



1.2. táblázat  A mezőgazdasági traktorok főbb csoportosítási szempontjai és a használatos 

elnevezések 

 

1.3. Kertészeti traktorok  

A kertészeti traktorok speciális alkalmazási területek miatt az univerzális 

traktorokhoz képest különleges szerkezeti kialakításokat igényelnek, amelyek a 

különböző művelési ágak szerint eltérőek. 

A kiemelten fontos alkalmazási követelmények, mely területeken napjainkra 

jelentős újítások/fejlesztések is történtek: 

- keskeny építési forma a növénysorok közötti haladáshoz 

- állítható nyomtáv és - hasmagasság a növénysorok fölötti haladáshoz 

- sok sebességfokozat, illetve fokozatmentes hajtásrendszer 

- fordulékonyság: kis fordulókör-sugár a növénysorok váltásához, illetve 

fűnyíró traktoroknál akadályok kikerülésére 

- fokozott stabilitás pl. lejtős terepen való munkavégzéshez 

- univerzalitás: mellső/hátsó munkagép-csatlakoztatási lehetőségek (3-pont 

függesztés, TLT, hidraulikus csatlakozások), valamint széles 

adapterválaszték legyen rendelhető   

 

 

Néhány korszerű megoldás a fenti követelmények teljesítésére: 

Kormányzás:  - SuperSteer (New Holland) 

- ZeroTurn 

- Synchro Steer (Cub Cadet) 

Stabilitás:   - KombiTrak/TerraTrac (Aebi) 

Kommunális traktorok: - KommunalTrak (KT), MFH (Aebi) 

Univerzalitás:  - Tecno (Avant) 

 

1.4. Ültetvénytraktorok  

Az alapvetően az univerzális traktorok nagyságrendjébe tartozó ún. „ültetvénytraktorok” 

fixen, sok évre telepített, adott sortávolságú növénysorok között mozognak, ezért alapvető 

követelmény a keskeny szerkezeti kialakítás és keskeny nyomtáv (1.4. ábra). 

 



  

1.4. ábra  Ültetvénytraktorok alkalmazása 

 

Ültetvénytraktor feladatai: 

- az ültetvény telepítéséhez szükséges gépek működtetése 

(pl. támrendszer építése: gödörfúrás, cölöpverés) 

- az ültetvény talajműveléséhez szükséges gépek működtetése  

(pl. oldalazó szántás, -tárcsázás, -talajmarás, nyesedékaprítás és -bedolgozás, stb.) 

- az ültetvény növényeinek kezeléséhez szükséges gépek működtetése 

(pl. sövény-nyírás, koronaalakítás, gépi ill. kézi metszéshez energia biztosítása) 

- az ültetvény növényvédelemhez szükséges gépek működtetése 

(pl. növényápolás, öntözés, sövény- és koronapermetezés) 

- az ültetvény betakarításához szükséges gépek működtetése 

- gyümölcsszedés elősegítése, pl. farázók működtetése 

- kézi gyümölcsszedő eszközök vontatása 

- gyümölcsszedéskor anyagszállítás:  üres ládák kihelyezése 

       szedők és termény szállítása 

       telt ládák beszállítása 

 

Ültetvénytraktor jellemzői (1.5. és 1.6. ábra): 

- a traktor méretének igazodnia kell a sortávolsághoz és a növény magasságához 

- keskeny nyomtávú:  külső szélesség ≈ 60 cm-rel kisebb, mint a sortáv 

- (hidas traktor): több sort áthidaló, a növényzet fölött halad 

- (univerzális traktor) szántóföldi kertészeti kultúrákhoz állítható nyomtáv 

- alacsony tömegközéppont: a lejtős terepen borulásveszély ! (pl. szőlő) 

- növelt hasmagasság 

- nagyfokú mászóképesség a lejtős terepen való mozgáshoz (pl. szőlő) 

- kis fordulási sugár (a sortávolság által meghatározott keskeny forduló miatt) 

- kis talajnyomás és csúszás  (szlip), mivel sok évig évente sokszor kell végigmennie 

ugyanazon a nyomon 

- a vezető jó kilátása az ültetvényt művelő eszközökre, különös tekintettel a szűk 

sortávolságra és a sűrű lombozatra 

- a művelési sebességtartományban ( 2 – 8 km/h ) finom lépcsőzetű sebességváltás 

- mászósebesség-fokozat ( ültetéshez: ≈ 500 m/h ) 

- mellső és hátsó függesztőszerkezet / hidraulikus csatlakozás a munkagépek hajtásához: sok 

különböző adapter csatlakoztatási lehetősége 

- mellső és hátsó TLT (motorfordulat-arányos fordulatszámmal is) 

- komfortos és biztonságos munkafeltételek (lejtő, ágak, permetezés) a vezető számára 



 

           
1.5. ábra Ültetvénytraktor   1.6. ábra  Keskeny nyomtávolsávú traktor 

 

A szántóföldi vetemények műveléséhez alkalmazott traktoroknál elvárás az állítható nyomtáv 

és a nagy hasmagasság. 

 

Korszerű kertészeti traktorok kormányzása 

SuperSteer 

A New Holland még 1992-ben szabadalmaztatott egy új kormányzási rendszert: a SuperSteer-

t (1.7. ábra). Az elnevezés a kerekek hagyományosnál nagyobb elfordíthatóságára utal.     

A SuperSteer kormányszerkezet lehetővé teszi a fordulási sugár radikális csökkentését (a 

gyári leírások szerint akár mintegy 30%-kal), és ezzel a fordulási gépidő csökkentését is (1.8. 

ábra). 

A traktoroknál jelenleg a szokásos max. kerékbefordulási szög  ≈ 55
o
, mivel nagyobb 

szögeknél a kormányzott kerekek beleütköznének a traktor testébe. A SuperSteer mellső 

hidak automatikus összkerékhajtás-kapcsolással, max. 75°-os bekormányzási szöggel akár 3,4 

m-es fordulási sugarat tesznek lehetővé. 

 
1.7. ábra New Holland T4050 traktor 



 

 
1.8. ábra  SuperSteer kormányzás fordulóköre 

 

A SuperSteer kormányszerkezet tehát a forgózsámolyos és tengelycsonk-kormányzást 

kombinálja a minél kisebb fordulókör-sugár elérésére (1.9. és 1.10. ábra). 

 1.9. ábra  SuperSteer fordulókör 

 
1.10. ábra  A SuperSteer kormányzással elérhető bekormányzási szög két összetevője 



 

1.11. ábra SuperSteer kormányzás alapelve 
  

Ahogy az 1.11. ábrából látható, a bekormányzási szög két szög: a tengelycsonk-kormányzási 

szög (≈ 50…55°) és a forgózsámoly-szerű mellsőtengely-elfordulási szög (max. ≈ 20°) 

összege. 

A megoldás újdonsága az, hogy a mellső híd a „forgózsámoly” forgáspontja előtt helyezkedik 

el. Ennek az az eredménye, hogy a „forgózsámoly” elfordulásakor a belső kormányzott kerék 

távolodik a traktor testétől (ezáltal csökkentve a beleütközés lehetőségét), miközben a külső 

kerék a traktor orra elé fordul (1.12. ábra).  

  
1.12. ábra NH T4000 gépcsoport fordulása gyümölcsösben 

 

A konkrét szerkezeti megvalósítások előnye, hogy a mellső pótsúly közvetlenül a mellső 

hídon van, ezért összkerék-hajtás esetén a vonóerő kormányzáskor is közel állandó.  

A szerkezeti kialakításból azért származik egy probléma is: a mellső 3-pont függesztés (mivel 

a mellső hídhoz van rögzítve) nem fordul el teljes mértékben, csak a forgózsámoly 

elfordulását követi. Ráadásul a mellső TLT egyáltalán nem fordul, ami ilyen nagy 

bekormányzási szögnél a mellső kardántengely ütközését okozhatja az egyéb szerkezeti 

részekkel (1.13. ábra). 



 
1.13. ábra  SuperSteer mellső 3-pont függesztés és mellső TLT 

 

  



1.5. Fűnyíró traktorok 

                
1.14. ábra  Helyben forduló fűnyíró gép  1.15. ábra  A mellső önbeálló kerekek 

 

Közismert a zsúrkocsi, a bevásárlókocsi, a babakocsi, stb. (de pl. fotelgörgő is) azon 

tulajdonsága, hogy akármerre toljuk, a mellső kerekek mindig maguktól beállnak a haladás 

irányába. 

Ezt az elvet használják ki az ún. „zero-turn”, azaz helyben forduló fűnyíró traktorok 

kormányzásánál, amelyeknél fontos követelmény az „akadályok” (pl. fatörzsek, cserjék, 

bokrok, stb.) minél jobb megközelítése és körbejárása, hogy lehetőleg ne hagyjon nyíratlan 

területet. 

A szerkezeti kialakításnak két fő jellemzője van: 

1. A mellső kerekek nem hajtottak. Függőleges forgástengely körül 360°-ban szabadon 

elfordulhatnak, de fontos alapelv, hogy a kerekek saját forgástengelye ugyan merőleges a 

függőleges forgástengelyre, de ahhoz képest kitérő helyzetű (1.15 ábra). 

2. A hátsó kerekek nem fordulnak (rögzített tengelyűek) , és egymástól függetlenül, 

hidrosztatikusan hajtottak. Az 1.14 ábrán látható két vezérlőkarral a kezelő fokozatmentesen, 

egymástól függetlenül szabályozhatja a két hátsó hajtókerék fordulatszámát, sőt forgásirányát 

is. 

Mivel a fordulókör középpontja a hátsó, fix tengely középpontja lesz (ellentétben a 

hagyományos mellsőkerék-tengelycsonk kormányzással, ahol a fordulókör középpontja a 

hátsó hajtott kerekek tengelyvonalának meghosszabbításán, a járművön kívül van), egyúttal a 

hajtás vezérlésével lehetővé válik akár a helyben-fordulás is (1.16 ábra). 

Ez utóbbi esetben a két hátsó hajtott kerék azonos fordulatszámmal, de ellentétes 

forgásiránnyal jár. 

 
1.16. ábra  Helyben-fordulás fordulókör-sugara 



 

A megoldás egyik gyakorlati hátránya, hogy éles forduláskor a beálló mellső kerekek 

túrhatják a talajt és a gyepet, ami különleges, érzékeny gyepeknél okoz károsodást. 

A másik gondot lejtős területeken a kisebb stabilitás okozhatja. 

 

Szinkronizált kormányzás  

 

   
1.17. ábra Synchro-Steer fűnyíró traktorok 

 

A Cub Cadet cég által 2009-ben szabadalmaztatott Synchro-Steer kormányzási eljárás 

tulajdonképpen a „helyben-forduló” traktorok továbbfejlesztése, főleg az előbb említett túrási 

és stabilitási problémák megoldására (1.17. ábra). 

 

A megoldás megtartotta a hátsó kerekek független hajtását, de a vezérlést az operátor által 

elfordított kormánykerék végzi, amely egyben a mellső kerekeket is elfordítja. 

 

 1.18. ábra  Synchro-Steer elve 

 

Az 1.18 ábrán láthatóan, amikor a kormánykereket elfordítják, a mellső kerekek elfordulnak, 

egyúttal hidraulikusan szabályozva a hátsó hajtott kerekek fordulatszámát és szükség esetén a 

forgásirányát is. A haladási sebesség vezérlésére két lábpedál szolgál. 

A megoldás természetesen biztosítja a helyben-fordulási lehetőséget is (1.19 ábra) és 

jelentősen növeli lejtős terepen a forduláskori stabilitást. 

 



 1.19. ábra  Synchro-Steer helybenfordulása 

 

Fűnyíró traktorok stabilitása 

A fűnyíró traktoroknak gyakran kell lejtős terepen (domboldalon, árokparton, töltés- vagy 

gátoldalon) dolgozniuk. Ilyenkor a traktor stabilitása az egyik elsődleges szempont. 

 

Az 1950-es években fejlesztette ki az osztrák Rasant cég a speciális, elsősorban alpesi 

legelőkre alkalmas erőgépét (1.20. ábra). A céget később a svájci AEBI cég felvásárolta, és 

1976 óta a (TerraTrac) TT-erőgépcsaládja (60… 95 kW, 80… 130 LE motorteljesítmény-

tartományban) az egyik legismertebb világszerte (1.21, 1.22. és 1.23. ábra). 

 

 1.20. ábra  Rasant KombiTrak 

 

A kialakítás főbb jellemzői: 

- a fokozott stabilitás érdekében a lehető legalacsonyabb tömegközéppont. Ezt szolgálja 

a kerekenként, a hagyományoshoz képest fordítva alkalmazott portáltengely-rendszerű 

véglehajtás. 

- a stabilitást szolgálja, hogy a tengelytáv/nyomtáv aránya közel 1:1 

- fokozatmentes (IVT), hidrosztatikus összkerék-hajtás (4x4, 4WD) a mozgékonyság 

biztosítására 

- összkerék-kormányzás (4WS) a fordulékonyság érdekében 

- kiváló terepjáró-képesség különleges mintázatú, esetenként kettőzött 

gumiabroncsokkal 

- a kezelői komfort érdekében rezgéscsillapított, nyitható tetejű és ROPS védelemmel 

ellátott panorámás vezetőfülke 



- az univerzális alkalmazást segíti a mellső és hátsó 3-pont-függesztés és TLT, valamint 

a hidraulikus csatlakozók 

- opcióként szabadalmaztatott intelligens terepprofil-követő automatika a mellső 

függesztőműre szerelt fűnyíró adapterekhez 

 

AEBI TerraTrac 

    
1.21. ábra  TerraTrac TT70     1.22. ábra  Mellső csatlakozások 

a)   b)  

1.23. ábra  TerraTrac jellegzetes méretarányai: a) TT75  b) TT270 

 

A TerraTrac hajtásrendszerét (1.24. ábra) a vezetőülés mellett elhelyezett dízelmotor, 

nagynyomású hidraulikaszivattyú és hidromotor alkotja. A teljesítményt a középső 

differenciálmű osztja szét a mellső és a hátsó tengelyek között. Mindkét tengelyen található 

még 1-1 differenciálmű a féltengelyek szétválasztására. A kerekeknél alkalmazott 

portáltengely-rendszerű véglehajtás a borulás elleni alacsony tömegközéppontot biztosítja, bár 

ez az alacsony hasmagasság miatt rontja a terepjáró-képességet. 

A mellső és hátsó TLT-ket a diesel-motorra épített mechanikus elosztómű hajtja.  



 

 
1.24. ábra  TerraTrac hajtásrendszere  (forrás: AEBI gyártmánykatalógus) 

 

Az erőgép-család csúcskategóriája a TT270 (1.25, 1.26. ábra). 

 

 
1.25. ábra  TerraTrac TT270 

 



 
1.26. ábra  TT270 munkában (talajmaróval felszerelve) 

 

 

TerraTrac fűnyírók munkában 

 Extrém lejtő 



TerraTrac fűnyírók munkában 

 

 

 
1.28. ábra  TerraTrac fűnyírók alkalmazásai 

 

Az 1.28. ábrában példaként összegyűjtött képek jól mutatják a traktortípus alkalmazhatóságát 

meredek lejtős terepeken. 

 

Fűnyíró adapterek használatakor a hirtelen terepváltozásból származó munkavégzés-romlást a 

mellső függesztőmű intelligens talajprofil-követő szabályozása akadályozhatja meg (1.29. 

ábra), amely elektronikusan vezérelt hidraulikus nyomásszabályozással működik. 



   
1.29. ábra a) hirtelen lejtés   b) hirtelen emelkedés 

 

Bár a traktortípust eredetileg fűnyírásra fejlesztették ki, mai kialakításai már nehéz terepen 

való univerzális alkalmazást is lehetővé tesznek. A csatlakozási lehetőségeknek, a sokféle 

adapternek és a jó terepjáró képességnek köszönhetően végezhető vele pl. mulcsozás, 

hóeltakarítás, hómarás, de alkalmas kisebb gépek vontatására, illetve szállítására is. 

 

1.6. Kommunális traktorok 

 

Az alapgép továbbfejlesztésével az AEBI cég kifejlesztette a KT (KommunalTrak) hátsó 

raktérrel rendelkező, csuklós kormányzású gépcsaládot, melynek típusait elsősorban városi 

környezetben takarítógépként, valamint parkokban fűnyírásra és hulladékgyűjtésre használják 

(1.30. ábra). 

 

 

 1.30. ábra  AEBI KT-50 

 



Az MFH (MaschinenFabrik Hochdorf) jelű AEBI-gépcsalád a sokféle adaptercsatlakozási 

lehetőségnek köszönhetően kiválóan alkalmas városi utcák, utak úttisztítására, locsolására,  

lomb- és hóeltakarítására (1.31. ábra). 

 

  
1.31. ábra  MFH 2500 úttisztító gép 

 

 

Az alapgép kiváló terepjáró tulajdonságát hasznosítja a TP (TransPorter) meredek lejtőkre 

alkalmas szállítójármű-családja is, melynek van 6x6 hajtásképletű rendfelszedő-rakodó típusa 

(TP97) is (1.32. ábra). 

 

 
1.32. ábra. TP szállítójármű 

 

Kertészeti kistraktorok 

Állandóan növekvő az igény a kisméretű, univerzálisan használható, rendkívüli 

fordulékonyságú, széles adapter-választékkal rendelkező kisgépek iránt. 



Az építési forma legjellemzőbbje az 1960-as évek óta általánosan használt, talán már 

mindenki által látott Bobcat-kategória. 

 

AVANT Tecno 

E kategória egyik legújabb gépcsaládja az 1991-ben alapított finn Avant cég Tecno 

gépválasztéka, mely elsősorban mellső adapter-csatlakozási megoldásával tűnik ki. 

A sokoldalú Avant kisgépek  alkalmasak a legkülönbözőbb szűk terekben (építőiparban, 

mezőgazdaságban, kert- , és parképítés, illetve - fenntartás során jelentkező) feladatok 

ellátására, legyen az földmunka, rakodás, vagy akár fűnyírás (1.33. ábra).  

 

 

A gépcsalád fő jellemzői: 

 

- állandó összkerék (4x4) hidrosztatikus hajtás a kerekekbe épített hidromotorokkal. A 

vezérlés két pedállal történik: az egyik a jobb-, a másik a bal oldali kerekek sebességét 

szabályozza fokozatmentesen. A sebesség arányos a pedál lenyomásával. 

- széles motorválaszték 13…50 kW (18..70 LE) között (benzines és dízel) 

- csúszókormányzás (helyben-fordulási lehetőséggel) vagy csuklós kormányzás a talaj- és 

gyepkímélés érdekében 

- mellső hidraulikus adapter-csatlakozás újszerű megoldása („ormány”). A mellső emelés 

joystick-rendszerű karral vezérelhető. 

- szintszabályozós gém: automatikus vízszintbe állás lehetőségével 

- adapterek sokasága: univerzális használhatóság, multifunkcionális erőgép (több mint 50-féle 

rendelhető adapter pl. földmunkákhoz, rakodáshoz és különböző hidraulikusan hajtott 

adapterek munkavégzéshez) 

- hátsó vonóhorog: vontatás lehetősége 

- alacsony tömegközéppontja nagy stabilitást biztosít 

- kezelői komfort: 360° panorámás kabin, védőtető, borulásvédő csőváz (ROPS) 

- opciók: forgófény, stb. 

 

 
1.33. ábra.  Avant Tecno fűnyíró adapterrel 



 

Az Avant gépcsalás annyiban is hasonlít a Bobcat-hoz, hogy egyes típusainál a Bobcat-nál 

már régóta megismert csúszókormányzási módot (angolul: skid-steer, gyakran ezt használják 

magyar gyártmánykatalógusok is) alkalmazzák a minél kisebb fordulókör, sőt helyben-

fordulás érdekében. 

 

a)     b)  

1.34. ábra Skid-Steer kormányzás elvi felépítése 

 

A „skid-steer” tipikusan a kisméretű, nagy mozgékonyságot igénylő targoncák, univerzális 

minirakodógépek kormányzási módja, amely tulajdonképpen a lánctalpas kormányzás elvét és 

annak minden üzemmódját (beleértve a helyben-fordulást is) valósítja meg kerekes 

járműveknél. 

A kis dízelmotor egy kettős fogaskerékszivattyút hajt meg, mely oldalanként egy-egy 

hidromotort táplál nagynyomású olajjal. A két hidromotor fordulatszáma és forgásiránya két 

vezérlőkarral („joystick”) fokozatmentesen szabályozható. A hidromotorok 

kényszerkapcsolatú hajtással (jellemzően lánchajtással) forgatják az azonos oldali kerekeket a 

teljes szinkronitás érdekében. A megfelelő, szimultán kétoldali vezérléssel elérhető, hogy a 

kétoldali kerekek azonos fordulatszámmal, de ellentétes irányban forogjanak, és ezzel a jármű 

fordulóközéppontja a tengelytáv fele és a nyomtáv fele által meghatározott pont lesz: tehát a 

jármű helyben fordul. Hátránya az eljárásnak, hogy szilárd (pl. aszfalt vagy beton) felületen 

nagy a gumiabroncsok csúszásából származó kopás, míg pl. talajon nagy a talajkárosítás 

mértéke (1.34. ábra). 

 

Az igazán újszerű a mellső adaptercsatlakozás: ez egy középső, emelhető karon található. Itt 

vannak elhelyezve az aktív adapterek hajtásához szükséges hidraulikus csatlakozók is (1.35. 

ábra). 

 

                         
1.35. ábra  Avant Tecno mellső függesztés  balra: felemelve, jobbra: leengedve 



 

A csuklós kormányzás (1.36. ábra) csökkenti a talaj- és növénykárosodást. 

Az automatikus vízszintbe állás lehetőségével rendelkező szintszabályozós gém működésére  

az 1.37. ábra mutat példát.  

 

                                
1.36. ábra Csuklós kormányzás  1.37. ábra  Az emelőgém automatikus szintezése 

 

A következő, 1.38. ábrában a kisgép néhány jellegzetes alkalmazása látható. 

 

 
Fűnyírás 

 

 Földmunka   Takarmánykezelés 

 
Hókotrás 

 
Vontatás 

 
Rakodás 

 
Bálaforgatás 

1.38. ábra.  Avant Tecno alkalmazási lehetőségei 



1.7. Quadok  

A jármű az 1960-as években, Japánban alakult ki az elzárt hegyi falvakból a városba való 

eljutáshoz, ezért nem véletlen, hogy ma is a legnevesebb gyártók japán cégek: Honda, 

Yamaha, Kawasaki. 

A quad 1970-re megjelent Amerikában is, először mint sport-jármű. 

1980-tól az amerikai farmerek is kezdték használni közlekedésre (terepen), szállításra, később 

az erdő-, vetemény- és szőlőművelésben, sőt az állattenyésztésben is, pl. szarvasmarhák 

terelésére is. 

 

Ma már külföldön gyakran alkalmazzák a kertészetben is a quad járműveket, mivel kis 

mérete, mozgékonysága, jó terepjáró képessége erre alkalmassá teszi. 

Haszongépjárműként való alkalmazásakor általában ATV (All Terrain Vehicle) néven 

emlegetik. Ma már sokféle adapter, tartozék is kapható hozzá: különböző vonóhorgok, mellső 

vagy hátsó függesztőmű, de akár TLT-vel is rendelhető (1.39, 1.40 és 1.41. ábra). 

Amerikában a jogszabályok külön kategóriaként (MAV: Multipurpose Agricultural Vehicle), 

multifunkcionális mezőgazdasági járműként definiálják. 

 

  
1.39. ábra  3-pont függesztés ATV-n 

 

 

Az ATV-k főbb jellemzői: 

- összkerék-hajtás 

- motorja általában 400 cm
3
-nél nagyobb 

- teljesítménye 25 kW-nál (35 LE-nél) nagyobb 

- tömege általában meghaladja a 350 kilogrammot 

- jellemzően kisebb tömegek szállítására általában elöl és hátul rakfelület van kialakítva 

rajta,  

- vonószerkezettel ellátott 

 

http://www.atvworld.com/agircultural(cycle)3point.htm


 
1.40. ábra  A Yamaha 1988-ban gyártott, TLT-vel ellátott ATV-t (Terrapro PTO) 

 

 

 

 
1.41. ábra  Fűnyírás TLT-s ATV-vel 

 

A „quad” ATV-ként mára a farm-gazdaságok sokoldalú, hasznos gépévé nőtte ki magát. 

Az 1.42. ábrában néhány jellegzetes mezőgazdasági alkalmazás látható. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yamaha-motor.com/outdoor/epic_atv/1988_terrapro_small.aspx


  
Szállítás 

  

 
Permetezés 

 
Fűnyírás 

 
Vontatás 

 
Tereprendezés  

1.42. ábra.  Az ATV mezőgazdasági alkalmazásai 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1/ Hogyan csoportosíthatók a mezőgazdasági traktorok? 

2/ Melyek egy ültetvénytraktor fő jellemzői és feladatai? 

3/ Mi az alapelve a SuperSteer kormányzási módnak? Vázolja fel az elrendezést! 

4/ Ismertesse a helybenforduló fűnyíró traktorok szerkezeti felépítését! 



5/ Miért fontos a fűnyíró traktorok fokozott stabilitása? Milyen szerkezeti megoldásokkal 

biztosítják ezt? 

6/ Jellemezze a korszerű univerzális kistraktorokat! 

7/ Hogyan működik a kerekes csúszókormányzás? 

8/ Mit jelent az ATV jármű és mely területeken lehet ezeket alkalmazni a mezőgazdaságban?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A telepítést megelőző és a telepítés gépei. Talajművelés a zöldség-, 

gyümölcs- és szőlőtermesztésben 

 

2.1 Telepítést megelőző műveletek gépei  

 2.1.1 A melioráció fogalma, fő feladatai, a terület előkészítése 

A kertészeti (ültetvény) kultúrák (szőlő, gyümölcs, bogyós, faiskola) telepítése tartós 

földigénybevétellel jár, melyet gondos szervező és tervező munka előz meg. A termőföldnek 

alkalmasnak kell lennie a termesztésre, a termőföld termékenységének megőrzése és védelme 

pedig minden termesztő kötelessége. 

A melioráció fogalma: a talajra gyakorolt minden olyan hatás (beavatkozás, eljárás, 

módszer) vagy hatásrendszer, melynek célja: 

a) talaj termékenységének tartós fokozása továbbá, 

b) a kedvezőtlen természeti adottságok megszüntetése vagy jelentős mérséklése. 

Meliorációs tevékenységen értjük a talaj termőképességének és állagának megóvása 

végett szükséges agrotechnikai, biológiai, kémiai és műszaki együttes (talajvédelmi, 

vízrendezési, vízhasznosítási és egyéb) eljárások végrehajtását. 

A melioráció összetevő elemei: 

  - területrendezés  (domb – sík átalakítása), 

  - talajvédelem  (erdősáv, erózió, defláció elleni védelem), 

  - vízrendezés (vízfolyások megszüntetése, alagcsövezés), 

  - talajjavítás ( a talaj kémhatásának megváltoztatása, pl. meszezéssel). 

A melioráció célja: a mezőgazdasági területen a termesztés érdekében végrehajtott 

elrendezés, optimális feltételek megteremtése a termesztéstechnológia, az üzemszervezés, a 

korszerű technika alkalmazásához, valamint a termőföld hatásos védelméhez. 

 

2.1.2 Területrendezés 



A telepítésre kijelölt terület geodéziai kitűzése előtt szükségessé válhat a fák, cserjék, 

bokrok, kövek eltávolítása, melyek a földmunkát akadályozzák. A gépek két fő csoportba 

sorolhatók, tereptisztító gépek és tereprendező gépek.  

Tereptisztító gépek: 

- bozót, bokorirtó gépek: 

   - bokorzúzó, 

   - bokortörő, 

   - bokorvágó gépek; 

- tuskózó gépek: 

   - tuskókiemelők, 

   - tuskófúró – marók, 

                     - tuskómarók, 

                     - tuskó körülvágók, 

- gyökérfésűk, 

- kőszedő gépek. 

Kivételes esetben szükség lehet idősfa átültető gépekre is, amennyiben értékes növényt 

kell más helyen való hasznosítás érdekében a helyéről elmozdítani. 

Tereprendező gépek: 

- földtolók (dózerek), 

- földnyesők (szkréperek), 

- földgyaluk (gréderek ). 

A terep előkészítésre a földmunka kitűzését megelőzően kerül sor, (Szabó 1977). 

 

2.1.2.1 Tereptisztító gépek 



Bozót és bokorirtó gépek 

A bokrokat zúzással, töréssel és vágással lehet irtani. Üzemeltetésükhöz általában jó 

terepjáró képességgel rendelkező lánctalpas traktorokat alkalmaznak. A leghatásosabb munkát 

a bokorzúzó gépek végzik. Ezek függesztett vagy félig függesztett kivitelben készülnek. A 

zúzást és aprítást nagy fordulatszámmal forgó (5000 f/min) kések végzik. A vágást ellenpenge 

segíti. A gép 50-60 mm átmérőjű ágakat is képes felaprítani. 

Bozóttal, cserjével sűrűn benőtt területen sikerrel alkalmazhatók a bokortörő gépek. A 

gép 400 mm-nél nagyobb átmérőjű, 1,4-10 tonna tömegű, törőlemezzel felszerelt 

törőhengerekből áll, melyet 30-75 kW motorteljesítményű traktorral vontatnak. 

A bokorvágó gépeket jó terepjáró képességű lánctalpas traktorra szerelik. Általában két 

fő rész különböztethető meg rajtuk: az univerzális tolókeret és a munkavégző rész (2.1. ábra).                               

       Az univerzális tolókeret csuklósan kapcsolódik az erőgéphez. A tolókereten, ferdén 

elhelyezett lemezhez alul cserélhető vágó élek csatlakoznak, amelyek a  

gyökereket vágják el. A munkamélység hidraulikus hengerekkel állítható. A gép 

vágószerkezete előrehaladás közben vízszintesen két irányba tolja szét a talajt borító cserjéket 

és bokrokat, ugyanakkor alájuk nyúlva elvágja és kiemeli azokat a talajból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. ábra. Bokorvágó gép 



A gépek munkaszélessége 2,8-3,6 m, a területteljesítményük 0,3-0,5 ha/h. 

 

Tuskózógépek 

A tuskózás a tereptisztítás legnehezebb és legnagyobb energiát igénylő munkái közé 

tartozik. Legegyszerűbb esetben vágóéllel rendelkező tolólappal felszerelt traktor 

alkalmazható (2.2. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ábra. Tolólemezes tuskókiemelő 

 

A tuskókiemelő gépek rendeltetése a nagy tuskók eltávolítása a talajból. Korábban 

mechanikus, újabban hidraulikus változatban készülnek (2.3. ábra). Ezekkel a gépekkel a 

tuskók kiemelésén kívül, a kisebb fák is kidönthetők, vagy a talaj megtisztítható a nagy 

kövektől, melyek elszállíthatók kisebb távolságra. A munkavégző szerszámmal, 

hátramenetben megközelítik a tuskót. A szerszám ebben a helyzetben belemélyed a talajba, 

majd az oszlop és a szerszám egyidejű emelésével és az oszlop hátra döntésével kifordítja a 

tuskót a talajból.  

 



 

2.3. ábra. Tuskókiemelő gépek 

 

Gyártmánytól, fafajtól és talajkötöttségtől függően 10 óránként a gép 150-300 tuskó 

kiemelésére alkalmas, az üzemeltető erőgép teljesítménye 75 kW körüli kell legyen.  

A tuskófúró- és maró gépek 500 mm átmérőig használhatók gazdaságosan. A 

vágásterületen visszamaradt tuskók eltávolítására használhatók. 



 

 

 

 

 

 

 

2.4. ábra. Tuskó fúró-maró és tuskómaró gép 

 

     A traktor hárompont függesztő rendszerére kapcsolt gép a teljesítmény-leadó tengelyről 

kapja a hajtást. Működő eleme egy rövid, csavarmenetes kúp (2.4. a. ábra), amely a tuskóba 

fúródva azt szétfeszíti, majd a marótárcsájával szétforgácsolja. 

 

    A tuskómarógép (2.4. b. ábra) hajtásához legalább 60 kW motorteljesítményű erőgép 

szükséges, ehhez hárompont felfüggesztéssel csatlakoztatható. A maródobot a traktor 

teljesítmény-leadó tengelyéről kardántengely, szöghajtómű és ékszíjhajtás segítségével hajtják 

meg. A gép szerkezeti sajátossága, hogy a maródobra szerelt marókések, melyeket a maródob 

palástjára rögzítettek, vízszintes tengely körül forognak. A cserélhető marókések éle 

kopásálló keményfém betéttel készül. A késeket csavarvonal mentén szerelik fel.  

 

 A tuskókörülvágó gép (2.5 ábra) hengerét mechanikusan, az erőgép teljesítmény-leadó 

tengelyéről hajtják. A henger lemezből készült hengerpalást, melynek felső részéhez karima 

van hegesztve. Ezen keresztül kapcsolódik a meghajtó házhoz. Különböző átmérőkkel 

(általában 500-700 mm-rel) és hosszakkal (általában 800-1200 mm-rel) készülhet. Ezek a 

méretek határozzák meg az alkalmazás lehetőségeit. A tuskókörülvágó henger alsó végéhez 

késkoszorú  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ábra. Tuskó körülvágó gép 

 

illeszkedik, amelyen a belső és a külső gyalufogak találhatók. A hengerpaláston 

csavarmenetszerűen kiképzett szalag a forgács, illetve föld kihordására szolgál. A 

tuskókörülvágó henger felső részéhez hidraulikus munkahenger – a kilökő munkahenger – 

csatlakozik, melynek feladata a körbe forgácsolt tuskó szívdarab kilökése a hengerből, annak 

felemelése és hátradöntése után. 



Üzemeltetésükhöz 60-100 kW motorteljesítményű traktor szükséges, a talajkötöttségtől és a 

tuskóátmérőtől függően (Horváth B., 2003). 

Gyökérfésűk 

Gyökérfésűket (2.6. ábra) a tuskózás után a talajban maradt gyökerek kiszedésére 

használják. A gépek merev zártszelvényű keretből, és hozzá mereven kapcsolódó fogakból 

állnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. ábra. Gyökérfésű 

A gerendelyen elhelyezett cserélhető acélfogak a traktor előrehaladásával húzzák ki és gyűjtik 

össze a talajban maradt nagyobb gyökértesteket. A fogak talajban dolgozó része véső alakú. A 

munka folyamán a területet egymásra merőlegesen, 20-40 cm mélységben fellazítják, amely a 

további munkákhoz is kedvező. A gép felépítése hasonlít a későbbiekben tárgyalt 

talajszaggató géphez. Annyi a különbség, hogy itt több és így sűrűbben felszerelt szakítókést 

alkalmaznak. 

 

Kőszedő gépek 

A kőszedő gépek  lehetnek gyűjtőtartály nélküli rendre rakó szerkezetek (2.7. ábra) és 

gyűjtőtartállyal felszerelt gépek (2.8. ábra). A kövek összegyűjtése kétmenetes vagy 

egymenetes módszerrel oldható meg. A kétmenetes eljárásnál az első        menetben a köveket 

4.3 ábra  Gyökérfésű 

 



rendre rakják, majd a második menetben egy motollával felszerelt pótkocsiba gyűjtik. Az 

egymenetes kőszedő gép egyidejűleg a már összegyűjtött köveket  közvetlenül a 

gyűjtőtartályba juttatja (2.9. ábra). 

 Az összegyűjtött kövek birtokhatárok kijelölésére, kerítés építésére, vagy majori úthálózat 

építőanyagául hasznosíthatók.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. ábra. Rendresodró kőszedő gép 

 

 

 



2.8. ábra. Gyűjtőtartályos kőszedő gép 

 

                           

2.9.  ábra.   Egymenetes kőszedő gép 

2.1.2.2 A tereprendezés és felszínalakítás gépei 

 

A fáktól és bokroktól megtisztított területen tereprendező és felszínalakító gépekkel 

készítik elő a talajt a telepítéshez. Ezek olyan munkagépek, melyek a föld vagy földszerű 

anyag kitermelésére, elegyengetésére, beépítésére szolgálnak. 

A földmunkagépek közül elsősorban a földkitermelő és szállító gépeket alkalmazzák.  

Ezeknek két fő csoportja: 

- a puttonnyal, vagy ládával felszerelt gépek, valamint 

- a vágóéllel (lemezzel) ellátott gépek 

A puttonnyal, vagy ládával felszerelt gépek a lenyesett földet ládaszerű tartályban 

gyűjtik és a beépítés helyére szállítják. Ide tartozik a földnyeső gép - vagy szkréper. 

A vágóéllel rendelkező gépek, a vágóél által nyesett talajt a vágóél előtt görgetik, és 

rövidebb-hosszabb távolságra tolják (földtoló gépek), vagy terítik (földgyaluk).  

A gépekkel szemben támasztott követelmények: a mozgékonyság, jó manőverező képesség, 

fordulékonyság, gyors szerelhetőség és szállíthatóság, kis kiszolgálói létszámigény, kis 



üzemeltetési költség, sokoldalú felhasználhatóság. Lényeges szempont az is, hogy jól 

illeszthetőek legyenek a gépláncba. 

 

A talajnyesés elmélete 

 

A talajnyeső szerszámot meghatározott erővel kell mozgatni, hogy a kívánt talajforgács 

az élt követő puttonyt megtöltse. A 2.10. ábrán láthatóan a nyesőpenge   ékszögű. A nyeső él 

lapja a talajfelület normálisával   irányszöget zár be. A vágóerő hatására a talaj 

összenyomódik, a nyesőlap FN irányú nyomást gyakorol a talajrészecskékre. Ha a nyomás egy 

bizonyos határértéket elér, akkor a talajréteg - a talaj összetételétől, állapotától, valamint a 

nyesőszerszám alakjától és beállításától függő -  szögben hasad le. 

A legkisebb nyesési erő eléréséhez keressük a különböző  és  szögekkel végzendő 

talajnyesés erőszükségletének nagyságát, továbbá meg kell keresnünk, annak az  szögnek az 

optimális értékét, amely a földet nyeső, ásó, fejtő szerszám élének lapja és a talaj felületének 

normálisa között ébred és a legkisebb nyesési erőt eredményezi. 

 

A földanyag részecskéi közötti belső súrlódási szög értéke  = 0°-tól 45°-ig változik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10. ábra. A talajnyesésre jellemző szögek 

 

A földanyag nyesésekor , a talaj lehasadási szögének nagysága a talaj minőségétől és 

állapotától, valamint a nyesőszerszám alakjától függ. 

A 2.10. ábrán láthatóan egy közepes nedvességű és közepesen kötött talaj nyesésekor a  szög 

alatt hajlóan lehasadó talajrészek alakja közelítőleg trapéz. A nagyon száraz, kötött talajokat 

az jellemzi, hogy nyesésekor a talajforgács nem tud szabályosan kialakulni. Ilyen esetben a 

talajforgács szabálytalan darabokban szakad ki és, mint az a  2.11. ábrán is látható a   szög 

negatív is lehet. A nyesés az optimálisnál nagyobb víztartalmú, lágy talajnál a  szöggel nem 

jellemezhető, mert a talajforgács folytonos szalagalakban hasad le. Kohézió nélküli talajnál, 

pl. homok esetében a talaj szemcséire esik szét és felhalmozódik a nyesőpenge élén.  

A számítások és a gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az ásás-nyesés optimális 

irányszöge   a  súrlódási szögtől független, és értéke   = 20°-22° között alig változik. A 

földmunkagép nyeső szerszáma élének lapját tehát a talaj normálisához 20°-22°-os szögben 

kell beállítani. 

A súrlódási szögnek nagy befolyása van a nyeső erőre, például iszapos talajnál, ha a 

víztartalom az optimális 20 %-ról 15 %-ra csökken, akkor közel hétszer akkora lesz a fajlagos 

nyesési munkaszükséglet, mint az optimális víztartalmú talajok esetén. 

A kis ékszögű ( = 10° körüli) penge éle nagyon hamar tompul, melynek nagy 

befolyása van a nyesőerő nagyságára. Ha a penge éle eredetileg 2 mm sugarú, és a 

használatban a kopás következtében 16 mm sugarúra tompul, a nyesési ellenállás az előbbihez 

képest 35 %-kal nagyobb lesz. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. ábra. Száraz, kötött talaj hasítása 

 

Ha a szerszám ékszögét  = 30°-ról 50°-ra növelik: a nyesési ellenállás 20 %-kal nagyobb 

lesz. 

A hasadási szög értékét   = 0°-90° értékhatárok között kell tartani. Kemény talajnál a  

értéke a 0-hoz közeledik, de negatív is lehet. Kemény talajban ez a forgácsoló penge éle előtti 

bontó fogak alkalmazásával elkerülhető. Ezek feltörik a talajt, azt szemcséssé teszik. A 

struktúrájánál fogva laza talajban, ahol   = 40°-50° között van, így a homok és a kavicsos 

talajban a bontófog használata nem gazdaságos. 

A fentiek alapján látható, hogy a forgácsoló él szögei két alapfeltételből kiindulva úgy 

adódnak, hogy az  hátsószög értéke 5°-10° között legyen, nehogy a szerszám a nyesett 

talajon súrlódjék, ezzel a súrlódással ugyanis a nyeső erő tetemesen megnő,  a  ékszög 

optimális értéke 20° és 35° között van, ez esetben az  irányszög 50°-60° értékűre adódik - ez 

inkább a kemény száraz talajokban kedvező, valamint akkor, ha a penge éltartó acélból 

készült. Plasztikus, optimális víztartalmú talajoknál az ékszög   = 55°-65°, ezzel adódik 

ugyanis az optimális  = 20°-25°-os irányszög. 

Korszerű gépeken önélező pengét un. szendvics-acélt használnak, melynek alsó lapja 

rendkívül kemény (ötvözött) de vékony, felső lapja vastagabb szívós acélból készül. Nyesés 

közben a felső lap állandóan kopik, az alsó vékony kemény, kopásálló acéllap azonban nem 

engedi tompulni a pengét. 



Ha a penge éle a nyesés irányára nem merőleges, hanem ferde, azaz az  oldalszög <90° 

(2.12. ábra), akkor a nyesőerő változása a 2.13. ábra diagramja szerint parabolikus függvény 

és  = 45°-nál a fajlagos nyesőerő csökkenés még csak 10 %. 

 

2.12. ábra, Ferdén elhelyezett nyeső él 

 

 

2.13. ábra. Nyesőerő csökkenése az oldalszög függvényében 

 

A lenyesett talajforgács a penge lapján, majd a nyeső ládában,  áramlástanilag helyes 

alakú és felületű falakon kell, hogy elcsússzék. A sima fémfelület sokkal kisebb ellenállású, 

mint a rücskös, vagy hullámos felület.  



A pengén sehol sem szabad kiálló csavart, szegecsfejet vagy bemélyedést hagyni, mert 

ezekben illetőleg ezek mögött a föld áramlási árnyékba kerül és megtapad.  

Áramlástanilag helyes alak megállapításához az áramlás sebességének ismeretére van 

szükség. Az áramlás sebessége, valamint az áramlás okozta nyomás összhangban legyen a 

profil görbületével: minél homorúbb a profil, annál nagyobb nyomással szoruljon rá az 

áramló földforgács, hogy a fal mentén (pl. felfelé) áramoljon.  

A nyesőerő, egyszerűsített képlettel jellemezve: 

                      F = a 
.
 b 

.
 p                      (N), 

ahol: 

a - a forgács vastagsága, cm 

b - a forgács szélessége, illetőleg a nyesőpenge hossza, cm 

p - a talaj fajlagos nyesési ellenállása, N
.
cm

-2
. 

Ha a földmunkagép nem bírná kifejteni a szükséges F vonóerőt, mert a p fajlagos 

nyesési ellenállás megnő, csökkenteni kell a forgácsvastagságot, de sohasem a nyesés 

sebességét! 

A nyesés sebessége: inkább gyors legyen, mint lassú. A nyesés erőszükségletének van 

egy sebesség optimuma. A felrajzolható görbének az egészen lassú mozgásnál van vonóerő 

maximuma (2.14. ábra).    

 



2.14. ábra. Nyesőerő a sebesség függvényében 

 

Ha az optimálisnál gyorsabb sebességgel vontatják a nyesőpengét, akkor is csak kb. 24 %-os 

vonóerő növekedés következik be. Ezek szerint tehát ajánlatos, hogy a földmunkagép nyesési 

sebességét inkább gyorsítsuk - a technológiailag lehetséges mértékig - ha kell: a gép 

megtolásával is, mert a nyesés lassulásával a gép könnyen lefullad és megáll (Karai – 

Horváth, 1992). 

Földnyeső gépek 

A földmunkagépek között a földnyeső gép (szkréper), szinte egyedülállóan alkalmas 

komplex munkafolyamat végzésére. 

A földmozgatás egyes munkafázisainak sorrendje általában a következő: 

- a talaj megbontása, nyesése, 

- az anyag kiemelése, 

- szállítóeszközre rakása, 

- elszállítása az előírt távolságra, 

- megfelelő, illetőleg előírt rétegvastagságban elterítése, és 

- a megmozgatott föld tömörítése. 

A földnyeső gép mindezeket a munkafázisokat egymaga végzi el. 

Az egyes géptípusokat összefoglalva szemlélteti a 2.15. ábra. 

 

 

2.15. ábra Földnyeső gépek 

a – egytengelyes vontatott, b - kéttengelyes vontatott,  



c – nyerges, d - magajáró 

 

A külön vontatógéppel vontatott kéttengelyes földnyeső gép a legelterjedtebb 

középméretű típus. A magajáró földnyeső gépek (2.16. ábra) járműve többnyire gumikerekes, 

ritkábban lánctalpas kivitelű. Munkaszereléke az egy vagy két tengellyel alátámasztott, az 

alvázkeretre csuklókkal szervesen illeszkedő, vágóéllel ellátott láda, amely hidraulikus vagy 

mechanikus vezérlésű.  

A ládát acéllemezből hegesztik, oldalát kívülről ráhegesztett U-acélokkal merevítik, 

homlokfalát a lengőajtó, hátsófalát a tolóajtó képezi. A fenéklemez mellső részén vannak 

felerősítve a nyesőpengék, általában három darabból, ugyanis nem egyformán tompulnak, 

tehát nem egyszerre cserélik vagy élezik az összeset. Ugyanitt vannak a bontófogak is. A két 

oldallemez alsó részén is van egy-egy rövid oldalkés, hogy a leeresztett láda oldallemezei is 

nyessék a talajt. 

A talaj kötöttségétől, nedvességétől függően változtatják a nyesési szöget. A földnyeső 

gép munkaciklusa a nyesés, szállítás, az ürítés és a nyesés helyéig visszatérés 

műveletelemekből áll. 

Nyeséskor a szállításhoz képest a vonóerő szükséglet két–háromszorosára nőhet a 

szállításhoz képest. Nyesés közben a láda telítődésével nő a vonóerő igény amely akkora is 

lehet, hogy a gép lefullad és leáll. Ebben az esetben az akadályon átsegítéshez a gép hátsó 

vázszerkezete olyan kialakítású, hogy ide tológép csatlakozhat és a két gép együttes hatására a 

földnyeső átsegíthető az akadályon. Általában 4–6 földnyesőhöz 1 tológép elegendő. 

A szállítást a nyesést követően a lehető legrövidebb úton kell megoldani, minél nagyobb 

sebesség mellett. A szállítási távolságtól függően különböző ládaűrtartalmú gépeket 

alkalmaznak, a kisebb, mint 3 m
3
 űrtartalmúakat 50–300 m között,  a 6 m

3 

befogadóképességűeket 100–400 m között, 
 
 a 9-10 m

3
 űrtartalmú vontatott földnyesőket 300–

700 m–ig, a 10 m
3
–t meghaladóakat 700–2000 m között alkalmazzák. 

Az ürítést kényszerű ürítéssel, félig kényszerű ürítéssel, kisebb gépeknél szabad 

ürítéssel hajtják végre. Ebben a fázisban a gép a mélyedésekbe teríti a szállított földet. Szabad 

ürítéskor a hátrahagyott halmokat más géppel, pl. tológéppel kell elegyengetni. 



 

 

2.16. ábra. Magajáró hidraulikus földnyeső gép 

Üresmenetben a földnyesőt szállítási helyzetbe emelve állítják, és törekedni kell arra, 

hogy rövid úton nagy sebességgel megtéve az utat térjen vissza a nyesés helyszínére, mert 

ezáltal csökkenthető a ciklusidő és a munka termelékenyebb, gazdaságosabb lehet. 

Az egytengelyes földnyeső gépet is külön vontatógép húzza. Előnye hogy sokkal, 2-2,5 

m-rel rövidebb az előbbi típusnál így szűk helyen is könnyebben fordul, mint a hosszú 

kéttengelyes vontatott típusok. 

Ha a vontató járóműve légtömlős gumiabroncsos kerék, akkor a sebessége nagyobb is lehet, 

mint a lánctalpasé: 20-25 km/h, és az ilyen földnyeső ezzel a sebességgel már az 1000 m-en 

felüli szállításnál is gazdaságos. Nyesés közben ez a típus is megkívánja a megtolást, mert a 

vontató motorja nincs arra méretezve, hogy a nyesés többletmunkáját is fedezze. 

Technológiája, töltése, ürítése ugyanaz, mint az előbbi típusoké, de azoknál sokkal 

mozgékonyabb (Horváth B., 2003). 

A gépek mozgásmódját a terepen a 2.17. ábra szemlélteti. 



 

2.17. ábra. Földnyeső gépek mozgásmódjai 

A körbenjáró (vagy ellipszis) járatot nagyobb szállítási távolságokon alkalmazzák, 

hátránya a sok forduló és üresmenet, ezért előnyösebb a földnyesőket nyolcas vagy kígyózó 

járatban üzemeltetni, mert a nyolcas járatban nem kell a tele földnyesővel élesen fordulni és 

egy teljes fordulóra itt két nyesés és két ürítés jut, nagyobb járatsebesség érhető el, ezáltal a 

munkafolyamat gazdaságosabb lesz. 

Földgyaluk  

A földgyaluk (grederek) haladó főmozgásakor nyesik - gyalulják a talajt. Két fő típusuk 

ismert: a vontatott és a magajáró, motoros földgyalu. Némelyik vontatott földgyalun is van 

motor, de ez a kormányzást és a gyalukés beállítását teszi könnyebbé, a vontatásban nincs 

szerepe. 

Ez a gép inkább a befejező földmunka gépe, csak ritkán végeznek vele termelőjellegű 

földmozgatást. A töltés koronáját, rézsűjét, a bevágás talpát, árkát és rézsűjét gyalulja az előírt 

profilra, legtöbbször már a tömörítés után. Néha nagy területen sarabolja a talajt, félretakarítja 

a humuszréteget, s ezzel előkészíti a terepet a földmunka számára. 

A földgyalu alapjában véve nagyméretű, homorú gyalukés, közelítőleg a tológép toló 

lapjához hasonlít. A gyalukés mindhárom főirányban állítható (2.18. ábra). 

A gyalukés az alvázkerethez csatlakozik, amelynek helyzetét hidraulikus 

munkahengerekkel lehet beállítani. A haladási irányhoz képest a gyalukés szögállását 

hidromotorral lehet változtatni, amely egy nagyméretű fogaskereket hajt meg. A gyalukést 

teljesen hátra lehet fordítani és így hajthatók le a bontófogak. Ezzel a késállással a fagyott 

talajfelszínt vagy régi rossz utakat lehet felbontani. A keret merev, hegesztett acélszerkezet, 



vagy négyszögcsőből hajlított-hegesztett gerenda. Erre van erősítve a gyalukés tartószerkezete 

és a kormányszervek, valamint a futómű. A kezelőfülkéből a gépkezelő jól látja a gyalukést, 

ami a munka pontos irányításához szükséges. 

A négykerekes futómű vasabroncsos, vagy légtömlős gumiabroncsozású. Egyik kereke 

sem rugózott, mert a rugójáték rámásolódna a földmunka felületére, és azt hullámossá tenné. 

 

2.18. ábra. Motoros földgyalu 

A kerekek dőlése, magassági helyzetük, a keret és a futómű viszonya nagymértékben 

változtatható. Előfordul, hogy egyik oldali kereke árokban, másik oldali kereke töltésen halad. 

A motoros földgyalut a dízelmotoros géprész hátulról tolja. Nem szükségszerű, hogy a 

motoros vontatógép mindig hátul legyen, mert pl. ha nincs hely a forduláshoz: visszafelé 

menetben átállítják a gyalukést és a most már elől levő motor vontatja a földgyalut. A modern 

földgyalugépek már kivétel nélkül motoral vannak felszerelve. 

Földtolók  

A tológép (dózer) alapgépe nagy adhéziójú lánctalpas vagy gumikerekes traktor (2.19. 

ábra). A traktor láncvázához, vagy alvázához leggyakrabban egy csuklósan rögzített 

kengyelen ugyancsak csuklósan csatlakozik a két tolószár, ezek végére van szerelve - 

beállítható dőléssel és beállítható ferdeséggel - a tolólemez.  

 



 

2.19. ábra. Földtológép 

Azokat a dózereket, melyeknek tolólapja a haladási irányban nem fordítható el, csak fel-

le mozgásra képes bulldózereknek nevezik. 

A tolólemez 2,5-3,0 m hosszú, 0,8-1,2 m széles homorú acéllemez, hátsó oldalról bordázattal 

merevítve. Az a két főborda, melyekhez a tolószárak csatlakoznak olyan kialakítású, hogy a 

tolószár támasztórudazatával különböző - a talaj belső súrlódásának megfelelő - nyesőszöggel 

(élszöggel) rögzíthető a homorú tolólemez.  

A tológép haladása közben a gépkezelő a tolólemezt a talajba süllyeszti, mire a lemez 

alsó élére szerelt nyesőpenge a talajból forgácsot nyes, amely a lemez előtt feltorlódik. A 

talajforgács - amennyiben a tolólemez merőleges metszete áramlástanilag helyes alakú - a 

lemez előtt felfelé áramlik, majd menetközben göngyölődik. A tológép addig tolja a görgetett 

földanyagot, amíg a földmunka, illetőleg a szállítás miatt szükséges. A tológépet rövid távon 

célszerű működtetni, mert a görgetett földanyag egy része a lemez mellett oldalt elmarad. 

Ennek elkerülésére, egyes tolólemez-konstrukciónál a lemez két végét ráhegesztett 

oldallapokkal zárják le. 

Régebbi szerkezetnél a tolólemezt közvetlenül a hajtómotor hűtője alatt és előtt 

helyezték el. Az újabb konstrukcióknál a motor, illetőleg a hűtő, a gép hátsó részén van 

elhelyezve, a vezető közelebb ül a tolólaphoz, jobban ellenőrizheti annak nyesését-görgetését. 

Sarabolásnál, tehát amikor csak vékony földréteget kell nyesni, és oldalt deponálni: a 

tolólapot a haladás irányához képest ferdére állítják. Ez a ferdeség általában 45°-os, a nyesési 

ellenállás az oldalszög növelésével csökken. A tolólemez 45°-os ferdeségénél a nyesési 

ellenállás a 90°-os homlokellenállásnak csupán mintegy 85-90%-a. 

Talajlazítók 

A legegyszerűbb talajlazító gép a talajszaggató, (ruter vagy ripper) (2.20. ábra). Erős, 

nehéz, hegesztett vagy acélöntvényű keretbe 1-3 darab acél szakítókést fognak be és 



lánctalpas traktorral, úthengerrel, de mindig nagy tömegű magajáró géppel vontatják. A 

szakítókésnek a talaj felőli vége kihegyezett, vagy kiélezett háromszög alakú, hogy a 

megfelelő ékszöggel bontsa a talajt. 

 

2.20. ábra. Talajszaggató gép 

Sokféle szerepe van és jól hasznosítható gép. Irtáson a gyökereket kiszaggatja, erősen köves 

talajon a köveket kilazítja stb. Mindezen munkák előmunkálat jellegűek: a többi 

földmunkagép számára megkönnyíti a nyesést. 

 

Talajsimítók és talajegyengetők 

A talajfelszín mikrodomborzatának – különösen öntözött  területeken – igen nagy 

jelentősége van a különböző kertészeti kultúrák terméshozamában. Csak megfelelően 

elegyengetett és simított területen teremthetők meg azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik 

a talaj egyenletes mértékű átnedvesedését, ezáltal a növények egyenletes fejlődését. Ezzel 

egyidejűleg csökkenthető az öntözési norma és növelhető a munkagépek területteljesítménye. 

A talajegyengetés és a simítás akkor is indokolt lehet, ha a helytelen talajművelés, vízmosás 

és defláció, az erő– és munkagépek talajtaposása következtében kialakult mélyedések a 

talajfelszínt egyenetlenné teszik. Egyes művelési módoknál pl. ágyásos művelés, helyrevetés 

esetén rendszeres egyengetésre van szükség. A talajsimító és egyengető gépek a következők 

szerint csoportosíthatók: 

- rövid kialakítású egyengetők, 

- nagy tengelytávolságú egyengetők, 

- simítószánok, valamin.t  

- egyszerű simító elemek 



A rövid kialakítású egyengetők rövid távolságon belül (4–5 m) előforduló nagyobb  30–

60 cm–es szintkülönbségek, felületi egyenetlenségek durvább elmunkálását teszik lehetővé. 

Kivitelük szerint függesztett és félig függesztett változataik terjedtek el.  A 2.21 ábra egy 

függesztett típust szemléltet. Terelőlemeze az elvégzendő munka követelményeinek 

megfelelően függőleges tengely körül kettős működésű hidraulikus munkahengerrel, a 

vízszintes tengely körül pedig csavarorsóval állítható.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. ábra. Talajegyengető gép 

A fogásmélység beállítására mélységhatároló kerekek szolgálnak, melyeket a zárt 

terelőlemez mögött helyeznek el. Egyengetéskor beállítási szögük általában 90°-os.     

Féligfüggesztett kialakítású megoldásaikat hidraulikus munkahengerrel szerelik fel, 

amelyek a mélységállítást és szállítási helyzetbe állítást teszik lehetővé. A mélységhatároló 

kerekeket a terelőlemez két oldalán helyezik el, ezáltal alul nyitott nyesőládaként is 

üzemeltethetők. A függesztett változatoknál a terelőlemez szögállítására nincs mód.      

Nagy tengelytávolságú egyengetők (2.22. ábra) alkalmazása akkor indokolt, ha az 

egyengetés pontossága   3-5 cm-en belül kell  hogy legyen. Ennek a követelménynek csak a 

8–20 m hosszúságú egyengetők felelnek meg.  

 

 



 

 

 

 

 

       

  2.22. ábra. Nagy tengelytávolságú egyengetők 

 

     A gazdaságos üzemeltetéshez további követelmény, hogy a talajegyenetlenség ne haladja 

meg a 30 cm–t, és a talaj legyen fellazított állapotú, mert a ki nyesési mélység (5–8 cm) miatt 

megnövekszik az egyengetés meneteinek száma. Ha nagyon kedvezőtlenek a 

munkakörülmények, a talajt nyesőgép segítségével elő kell készíteni. A simítószánokat a 

kisebb egyenetlenségek végső elmunkálására alkalmazzák. Merev keretben 4–5 simítóelemet 

helyeznek el, amelyek függőleges irányban egymást követően adott mértékű lépcsőzöttséggel 

vannak rögzítve úgy, hogy az első tagok az utánuk következőkhöz képest magasabban 

helyezkednek el. Munkaszélességük 2–5 m, hosszúságuk 6-10 m. Vontatásukhoz 60–80 kW 

motorteljesítményű traktor szükséges. 

 Az egyszerű simítóelemeket talajművelő és magágykészítő gépeken alkalmazzák, 

feladatuk elsősorban a keresztirányú egyengetés. 

 

Talajtömörítő gépek  

Alkalmazásukra elsősorban a majori úthálózat és egyéb földútépítési munkáknál, azok 

karbantartásánál kerülhet sor. Statikus és dinamikus elven működhetnek. A statikus gépek a 

talajon gördülve saját súlyuknál fogva fejtik ki a tömörítő hatást. A dinamikus elven működő 

gépek döngöléssel, vibrációval érik el a megfelelő tömörséget. Ezeket elsősorban nem nagy 

felületű talajrétegek tömörítésére használják. 



2.2 ÜLTETVÉNYKULTÚRÁK TALAJMŰVELÉSÉNEK,TALAJÁPOLÁ-SÁNAK 

GÉPEI 

2.2.1 A talajművelés és talajápolás célja és feladata 

A talajműveléshez sorolunk minden olyan műveletet, amely az ültetvények talajának 

művelt rétegeit mozgatja át vagy szerkezetét változtatja meg, így ide sorolható a telepítés 

előtti talaj-előkészítés, a talaj forgatása, a trágya és talajfertőtlenítő szerek bemunkálása, a 

porhanyítás, lazítás, mélylazítás, míg a talajápoláshoz a talajfelszín kezelésének műveleteit 

soroljuk, így a vegyszeres gyomirtást, a talaj takarást, a takaró növényfelület ápolását, 

valamint a felaprított nyesedék felhasználását. 

A mai ültetvénykultúrákban a füvesítés, a talajtakarás és a környezetkímélő vegyszeres 

gyomirtás a kívánatosnak tartott minimális talajművelés célját szolgálja. 

Az ültetvények talajművelésének legfontosabb célja a talaj kedvező fizikai, kémiai és 

biológiai állapotának megteremtése és folyamatos fenntartása. Az ültetvény kultúrák  

talajának műveléséhez, különösen a művelési mélység helyes megválasztásához ismerni kell a 

növények gyökérrendszerének fejlődési és elhelyezkedési jellemzőit, de figyelembe kell venni 

a csapadékviszonyokat és a talaj kötöttségét is. 

2.2.2 Talajművelési, talajápolási eljárások 

Az ültetvénykultúrákban három talajművelési, talajápolási alapeljárást különböztetünk 

meg: 

- mechanikai talajművelés, (fekete ugaros vagy nyitott), 

- talajtakarásos talajápolási módot, 

- vegyszeres talajápolást.  

A gyakorlatban ezeket a módszereket általában kombinálják. A talajápoláson belül 

megkülönböztetjük a sorközök és a soralja művelését. 

A követelményeknek leginkább a talajkímélő takarásos talajápolási mód felel meg. A 

talajápoláson belül a vegyszeres gyomirtás csak korlátozottan, kiegészítő jelleggel 

alkalmazható. Az ökológiai és domborzati adottságok jelentős mértékben meghatározzák 

illetve befolyásolják a talajművelés lehetséges módját. 



A mechanikai talajművelés kiegészítve a vegyszeres gyomirtással,  az ültetvénykultúrák 

legelterjedtebb talajművelési eljárása hazánkban. Ezt a művelési módot a gyakorlatban fekete 

ugaros vagy nyitott talajművelési módnak is nevezik. A sorközökben sem 

zöldtrágyanövényeket, sem fűféléket nem termesztenek, és a sorokat sem takarják. 

 A szokásos művelési mélység 8–15 cm, mert minél mélyebben mozgatják meg a talajt, 

annál nagyobb lesz a talaj nedvességvesztesége. Kultivátorok használata a legcélszerűbb, mert 

lazítanak, kevésbé tömörítenek, és legkevésbé  roncsolják a talaj szerkezetét.  

A mechanikai talajművelés során a fellazított talaj esős időben rosszul járható, nehezíti 

a következő műveletek végzését, ezért a nyár közepétől a talajművelés helyett kaszálást, 

mulcsozást alkalmaznak a sorközök gyomszabályozására.  

Az őszi mechanikai talajművelési munkák alkalmával végzik el a szerves trágyák, 

valamint a foszfor- és káliumműtrágyák bedolgozását. A szerves trágyák bedolgozására az 

ásógépek, a foszfor- és káliumtrágyák bedolgozására nehézkultivátorok használhatók. 

 A szántás nem szükséges és nem is javasolható az ültetvénykultúrák talajműveléséhez, 

de kötöttebb talajú ültetvényekben szükség van a mélyebb, tömődött és levegővel nehezen 

átjárható talajrétegek lazítására, ezt ősszel, célszerű elvégezni. A mélylazítás 40–60 cm 

mélységben a talajállapottól függően évente-kétévente végezhető el, amely mindig jelentős 

gyökérkárosodást okoz, ezért biztonsági okokból csak a sorközökben, a törzstől 100–150 cm 

távolságban végezik (Soltész, 1997). 

 

 

 

 

 

2.2.3 Alkalmazott talajművelő gépek 

 



Az ültetvénykultúrákban  passzív, félaktív és aktív talajművelő eszközöket 

alkalmaznak. A technológiai igényektől függően megkülönböztetünk még sekély és mély 

talajművelést. 

A passzív talajművelő eszközök mindenekelőtt a talaj lazítására, a kapillaritás 

befolyásolására és a növényállomány növekedésének szabályozására szolgálnak. 

Teljesítményszükségletük vontatási ellenállásuktól függ. A vontatási ellenállást a 

traktorkerekeken fellépő, megfelelő nagyságú kerületi erőknek kell leküzdenie. Lejtős 

területeken,  különösen hegymenetben még az emelkedési ellenállást is le kell győzni, 

melynek következménye passzív munkagépek esetében,  hogy túl nagy csúszás léphet fel, ami 

a keréknyomban talajkárosodáshoz vezethet. A passzív lejtőművelő gépek alkalmazásának 

ezért fizikai okokból korlátai vannak. A munka intenzitását csak a haladási sebesség 

változtatásával lehet befolyásolni. 

 

 

Eke   

A szántáshoz, ha mégis szükséges különböző ekéket lehet alkalmazni. 

Szőlőültetvényben 1,30 m-es sorközig két irányba forgató ekét, nagyobb sorközökben pedig 

kiegészítő (töltögető és nyitó) ekefejeket lehet alkalmazni.  

Ahol a szőlőültetvényekben még ma is végeznek fedést (pl. fiatal ültetvényben az oltási 

helyek elfagyása elleni védelemre), ott többnyire csak oldalra felszerelt töltögető eketestekkel 

végzik el a munkát. A sorközöket nehézkultivátorokkal művelik. Az ekét és a mélylazítót 

ugyanarra a keretre is fel lehet szerelni. 

 

 

Lazítók (kultivátorok, középmélylazítók, mélylazítók) 

A sorközművelésben a kultivátorok és különböző változataik a leggyakrabban használt 

mechanikus talajművelő eszközök. Különösen a tavaszi és nyári talajművelési munkákhoz 

használatosak. Feladatuk, hogy lazítsák a talajt, ezáltal csökkentsék a talaj párolgását, 

valamint megszüntessék a gyomok elszaporodását. 

Keretük általában többtartós, de lehet egy főtartós is. Erre szerelik fel a merev vagy rugós 

kapaszárakat, az ültetvények eltérő alkalmazási körülményeinek megfelelően (2.23. ábra).  

 



 

2.23. ábra. Rugós fogú kultivátor 

 

Az újabb kultivátorkereteket többnyire rövidebbre építik, nagyobb a saját tömegük, és 

félig függesztett kapcsolás esetén súlyuk egy része ráterhelődik a traktor hátsó tengelyére, 

növelve annak kifejthető vonóerejét. Mélységhatároló kerekek nélkül alkalmazzák őket. A 

művelő eszköz adott mélységben vezetése, illetve a munkamélység beállítása a keret végére 

szerelt rögtörő boronával és a vonatatási ellenállás szabályozásával lehetséges. A nagyobb 

munkamélység párosulva jobb stabilitással mind a sekély, mind a mély talajművelést lehetővé 

teszi. Így nem szükségesek a nehézkultivátorok. 

 A gyakorlati igényekből kiindulva a kultivátorokat, mint alap művelő eszközöket 

kiegészítő szerelvények hozzákapcsolásával gyakran univerzális kultivátorrá alakítják át.  A 

kultivátor keretéhez más talajművelő eszköz – talajmaró, hajtott borona vagy tárcsás borona – 

is kapcsolható. Ezek a kombinált gépek, így az elől haladó kultivátor előművelő (elő) 

kultivátornak is nevezhető, mint a 2.24 ábrán is látható. 

 

 

 

2.24 ábra Előművelő kultivátor talajmaróval kiegészítve univerzális kultivátorrá 



 

Tárcsás borona 

Sík ültetvényekben a tavaszi és nyári munkák elvégzéséhez gyakran  alkalmazott eszköz 

a tárcsás borona (2.25. ábra). A talaj lazítására és porhanyítására szolgál, aprítja és bedolgozza 

a talajba a gyomokat.  

A tárcsás borona művelő szerszámai a homorú, gömbsüveg alakú tárcsák, a haladási 

irányra ferdén szöget bezáró négyszög keresztmetszetű tengelyekre távtartó hüvelyekkel 

vannak felszerelve. A tárcsa homorú oldala fordul a haladási irányba. 

          A gördülő tárcsák a belső oldalukon felfelé és a haladási irányra merőlegesen szállítják 

a talajt. Az ehhez igazított beállítási szöggel lehet az aprító és keverő hatást javítani, ami 

együtt jár a vonóerő igény növekedésével.  

 

 

2.25. ábra. Tárcsás borona csipkés tárcsákkal 

 

A tárcsalevelek tengelyei többnyire párosával, V alakban állnak, ritkábban négyesével 

X alakban helyezkednek el úgy, hogy a fellépő oldalerők egymás hatását kiegyenlítsék. A 

tengelyek ferde helyzete változtatható, amivel a haladási iránnyal bezárt szögük állítható be. 

Ennek legalább 20º-nak kell lennie ahhoz, hogy ne  akadályozza a talajba hatolásukat, és a 

tárcsák ne a hátoldalukra támaszkodjanak fel, hanem munkájuk közben maguktól 

gördüljenek. Az önélező tárcsalevelek sima vagy csipkés élűek lehetnek. 

Ásóborona 



Az ültetvényekben alkalmazásuk még kevésbé terjedt el (2.26. ábra). 

 

2.26. ábra.  Ásóborona 

 

Többnyire tárcsás boronákkal kombinálva, szélsőséges talajviszonyok között 

alkalmazzák őket. A tárcsalevelekhez hasonlóan felszerelt csillag alakú művelő kések saját 

súlyuk hatására mélyednek a nagyon köves vagy kötött talajba, és lehetővé teszik azok 

feltörését, művelését. Az ásóboronákat nagy sebességgel kell vontatni ahhoz, hogy a 

szerszámok megfelelő minőségű munkát végezzenek. Durván elmunkált talajfelszínt hagynak 

maguk után, és a gyomok gyökérzetét sem érik el eléggé. Nagy előnyük, hogy nagyobb 

művelési sebességgel üzemeltethetők, mint a tárcsás boronák és nem érzékenyek a köves 

talajra. 

 

Hengerboronák és hengerek 

A hengerboronákat és hengereket az ültetvényekben használatos eszközkombinációkban 

hátul vontatva alkalmazott művelő eszközként használják. Arra szolgálnak, hogy a talajt 

elegyengessék és elősegítsék a művelő eszközök mélységtartását, valamint a takarónövények 

vetésekor a keléshez biztosítsák a talaj tömörítését. Sorközművelésnél a következő kialakítású 

szerszámokat részesítik előnyben: 

- hengerboronák,  

- rögtörő hengerek. 

A könnyebb hengerboronák fogazott léces vagy pálcás (huzalos) változatait 

alkalmazzák (2.27. ábra).  

 



 

2.27. ábra. Fogazott léces hengerborona 

 

A pálcás hengerboronák nagy menetemelkedésű csavarvonal mentén elhelyezett, élére 

állított négyszög keresztmetszetű pálcákból állnak. Széles körben használható eszközök. A 

fogazott léces kialakítású hengerboronák szintén sokoldalúan alkalmazható gépek, mivel laza 

talajokon inkább tömörítő, kötöttebb talajokon inkább porhanyító hatásuk érvényesül. 

Kétfajta szerkezeti kivitelben forgalmazzák őket: 

- csavarvonal mentén elhelyezett, fogazott léces kialakítással, 

- egyenes porhanyító pálcákkal. 

A talaj porhanyítására porhanyító hengereket alkalmaznak, de hátrányuk, hogy nedves 

talajon hamar eltömődnek. A rögtörő hengerek erre kevésbé érzékenyek, a talaj tömörítésére 

nagyon jól beváltak a Cambridge és Crosskill hengerek illetve ezek kombinációi. 

Alkalmazásukkal göröngyös felületet hagynak vissza, amellyel csökken az erózió veszélye. 

Az ültetvénykultúrákban nem cél a finoman kertszerűen megmunkált talajfelszín kialakítása 

(2.28. ábra). 

 



2.28. ábra. Crosskill és Cambridge henger 

 

Hajtott, aktív művelő eszközök 

Az aktív, hajtott művelő szerszámokra az jellemző, hogy működés közben a 

kardántengelyen keresztül kapják a hajtást. A passzív gépekkel szemben  így  csökken a 

traktor hajtókerekein a kifejtendő kerületi erő. Mivel a traktor motorteljesítményét nagyon jó 

hatásfokkal (80–90%) viszik át a talajra (vontatott eszközöknél ez csak kb. 70%), így az 

emelkedőkön kisebb lesz az emelkedési teljesítmény veszteség és kisebb a csúszás. A hajtott 

munkaeszközökkel ezért a haladási sebességtől függetlenül jobban lehet alkalmazkodni a 

mindenkori követelményekhez (pl. trágya bedolgozása, talajlazítás, növénymaradványok 

aprítása). A munka intenzitását a haladási sebesség és a szerszám saját művelési sebessége 

határozza meg. 

A passzív gépekkel összehasonlítva hátrányuk, hogy valamivel drágábbak, kisebb a 

munkasebességük és gyorsabb a kopásuk. 

A talajmaró legelterjedtebb aktív talajművelő gép (2.29. ábra). A talajmaró túl gyakori 

használata azonban azzal a veszéllyel jár, hogy károsodik a talajszerkezet, tömörödött 

talpréteg alakul ki és nő az erózió veszélye. 

 A marót a késtengely fordulatszámának változtatásához cserekerékhajtással vagy 

fogaskerekes sebességváltó művel látják el. A kerületi sebesség két fogaskerékpáros hajtómű 

esetén rendszerint 150 és 280 ford/min fordulatszámra állítható. A hajtás kardántengely 

közvetítésével a TLT-ről adódik át egy kúpfogaskerék hajtóműbe, amely az erőt közvetlenül 

(középső hajtásnál) vagy egy oldalsó hajtóművön lánccal vagy fogaskerékhajtással viszi át a 

maró tengelyére.  

 



 

2.29. ábra.  Talajmaró 

A munkamélységük csúszótalpakkal vagy támkerekekkel állítható. A hajtás közben 

fellépő túlterhelés elkerülésére biztosítást (pl. biztonsági tengelykapcsolót) építenek be. 

A talajkímélő munka végzésekor szintén fontos befolyásoló tényező a marótengely 

mögötti, állítható takarólemez helyzete. Ha magasra állítjuk, erősen göröngyös talajfelszínt 

hagy maga mögött. Ha szűk a rés a talaj és a takarólemez alsó éle között, intenzívebb lesz az 

aprítás és simább lesz a talajfelszín. 

Kötött talajokon a keskenyen vágó, hajlított marókésekkel szemben előnyben kell 

részesíteni a derékszögben hajlított késeket, és szükséges a munkamélység váltogatása is. 

Ajánlatos a maró előtt kultivátort alkalmazni, mert az megkönnyíti a maró behatoló 

képességét a talajba, miáltal csökken a szerszám kopása, és hozzájárulhatunk a tömörödöttebb 

réteg feltöréséhez. 

 

A hajtott boronák megfelelő késtengely-fordulatszám esetén alkalmazhatók 

gyomirtásra, trágya bedolgozására, gyepfelület feltörésére vagy nagyobb haladási sebesség 

mellett a takarónövény növekedésének korlátozására, de nem alkalmasak növényi anyagok 

mélyebb talajba munkálására (2.30. ábra). Előnye a talajmaróval szemben, hogy az egymással 

szemben forgó szerszámok nem okoznak talajfelszín alatti tömörödést, és kisebb a 

szerszámok eltömődésének veszélye is, mivel ezek öntisztítók.  

A hajtott boronák érzékenyek a kövekkel szemben, ezért a túlterhelés ellen csúszó 

biztonsági tengelykapcsolóval vagy a kardántengelyhez kapcsolás helyén nyíró csapszeggel 

vannak felszerelve. Ezeket a művelőeszközöket oldalirányban elmozdíthatóan rugóval 

rögzítik, hogy a beakadó kövek ne okozzanak károsodást. 



 

 

 

2.30. ábra. Késfogakkal felszerelt hajtott borona 

 

Mélyművelés eszközei 

Az ültetvények telepítése előtti mély talajműveléséről, amit rigolírozásnak, 

mélyforgatásnak neveznek, ma sem lehet lemondani.  

A  mélylazítókat a lazítási eljárás elve szerint két csoportba lehet sorolni: 

- a talaj megemelésének elvével való lazítás, 

- a talajréteg szétomlasztásának elvével való lazítás.  

A talaj megemelésének elve szerint dolgozó lazítók a talajt csak függőleges irányban 

emelik meg úgy, hogy ennek hatására a talaj szétomlik ugyan, de nem jön létre a talajrétegek 

keveredése. A hatékony lazításnak itt az a feltétele, hogy a lazított talaj alsó rétege 

megfelelően száraz állapotban legyen. Merev szárú és mozgatott lazító változatban terjedtek 

el. 

A merev szárú mélylazítók egyszerű szerkezetek, üzemeltetésük  kevés gonddal jár. 

Talajtörő hatásukat élezett lazítókésükkel érik el. 

 

A nehézkultivátorok, középmélylazítók művelő szerszámai függőleges helyzetű 

laposacél késszárból állnak, amelynek alsó végén többnyire ferdén elhelyezett véső alakú 

lazító található. Ennek segítségével töri és lazítja felfelé mutató irányban a talajt. A talajlazítás 

intenzitása a szerszámok számától, illetve a művelt területen való végighaladás számától függ. 

A talajlazítás mélysége a talajviszonyoktól és a vontató erőgép teljesítményétől függ, 

szokásos értéke 30–40 cm . 



 

Előnyük, kevesebb eszközhasználat, üzemeltetésük egyszerű de hátrányuk, hogy 

keskeny a lazítási nyombarázda, csekély a lazítóhatásuk és nagy a vonóerő igényük. 

 

Az ívelt  késes nehéz kultivátorokat (2.31. ábra) mélylazítóknak is nevezik, ív alakban 

hajlított, 70 cm hosszú lazítókése, 55 cm mélységig intenzív lazítást végez. A mélylazító 

sokféleképpen alkalmazható attól függően, hogy a lazítókéseket egymás mellett vagy egymás 

mögött hogy helyezik el. Mind a takarónövényes, mind a takarónövény nélküli kultúrákban 

használható a traktornyom vagy a sorközök közepének lazítására.  

 

 

 

2.3. ábra. Íveltkéses mélylazító 

 

Előnyeik a jó behúzóképesség a kemény talajokon is, a sokoldalú alkalmazhatóság, 

egyetlen alkalmas gép a füvesített ültetvények mélylazítására, jól és intenzíven lazítja a talajt, 

a művelési mélységben a lazítással együtt drénezési munkát is lehet vele végezni. Robusztus 

kivitelű, kevésbé kopik, nedves talajon is alkalmazható, de hátránya, hogy nagy a vonóerő 

igénye (15 kW/lazítókés) (Walg, 2005). 

 



Vibrációs mélylazítók 

Ezeknek a gépeknek a lazítókéseit a  TLT-ről hajtják meg, miközben a művelő 

szerszámok intenzív lazítómunkát végeznek anélkül, hogy a talajrétegek keverednének. 

Haladási sebességük kisebb a merev késes lazítókénál. Emelőkéses és lengőkéses változatai 

ismertek. Működési elvüket a 2.32. ábra szemlélteti. 

Az emelőkéses mélylazítók egy acélból készült késszárból állnak, azonban a TLT-ről 

hajtott művelő testet lent csuklósan rögzítik ehhez a késszárhoz, és az fel-le mozgatható. Az 

emelőkéses mélylazítók általában csak egy művelő testtel rendelkeznek, de van két 

lazítóelemes változatuk is. Munkamélységük 45–60 cm.  

Előnyük a felkeményedett talajokon a jó behatoló képesség, az állandó mélységtartás és 

a nagy lazítási intenzitás. Hátrányukként említhető, hogy műszakilag bonyolultabbak, mint a 

merev késes lazítók és lassabb a haladási sebességük is.  

 

                                        2.32. ábra. Mélylazítók működési elve 

 

A lengőkéses mélylazítóknál a művelőtest és a függőleges acél késszár egymással össze 

van kötve. A TLT-ről jövő hajtással az egész szerszám – a haladási iránnyal párhuzamos 

függőleges síkban – előre-hátra periódikusan leng. A gépnek általában két művelő szerszáma 

van. Munkamélysége 40–50 cm. Előnyük a kis vonóerő igény hátrányuk, hogy keményebb 

talajokba nehézkes a behatoló képességük, valamint nagyfokú a vibrációs terhelés a traktor és 

a traktoros számára (Moser, 1984). 

A talajréteg szétomlasztásával való lazítás esetén a talajtömörödés megszüntetését nem 

a talajrétegek felemelésével, hanem összetörésükkel érik el. 

 



Rigolekék 

Hagyományosan a mélyforgatást a telepítést megelőzően rigolekékkel végzik, (2.33. 

ábra), mellyekel a talajt 50–90 cm-es mélységben művelik. A nagy munkamélység miatt nem 

jöhet létre a barázdaszelet teljes átfordulása. A talaj nagy átrétegzése és a visszamaradó rögös 

talajfelszín miatt az eljárás alkalmazása egyre kevésbé jön szóba. Hátrányuk, hogy aláforgatja 

az értékes feltalajt, eketalpbetegség léphet fel, rögös talajfelszínt hagy maga után és a 

barázdákat el kell egyengetni. 

A korszerű művelésmódban az értékes felszíni réteget mélyszántó ekefejjel forgatják, az 

alsóbb rétegek lazításához pedig mélylazítókat alkalmaznak. 

 

 

2.33. ábra. Rigoleke 

 

Ásó rendszerű művelőgépek 

Az ásó rendszerű  művelőgépeken belül ásómarókat és ásó alakú szerszámokkal 

működő ásógépeket különböztetünk meg (2.34 ábra). Hajtásukat a teljesítményleadó 

tengelyről (TLT) kapják. A nagyobb méretű ásóeszközöket az új vagy újratelepítés előtti 

mélylazításra (rigolírozásra) használják. 40–60 cm mélységben intenzíven és egyenletesen 

lazítják a talajt. A megmunkált felület viszonylag sík, ezért csak kevés utóelmunkálásra van 

szükség, munkasebességük azonban kicsi. Alkalmazásukkor nem a teljes felületet művelik, 

hanem csak minden második sorban alkalmazzák őket 

A forgó művelésmódú ásómarók a talajt kis fordulatszámmal, 30–35 cm mélységben 

keverik és dolgozzák át. Az ásómaró művelő szerszáma ásólapátokból áll, amelyeket 

vízszintesen forgó tengelyre szerelt íves gerendelyeken, csavarvonal alakban helyeznek el. Az 

ásógépekkel ellentétben az ásómaró körmozgást végző szerszámai miatt sokkal nyugodtabb 



járású, a traktort és vezetőjét kevésbé terheli. Munkamódja főképpen keverő, miközben a 

talajrészeket erősen aprítja is. Köves talajokon az ásómaró csak korlátozottan használható. 

Előnyei az intenzív és egyenletes lazítás, munkája után a telepítőgépek egyszerűbben 

alkalmazhatók, hátrányuk, hogy a tömörödött talpréteg kialakulásának nagy a veszélye, az 

érintetlen talajrészek szétaprítása miatt gyors újratömörödés következhet be és köves 

talajokon nagyobb a kopásuk. 

A szúró munkamódú ásógépek (2.34. ábra) művelő szerszámai ellipszis alakú 

mozgáspályát írnak le.  

 

 

                             2.34. ábra. Szúró rendszerű ásógép és ásómaró 

A gépeket négy vagy hat ásólapáttal szerelik fel, amelyek állítható mélységben szúrnak 

bele a talajba, azt megemelik, és darabosan ejtik vissza a földre. Ezáltal nagymértékű 

keverésen kívül intenzív lazító és levegőztető hatás érvényesül a talajrészek enyhe aprítása 

mellett. Az ásólapátok beszúró mozgása miatt a megmunkálás alsó síkján a talajrészek 

széttöredeznek, és nem jöhet létre tömörödött talajréteg. A gép működési elvéből következően 

az eszköz erősen rázkódik, különösen száraz talajon. Előnyük, hogy nem veszik nagyon 

igénybe a talajt, nedves talajon is kielégítő munkát végeznek, igen kicsi a tömörödött, kemény 

talajréteg kialakulásának veszélye és biztonságosan lazítja a talajt. 

Hátrányuk, hogy a növényi maradványokat nem mindig dolgozza be teljesen, és 

vibrációs hatása terheli a traktort és a traktorvezetőt. 

Takarásos talajművelés 

A takarás a talajművelési módok közül a leginkább környezetbarát művelési forma, ez 

felel meg legjobban az ültetvénykultúrák talajművelési alapelveinek. Takarásos 

talajműveléskor az ültetvény talajának egészét vagy annak egy részét növényekkel vagy 

különféle takaróanyagokkal hosszabb ideig fedett állapotban tartják. Ide sorolható a sorközök 

füvesítése, zöldtrágyanövények termesztése, a fasávok takarónövényekkel fedése, és növényi 



eredetű anyagokkal vagy fekete fóliával való takarása. A zöldtrágyázás kivételével a többi 

talajkezelés megfelel a ,,minimum tillage” talajművelési rendszer követelményeinek. Az 

ültetvények füvesített és zöldtrágyázott talajművelését korábban biológiai talajápolásnak is 

nevezték (Soltész, 1997). 

Füvesítés  

A füvesítés az egyik legtermészetesebb és legelőnyösebb talajápolási eljárás. A sorközök 

füvesítése szórvavetéssel elvetett magkeverékekkel, őszi vetéssel vagy az ott honos 

természetes vegetáció karbantartásával, gyomszabályozással odható meg. 

A sorközök füvesítésének módszere Magyarország éghajlati viszonyai között teljes 

biztonsággal csak öntözés mellett alkalmazható.  A vízigény csökkentése érdekében gyakran 

csak minden második sorközt füvesítik. 

Gyepesített felületek ápolása  

A fő ápolási feladat a takarónövényes ültetvényekben a mulcsozás (szárzúzás). 

Elsősorban abból a célból mulcsoznak, hogy korlátozzák a takarónövény vízfelhasználását, de 

a megnövekvő betegség- és fagyveszély, valamint a problémamentes termesztési 

eljárások/feladatok elvégzéséhez ezek növekedését is korlátozni/szabályozni kell. Helytől, 

csapadéktól és az állomány összetételétől függően évente 3–7 alkalommal kell mulcsozni.  

A vágási magasság a növényállomány összetételétől függően 3–7 cm. A gépek kielégítő 

vágási sebessége (m/s) mellett ügyelni kell a szerszámok jó élezésére és arra is, hogy a 

vágószerkezet (kés) lassan kopjon. A talajtakaró növények mulcsozására a vízszintes tengelyű 

és függőleges tengelyű mulcsozókat alkalmaznak.  

Vízszintes tengelyű mulcsozók 

Az időlegesen és tartósan telepített takarónövények mulcsozása mellett alkalmasak a 

szőlővenyige zúzására is. A lengőkéses mulcsozókat robusztus kialakításuk miatt 

erdőgazdasági és kommunális (tájvédelem) célú feladatok ellátására is alkalmazzák (2.35. 

ábra).  

Csapágyazott vízszintes tengely körül függőleges síkban nagy fordulatszámmal 

forognak a csuklósan rögzített kések. A késeknek ez a függesztési megoldása teszi lehetővé, 

hogy a gép a kövekre bizonyos mértékig érzéketlen. Kialakítási alakjuk szerint univerzális 

(kalapács és fogazott kialakítású) és vágókéseket (derékszögben hajlított, Y és lapát alakú) 

különböztetünk meg. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.35. ábra. A lengőkéses mulcsozó 

Az univerzális kések tompák, és munkamódjuk szerint inkább törnek, aprítanak, mint 

metszenek. Főképp a zöldtrágya és venyige aprítására alkalmasak. A takarónövények 

mulcsozására kevésbé megfelelőek, mert károsítják a gyepfelületet.  

 

A kések kis átmérőjű körpályája miatt 1500 ford/min-nél a vágási sebesség csak 30–40 

m/s. A megfelelő vágási minőség eléréséhez ezekkel a gépekkel nem lehet olyan haladási 

sebességgel dolgozni, mint a forgókéses mulcsozókkal. A kések szögbeállításával (Y késeknél 

120–140º) 2–5 cm között változtatható a vágási magasság. Még erősebb megtöréssel 

(derékszögben hajlított kések), jóllehet egyenletesebb lesz a vágás, a kések már nem lesznek 

öntisztítók. Az Y kések mellett különösen a lapát alakok váltak be a gyakorlatban. A homorú 

kialakítás szívó hatást eredményez, így még a traktor keréknyomában is jó minőségű 

mulcsozás, illetve zúzási teljesítmény érhető el.  

 

A lengőkéses mulcsozóknál a mulcsozott anyag lerakása a teljes munkaszélességben 

egyenletes, vágási mélységet függőlegesen mélységhatároló kerékkel vagy hengerrel lehet 

változtatni. A késtengelyt oldalt elhelyezett ékszíjjakkal vagy szöghajtóművel hajtják, a 

munkaszélesség ezért valamivel kisebb, mint az eszköz teljes szélessége. A tengely 

fordulatszáma 1500–2500 ford/min, ami 30–60 m/s vágási sebességnek felel meg  (Walg, 

2005). 

 

Függőleges tengelyű mulcsozók   

A függőleges tengelyű mulcsozók (2.36. ábra) viszonylag nagy munkasebességük miatt 

tiszta vágási felületet adnak, így különösen alkalmasak az állandó takarónövényes kultúrák 

mulcsozására. Fordulatszámuk 1000 ford/min körüli, vágási sebességük 60–100 m/s. Haladási 



sebességük kellően éles metszés esetén 10 km/h is lehet. A beállított vágási magasságot 

aránylag egyenletesen tartják. Üzemeltetésüknél néha gondot okoz, hogy a levágott 

nyesedéket egyenetlenül fújják ki. A páratlan számú késsel felszerelt gépek a mulcsozott 

anyagot mindig egyenetlenül terítik szét, míg a páros számú késekkel felszerelteknél  ez a 

jelenség alig fordul elő. 

 

2.36. ábra. Forgókéses mulcsozó 

 

A függőleges tengelyű mulcsozóknál vízszintes síkban egy vagy két kés forog saját 

függőleges tengelye körül. Ugyanazon az elven működnek, mint a rotációs kaszák. A 

konstrukciótól függően a késeket szilárdan rögzítik a hajtóműhöz, vagy ékszíjhajtáson 

keresztül forgatják. A közvetlen hajtású késeknél a változtatható munkaszélességű gépek 

kivételével a kések azonos magasságban, egy síkban forognak. A késfelfogóra többnyire 

csuklósan rögzítik a kések pengéit így azok az akadályok elől könnyebben ki tudnak térni. A 

vágási magasságot általában csúszótalp vagy mélységhatároló kerék segítségével állítják be.  

 

Lengőkaros forgókéses mulcsozók (soraljaművelő mulcsozók) 

A lengő rendszerű függőleges tengelyű mulcsozók egy elmozduló lengőkar segítségével 

teszik lehetővé, hogy változtatható legyen a munkaszélesség és a soralját is művelni lehessen 

(2.37. ábra). Csak a törzs közelében maradnak vissza sarjak, növénymaradványok. Ezek 

eltávolítása pontszerűen végzett permetezéssel vagy törzstisztítóval lehetséges. 

 



 

2.37. ábra. Lengőkaros mulcsozó felépítése 

Az 1,10–1,40 m munkaszélességű soralját művelő mulcsozó két forgókéses, 

középelrendezésű berendezés. Általában a traktor mögé van felszerelve mindkét oldalon egy-

egy késes mulcsozó tányér. A lengéscsillapító tányér feladata, hogy a lengő tárcsákat 

egyenletesen vezesse a talaj felett, úgy hogy elkerüljék a talajjal való érintkezést. A TLT-ről 

jövő hajtást a legtöbb gyártmány esetében szöghajtóművön keresztül, ékszíjhajtással adják át 

a mulcsozó késnek.  

A forgókéses mulcsozók típustól függően mechanikus vagy hidraulikus tapogatóval 

lehetnek felszerelve. A mechanikus tapogatóknál a lengőkar, az akadály hatására 

ellenállásakor rugó ellenében hátrahajlik. Ezért gumi vagy műanyag szegélyléccel vannak 

ellátva a törzs és a kar közötti érintkezés csillapításra.  

A lengőkaros mulcsozók hátránya, hogy gyakran hibásodnak meg és kicsi a haladási 

sebességük 3,0–3,5 km/h. A legtöbb üzemben a soralját mechanikusan művelik  vagy 

gyomirtókkal permetezik (Walg, 2005). 

 

2.2.4 Soraljaművelés gépei    

A szőlőtermesztési gyakorlatban a soralja művelésének a lombozat vetületében a talajon 

végzett műveleteket nevezik, melynek több eljárása is ismeretes. A következő áttekintés 

foglalja össze a különböző lehetőségeket.  

Soraljaművelési eljárások 

mechanikai talajtakarás vegyszeres 

 

egyoldalas kultivátorkés 

művelő eketest 

 

fűnyesedék 

szalma 

 

sávpermetezés 

ULV permetezés 



törzstisztító 

hajtott borona 

mulcsozó 

fakéreg pontpermetezés 

 

Mechanikai soraljaművelés 

A mechanikus eszközök között megkülönböztetjük a nyitott soralja művelésre  szolgáló 

eszközöket és a soralja mulcsozó eszközöket, azokat, amelyek teljes takarónövényes felület 

esetén a soralja művelésére is alkalmasak. 

A soraljaművelő eszközök legtöbbször a haladási irányra merőlegesen helyezkednek el, 

és rendelkezniük kell azzal a képességgel, hogy az eléjük kerülő akadályokat, szőlőtőkéket 

vagy az oszlopokat kikerüljék. A kitérő mozgást általában a szerszám előtt elhelyezett 

tapogatókar elmozdulása vezérli. Ez akadályok esetén (törzsek, oszlopok érintésekor) 

hátrahajlik. A tapogatókar kitérése után az eredeti helyzetbe való visszaállás általában rugóerő 

nyomására következik be.  

A gyakorlatban két megoldás terjedt el. Az elsőnél a tapogató kar elmozdulására a művelő 

szerszám hátrahajlik az akadályt kikerülve. A másik esetben a szerszám a sorra merőlegesen 

húzódik hátra az akadály elől, majd azt elhagyva tér vissza sor irányába. 

A tapogatókar mozgása hidraulikus szelepen keresztül vezérel egy kettősműködésű 

hidraulikus munkahengert, amely a szerszámot egész kis időeltolással előre és hátra téríti ki 

úgy, hogy az akadályok (szőlőtörzs) kikerülésekor pontosan a tapogató mozgásfolyamatát 

követi  (2.38. ábra). 

Ez az ún. útszabályozó terjedt el a löketszabályozással ellentétben (a szerszám 

hátrahúzása a teljes dugattyúlöket hosszában). Az útszabályozás előnye, hogy az oldalsó 

biztonsági távolság a szerszám és a tőke között a kikerüléskor mindig ugyanakkora. A 

szerszám tehát csak annyira tér ki, amennyire az akadály helyzete megköveteli, ezért a 

megműveletlen területek a szükséges biztonsági sávot kivéve kisebbek, mint a 

löketszabályozás esetében.  



 

 

2.38. ábra. Kitérő rendszerű saraboló szerszám 

 

A löketszabályozásra mutat példát a 2.39. ábra. Az aktív művelő szerszámot, az ábrán 

talajmarót csuklós paralelogramma keretre szerelik. A rendszert működtető hidraulika 

szivattyút a TLT hajtja meg és ugyancsak TLT hajtású szöghajtóművön keresztül 

kardántengely közvetítésével hajtják meg a talajmarót. A paralelogramma átlója egy 

kettősműködésű hidraulikus munkahengerrel változtatható, amellyel lehetővé válik, hogy a 

maró önmagával párhuzamosan mozdulhasson el. A vezérlést hidroelektronikus rendszer 

végzi.  

 

2.39. ábra. Kitérő soraljaművelő szerszám vezérlése 

 

A vezérlő akkumulátorról kap áramot úgy, hogy a negatív sarkot a traktor szerkezetéhez 

kapcsolják (test), a pozitív pólus pedig a vezérlő tolattyú A és B behúzó tekercsein keresztül a 

és b megszakító reléken át záródik a tapogató érintkezőjén keresztül, mivel a tapogató is 



testelve van. A 2.39. ábrán az un. úszóhelyzet látható, ekkor ugyanis a tapogató nem 

érintkezik az akadállyal és így az a hózórugó hatására a 2-es érintkezőhöz ér hozzá. Ekkor 

áram alá kerül az A behúzó tekercs, melynek hatására a tolattyú felfelé elmozdul. Ekkor a 

beáramló olaj a középső és alsó tolattyú-dugattyúk között átáramolva a munkahenger felső 

csatlakozóján keresztül áramlik be a munkahengerbe, melynek hatására a marószerszám 

jobbra mozdul el a sor irányába. A maró keretével együttmozgó végállás kapcsoló bizonyos út 

megtétele után kikapcsolja a a relét és ezáltal megszünteti az A tekercs áramellátását. Ekkor a 

vezérlő tolattyú dugattyúi a házba beépített rugók hatására a középső helyzetbe állnak, és 

megszűnik a hidraulika olaj áramlása. Ha a tapogató akadályhoz ér, elmozdulásával kapcsolja 

az 1–es érintkezőt, és a B behúzó tekercs kap áramot, a vezérlő tolattyú elmozdulásának 

hatására most az olaj alulról áramlik be a munkahengerbe, a marószerszámot pedig kihúzza a 

sorra merőlegesen. Mindez addig marad így, amíg a végállás kapcsoló nem kapcsolja ki a b 

relét, amivel megszűnik a B tekercs áramellátása. 

Üzemeltetéséhez 15–20 kW motorteljesítményű traktor szükséges, a haladási sebesség 

2–4 km/h. 

A kitérő eszközöket a traktoron a mellső kerék elé, a hátsó és az első tengely közé, 

valamint hátulra lehet elhelyezni. A mellső függesztést a gyakorlatban ritkán alkalmazzák. Ez 

csak az olyan traktortípusoknál szükséges, amelyek nem alkalmasak a has alá függesztésre, 

pl. a lánctalpas traktorok vagy a keskeny nyomtávú, törzskormányzású erőgépek. 

A túlvezérlés (a kormányzás miatti szerszámkitérés mértéke) a mellső függesztés 

legnagyobb hátránya. Mindemellett a mellső emelő-függesztő berendezés miatt nagyobb 

anyag- és költségigénnyel is jár. 

A tengelyek közé szerelés azért is előnyös, mert így a hátsó függesztőszerkezet más 

szerszámok számára szabad marad.  

A hátulra függesztésnél a hárompont függesztőműhöz kapcsolt keretre vagy 

munkaeszközre szerelik a gépeket. Így egyszerű a szerelésük, de a traktoros nem lát rá a 

munkagépre ezért alig lehetséges a sorok figyelésével való vezetés.  

 

Eketestek 

A soraljaművelési eljárások között a legrégebbi géppel végzett művelet a sortisztítás és 

nyitás eketesttel, amit ma már kevésbé alkalmaznak, mert ezt ki kell egészíteni kézi 

kapálással. A nyitás ideje késő tavasszal van úgy, hogy a feltörő és a még kelő félben lévő 

gyomokat a sorközbe juttassa.  



A nyitás után a sorközöket ismét el kell egyengetni, hogy a növényvédelmi és 

zöldmunkát végző gépek számára a haladást megkönnyítsük. A nyitást eketestekkel végzik. 

Ezek felépítésükben csak hasonlítanak a hagyományos ekékhez, mivel itt az ekevas le van 

gömbölyítve, a kormánylemez meredekebbre van állítva, nincs rajta ekenád és csúszótalp 

sem, mert vezetésüket főleg a függesztőmű segítségével oldják meg. A nyitótestek gyakran 

tapogatóval felszerelt kitérő művelő testekkel (egyoldalas kapa) vannak ellátva azért, hogy 

minél kevesebb utómunkára legyen szükség. 

 

Egyoldalas kultivátorok (saraboló kapák) 

A nyitott művelésű ültetvények leggyakrabban alkalmazott soraljaművelő szerszáma az 

egyoldalas saraboló (2.40 ábra). Szemben az eketestekkel, az az előnyük, hogy a talajt nem 

helyezik át, csak lazítják, miközben elvágják a gyomok gyökereit. Az egyoldalas kapa 

egyenes kés, amelyet függőleges tengelyre szerelnek, hogy az be tudjon fordulni a sorba. A 

kés enyhén lefelé hajlik, a végén kanálszerű kiöblösödéssel, ahonnan a kanalas kapa nevet is 

kapta.  

 

 

 

2.40 ábra Egyoldalas saraboló 

 

A művelő szerszámot rugóerő nyomja a talajba, és a traktor haladásával behúzódva 

sekélyen, 5–8 cm mélységben a talaj felszíne alatt művel. Az egyoldalas saraboló 

munkamélysége mélységhatároló kerékkel vagy más (pl. hengerborona) a felszereléstől függő 



mélységtarással állítható be. Takarónövényes ültetvényekben az egyoldalas kapa előtt 

tárcsalevél vagy tárcsás csoroszlya gördül, hogy a megművelt területet a műveletlen sorközi 

takarónövényes felülettől elválasszuk. Az egyoldalas kapa művelési  sebessége 4–5 km/h. 

 

Érintésmentes vezérlés 

Az érintésmentes vezérlésére a tapogatókar helyett ultrahangos érzékelőt alkalmaznak, 

amelynek adó része bocsátja ki az ultrahangot, és ezt az akadályról visszaverődve a vevő 

érzékeli. A visszavert hullámokra lép működésbe az érzékelő, majd ennek következtében a 

művelő szerszám hátrahajlik nyugalmi helyzetéből. Amint az akadályt elhagyta és a vevő nem 

érzékel visszaverődő hullámokat, a szerszám visszaáll eredeti munkahelyzetébe. Ezt az 

eljárást a gyakorlatban ma még kevésbé alkalmazzák. 

 

Soralja mulcsozók 

A lengőkaros mulcsozókat, mint a sorközök és a soraljaművelés eszközeit már 

tárgyaltuk. Emellett azonban vannak külön a soralja mulcsozására épített forgókéses eszközök 

is, amelyeket legtöbbször a traktor hasa alá szerelnek fel a soraljaművelő szerszámok 

tengelyére. 

 

Törzstisztítók 

A törzstisztítókat elsősorban a vízhajtások, nyúlványok eltávolítására alkalmazzák. 

Ebből következően ezeket az eszközöket a soralja gyomirtására is lehet alkalmazni. Az 

áttelelő zöldnövénnyel vetett területeken munkaminőségük igen jó, míg a füvesített 

területeken elsősorban akkor, ha a fű megnőtt, a gyep elegendő mennyiségű csapadékot kapott 

és néhány nap múlva ismét kizöldült.  

Felépítésüket és működésüket a zöldmunkák gépei között részleteztük. 

 

Vegyszeres soralja művelés  

A vegyszeres gyomirtás az utóbbi két-három évtizedben rendszerint nem terjed ki az 

ültetvény teljes területére, hanem kombinálva a sorközök mechanikai talajművelésével vagy 

azok füvesítésével, gyümölcsösben csak a fasávok 60–150 cm széles területét, szőlőben a 

soralját vegyszerezik. 

A gyomirtó szerek kijuttatásának módjától függően a következő eljárásokat 

különböztetjük meg a hozzájuk alkalmazott  gépek szerint: 

 



PERMETEZÉS 
ULV-

PORLASZTÁS 
KENÉS SZÓRÁS 

 - háti permetező 

- traktorra szerelt 

permetezőgép 

(sávpermetező) 

- tömlős permetező 

- pontpermetező 

- sávpermetező optikai    

klorofill felismerővel 

- kézi eszközök 

 

- traktorra szerelt     

légporlasztású 

porlasztógépek 

- kézi eszközök 

-traktorra szerelt 

eszközök 

- kézi eszközök 

 

 

A szórási eljárásnak a szőlőtermesztésben ez idő szerint nincs jelentősége, és a kenési 

eljárásokat is csak ritkán alkalmazzák. Ez különösen a lejtős területeken hatékony eljárás az 

erózióveszélyt növelő talajművelő gépek alternatívájaként. 

 

Háti permetezők 

Fiatal ültetvényekben és a csörlőművelésű lejtős területeken még mindig gyakran 

alkalmazzák a háti permetezőgépeket. Megkülönböztetünk kézi karral működtetett szivattyús 

háti gépek, nagynyomású levegővel működő háti permetezőket és motoros háti gépeket. 

A kézi karral működtetett szivattyús háti gépeknél a szükséges nyomást szivattyúval 

állítják elő. A szivattyú nyomásingadozását légüst egyenlíti ki. Ezeknek az egyszerű és olcsón 

üzemeltethető gépeknek az a hátránya, hogy a permetezési nyomás nagyon ingadozik, 

melynek következménye, hogy egyenetlen csepphalmaz alakul ki. 

A nagynyomású levegővel működő háti permetezők tartályát legfeljebb kétharmad részig 

töltik fel. A maradék szabad térben a folyadék feletti levegőt kézi működtetésű 

légszivattyúval sűrítik össze. Míg a kezelést végzik, a kezdeti nyomás folyamatosan csökken, 

így a kijuttatott permetlé mennyiség és a cseppnagyság itt is változik. 

A motoros háti permetezőket kisméretű kétütemű motor hajtja, így azok a 

légporlasztású növényvédő gépekhez sorolhatók. A permetlevet membrán- vagy centrifugál 

szivattyúkkal  lehet a fúvókákhoz szállítani. A nyomást a motorfordulatszám és 

nyomáscsökkentő szelep segítségével 0,5–9 bar között lehet változtatni. Hátrányuk, hogy 



súlyosak és a motor működése közben zajosak. Alapvetően a tömlővel összekötött kézi 

szórócső ajánlható (háti szóró, tömlős szóró), ha beépített manométerrel és állítható 

nyomásszabályozó szeleppel van felszerelve. 

        

 

Traktorra szerelt permetezőgépek 

A hagyományos traktoros permetezőgépek a sávpermetezéshez szórócsővel vannak 

felszerelve, amelyet a traktor mellső tengelye elé vagy a tengelyek közé szerelnek fel (2.41. 

ábra) de ugyancsak traktorról üzemeltetik a tömlővel felszerelt és a pontpermetező  gépeket 

is. Előnyös, ha a permetlétartály a mellső tengely elé van felszerelve és elektromos hajtású 

szivattyú szállítja a permetlevet, mert így a hátsó függesztőműre kultivátor, mulcsozó vagy 

más eszköz is szerelhető kiegészítésként. A gyomirtó szerek kijuttatására használhatók a 

permetező- vagy porlasztógépek tartályai, szivattyúi, adagolószerkezetei is. 

 

2.41. ábra. Védőburkolattal felszerelt sávpermetező gép 

 

Szórás tömlővel 

Lejtős területeken, ahol csörlő művelést alkalmaznak, a permetezőgépekhez 

szórópisztollyal felszerelt tömlőket lehet kapcsolni. Közvetlen vontatáshoz az adott 

permetezőgépeket át lehet szerelni, amikor lényegében a jobb és bal oldali szórócsövekhez 

csatlakozó két oldallezáró szerelvényt távolítják el, és helyébe a szórópisztollyal ellátott 

tömlőket szerelik fel.  

 

Pontpermetezés 



Ültetvényekben a legnagyobb gyomirtószer-megtakarítást pontpermetező gépek 

alkalmazásával lehet elérni. A hatóanyag-felhasználást csak a növény körüli és a sor irányába 

eső gyomállomány permetezésére korlátozzák. A legkorszerűbb pontpermetezők optikai 

érzékelőkkel vannak felszerelve. Gond nélkül felszerelhetők a traktor mellső tengelye elé, a 

tengelyek közé vagy hátul függeszthetők. A fényérzékelő a visszavert fény alapján érzékeli a 

tárgyakat, pl. az oszlopokat vagy törzseket, és ekkor adja a permetezési impulzust. A szórók 

permetléellátásáról villamos mágnesszelep gondoskodik. A permetezési impulzus időtartama 

a haladási sebességtől függően változtatható. A permetlé-felhasználás hektáronként 15–20 l, 

míg a szerfelhasználás 0,2–0,3 l. 

 

Sávos permetezés optikai klorofill felismerővel  

Az optikai klorofill felismerővel ellátott sávpermetező berendezés működési elve azon 

alapszik, hogy a permetlé kijuttatását optikai úton szabályozzák, és csak ott permetez, ahol 

klorofill – tehát gyom – van (2.42. ábra).  

 

2.42. ábra. Optikai klorofillfelismerővel felszerelt pontpermetező gép 

 

Azt az elvet követik, hogy maga a növény zöld, illetve a visszaverődött fény másként 

viselkedik, mintha a talaj vagy más tárgyak verik azt vissza. A fokozatmentesen 

szabályozható érzékenységű optikai érzékelő esetén meg van még annak is a  lehetősége, 

hogy a gép gyomnak bizonyos részét meghagyja vagy totális gyomirtást végez. A 

pontpermetezőkhöz hasonlóan a fúvókákat itt is mágnesszelepen keresztül nyitják vagy 

zárják. 

 

ULV  permetezőgépek 



Az ULV (Ultra Low Volume = igen kis térfogat) porlasztó készülékek  kézi és rászerelt 

kivitelben készülnek (2.43. ábra). A hígítás nélkül adagolt folyadékmennyiség pontos 

kijuttatását egy forgó, recézett peremű kúpos szórófejjel  érik el. A mechanikus cseppképzés 

elve azon alapszik, hogy a folyadék (gyomirtó szer) a forgó kúpfelületre  juttatva, a gyorsulás 

és a centrifugális erő hatására igen kis cseppekre (30 mikrométer) bomlik. A recézett peremű 

kúpos testeket  villamos árammal működő (akkumulátoros vagy elemes) motorral hajtják 

4500–5500 ford/min  fordulatszám-tartományban. 

Az eljárásnak előnye, hogy az eszköz könnyű, és kézben is lehet tartani, hátránya 

azonban az eljárásnak, hogy a felhasználónak alig van lehetősége a gép munkájának munka 

közbeni ellenőrzésére, mivel a cseppek olyan kicsik, hogy alig láthatók.  

A forgó szórófejet védőburok veszi körül, amely a fellépő akadályoknál rugóerő 

ellenében összenyomódik. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy közvetlenül a törzsek, oszlopok 

mellett is lehessen haladni vele. A védőburkolat oldalsó nyílásán keresztül jut a gyomirtó szer 

a soraljára (Walg, 2005). 

 

                                       2.43. ábra. Kézi ULV sávpermetező 

 

2.3 ÜLTETVÉNYKULTÚRÁK TELEPÍTÉSÉNEK MÓDSZEREI ÉS GÉPEI 

Új ültetvények létesítésének eszközei 

Az új ültetvények telepítése előtt  a következő előkészítő munkákat végzik el: 



- parlagterületek kimérése, 

- talajvizsgálat elkészítése az alaptrágya meghatározásához, 

- mélyforgatás (rigolírozás), 

- a sorok kijelölése. 

Ezek elvégzése után kezdődhet a telepítés. 

 

Ültetési módszerek 

A gyökeres szőlőoltványok telepítésére kézi és gépi ültetési módszereket 

különböztetünk meg. A kézi ültetési eljárásokat a traktorral nem járható területeken, kisebb 

parcellákon tőpótlásra és a gépi ültetésre alkalmatlan talajokon alkalmazzák. 

Kézi ültetési eljárásokhoz ásót, körmös vagy kecskelábú ültető fúrót, fogantyúval ellátott 

ültetőpallost, ültetővasat lehet alkalmazni. 

A talajfúrókat két csoportba sorolhatjuk: a szállítócsigás (földet kiemelő) fúrókra és a 

tömörítő fúrókra. Ültető gödrök előállítására a csigás rendszerű fúrókat érdemes előnyben 

részesíteni, mivel a tömörítve fúrók a lyuk falát túl erősen tömörítik. 

A kézi fúrókat két ember üzemelteti. A furat átmérője a fúróátmérők választékától függ 

(kb. 10–20 cm). Köves talajokon a talajfúró nem használható szerszám. A kézi fúrók 

használata megerőltető, célszerűbb a traktorra szerelt, TLT hajtású fúró alkalmazása. Ezzel a 

megoldással egyszerre több furat is készíthető. A hidraulikus hajtású talajfúrók könnyen 

kezelhetők, lengő keretre szerelve, a traktorülésből is könnyen irányíthatók. 

A hidrofúrók (2.44. ábra) alkalmazása gyors, egyszerű és viszonylag nagy 

területteljesítményű ültetési módszer, amellyel a hidrofúró végén elhelyezett fúvókán át 2–4 

bar nyomással kipréselt vízzel öblítik ki a földet a furatokból. A hidrofúrókat tömlőkön 

keresztül szivattyúval ellátott tartályhoz (pl. vízzel töltött PERMETEZŐ gép) kapcsolják. A 

szükséges vízmennyiség A talajviszonyoktól függően furatonként 1,5–4 liter. Nem minden 

talaj alkalmas a hidrofúró alkalmazására. A hidrofúró jól használható az ültetés előtt az 

oszlopok furatainak elkészítésére is. 

 



 
2.44.  ábra. Hidrofúró 

 

Gépi ültetés 

Az ültetőgépek alkalmazása előtt a talajfelszínt először el kell egyengetni, traktornyomok nem 

eshetnek az ültetendő sorok nyomvonalába. Ugyanígy ki kell mérni a szőlőtőkék helyét is. A 

ma alkalmazott, lézer irányítású ültetőgépeknél a vezetőnek a leendő sorok irányában 

pontosan kell látnia a jelölési pontokat. Ezeket a munka elkezdése előtt kell kijelölni.  

Az ültetőgépek (2.45. ábra) olyan, speciális berendezések, amelyek a gyökeres 

oltványok ültetésének különböző elemeit egyesítik. Az ültető árok készítését, az oltvány 

beállítását a talajba, a talajjal való töltögetést és tömörítést a gépi ültetésnél egymás után 

hajtják végre. Töltögető eszközként tárcsalevelet alkalmaznak, amit a mindenkori 

talajviszonyoknak megfelelően állítanak be.  

 



 

2.45. ábra. Ültetőgép 

A gyökeres oltványt egy körbe forgó fogóelemes karba helyezik. A traktorral vontatott 

ültetőgép előrehaladása közben az ültetés a nyitóelem által húzott barázdába önműködően 

történik. A lehelyezés után a két tömörítő kerék a talajt az oltványokhoz nyomja. A pontos 

mélységtartáshoz az ültetőgépet állítható mélységhatároló kerekekkel szerelik fel. A munkát 

kényelmes ülő helyzetben egy ember végzi. A növények távolsága kb. 1,5 m-ig változtatható. 

Egysoros ültetőgéppel óránként 800–1200 oltvány ültethető el. Vannak olyan kétsoros 

ültetőgépek is, amelyekkel 4000 növény ültethető óránként. 

A gazdálkodást döntően befolyásolja a sorok pontos kijelölése és iránya. Ennek az a 

feltétele, hogy az ültetőgép pontosan tartsa a növénytávolságot, a sortávolság maradjon 

állandó és a sorokból az egyenes kihajtás tökéletesen legyen megoldva.  

A korszerű gépeknél héliummal előállított, látható lézersugaras vezérlést alkalmaznak. 

Az ültetvény végén állítják fel a lézert, amely a sor irányába fénysugarat bocsát ki. A gépre 

helyezett vevő felfogja ezt a sugarat, és érzékeli az attól jobbra vagy balra való eltérést. Ha ez 

bekövetkezik, elektromos úton nyitja vagy zárja a hidraulikus vezérlés szelepeit. A gépet a 

hárompont-függesztés vonólapjához rögzítik és a megfelelő irányba mozgatják. Az eltérések 

korrigálása gyors és pontos.  

Kiegészítő optikai ellenőrzésként három lámpán (egyenesen, jobbra, balra) keresztül 

tájékozódik a traktor vezetője a szükséges változtatásokról. 



A szőlőültető gépek helyes beállítás esetén biztosítják a pontos növénytávolságot, az azonos 

ültetési mélységet, a gyökeres oltványok pontos lehelyezését az ültető árokba, illetve a talajba, 

a hosszú gyökerek számára az optimális talajzárást és a nemes vessző egyenletes helyzetét a 

talaj felett. 

 

Ellenőrző kérdések  

 

1.  Adjon áttekintést a melioráció fogalmáról és a meliorációs tevékenységhez kapcsolódó 

műszaki eljárásokról, valamint a hozzájuk tartozó gépekről! 

2.  Foglalja össze a tereptisztító gépeket, ismertesse szerkezeti felépítésüket, működési 

elvüket, jellemezze üzemeltetésük körülményeit! 

3.  Ismertesse a talajnyesés elméleti kérdéseit! 

4.  Szerkezeti felépítésük és működési elvük alapján foglalja össze a tereprendező 

gépekkel kapcsolatos ismereteit! 

5.  Ismertesse az ültetvénykultúrák talajművelési eljárásait, és az eljárásokhoz 

alkalmazható  talajművelő gépeket! 

6.  Szerkezeti felépítésük és működési módjuk alapján jellemezze a sorközművelésben 

alkalmazható talajművelő gépeket és munkájukat! 

7.  Ismertesse a mélylazítók szerkezeti megoldásait, alkalmazási körülményeit! 

8.  Ismertesse a takarónövényes ültetvények talajművelő gépeit! 

9.  Rajz segítségével ismertesse a soraljaművelésben alkalmazott kitérő művelő 

szerszámok vezérlési megoldásait! 

10.  Adjon áttekintést a vegyszeres soraljaművelés gépi megoldásairól! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Támrendszerek a zöldség- és gyümölcstermesztésben 

ámrendszereket alkalmaznak minden új gyümölcstelepítésnél, és egyre gyakrabban a 

szabadföldi zöldségtermesztésben, mert kedvező asszimilációs felületet tesznek lehetővé egy 

vagy több síkban, megelőzik a szél okozta károkat, megkönnyítik a vegyszeres 

növényvédelmet, megkönnyítik a metszést, gyümölcsritkítást, lehetővé teszik a betakarítás 

gépesítését, egyszerűsítik az öntözés és tápanyag-kijuttatás automatizálását. 

3.1. Támrendszerek tervezése  

 A támrendszer kialakításának megválasztása előtt a telepítendő gyümölcs, vagy 

zöldségfajt és fajtát kell kiválasztanunk. A növény magassága, a termés tömege nagyban 

befolyásolják támrendszer méreteit. Az állomány magassága a sortávolságra is hat: a 

magasabb növények a benapozás miatt nagyobb sortávolságot kívánnak meg.  

 A rendelkezésre álló területen a sorirány megválasztásánál a napsugárzás és a szél 

iránya fontos befolyásoló tényezők. Biztosítani kell a gépek sorközi szabad mozgását. A 

sorok végét a kerítéstől olyan távol kell kialakítani, hogy a gépek sorvégi fordulójához 

elegendő hely legyen. Gondolni kell a kifejlett növények kiterjedt méretére: ebben az 

állapotban is elég hely kell, hogy maradjon a sorközi munkák (növényvédelem, termésritkítás, 

metszés, betakarítás) elvégzésére. 

A támrendszerek legfontosabb alkotóelemei a 

• közbülső oszlopok,  

• végoszlopok, 

• horgonyelemek,  

• huzalok,  

• huzalfeszítők és  

• huzalrögzítő elemek 

 

Az oszlopok készülhetnek vasbetonból, fából, acélból vagy műanyagból. 

A támrendszerek az alábbi csoportokba sorolhatók: 

- egyedi: növényenként egy-egy támasz 

- I alakú: a növények egy síkban  helyezkednek el 

- Y, V, T, F alakú: a növények több síkban  helyezkednek el 

 

A támrendszer méretezése és ellenőrzése az optimális szerkezeti anyagok és méretek 

megválasztását jelenti a terhelések figyelembevétel mellett. 

 



A támrendszerre ható terhelések: 

• a növényzet (vázszerkezet + termés) súlya (tömege), és  

• a szél okozta vízszintes megoszló erőhatás 

 

Az alábbi számításokat almaültetvényre végezzük el, melynek fő jellemzői (3.1. ábra): 

• hozam : Q=50 t/ha. Feltételezzük, hogy annak csak fele terheli a támrendszert. 

• oszlophossz a talajfelszín felett:  h = 2 m  

• oszlopátmérő:     D = 9 cm  

• huzalátmérő (számítandó):   d  

• Oszlopok közötti távolság a sorban:  l = 4 m  

• sortávolság:     b = 1.8 m  

 

 

 

 

 

3.1. ábra. Egyszerű támrendszer elemei 

 

A növényzet folyóméterenkénti súlya az alábbi módon számítható:  

pp=0.5 
. 
Q 

. 
g 

. 
b/10000=25000 (kg/ha) 

. 
9.81(m/s 

2
) 

.
1.8 (m ) / 10000 (m 

2
/ha)≈ 44 N/m (1). 

 

A felületegységre jutó szélterhelést DIN szerinti értékre választva:   pwst=50 N/m
2
. 

Feltételezve, hogy a lombozat csak 50% -ban zárt, a h x l felületre ható erő (3.2. ábra bal 

oldala):    

Fw = pwst 
. 
h 

.
 l 

. 
0.5= 200 N         (2). 

 

Ezt az erőt megoszthatjuk a huzal és a talaj síkja között (3.2. ábra jobb oldala). Így a 

szélből származó, huzalra jutó vonalment fajlagos terhelés 

pw= Fw/2/l=100/4=25 N/m         (3). 

 



 

3.2. ábra. A szélerő a támoszlopra redukálva 

     

3.1.1 A támrendszer méretezésének és ellenőrzésének alapösszefüggései  

3.1.1.1 Feszültség húzásnál és nyomásnál  

Feszültéségnek nevezzük az F  erő A egységnyi felületen vagy keresztmetszeten való 

eloszlását (3.3. ábra). Ha az F koncentrált erő merőleges egy húzott vagy nyomott 

keresztmetszetre, eloszlásának eredményét normál feszültségnek nevezzük:  

σ = F/A [N/ mm
2
].  

Ilyen értelemben feszültség ébred a huzalban, oszlopban és a talajban. 

 

 

3.3. ábra. A σ normál feszültség értelmezése 

 

3.1.1.2 Feszültég hajlításnál. 

Ha képzeletben végtelen vékony párhuzamos rétegekre osztunk egy hajlított rudat, 

találunk köztük egy olyat, melynek hossza nem változik. Ezt semleges rétegnek nevezik. Ettől 

egyik oldalra nyúlnak, másikra rövidülnek a rétegek (3.4. ábra).  

 



 

3.4. ábra. Semleges réteg hajlításnál 

 

Mondhatjuk tehát, hogy hajlításnál is normál húzó és nyomó feszültségek ébrednek, 

csak nem egyenletes eloszlásban. Feltételezve, hogy az eloszlás lineárisan változik a semleges 

rétegtől kifelé, a 3.5 ábra szerinti feszültség képet kapjuk.   

 

 

3.5. ábra. A normál feszültség eloszlása hajlításnál 

 

A hajlított rúd akkor van egyensúlyban, ha az aktív (Mh ) és belső reakciónyomaték 

(Mb) egyensúlyban vannak: Mh = Mbn 

A reakciónyomaték egyenlő a belső dF erők semleges rétegre vonatkozó nyomatékainak a 

teljes A keresztmetszetre vonatkozó összegével: dF= σ 
.
 dA 

Az elemi reakciónyomaték a dA felületre így (3.6. ábra):  

dMb = σ 
.
dA

.
y= dF

.
y       (4). 

 



 

3.6. ábra. Az elemi reakciónyomaték értelmezése 

A teljes keresztmetszetre vonatkozó reakciónyomaték:  

Mb =∫ σ 
.
dA

.
y         (5). 

A 3.5. ábra alapján a következő aránypár írható fel: 

σ/ σmax=y/e           (6). 

Ebből:   σ= σmax
.
y/e.           

Behelyettesítve ezt a reakciónyomaték összefüggésébe: 

Mb =∫ σmax
.
 y/e 

.
dA

.
y = Mh         (7). 

Végül kiemelve az állandókat az integráljel elé: Mb =Mh = σmax 
.
1/e ∫y

2.
dA  (8). 

Az I= ∫y
2.

dA  (m
4
) integrált másodrendű területi vagy inercianyomatéknak hívják. 

. A hajlítónyomatékot az inercianyomatékkal kifejezve: 

Mh = σmax 
.
I/e           (9). 

 

Az  I/e hányadost K keresztmetszeti tényezőnek nevezik:  K =  I/e [m
3
]   (10). 

Ezzel a legnagyobb húzó/nyomó feszültség hajlításnál:  

σmax = Mh/K  [Pa]           (11). 

 

3.1.2 A huzal méretezése 

A huzalban ébredő H húzóerő, a szabad belógású láncokra vonatkozó 

összefüggést felhasználva:  

  



H= p 
.
 l 

2
/(8 

.
 f)          (12). 

ahol p  a terméstömegből és szélterhelésből származó megoszló terhelés [N/m]  

 f   a belógás [m]  

 l   a támoszlopok közötti távolság [m] (3.7. ábra) 

 

 

3.7. ábra. A H huzalerő számításának összetevői 

 

A terméstömegből és szélterhelésből származó megoszló terhelés az alábbi módon 

számítható: 

p=( pp 
2
+ pw 

2
)
 0.5          

(13).
 

 

A fenti adatokkal: p=( 44 
2
+ 25 

2
)
 0.5

≈51 N/m
 

Válasszuk a belógást  f = 3 cm –re (gyakorlati tapasztalat alapján). A huzalban ébredő 

húzó erő ekkor: 

H = 3400 N 

 

A szükséges huzalátmérő meghatározása 

A számítás elvégzéséhez ismernünk kell a huzal anyagának szilárdsági tulajdonságát. 

Ezt az anyag szakító szilárdsága jellemzi.  A szokásos huzalanyag szakítószilárdsága 

szabvány szerint: Rm =550-900 N/mm
2
. A biztonság kedvéért az alsó értékkel számolunk 

tovább. 

A támrendszer terhelése – elsősorban a széllökések következtében –dinamikusnak 

tekinthető, ezért a szakítószilárdság helyett egy ún. biztonsági tényezővel mérsékelt 

feszültséget, a megengedett feszültséget választjuk.  Ha a biztonsági tényezőt  z = 1.5 értékre 

választjuk, a megengedett feszültség, amit a huzal sérülés nélkül elbír:  



σmeg =Rm/z=367mm
2
 

 

Az ehhez szükséges huzal-keresztmetszet: Areq=H/ σmeg =d 
2.

 π / 4    (14). 

Ebből a szükséges huzal-átmérő: dreq={4
.
H /(σmeg 

.
π}

0.5     
(15).

 

A fenti adatokat behelyettesítve: dreq={4
.
3400 /(367 

.
π}

0.5
=3.44 mm 

 

A szabványban szereplő huzal-átmérők közül az ehhez legközelebb álló méretek: 3.0, 3.5, és 

4 mm. A biztonság növelése érdekében a választandó átmérő: dreq= 3.5 mm   

Amennyiben két huzal fut végig a támrendszeren (egy középen, egy felül), és az 

egyszerűség érdekében feltételezve, hogy   

 pp 2 = pp /2  valamint  pw2 = pw /2, 

 

az új huzalerő H2 ≈ 1700 N  és a szükséges huzalátmérő:  

dreq={4
.
H2 / (σmeg 

.
π}

0.5
= 2.5 mm 

 

3.1.3 A közbülső oszlopok ellenőrzése  

A közbülső oszlopokat függőlegesen nyomja a termés súlya, vízszintesen pedig a szél hajlítja. 

 

3.1.3.1 Ellenőrzés nyomásra 

Az oszlopra ható függőleges G nyomó erő nagysága = a termés megoszló súlyereje a 

huzal mentén fél oszloptávolságra az oszlop előtt és után (3.8. ábra):   

G=2
.
0.5 l 

.
 pp = l 

.
 pp=4 

. 
44 =176 N      (16). 

 



 

3.8. ábra. A közbülső oszlopra ható függőleges erő 

 

Az oszlopban ébredő nyomó feszültség:  σpg = G/A=4 
.
 G/ (D

2. 
π )     (17). 

9 cm átmérőjű akácfa suhángot választva: σpg =2.77 N/cm
2
, amely több nagyságrenddel 

kisebb az anyagra megengedett σpgall =6500 N/cm
2
 értéknél (ld. a 3.1 táblázatot), ezért nem 

fog összeroppanni. 

 

3.1. táblázat. Akácfa anyagának fontosabb szilárdsági jellemzői 

σpgall 6500 N/cm
2
 

σbendcrit 1350 N/cm
2
 

E 1.8 
.
10

6
  N/cm

2
 

 

3.1.3.2 Ellenőrzés kihajlásra  

Kihajlás okozhatja hosszú egyenes, karcsú rudak törését. A kihajlást eredményező Fk  törőerő 

Euler nyomán az alábbi összefüggéssel számítható: 

Fk = π
2
 
.
 Imin 

.
E / sk

2          
(18). 

ahol 

sk   a rúd hossza a 3.9. ábra szerinti elrendezésben  

Imin  a minimális inercianyomaték  

E     a rugalmassági modulus 

 



 

3.9. ábra. A rúdhossz értelmezése a törőerő számításához 

 

 Az összefüggés olyan rudakra érvényes, melyek mindkét vége csuklós megfogású. 

Esetünkben az oszlop alsó vége mereven befogott, ezért sk = 2 
.
h 

A minimális inercianyomaték hengeres rudakra minden irányban azonos, értéke: 

 Imin= I = D
4
 
.
 π / 64 m

4          
(19). 

 

A korábbi adatokkal Imin =322 cm
4
. Az  E értéket a 3.1. táblázatból véve (E=1.8 

.
10

6
 N/cm

2
), a 

törőerő 

  Fk =35753 N. 

 

Mivel az oszlop tetején függőlegesen ható G erő nagyságrendekkel kisebb, mint Fk , nem kell 

számolni kihajlással. 

 

3.1.3.3 Ellenőrzés hajlításra 

 Az oszlopot a szél terhelheti hajlításra. Az oszlop közepére redukált, a szél hatására 

ébredő vízszintes Fw erő nagysága: pw
.
 l 

.
 h = 200 N. Az Fw erő hajlító nyomatéka az oszlop 

befogási pontjára (3.10. ábra): 

 

Mbend = Fw 
.
h /2= 200 Nm         (20). 

 



Az oszlopban ébredő maximális hajlító feszültség: σbend = Mbend / K0 ahol K0  az oszlop 

keresztmetszeti tényező (ld. a 10. összefüggést): 

K = I / e = D
3
 
.
 π / 32= 71.6 cm

3
  és  e=D/2 

 

3.10. ábra. Az oszlopra ható, szél okozta hajlító nyomaték 

 

A fenti adatok behelyettesítésével: σbend = 279 N/ cm
2
 , ami lényegesen kisebb, mint a 3.1. 

táblázatban megadott érték (σbendcrit =1350 N/cm
2
). 

 

3.1.4 Az oszlop-talaj kapcsolat méretezése 

3.1.4.1 Az oszlop talajba süllyedésének ellenőrzése 

 Követelmény, hogy az oszlop ne csússzon függőlegesen a talajba. Ennek ellenőrzésére 

vizsgáljuk az aktív és reakció-erőket. 

Az aktív erő G (az oszlopra ható függőleges erő). A reakció erő a talajban ébred. Nagysága:  

Fsoil = σsoil  
. 
A          (21). 

ahol 

σsoil  a talajban ébredő normál feszültség 

A     az oszlop keresztmetszete 

 Az oszlop alatt ébredő normál feszültség megegyezik az oszlopban ébredővel (azonos 

erő hat azonos felületen):  

 



σpg =G/A=4 
.
 G/ (D

2. 
π )          (22). 

 

 Be kell vezetnünk a talaj egy fontos jellemzőjét, a fajlagos talajellenállást, mely azt 

mutatja meg, hogy mekkora erőt képes az adott talaj felületegységenként elviselni anélkül, 

hogy jelentősen megsüllyedne. Ha nem ismerjük pontosan a talajtípust, tömörödött talaj 

esetén értékét σsoilspec = 10 N/cm
2
 –re választhatjuk. 

Esetünkben σpg =G/A=2.77 N/cm
2 

, a közbülső oszlop nem fog a talajba csúszni. 

 

3.1.4.2 Az oszlop talajból kifordulásának vizsgálata 

 Milyen mélyre kell süllyesztenünk az oszlopot a talajba, hogy ellenálljon a vízszintes 

szélterhelésnek? 

 Tételezzük fel, hogy a szükséges mélység x és a képzeletbeli forgáspont (amennyiben 

az oszlop dőlne) x/2. mélységben van. 

Az aktív és reakció erők és nyomatékok egyensúlya esetén a talajban Fw (h/2+x/2) 

nyomatéknak és Fw erőnek kell ébrednie (ld. a 3.11. ábrán).  

 

 

3.11. ábra. A talajba fogott oszlopra ható aktív és reakció erők 

 

 A 3.11. ábra bal oldali képén σ1 az aktív nyomaték hatására ébredő talajfeszültséget 

jelenti. A vonalkázott háromszög alapú test a talajra ható nyomó feszültség ábrája 

(feltételezve, hogy a feszültség eloszlás lineáris). Annak térfogata (3.12. ábra) az E 

koncentrált erővel helyettesíthető, mely a háromszög súlypontján megy keresztül. 

 

 



  

 

3.12. ábra. A megoszló talajnyomás helyettesítése koncentrált erővel 

 

 Az E erő nagysága az alábbi összefüggéssel számítható (D az oszlop átmérője): 

E=x/2
.
 σ1/2

.
 D= (x

.
 σ1)/4

.
 D         (23). 

 

 Ezzel a nyomatékok egyensúlya: 

Fw 
.
 (h+x)/2= x/2

.
σ1/2

.
 2x/3

.
 D= σ1

.
 x

2.
D/6       (24). 

(A reakció nyomaték (erőpár) karja 2x/3) .  

 Az egyenlet két ismeretlent tartalmaz. Egy második egyenletet írhatunk fel a vízszintes 

erők egyensúlyára (3.11. ábra középső kép): 

Fw = σ2 
.
 x 

.
 D          (25). 

 

ahol  σ2  az Fw. erő hatására a talajban ébredő feszültség.  

Ezzel egy újabb ismeretlent vontunk be a számításba.  

 

 Harmadik egyenlet írható fel azt figyelembe véve, hogy az oszlop akkor nem dől ki, ha 

a két talajfeszültség összege sem lépi túl a fajlagos talajellenállást:   

σ1+ σ2 ≤ σsoilspec          (26). 

 

A három tagú egyenletrendszert megoldva a következő kifejezést kapjuk x-re: 

x= {Fw +(Fw
2
+7.5

.
D

.
 Fw 

.
h)

0.5
}/(5

.
D)        (27). 



D és h értékeit behelyettesítve cm-ben:  x = 41 cm adódik. 

 

3.1.5 A végoszlopok ellenőrzése 

  A H =3400 N huzalerő vízszintes irányban terheli a sor két végoszlopát. 

(Megjegyzendő, hogy a közbülső oszlopokra ható vízszintes erők semlegesítik egymást).  

Amennyiben a végoszlopokat függőleges helyzetben süllyesztjük a talajba, a H erő 

reakcióerői az  N1 oszloperő és S1 huzalerő, ahogy a 3.13. ábra bal oldalán látszik.  

 

3.13. ábra. Függőleges és döntött végoszlop 

 

 A β szöggel  döntött végoszlop esetében megváltozik a reakcióerők nagysága (ld. a 

3.13. ábra jobb oldalán), ugyanakkor ilyenkor hosszabb oszlopra van szükség.   

Döntött oszlopok két reakcióereje az alábbi összefüggésekkel számítható: 

N = H/{sinβ
.
 (ctg α+ctg β)}   és               (28). 

S=N
.
 sinβ/sinα          (29). 

 

 Az α és β szögek elvileg 0 és 90
0
 között tetszőleges nagyságúak lehetnek. Ha 

mindkettő 60
0
, mindhárom erő azonos nagyságú: N2 = S2 = H 

A továbbiakban vizsgáljunk három végoszlop-kialakítást: 

1. Függőleges végoszlop horgonyzás nélkül (S1 =0) 

2.   Függőleges végoszlop α = 60
0
 mellett 

3.   Döntött végoszlop,  α = β = 60
0
 

 



1. Függőleges végoszlop horgonyzás nélkül  

 Az oszlopot olyan mélyen kell a talajba süllyeszteni, hogy a H huzalerővel egyensúlyt 

tartson.   Felhasználva a korábban bemutatott 27. összefüggést: 

x= {H +(H
2
+15

.
D

.
 H 

.
h)

0.5
}/(5

.
D)=154 cm,  ami irracionális mélység.  

 

2.   Függőleges végoszlop α = 60
0
 

Az N és S reakcióerők számításához felhasználva a 28. és 29. összefüggéseket azzal, hogy β 

=0: 

N1= H/ ctg α=5889 N és S1 = 6800 N  

 Mivel ezek az erők lényegesen nagyobbak mint a H huzalerő és a G oszlopra ható erő, 

az alábbi ellenőrzéseket ismét el kell végezni: 

 Az oszlop ellenőrzése nyomásra: σpg =92.6 N/cm
2
, kisebb, mint a megengedett 6500 

N/cm
2
 

 Az oszlop ellenőrzése kihajlásra: Fk =35753 N > N1,  nem várható kihajlás 

 Az oszlop talajba csúszásának vizsgálata: N1/A=92,6> σsoilspec az oszlop alatt ébredő 

talajnyomás lényegesen meghaladja a fajlagos talajellenállást, ezért becsúszik a 

talajba. Az oszlop felfekvő felületének (A) növelésével a talajba csúszás megelőzhető. 

A növelt felületnek legalább: A ≥ N1/σsoilspec=589 cm
2
-nek kell lennie (pl. beton lap 

oszlop alá helyezésével) 

 

3. Döntött végoszlop, α = β = 60
0
 

Mint láttuk, ekkor N2 = S2 = H= 3400 N 

A megnövelt oszlophossz: h’=h/cos30
0
= 2.3 m 

Az ellenőrző számításokat itt is el kell végeznünk.  

 Az oszlop növelt hossza miatt nő a kihajlás veszélye. Az új törőerő: F’k =27034 N, 

amely még mindig jelentősen felülmúlja az oszlopra ható N1 erőt.  

 Az oszlop talajba csúszásának vizsgálata: N2/A=53,4> σsoilspec , itt is meghaladja a 

megengedett 10 N/cm
2
 értéket. A növelt felületnek legalább A ≥ N2/σsoilspec=340 cm

2 
-

nek kell lennie. 

  

Az oszlop felfekvési felületének növelése történhet  

- alátét lappal (3.14. ábra bal oldalán) vagy 

- acéltüske és beton alkalmazásával (3.14. ábra jobb oldalán) 

 



 

3.14. ábra. Az oszlop felfekvési felületének növelése alátétlappal, valamint acéltüske és beton 

alkalmazásával 

 

A horgonyzó huzal átmérőjének számítása 

 Mint a fenti számításokból kiderült, a függőleges végoszlop esetében a horgonyzó 

huzalt terhelő S erő meghaladja H értéket.  Általános esetben a méretezést erre a huzalra is el 

kell végezni.  

 

3.1.6. A horgonyzó elem méretezése 

 A végoszlopot egyensúlyban tartó S huzalerőt ki kell egyensúlyozni. Erre szolgál a 

talajba süllyesztett horgonyzó elem. Erre a célra talajba süllyesztett beton lap vagy behajtott 

acél csigalemez (3.15. ábra) szolgál. A horgonyzó elem méretezése a besüllyesztés x 

mélységének és/vagy a horgonyzó elem felületének meghatározását jelenti.   

 

 

3.15. ábra. Acél csigalemezek, mint talajba horgonyzó elemek 

 A horgonyzó elem a 3.16. ábrán látható módon a fölötte levő talajtérfogatot a 

környező talajból ki akarja húzni, mit dugót az üvegből. A kihúzandó és a visszamaradó 

talajrészek között csúsztató feszültség ébred. A horgonyzó elem addig áll ellen az S 

huzalerőnek, míg ez a csúsztató feszültség nem lépi túl annak τs kritikus értékét. A τ csúsztató 



feszültséget, mint az azt kiváltó erőt, és az egymáson elcsúszni képes, ún. nyírt felület 

hányadosát értjük. A nyírt felület a horgonyzó elem kerületének (U) és a besüllyesztés 

mélységének (x) szorzata. Ezzel a feszültség: 

 

3.16. ábra. A horgonyzó elem a talajban 

 

τs ≤ τ=S/(U
.
 xh)        (30). 

ahol  

 τs  a talaj kritikus csúsztató feszültség 

U   a horgonyzó elem kerülete 

xh   a talajba süllyesztés mértéke 

Ezekből a talajba süllyesztés szükséges értéke: xh= S/(U
.
 τs)    (31). 

Behelyettesítve S1 és S2, értékeit, valamint D=12 cm átmérőjű horgonyzó csigát választva a 

kerület:  U=D.π =37.7 cm. A kritikus csúsztató feszültséget τs = 3 N/cm
2
 - ra felvéve, az 

alábbi értékeket kapjuk: 

 - függőleges végoszlopnál (S1 = 6800 N) :     xh1 = 60 cm, 

- döntött végoszlopnál (S2 = 3400 N) :    xh2 = 30 cm. 

 A fenti eredmények tömör talajra vonatkoznak. Laza, művelt talajfelszín esetén ezeket 

az értékeket célszerű 20-30 cm-el megnövelni. 

  

3.1.7 A támrendszer méretezésének és ellenőrzésének eredményei, következtetések  

 A fent bemutatott méretezési-ellenőrzési eljárás helyességének igazolásaként 

hasonlítsuk össze számításaink eredményeit egy szaklapban megjelent gyakorlati útmutató 

adataival (3.17. ábra).  



 

3.17. ábra. Külföldi szaklapban megjelent gyakorlati útmutató támrendszer építéshez 

 

Az általunk számított huzalátmérők mind szimpla, mind dupla huzalozás esetén jól 

egybeesnek a javasolttal  

• Az ellenőrzött oszlopok átmérője nem tér el a cikkben szereplőtől 

• A számított 41 cm-es oszlopbesüllyesztési mélység megegyezik az ajánlottal 

• A cikk nem ajánl alátét lapot a végoszlopok alá, ezzel szemben lényegesen mélyebbre 

süllyeszti azokat 

 Következtetésként elmondható, hogy számításaink alkalmasak az itt bemutatottól 

eltérő támrendszerek méretezésére is.  

 

3.2 Támrendszerek építése  

 Miután meghatároztuk az ültetvény fő paramétereit, megkezdhetjük a támrendszer 

építését az alábbi lépéseket követve: 

 A közbülső és végoszlopok állítása 

 A horgonyzó elemek talajba süllyesztése 

 A huzalok kihúzása a sorokba, rögzítésük és feszítésük 

 

3.2.1 Az oszlopok talaja süllyesztése  

 Az építés megkezdése előtt vizsgálnunk kell a terület talaj-tulajdonságait, azok 

ugyanis nagyban befolyásolhatják a felhasznált anyagokat és az építés módját. 

 

3.2.1.1 Talaja süllyesztés gödörfúrással és tömörítéssel 



 Az oszlopok gödörfúrással-tömörítéssel vagy talajba nyomással állíthatók.   

Gödörfúrásra számos eszköz – a kézitől a traktorra épített fúróig – áll rendelkezésünkre (3.18. 

ábra).  

 

3.18. ábra. Traktorra függesztett gödörfúró  

 

3.2.1.2 Talaja süllyesztés statikus benyomással 

 Oszlopok talajba nyomása történhet statikusan és dinamikusan. 

 A statikus oszlopbenyomók traktorra épített eszközök. Legfontosabb munkaszervük a 

hidraulikus munkahenger, mely képes a szükséges nyomóerőt kifejteni. A 3.19. ábra traktor 

oldalára szerelt statikus oszlopbenyomót mutat. Nehéz talajban egy előzetes lyukat készít 

nagynyomású vízsugárral (3.19. ábra bal oldala). Az ehhez szükséges vizet a traktora 

függesztett tartályból nyeri.  Második lépésként hidraulikus munkahenger nyomja az oszlopot 

a talajba.  

        

 

3.19. ábra. Statikus oszlopbenyomó vízsugaras előfúróval 

. 



 A statikus oszlopbenyomókkal a művelet gyorsan végrehajtható, egyszerű 

felépítésűek, így olcsó gépek. A benyomható oszlopátmérőt azonban a traktor súlya 

behatárolja (ha a talajellenállás túl nagy, benyomás helyett a traktort emeli meg az eszköz).   

 

3.2.1.3 Talaja süllyesztés dinamikus benyomással 

 A másik eljárás a dinamikus oszlopbenyomás, mely a talaj típusától (puha, közepes 

vagy kemény) függetlenül alkalmazható oszlopállításra. Dinamikus oszlopbenyomás során az 

oszlop felső végét ismételten ütésekkel hajtják be a talajba. Az ütéseket egy tömeg ismételt 

felemelése és ejtése hozza létre (cölöpverés elve).  

  A legegyszerűbb dinamikus oszlopbenyomó kézi eszköz: 6-8 kg tömegű, felső végén 

zárt acél cső, melynek palástján két fogantyú van  (3.20. ábra).  65 mm oszlopátmérőig 

használható.  

 

3.20. ábra. Kézi dinamikus oszlopbenyomó 

 

 A kézi munka kiváltásának egyik módja nagynyomású levegő alkalmazása a tömeg 

emelésére.  Az ilyen eszközök kézi mozgatásúak, ugyanakkor kompresszor és légvezeték 

tartozik hozzá.  

 Nagyobb átmérőjű oszlopok dinamikus benyomására traktorra épített hidraulikus 

oszlopbenyomókat alkalmaznak. Az ilyen gépek „kalapácsának” tömege elérheti a. 135 kg-ot. 

Tömör talaj esetén itt is végezhető előfúrás az oszlopnál kisebb átmérőben. Egyes géptípusok 

mindkét műveletet el tudják végezni. 

 

3.2.2 A horgonyzó elemek talajba  süllyesztése 

 A leggyakrabban alkalmazott talaj-horgonyok nagy szilárdságú acélból készült nyeles 

csigalemez elemek, galvanizált kivitelben.  Gépi és kézi behajtásra alkalmas kivitelben 

kaphatók.  

 Kézi behajtású horgonyzó rendszert mutat a 3.21. ábra. Elemei: csigalemez, két végén 

horoggal ellátott huzal és a behajtó szerszám. Behajtás előtt a csigalemezt az egyik, a behajtó 
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szerszámot a másik horoghoz kell kapcsolni, miközben a behajtó szerszám négyszögletes alsó 

vége a csiga négyszög nyílásába van csúsztatva. 

 

 

3.21. Kézi horgonybehajtás egy lehetséges megoldása 

 Miután megtörtént a csiga talajba hajtása, a behajtó szerszámról le kell kapcsolni a 

huzal felső horgát, majd ki kell a szerszámot húzni a talajból. A felső horog most már készen 

áll arra, hogy rögzítse a támrendszer huzalát/huzalait.  

  

3.2.3 A huzalok kihúzása, rögzítése és feszítése 

 A huzalok végig fektetése a sorokban nehéz fizikai munka. A 3.22. ábra olyan 

különleges huzalszállító-előfeszítő kocsit mutat, mely ezt a munkát megkönnyíti. A jármű 

egyidejűleg 6 tekercs huzalt szállít végig a sorközben, ezzel egyidejűleg két sorban 3-3 huzal 

kihelyezésére képes. A huzaltekercsek szabad lefutását 3-3 görgő fékezi, melyek egyben 

feszesen is tartják a kihúzott szálakat. A járművet munkások követik, akik U-szögekkel 

rögzítik a huzalokat az oszlopokra. 

 

 

3.22. ábra. Szállító jármű 6 huzalszál egyidejű szállítására és előfeszítésére 



Minden huzalszálat feszítővel kell ellátni, hogy egyenletes feszességet érhessünk el.  

Egyszerű huzalfeszítőket mutat a 3.23. ábra. 

 

3.23. ábra. Egyszerű feszítés után önzáródó huzalfeszítő szerkezetek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Korszerű öntözőberendezések méretezése és kiválasztása 

 

Az öntözőrendszer feladata az öntözővíz kiemelése, szállítása, elosztása, és kijuttatása. A 

nyugalmi állapotban lévő víz megfelelő (áramlási) sebességre gyorsítása (hc: sebesség 

magasság) a geodéziai szintkülönbség (hg: geodéziai magasság), csősúrlódásból adódó 

ellenállás (hv: veszteség magasság) leküzdése és megfelelő üzemi nyomás (hp: nyomó 

magasság) biztosítása.  

Az öntözővíznek megfelelő hidraulikai paraméterekkel kell rendelkeznie a fentiek 

megvalósításához, melyeket a következő fejezetben néhány fontosabb áramlástani ismerettel 

együttesen részletezünk.  

1. Áramlástani jellemzők, alapösszefüggések   

 

 Térfogatáram: adott keresztmetszeten, egységnyi idő alatt átáramlott térfogat  

 

 jele: q,  

 

 SI mértékegysége:  m
3
/s (a számításoknál mindig ezt a mértékegységet használjuk) 

 egyéb, gyakorlatban használatos mértékegységei: [m
3
/h], [l/min]   

 

 nyomás: egységnyi felületre eső nyomóerő, jele         [N/m
2
] 

 

Csőhálózatban a folyadék áramlását a nyomáskülönbség hozza létre. 

 statikus nyomás: 

jele: pst, ebben az esetben a térfogatáram értéke 0, azaz nincsen áramlás 

 dinamikus nyomás: 

 jele: pdin, áramlás van, egy adott térfogatáramhoz tartozó nyomásértéket jelent 

 SI mértékegysége:  Pa = N/m
2
 a számításoknál az utóbbit használjuk. 

 egyéb, használatos mértékegységei: bar (10
5
 Pa), (gyakorlatban többnyire ezt 

használjuk) 

 vízoszlop nyomása, más néven emelő magasság (h) számítása:             

g: nehézségi gyorsulás [m/s
2
] 



ρ: sűrűség [kg/m
3
] 

 10 m vízoszlop nyomása:  = 10 m * 10 m/s
2
 *1000 kg/m

3
 = 10

5
 N/m

2
 

= 10
5
 Pa = 1 bar  

 szivattyút jelleggörbe alapján választunk ki, melyen az emelőmagasság változását 

követhetjük a térfogatáram függvényében. 

 

 hidraulikus teljesítmény:         [W] 

 

 szivattyú hatásfoka:               

Pm: hajtó motor teljesítménye [W] 

 

Bernoulli törvénye 

 

Zárt csőhálózatban ideális körülmények közt (súrlódásmentes áramlás, külső energia 

hozzáadása, vagy elvonása nélkül) áramló folyadék helyzeti, mozgási és nyomási 

energiájának összege bármely keresztmetszetben állandó. Ez Bernoulli energia-megmaradás 

tétele áramló közegre.  

 

 
4.1 ábra. Az energiaösszeg alakulása csőhálózat adott szakaszain 

 

 

Nézzük a csőhálózat egy szakaszát (4.1. ábra): 

 

 
 

 

 

Eö : összenergia 

 

Eh : helyzeti energia    [J] 

 



Em: mozgási energia    [J] 

 

Ep: nyomási energia     [J] 

 

Írjuk fel az 1-s és 2 –s keresztmetszetekre az energiaegyenletet: 

 

 

 
 

 

Látjuk, hogy az 1-s keresztmetszethez képest a 2-s keresztmetszetben nő a folyadék helyzeti 

energiája és nyomási energiája a mozgási energia rovására. Általánosságban írhatjuk: 

 

 
 

az egyenletet egységnyi súlyerővel osztva ( ) 

 

  

 

h =  geodéziai magasság  [m] 

   sebesség magasság [m] 

  nyomó magasság [m] 

 

A Bernoulli egyenletet a szivattyú összemelő magasságának meghatározására használjuk. 

Nem ideális környezet esetén az összefüggésbe a súrlódásból keletkező veszteség magasság 

értékét is be kell vonni (hv). 

 

  

hc értéke elhanyagolhatóan kicsi. 

 

 

λ : csősúrlódási tényező 

le  : egyenértékű csőhossz [m] : az összefüggés egyenes csőszakaszra vonatkozik, a 25% -

al növelt értéke magában foglalja a kötőidomok, szerelvények áramlási veszteségét is.  



d  : csőátmérő [m] 

q  : térfogatáram [m
3
/s] 

A fenti összefüggésből számolt hö érték a szivattyú adott (qsz) térfogatáramához tartozó 

összemelő magasságot adja, így meghatározhatjuk a szivattyú munkapontját.  

M[hö ; qsz] 

2. Az öntözőrendszer általános felépítése (4.2. ábra)  

 

 vízforrás 

 vízkivételi mű 

 elosztóhálózat 

 vízadagoló berendezések 

 

 

 

4.2. ábra. Öntözőrendszer felépítése 

 

 

 

 

2.1. Vízforrás: 

 

Feladata az öntözővíz biztosítása. 

 hálózati vízforrás: 

 Legkézenfekvőbb megoldás. Amennyiben térfogatáram értéke és a hozzá tartozó 

dinamikus nyomásérték megfelelő, további gépészeti beruházást nem igényel. 

 A víz nem kíván további kezelést. 

 Drága, jelenlegi árakon a víz átlagosan 244 Ft/m
3
. Ha nem építtetünk ki locsolási 

mellékmérőt, akkor a csatornadíjat is kell fizetnünk, melynek értéke 424 Ft/m
3
.  



 Ha a bejövő víz mennyisége megfelelő, de a nyomás alacsony, nyomásfokozó 

szivattyú beépítésével a kívánt értéket elérhetjük. Fokozott figyelmet kell fordítani a 

szivattyú kiválasztására. A szállított térfogatáram értéke nem haladhatja meg a 

rendelkezésre álló, szabadkifolyással mért érték 80%-át, nehogy a hálózatot 

„megszívja”. Ugyanakkor megfelelő dinamikus nyomásértéket kell biztosítania. 

 Ha a bejövő víz mennyisége is alacsony, akkor puffer tartályt kell kialakítani. Ezt a 

hálózati vízzel alacsony térfogatáram mellett tölteni kell, és az öntözést a puffer 

tartályból nagynyomású szivattyúval kell végezni. A puffer tározó minimum az egy 

napon kijuttatandó víz térfogatával egyezzen meg. 

 Hálózati csatlakozás esetén a főelzáró elé egy rugós visszacsapó szelepet kell 

beépíteni, elkerülendő az öntözővíz hálózatba jutását. 

 természetes vízforrások: 

 Szabad vízfelszín: tó, tározó, csatorna, folyó, patak stb. 

 Víz kivétél szántóföldi öntözésnél a vízfelszín alá helyezett, lábszeleppel és 

szűrőkosárral ellátott szívócsővel. 

 Víz kivétel kisebb felületek, elsősorban gyepfelület öntözésnél partszűrésű ásott, vagy 

fúrt kútból, ilyenkor a vízforrás és a kút közti természetes szűrőréteg (kavics, 

homokágy) gondoskodik a víz megfelelő szűréséről. 

 

 felszín alatti: talajvíz, rétegvíz: 

Ásott, vagy fúrt kútból. Öntözési célra csak felszíni vizekből, vagy az első vízzáró 

réteg feletti vizekből, tehát a talajvízből engedélyezett. A talajvíz hozama állandóan 

változik, függ a csapadék mennyiségétől, időjárástól, ezenkívül erősen szennyezett.  

Felszín feletti és alatti vízforrások esetén a vízhozam a legfontosabb paraméter. 

Amennyiben a vízhozam értéke megfelelő, úgy direktben lehet vele az 

öntözőrendszert táplálni. Ha a vízhozam értéke kevés, úgy puffer tározót kell 

létesíteni, melyet a kút egy kisebb teljesítményű szivattyúval tölt, az öntözőszivattyú a 

puffer tározóból nyomja a vizet az öntözőrendszerbe.  A puffer tározó mérete 

minimum az egy nap kijuttatandó víz térfogata.  

Néhány ezekkel kapcsolatos fogalom: 

 Nyugalmi vízszint: ásott, vagy fúrt kutakban kialakuló vízszint, mikor vízkivétel 

nincs. 

 Üzemi vízszint: ásott, vagy fúrt kutakban kialakuló vízszint, vízkivétel esetén. 

 csapadék víz: legjobb minőségű öntözővíz. Beruházás igénye nagy: tározó, 

szivattyúgépészet építése szükséges. Felmerül a kérdés, mennyi idő alatt térül meg a 

beruházás. Az öntözővíz 6 – 7 %-át tudjuk vele biztosítani, mondhatjuk, hogy nem 

rentábilis. 

 

 csurgalékvíz, technológiai víz: olyan víz, mely valamely technológia 

melléktermékeként keletkezik, például uszodatechnikában a csatornahálózatba vezetett 

uszodavíz, esetleg más technológiából származó hűtővíz, stb.  

 

Természetes (kivéve esővíz) és technológiai vízforrás használata esetén az 

öntözővizet minden esetben be kell vizsgáltatni! 

 

2.2. Vízkivétel mű: (4.3. ábra) 

 



 
4.3. ábra. Vízkivételi mű 

 

Részei:  

 Szivattyú, mely megfelelő hidraulikai paraméterekkel (nyomás, térfogatáram) 

biztosítja az öntözővizet. 

 Szerelvényei, melyek a szivattyú megfelelő működését biztosítják (hidrofor 

tartály, záró szerelvények, szűrő és a működtetéshez szükséges elektronikai 

szerelvények).  

Alapvetően két fajta szivattyút használunk: önfelszívó – és merülő -, más néven 

búvárszivattyút. 

Használatukat a kút üzemi vízszint mélysége határozza meg.  

 Milyen mélyről tudja az önfelszívó szivattyú a vizet elméletileg kiemelni? 

 A szivattyú elméletileg 10m, a valóságban 5 – 6 m mélyről képes.  



 Ha az üzemi vízszint a szívócsonk alatt 6 m-nél nagyobb mélységben 

helyezkedik el, akkor az önfelszívó és a búvárszivattyú közül bármelyiket 

használhatjuk, ha ennél mélyebben van, akkor csak a búvárszivattyút. 

 

 

Önfelszívó szivattyú: (4.4. ábra) 

 

 

4.4. ábra. Önfelszívó szivattyú gépészeti kialakítása 

 

Az üzemi vízszint felett elhelyezett szivattyú szívócsővel emeli ki a vizet, melynek 

vége szűrővel ellátott lábszeleppel (rugós visszacsapó szelep) van szerelve. A lábszelep 

feladata a víz szívócsőben tartása szivattyú leállása után. A szivattyú a nyomócsonkján 

csatlakozik az öntözőrendszerhez.  

 

Búvárszivattyú: (4.3. ábra) 

 



Üzemi vízszint alá elhelyezett szivattyú, mely a nyomócsonkján csatlakozik az 

öntözőrendszerhez. Üzemeltetése egyszerűbb, hiszen nincs szükség szívócsőre.  

 

Vízkivételi mű szerelvényei: 

 

 Lábszelep: rugóterhelésű visszacsapó szelep, megakadályozza, hogy a szivattyú 

„leejtse” a vizet a szívócsőben. Szűrőzése fontos, mert egyébként a 

szennyeződéstől a szeleptányér fennakadna és visszaejtené a vizet. 

 Záró szerelvények: 

 Csap  

 Szelep  

 Tolózár  

 Hidrofor tartály: rendszer nagyságától, szivattyú emelőmagasságától függően 10 - 

16 bar - os kivitelben. A rendszer rugalmasságát biztosítja, ha csak kis vízelvétel 

van, a szivattyúnak nem kell bekapcsolnia, az üzemi nyomást a hidrofor tartály 

biztosítja.  

 Nyomásmérő óra (manométer) 

 Elektromos szerelvények ( indító relé, motorvédelem, szárazon futás elleni 

védelem, nyomás kapcsoló, frekvencia váltó,  áramlás kapcsoló, szintszabályozás, 

stb.) 

 

Szivattyú – öntözőhálózat üzeme: 

A szivattyú indítása több féle módon történhet: 

 Direkt indítás: automata öntözésnél az automatika egy szivattyú-indító relével 

kapcsolja a szivattyú áramkörét és tartja bekapcsolva az öntözési ciklus alatt. 

Veszélye: ha valamelyik mágnes szelep nem nyit ki, akkor a szivattyú dolgozik, 

de mivel vízelvétel nincs, nem tud szállítani. Hosszabb távon ez a szivattyú 

tönkremeneteléhez vezet.  

 Áramláskapcsoló: a folyadék áramlását érzékeli és kapcsolja be a szivattyút adott 

nyomásérték elérése esetén. Ha az áramlás megszűnik, lekapcsolja a szivattyút. 

Egyúttal szárazon futás ellen is véd. 

 Nyomáskapcsoló: automatikusan vezérli a szivattyú üzemeltetését a beállított 

maximum és minimum értékek között. 

 Csőhálózat jelleggörbe: hö  = hg  + hv  + hp egyenlet alapján számíthatjuk a 

jelleggörbe h értékeit a térfogatáram függvényében. A hg  értéke a térfogatáramtól 

független állandó érték, a  hv  és a  hp a térfogatáram négyzetével arányosak. A 

görbe jellege tehát egy  hg  -val felfelé eltolt parabola lesz. 

 Szivattyú jelleggörbe: a gyártó adja meg 

 

A két jelleggörbét egy diagramban ábrázolva láthatjuk, hogy egy pontban metszik 

egymást. Az a pont ahol, a szivattyú a csőhálózattal együtt dolgozik, a szivattyú 

munkapontja (M). (4.5. ábra) 

 

 



 

4.5. ábra. Csőhálózat – szivattyú közös üzemének jelleggörbéje 

Szivattyúk üzemi paraméterei  

A jelleggörbe mutatja az üzemi paraméterek alakulását. A térfogatáram 

függvényében ábrázoljuk az emelőmagasságot és a szivattyú hatásfokát. 

 

 
4.6. ábra. Szivattyú jellegőrbe jellemző pontjai 

Jellemző pontok (4.6. ábra):  

 Maximális emelőmagasság: (statikus nyomás értéke emelőmagasságban kifejezve), 

térfogatáram értéke 0. 

 Maximális térfogatáram: (szabadkifolyás) emelőmagasság értéke 0. 

 Normálpont: legmagasabb hatásfokhoz tartózó emelőmagasság és térfogatáram 

érték. N(hN,qN) 

 Munkapont: az emelőmagasság és térfogatáram érték által meghatározott azon pont, 

ahol a szivattyú a csőhálózattal együtt dolgozik. Úgy kell a szivattyú kiválasztani, 

hogy a munkapont minél közelebb kerüljön a szivattyú normálpontjához. 



Üzemi jellemzők: 

 Kagylógörbe : az azonos hatásfokú pontokra fektetett görbe.  

 Több szivattyú együttes üzeme:  

Ha a vízigény meghaladja a szivattyú térfogatáramát, vagy az emelőmagasság 

igény a szivattyú összemelő magasságát, több szivattyú összekapcsolására, együttes 

üzemeltetésükre van szükség.  

Szivattyúk együttes üzemének alapszabálya, hogy mindig csak azonos szivattyút 

kapcsolhatunk össze. 

 Ha az emelőmagasság növelése a cél, akkor a két szivattyút sorba kapcsoljuk. (4.7. 

ábra): 

 

 
4.7. ábra. Szivattyúk sorba kapcsolása 

 Ha a térfogatáram növelése a cél, akkor a két szivattyút párhuzamosan kapcsoljuk. 

(4.8. ábra): 

 

 
4.8. ábra. Szivattyúk párhuzamos kapcsolása 

 Amennyiben a szivattyútengely fordulatszámát változtatni tudjuk, úgy a különböző 

hidraulikai paraméterek a következőképp változnak: 

 A térfogatáram egyenesen arányos a fordulatszám változásával: 

 

 

 

 



 Az emelőmagasság négyzetesen arányos a fordulatszám változásával: 

 

 

 

 A hidraulikus teljesítmény köbösen arányos a fordulatszám változásával: 

 

 

 

2.3. Elosztó hálózat: 
 

Az öntözővíz elosztása és szállítása a vízadagoló berendezésekhez. 

 

2.3.1. Felépítése : 
 

2.3.1..1. Gerincvezeték: 

 

A vízkivételi műtől szállítja a vizet az osztóig. Az osztók az öntözendő terület 

súlypontjában helyezkednek el, itt csatlakoznak a szárnyvezetékek a gerincvezetékhez.   

 

 

2.3.1..2. Szárnyvezeték:  

 

A gerincvezetéktől szállítja a vizet a vízadagoló berendezésekhez. Esőszerű 

öntözésnél a szórófejek adott osztással csatlakoznak a szárnyvezetékre. Kialakítását 

tekintve lehet stabil, vagy mobil. 

 

Stabil megoldás esetén az álló helyzetben működő, körforgó szórófejek által 

megvalósított esőztetés, ahol a vízborítást a szórófejek üzemelési ideje határozza meg.  

Elhelyezését tekintve lehet felszínen szerelt, vagy beépített.  

 

A mobil megoldás a járvaüzemelő technikára épül.  

Elhelyezését tekintve felszínen szerelt.  

A járvaüzemelő berendezések teljes mértékben gépesített áttelepítésű berendezések, 

amelyek szórófej, konzol vagy más vízadagoló elem folyamatos mozgása közben 

juttatják az öntözővizet a talajra, illetve a növényekre. A vízborítást a szórófej vagy a 

konzol mozgási sebessége határozza meg.  

 

 

 Csévélhető öntöző: a leggyakrabban alkalmazott járvaüzemelő berendezés.  

A csévélhető KPE tömlős szárnyvezetékek fő eleme a 250–450 m hosszú, alaktartó, 

kemény polietilén tömlő. Ez a tömlő szabja meg a szárnyvezetékkel beöntözhető sáv 

hosszát és részben a szélességét is. A tömlő működés közben dobra csévélődik fel, 

üzembe állítás előtt a tömlőt traktorral húzzák ki az öntözendő sáv végére.  



A 4.9. ábrán láthatók a főbb szerkezeti részek. Kerékkel (1) és állítható lábbal (2) 

alátámasztott alvázon (3) csapágyazzák a dobot (4). A berendezés vízcsatlakozó 

tömlője (5) egy megcsapoláson keresztül egy hidromotort (6) hajt meg, amely 

elvégzi a dob forgatását. A motor és a hajtómű közé tengelykapcsolót, fokozatváltót 

és külső TLT (7) hajtási lehetőséget is kialakítanak. A járvaüzemelő szórófej (10) a 

KPE tömlő külső végére szerelt keretes (8) állványon (9) helyezkedik el. Ez az 

állvány a 4.9. ábrán behúzott állapotban, ún. szállítási helyzetben van.  

 

 

 
4.9. ábra.csévélhető öntöző szárnyvezeték(dr. Lelkes János nyomán) 

 

A berendezéseken számos automatikus elem található. Ezek közül a legfontosabb a 

szórófej-végkikapcsoló, amely a sáv teljes beöntözése után elzárja a víz útját. Fontos 

a vízborítás behúzás irányú egyenletessége miatt a sebességállandósító automatika, 

valamint a sávok elején és végén megvalósítandó előöntözést és utóöntözést 

szabályozó automatika. 

A nagy hatósugarú szórófej kedvezőtlen munkaminőségi és energetika 

jellemzőinek kiküszöbölésére fejlődtek ki az ún. járvaüzemelő konzolok. A 4.10. 

ábrán látható szerkezet egy kerekes (1) vonórudas vázra (2, 4) szerelt csőrendszer 

(6), amelyet sodronykötelek (7) tartanak. A konzol a csévélhető öntöző 

szárnyvezeték szórófejkocsija helyére szerelhető. A víz a KPE tömlőből a 

felszállócsövön (3, 5) át kerül a konzolszárnyakat alkotó csövekbe. Ezeken helyezik 

el a porlasztó (8) szórófejeket vagy más típusú vízadagoló elemeket. A konzol 

használata a csévélhető öntözőgép területkapacitását általában csökkenti és az 

áttelepítéssel járó munkaszükségletet növeli, azt körülményesebbé teszi. 

 



 
4.10. ábra. Járvaüzemelő konzol csévélhető öntözőgépre (dr. Lelkes János 

nyomán) 

 

Járvaüzemelő szórófejeknél a vízborítás: 

 

h = qv /(B⋅v⋅1000)  [mm] 

ahol: 

qv – a berendezés (szórófej vagy konzol) vízhozama [m3/h], 

B – a munkaszélesség [m], 

v – a járvaüzemelés sebessége [m/h]. 

 

 

 A többtámaszú öntöző szárnyvezetékek: 

 

 Frontálisan haladó berendezések: Lineár. 

A lineáris öntözőberendezés lényege, hogy a szárnyvezeték nem a talajon, 

hanem több méter magasságban van. A csövet kerekeken futó tartószerkezet 

hordozza. A szárnyvezeték öntözés közben egyenes vonalban (lineár) áll, és a 

csőre merőleges irányban frontálisan mozog a táblán. Az előrehaladást a 

tartószerkezetet alátámasztó hajtott kerekek biztosítják.    (4.11. ábra) 



 
4.11. ábra. Lineár öntözőberendezés 

 

A szárnyvezetékek hossza egyoldali betáplálásnál 250-400 m A szórófejek 

lehetnek a cső tetején, vagy lefelé lógó csőre erősítve, hogy a talajhoz közelebb 

legyenek. A vízellátás hidránsról, vagy a mozgás irányával párhuzamos 

csatornából történik. Utóbbi esetben szivattyú is van a berendezésen (4.12. ábra).  

 

 
4.12. ábra. Lineár öntözőberendezés vízellátása 

 

A 90-220 kW teljesítményű dízelmotorok biztosítják a szivattyú és az 

áramfejlesztő hajtását. A csővezetéknek a haladási irányban tartására a felszín 

felett a hidránssorral párhuzamosan kifeszített sodronykötél, vagy indukciós 

kábel, vagy vezetőbarázda szolgál. Egy másik szabályozás arról gondoskodik, 

hogy az egyes alátámasztások (kapuk) között a megengedettnél ne legyen 

nagyobb a szögeltérés. 



Az árbocokon helyezték el az egyes tagok mozgatását végző villanymotort és 

hajtóművet. A berendezés teljesen automatizált, kezelőszemélyzetet nem, csupán 

időszakos ellenőrzést igényel. 

A szárnyvezeték a következő táblára traktorral csőirányban átvontatható. 

A lineáris esőztető berendezés előnye, hogy azonos nyomon jár, így minimális a 

taposási kár. A csapadékeloszlás hossz- és keresztirányban egyaránt igen 

egyenletes, és a kiöntözhető vízadag jól igazítható a növény vízigényéhez. Kicsi a 

nyomásigénye, alacsony az élőmunka-felhasználása. Hátránya főleg a jelentős 

beruházási költségből adódik. 

 

 

 Körbenjáró, más néven center-pivot berendezések (4.13. ábra):  

A csővezeték egyik vége, a vízkivételi mű (hidráns, vagy kút), mint forgási 

középpont körül, körpályán mozog a többi, sugárirányban elhelyezkedő tag. A 

külső tag egy beállított kerületi sebességgel mozog, a közbenső tagoknál a 

központi toronytól való távolságuknak megfelelő kerületi átlagsebességet állít be 

az automatika, és így teljesül az egyenesben maradás követelménye. A központi 

torony mint rögzített pont leegyszerűsíti a víztáplálást, hiszen vagy felszín alatti 

hálózatra, vagy külön szivattyúval kútra vagy más felszíni vízforrásra a 

csatlakozás műszakilag könnyen megoldható. 

 

 
4.13. ábra. Center-pivot öntözőberendezés  

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Elhelyezés: 



 

Szempontok : Fenntartási, művelési, használati, esztétikai, beruházás igény, 

üzemeltetés élőmunkaerő igénye. 

 

Felszínen szerelt: a gerincvezeték és szárnyvezetékek egyaránt a talaj felszínén 

helyezkedik el.  

 Legkevesebb beruházás igény, 

 legnagyobb élőmunkaerő igénye, 

 a művelést, fenntartást akadályozza, 

 az áttelepítés öntözött területen történik (talajkárosítás). 

Vegyes építésű: a gerincvezeték a fagyhatár alá van telepítve. A felszínen elhelyezett 

szárnyvezetékek az adott kultúra igényeinek megfelelő osztásban kiépített hidránsok 

közbeiktatásával csatlakoznak a gerincvezetékhez. 

 Nagyobb beruházás igény,  

 kevesebb élőmunkaerő igény, 

 művelést, fenntartást kevésbé akadályozza, 

 kézi áttelepítés esetén talajkárosítás. 

 

Beépített: a gerincvezeték és a szárnyvezetékek egyaránt a talaj felszíne alá kerülnek. 

Automata öntözőrendszerek készülnek ezzel a módszerrel, sportpályák, közterületek, 

díszkertek öntözésére, ahol fontos szempont: 

 Esztétikum, ennek érdekében még a szórófejek is rejtettek, a víz nyomására 

emelkednek ki és öntözik a területet. 

 A terület használhatóságát nem zavarja (sportolás, pihenés, stb) 

 A terület fenntartását nem zavarja (kertfenntartás)  

 Mindezek mellett a legnagyobb a beruházás és a legkisebb az élőmunkaerő 

igénye. 

 

2.3.3. Részei: 

 

Csövek, csőkötő idomok, szerelvények. 

Csövek 

 

A méretek:   

 

Fém csöveknél coll –ban, a leggyakrabban használt KPE (nagysűrűségű polietilén) 

csöveknél külső átmérőben adják meg a cső átmérőjét. A 4.1. táblázatban láthatjuk a 

külső átmérőhöz tartozó coll és belső átmérő értékeket.  

 

 

 

 



 

 

  

4.1.táblázat. cső jellemzők        

 
   

Jellemzők: 

 Anyag, kötőidom, nyomásfokozat, kiszerelés, telepítés helye (felszín alá, felszínre, 

zárt helységbe, aknába),  

 

Fém csövek: 

 

 Alumínium, horganyzott acélcső, P10 nyomásfokozat, 6 m-s szálban pozitív, 

negatív csővéggel szerelve. Kötőidom: felszínen szerelt öntözőberendezéseknél 

Perrot gyorskapcsoló használatos. 

 Réz (épületgépészetben használatos) tokos idomok forrasztással, öntözésben 

nem használatos. 

 Horganyzott acélcső menetes kötőidom, újabban Gebo szorítógyűrűs 

acélöntvény gyorscsatlakozó, P20 nyomásfokozat, 2 – 3 m szálban, felszínen, 

vagy aknában szerelve. A nagy nyomásfokozat miatt az öntözőrendszer 

indítóegységeinél használjuk, a nagy szerkezeti szilárdság miatt nagyobb 

szerelvények, szivattyúk, hidrofor tartályok hordására is alkalmasak.   

 

Műanyag csövek: 

 Kemény PVC cső, tokos kötőidomok hideghegesztéses eljárással köthető, P6, 

P10 nyomásfokozat. 3m,  6 m –es szálban forgalmazzák, talajfelszín fölé (a 

földmozgást nem tolerálja), de zárt térben (nem UV stabil) alkalmazható. Nagy 

csőátmérő mellett kis helyigénnyel szerelhető ezért elsősorban a 

medencegépészetben használják. Öntözésben nem használatos. 

 Nagysűrűségű, kemény polietilén (KPE) cső: az öntözéstechnikában használatos. 

Csőkötések:  

 tokos kötőidomok hegesztéses eljáráshoz. Ez az olcsóbb megoldás, itt a 

kötések csak roncsolással bonthatók. 

  Szorítógyűrűs gyorskötő idomok: ezek a későbbiekben roncsolás nélkül 

szerelhetők.  



P6, P10 nyomásfokozat, a csekély árkülönbség miatt ajánlható a P10 használata, 

mert sokkal nagyobb szilárdsági követelményeknek is ellenáll. Kiszerelése 100 – 

200 m-s tekercsben, mely könnyebben szerelhető, kívánt hosszra vágva, 

hosszabb csőszakasz telepítése során nem kíván toldó idomok beszerelését. UV 

stabil, de talajfelszín alá szerelendő,  -20 C fokig nem fagy el, 50 éves garancia. 

Megnevezése pl. D32 KPEP10 : 32 mm külső átmérő (1"); nagysűrűségű, 10 bar 

üzemi nyomású polietilén cső. 

 

Csőkötő idomok: 

Követelmény: tömör (szivárgás, csöpögés mentes) és nyomásálló legyen. 

Gyorskapcsolók: Egy mozdulattal zárhatók és oldhatók. 

 
 4.14. ábra. Perrot gyorskapcsoló 

 

 Perrot gyorskapcsoló (4. 14.ábra): a felszínen szerelt és vegyes építésű 

elosztóhálózatoknál leggyakrabban használt gyorskapcsoló. A tömörséget 

az O gyűrű, a nyomásállóságot a kapcsolóköröm megfelelő helyzete 

biztosítja. 

 Hidroflex gyorskapcsoló: a felszínen szerelt és vegyes építésű elosztóhálózatoknál 

használt gyorskapcsoló. 

 Kapcsolt csőanyag: 

 Alumínium, acéllemez, műanyag: pozitív, negatív csővéggel kialakított 6 m 

–s szállakban, felszínen szerelt öntözőrendszernél. 

 Műszáltömlők: elsősorban a hidráns és a gépi áttelepítésű szárnyvezetékek 

összekapcsolása.  

 Idomok: keresztidom, 45
0
  ív, 2 x 45

0 
ív, T idom, Y elágazás. 

 Záró szerelvények, szórófejek, szórófej kiállások, egyéb szerelvények: 

pozitív – negatív csővéggel rendelkező közdarabbal szerelve. 

 Bajonettzár: szórófejek, szórófej felállások csatlakoztatása. 

 

 



Menetes idomok: coll menet. 

 Tömörség, tömítő anyag:  

 Sárgaréz idomok: teflon szalag, vagy Hilti szalag 

 Horganyzott idomok: kúpos kialakítás, ajánlott a kenderkóc és faggyú együttes 

használata, víztől a kenderkóc megduzzad és az esetleges kezdeti csepegés is 

hamar megszűnik, a kötés mozgatása után sem fog ereszteni. 

 Műanyag idomok: teflon szalag 

 Horganyzott idomot műanyag idommal csakis teflon szalaggal szerelhetünk, a 

kenderkóc a műanyag részt (pl. mágnesszelep belső menete) szétfeszíti.  

 

KPE gyorskötő idomok (4. 15.ábra) 

 Tokos kötés, roppantó gyűrűvel KPE cső csatlakoztatásához könyök idom, T 

idom, toldó idom, stb. 

 Tokos - menetes kötés: KPE cső és menetes szerelvény (mágnesszelep) kötésére. 

 Nyomásfokozat: P10, P16. 

 

 

 
4.15. ábra. KPE gyorskötő idom 

 

 

 

 
 

 

4.16. ábra. KPE gyorskötő idom szerelése 

1a: kúpos záróanya  

1b: hasított kúpos persely farkasfogakkal 

1c: távtartó hüvely  

2:   O tömítő gyűrű 

3:   kötőidom test. 

 

Működése (4.16. ábra): 

 



 A tömörséget az O gyűr biztosítja, melyet a távtartó hüvely tart a helyén, 

biztosítva, hogy a cső behelyezésekor ne gyűrődjön be. A kúpos hasított perselyt a 

cső a nyomás hatására kifelé nyomja, de a farkasfogak belemélyednek a cső külső 

felületébe és biztosítják a nyomásállóságot. Az elmozdulás irányába a persely 

külső kúpos felületét a záróanya belső kúpos felülete rászorítja a csőre.  

 

Szerelvények: 

 Visszacsapó szelep 

 Lábszelep 

 Drénszelep 

 Nyeregidom 

 Nyomáscsökkentő 

 Manométer 

 Hidráns  

 Osztó idom 

 Mágnesszelep 

 Szűrő 

 Tápoldatozó 

 Záró szerelvények 

 Csap: szakaszolás kisebb cső átmérőnél. 

 Szelep: térfogatáram változtatás. 

 Tolózár: szakaszolás nagyobb cső átmérőnél. 

 

2.4. Vízadagoló berendezések 

 

2.4.1. Felületi öntözés 

 

Olyan öntözési mód, amelynél az öntözővíz a talaj felszínén mozogva jut el a talaj 

termőrétegébe. Nagy a párolgási veszteség, hazánkban nem elterjedt öntözési mód.  

 

2.4.2. Esőszerű  öntözés 

 

Az  öntözővíz az esőhöz hasonlóan jut a talajra, ill. a növényre. A vizet az 

elosztóhálózat szállítja a szórófejhez, mely beszórja az adott területet.  

A szórófejek jellemzői az üzemi nyomás, a térfogatáram, a szórási sugár és a 

keresztirányú szórásegyenletesség. 

A szórófejeket kötésben kell telepíteni, mely lehet négyszög, vagy háromszög kötés.  

A kötés geometriája eltérő, annak függvényében, hogy szántóföldi kultúrát vagy 

gyepet öntözünk. 

Szántóföldön (4.17.ábra) arra törekszünk, hogy ne maradjon öntözetlen terület, és az 

átfedés minimális legyen. 

A fedés értéke ilyenkor: 

 

 
 



 
4.17. ábra. Szórófejek négyszögkötése szántóföldön 

 

 

M: szárnyvezetékek távolsága      [m] 

T: szórófejek osztástávolsága       [m] 

Asz: szórófejek által lefedett terület      [m
2
] 

Aö: beöntözött négyzet területe      [m
2
] 

 

 

 

 

 

Gyepnél (4.18.ábra) az igényesebb öntözés miatt a szórófejek keresztirányú 

szórásegyenetlenségét, a szél torzító hatását csak megfelelő átfedéssel tudjuk 

biztosítani. 

 

 



 
4.18. ábra. Szórófejek négyszögkötése gyepöntözésnél 

 

 

M = R: szárnyvezetékek távolsága      [m] 

T  = R: szórófejek osztástávolsága       [m] 

Asz: szórófejek által lefedett terület       [m
2
] 

Aö: beöntözött négyzet területe       [m
2
] 

 

 

Vízgazdálkodási szempontból lényeges hogy az esőszerűen kiszórt vízből mennyi jut 

a talajba és mennyi párolog el szórás közben. Ez nagy melegben történő öntözés 

esetén a 30 – 40 % -t is elérheti. Jelentősen csökkenthető, ha automata öntözőrendszert 

használunk, melyet a hajnali órákban üzemeltetve elkerüljük a párolgási veszteséget. 

 

Kialakításukat, működésüket tekintve lehetnek: 

Álló szórófejek:  

A szórófej üzem közben nem végez semmilyen mozgást, a megfelelő méretű 

fúvókán adott sebességgel kilépő folyadéksugár felületnek ütközve folyadékhártyát 

képez, mely az ütközési ponttól távolodva vékonyodik, s a felületi feszültség a 

hártyát cseppekre bontja.  

Lengő szórófejek:  

Nevét a szóróív lengő mozgásáról kapta. A szóróív furatokkal van ellátva, 

melyeken keresztül az öntözővíz legyezőszerűen jut ki a felületre. Négyszög alakú 

területet öntöz be, melynek geometriai méretei a lengőhajtómű beállításával 

változtatható. Négyszög esőztetőnek is hívják. Használatosak mezőgazdasági- és 

gyepöntözésben egyaránt. 

 

 

Forgó szórófejek: 



A szórófej forgó mozgást végez öntözés közben. A forgó mozgás létrehozását 

tekintve megkülönböztethetünk: 

Lengő hajtóműves szórófejek (4.19.ábra): 

 Függőleges síkban mozgó lengőkaros 

 Vízszintes síkban mozgó lengőkaros 

 

 

 
4.19. ábra. Lengő hajtóműves szórófej 

 

 

Turbinahajtású szórófejek (4.20. ábra): 

A vízsugár belépve a szórófejbe turbinát hajt, mely többszörös fogaskerék áttétel 

után forgatja a szórófejet. Speciálisan kialakított fúvókán keresztül „vízfüggöny” 

alakban lép ki a szórófejből. A kilépési szög, a nyomás és a térfogatáram 

együttesen határozza meg a szórási sugarat. A megfelelő szórásképet (porlasztás, 

cseppméret és vízfüggöny) a helyesen megválasztott üzemi nyomás és fúvóka 

kialakítás biztosítja. Nagyobb üzemi nyomás túlporlasztást eredményez, a kisebb 

cseppméret miatt nagyobb az elsodródási és párolgási veszteség. Kisebb üzemi 

nyomás a cseppméret növekedését, a hatótávolság csökkenését és a szóráskép 

romlását vonja maga után.  

 



 
4.20. ábra. Turbinahajtású szórófej 

 

 

 

A szórófej 36
o
 - 360

o
 tartományban fokozatmentesen állítható szektorban is tud 

szórni. A szórófej a tartomány végén egy áramláskapcsolóval a turbinába lépő 

vízsugár irányát, egyúttal a forgásirányt változtatja meg. 

 

 

 



 

 

2.4.3. Mikroöntözés  

A mikroöntözéshez tartozó öntözési megoldások közös jellemzője, hogy a 

vízadagoló elemek kis nyomáson (≤ 2,5 bar), időegység alatt kevés (≤ 500 l/h) 

öntözővizet juttatnak ki az öntözendő növényeknek. 

Mikroöntözésnél a víz kis adagokban, akár naponta többször is kijuttatható. 

Célzottan öntözünk, nem öntözzük a teljes talajfelszínt. A legelterjedtebb megoldásai a 

csepegtető és a mikro-esőztető öntözés.  

 Csepegtető öntözés 

 

 Zárt csővezetékben vezetjük a vizet a felhasználás helyéig, ahol vagy a csőbe 

beépített csepegtetőtesteken keresztül (labirint), vagy a csőre rászerelt kapilláris 

csöveken keresztül jut a talajra. A rendszer lehetővé teszi, hogy kis veszteséggel akár 

95% hasznosulást érjünk el. 

A csepegtető elemek a víz energiáját emésztik fel, mire a folyadék a fúvókához ér 

nyomása légkörire csökken. 

A 4.21.ábrán látható csepegtető elemben a víz egy „labirintuson” keresztül 

áthaladva folyamatos iránytörésen és ütközésen veszíti el energiáját. Az átáramlási 

keresztmetszet megfelelő nagyságú, ezért eltömődésre nem hajlamos. 1,5 – 2,5 bar 

nyomástartományban közel azonos vízmennyiséget bocsát ki. 

 

 
4.21. ábra. Labirint testes csepegtető cső 

 

 

Nemrég jelent meg a D6 típusú ún. spagetti csepegtető cső. A kis csőátmérő miatt 

jól használható sziklakertek, balkonládák, dézsás növények öntözésére. 

Nyomáscsökkentő beépítése szükséges! 

A csepegtető szalag (4.22. ábra) mezőgazdasági felhasználásra, sekélyen 

gyökeresedő gyümölcskultúrák (pl. szamóca, málna), zöldségnövények (pl. fejes 

saláta, káposztafélék, zeller), öntözésére alkalmas. 

 

 

 



 

 

 

  

 
 

4.22. ábra. Csepegtető szalag 

 

 

A csepegtető öntözésnél szűrőt kell beépíteni, 100-200 mesh (0,254 – 0.127 mm 

lyukméret) finomságú szűrőbetéttel. 

 

Előnyök : 

Pontos adagolás, kis vízveszteség. A csepegtető öntözőrendszer nagyszámú 

adagoló elemmel rendelkezik, melyek magas kijuttatási egyenletességet biztosítanak. 

A rendszer felépítése lehetővé teszi a víz adagolását kis veszteséggel, a 95 % fölötti 

hasznosulás könnyen elérhető.  

Az öntözés nem korlátozott a szélsebesség miatt, annak nincs befolyása az 

eloszlás egyenletességére.  

Hátrányok : 

Talajfelszín alá nem ajánlott telepíteni, mert a gyökerek belenőnek a csepegtető 

elembe, eltömve azt. Talajfelszínen telepítve esztétikai szempontból hátrányos, ami 

mulcs (fenyőfa kéreg) takarással kiküszöbölhető. 

 

Egyes kertészeti növények magas relatív páratartalmat igényelnek, melyet az 

alacsony kijuttatási párolgás nem fedez. Itt ködösítő, párásító szórófejeket is kell 

alkalmazni.  

 Mikroesőztető öntözés: 

 

 Ez esetben a zárt vezetékből az öntözővíz kisintenzitású, jó porlasztású 

szórófejeken keresztül jut az öntözendő talajra. Leggyakrabban ütközőlapos, rotoros 

(forgórészes) és sugár mikroszórófejek használatosak. Bármely változatuknál 

körkörös és szektoros szórásképű megoldás lehetséges. 

 Alkalmazásukkal kiküszöbölhetők a csepegtető öntözés problémai, nevezetesen 

az eltömődés és a magas relatív páratartalom hiánya. További előnyként jelentkezik a 

szélesebb gyökerezési zóna, valamint a növényzet napközbeni hűtési lehetősége. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Felszín alatti öntözés(4.23.ábra): 

 

 

 
4.23. ábra. nyomáskompenzált, szivárgásmentes, vákuumzáras csepegtető cső. 

 

A korszerű technológiáknak (beépített gyökérsorompó és vákuumzár) 

köszönhetően talajfelszín alá fektethető, de rézsűk öntözésére is kiválóan 

használható, hiszen üzem után is megtartja magában a vizet, így nem keletkeznek 

tócsák a rézsű aljában. 

A csepegtető cső földalatti elhelyezésének több előnye is van a felszíni 

telepítéssel szemben: 

- Az öntözővíz adagolása során nincs párolgási veszteség, a talajfelszín teljesen 

szárazon tartható. 

- Az evaporáció (talaj kipárologása) hiánya miatt a felszínen nem koncentrálódnak 

a vízben oldott sók. 

 

A 4.24.ábra a víz útját mutatja a talajban 10 órával az 1 órás öntözési ciklus után 

felszín alatt illetve felszínen elhelyezett csepegtető cső esetén:   

 

 

 



 
4.24. ábra. Víz útja föld alá és a felszínre telepített csepegtető öntözésnél 

 

 

- Szántóföldön a csöveket nem kell tavasszal letelepíteni, majd ősszel 

összegyűjteni.  

- A csepegtető csövek nem akadályozzák a felszínen folyó munkákat, például a 

mechanikai gyomirtást.  

- A csövek nincsenek kitéve a napsugárzás UV sugarainak, valamint a 

hőmérséklet-változásokból adódó elöregedési, lebomlási folyamatoknak, így 

élettartamuk hosszabb lehet. 

- A felszín alá telepíthető csepegtetőcső megakadályozza a gyökérbenövés okozta 

eltömődéseket a csepegtetőtesteknél. Ez az új és szabadalmaztatott eljárás 

környezetkárosítás nélkül működik, szemben a gyökérmérget tartalmazó más felszín 

alatti csepegtetőcsövekkel. 

 

3. Méretezés, kiválasztás: 

 

 

Szántóföldi növénytermesztésben (kukorica, zöldség, stb.), szőlő és 

gyümölcstermelésben, szabadföldi, vagy fóliás kertészeti termesztésben, díszkertek, 

sportpályák, parkok, közterületek zöldfelületénél használt öntözőberendezések 

méretezésének és kiválasztásának menete nagyrészt megegyezik, az eltérés a 

nagyságrendekben (vízigény, nyomásigény), a kialakításban (felszínen telepített, vagy 

beépített), a kijuttatás módjában (esőztető, vagy csepegtető esetleg mikroszóró) és az 

automatizálás fokában lehet.  

A továbbiakban egy díszkert gyepfelületének és egy hozzá tartozó faiskola 

öntözőrendszerének méretezését és a szükséges öntözőberendezés kiválasztását ismerjük 

meg egy konkrét példán keresztül.  

 

Öntözőrendszer tervezés - méretezés, kiválasztás – építés lépései: 

Felmérés – adatgyűjtés, tervezés, anyagkiírás, anyagbeszerzés, telepítés. 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Felmérés, adatgyűjtés 

  

3.1.1. Terület :  

 

Új kert esetén a kertterv szolgál alapul, ha meglévő kert van, de nincs róla kertterv, 

készíteni kell. A kertrajz felvétele során a terület felmérésével együtt a rajzon 

pontosan 

 be kell jelölni a meglévő fák, örökzöldek, cserjék, gyepes területek, helyét, 

növények nagyságát,  

 rögzíteni kell az épületek, burkolatok, kerti műtárgyak (grillező, burkolt terasz, 

medence stb.) helyét,  

 a terepviszonyok (rézsű, lejtés, teraszok, stb.) a terület tájolása, a szélnek kitettség 

és a napozottság, árnyékos részek bejelölése szintén fontos. 

 

Az új kerttervet a helyszínen egyeztetni kell a valóságos helyzettel. A méréseken 

kívül ajánlott a fényképek készítése is, hiszen a tervezés közben sokszor segítséget 

nyújt.  

 

3.1.2. Vízforrás:  
 

Meg kell vizsgálni, milyen vízforrások állnak rendelkezésünkre. A vízforrás helyét 

rögzíteni kell a terven. 

Hálózati vízforrás: 

A hálózathoz mindig a közműhálózathoz legközelebb kell csatlakoznunk, ez a vízóra 

közelében legyen. 

Szükség van a hálózati vízforrás hidraulikai paramétereire, a hálózat 

karakterisztikájára, jelleggörbéjére 

Egyszerű módon, jó közelítéssel meghatározhatjuk a hálózat karakterisztikáját egy 

nyomásmérő óra, nagynyomású, hollandi csatlakozással ellátott tömlő, óra és egy 10 

literes edény segítségével.  

 

A mérés menete a következő (4.25. ábra): 

 



 
 

4.25. ábra. Hálózati vízforrás hidraulikai jellemzőinek meghatározása 

 

 

1. A vízóra melletti kerti csapra felszereljük a nyomásmérő órát, a csapot megnyitva 

a manométer a statikus nyomás értékét mutatja. (q = 0 l/min). Legyen a mérés 

eredménye: 6 bar, hmax = 60m 

2. A 10 literes edényt a csap alá tesszük, teljesen kinyitjuk a csapot és mérjük, 

mennyi idő alatt telik meg. Legyen a mérés eredménye 10 sec. Így a mért 

maximális (szabadkifolyási) térfogatáram értéke qmax = 60 l/min. (p=0). 

3. Ábrázolva jelleggörbe két végpontját (4.26.ábra.), majd görbével összekötve 

megkapjuk a hálózat jelleggörbéjét. Természetesen az nem olyan pontos, mintha 

speciális karakterisztika mérő műszerrel mértük volna, de egy jó közelítésnek 

megfelel. 

4. Végül a nyomómagasság (üzemi nyomás) (legyen 35 m), geodéziai magasság 

(legyen 5 m) és a veszteségmagasság becsült értékének (legyen 5 m) ismeretében 

megszerkeszthetjük (hö = 45 m) a M munkapont helyét és leolvashatjuk a 

rendelkezésre álló térfogatáramot qö (30,2 l/min). 

 



 
4.26. ábra. Hálózati vízforrás jelleggörbe felvétele 

 

 

 

Az egyre emelkedő vízdíjak miatt érdemes megvizsgálni, milyen lehetőség van 

természetes vízforrás létesítésére és a beruházás mennyi idő alatt térül meg. 

Tájékoztatásul 1 m
3
 víz kiemelésének energiaköltsége kb. tizede a hálózati víz árának.  

Természetes vízforrás: 

 

Kútról: a kútfúró köteles teljes dokumentációt biztosítani a kút átadásakor, mely 

többek közt tartalmazza a kút vízhozamát. Az öntözőrendszert erre az értékre 

méretezzük. Ne feledkezzünk meg arról, hogy minden esetben be kell vizsgáltatni a 

vízminőséget!  

3.1.3. Automatika elhelyezése: (automata öntözőrendszer esetén)  
 

Szempontok: 220 V tápfeszültség, 24 V jelfeszültség, csapó eső elleni védettség, a 

terület súlypontjában legyen, ahonnan belátható az öntözendő terület nagy része. 

3.1.4. Érzékelők: (automata öntözőrendszer esetén) 
 

Esőérzékelő tapasztalatok szerint nagyobb üzembiztonsággal üzemeltethető. 

Elhelyezése:  

 Ne legyen esőárnyékban (csapó esőt is vegyük figyelembe!). 

 Lehetőleg ne telekhatárnál helyezzük el, ahová kintről is hozzá lehet férni. 

 Automatikához közel legyen. 

 

3.2. Tervezés : 



 

 
4.27. ábra. Automata öntözőrendszer felépítése, kertrajz 

 

3.2.1. Kert alaprajz elkészítése (4.27. ábra): 

 

A felmérés alapján méretarányosan, milliméterpapírra felrajzoljuk a kertet az összes 

műtárggyal együtt. Számítógéppel is végezhetjük a munkát, a dokumentálás 

könnyebb.   

 

3.2.2. A terület öntözési mód szerinti felosztása: 

 Gyep: esőztető szórófejek 

 Nagyobb. összefüggő felületek  

 Rotoros szórófejek R = 6 – 12 m,  

 Kisebb, szabdaltabb felületek:  

Sprayszórófejek R = 2,4 – 5,2 m, 

 Faiskola:  

Csepegtető öntözés. 

 D20 LPE csőbe integrált csepegtető elemek 

Osztás távolság: 20, 33, 50, 75, 100 cm ill. külön legyártatni. 

Csepegtető elem vízkibocsátása: 4l/h.  

pü= 1,5 – 4 bar 

 D16 LPE csőbe integrált csepegtető elemek 

Osztás távolság: 20, 33, 50, 75, 100 cm ill. külön legyártatni. 

Csepegtető elem vízkibocsátása: 2l/h. 

pü= 1,5 – 4 bar 

 D6 LPE csőbe integrált csepegtető 

Osztás távolság: 15 cm  

Csepegtető elem vízkibocsátása: 2l/h.  

pü= 0,5-1,4 bar  

 Sövény, talajtakaró, örökzöldek:  

csepegtető öntözés. 

 Sziklakert:  

mikroszóró, párásító szórófej.  

 



3.2.3. Gyepfelület öntözése: 

Meghatározó helyet tölt be öntözőrendszernél. Jellemzői: 

 Legnagyobb nyomás (emelőmagasság) és térfogatáram igény 

 Legpontosabb öntözés 

 

 

4.28. ábra. Rotoros szórófejek szórási (R) tartománya 

 

Szóráskép megszerkesztése 

Figyelembe veendő szempontok: 

 Szórófejtől szórófejig öntözünk 

 Szórási sugár 

 Rotoros szórófejek: R =  6 – 12 m 

 Spray szórófejek: R =   2,4; 3; 3,6; 4,5; 5,2 m . 

 

A szórásképet körzőzéssel vesszük fel, mindig a terület geometriájának megfelelő 

sugárral és szektorral (pl 180
o
, 270

 o
 , 90

o
 stb.). A szórási sugár (4.28.ábra) dönti el, 

hogy milyen típusú rotoros, vagy spray szórófejet használunk. 

  

 

 Zónakiosztás: 

Adottságok : 

 Rendelkezésre álló vízmennyiség (vízhozam l/min) 

 Üzemi nyomás értéke, bar 

Figyelembe veendő szempontok: 

 Csak azonos típusú szórófejeket építhetünk egy zónára, mert eltérő szórófej 

típusoknál a fajlagos vízkibocsátás értéke is eltérő. Például a spray típusú szórófej 

kb. négyszer annyi vizet juttat ki egységnyi felületre, mint egy rotoros szórófej. 



 A szórófejek fúvóka kiválasztása: 

 Azonos öntözési sugár esetén például a teljes kört öntöző fúvóka méretének 

negyedét kell a 90
o
-s szórófejbe építeni, hogy a fajlagos vízkibocsátás 

azonos legyen. 

 Amennyiben sok az azonos szórásképű szórófej (pl. félkör, vagy teljes kör) 

és ezek viszonylag közel vannak egymáshoz, érdemes az azonos szórásképű 

szórófejeket egy zónára építeni. 

4.2. táblázat. 5000 szórófej fúvókák jellemző adatai 

 
 

 

Zónaépítés menete: 

 A szórófejeket megszámozzuk. 

 Táblázatban rendszerezzük azokat szórási sugár és szóráskép alapján 



 Fúvóka teljesítmény (4.2. táblázat) táblázatából kiírjuk a nyomás, szóráskép, 

szórás sugár alapján a térfogatáramot. 

 Kiszámítjuk az össztérfogatáramot (qö), ezt elosztva a vízforrás térfogatáramával 

(qk), megkapjuk az esőztető zónák számát (Zsz). Természetesen ez nem a végleges 

érték, mivel a zónakiosztást befolyásolja még a napozottság, szélnek kitettség, 

szórófejek típusa (rotoros, vagy spray). 

 Kijelöljük az azonosan benapozott, árnyékos és az erős szélnek kitett területeket. 

Az egymáshoz közel eső szórófejeket kezdjük zónára építeni, míg a 

térfogatáramuk összege eléri a qö értékét.  

 Az elkészített zónakiosztásnál az egyes zónák térfogatáramai eltérhetnek 

egymástól. 

 

3.2.4. Faiskola öntözése: 

 

A faiskolát legegyszerűbben csepegtető csővel öntözzük, melyek osztása 20, 33, 

50, 100, 150 és 170 cm –es lehet. Nagyobb tétel rendelésénél az osztás távolságát mi 

is meghatározhatjuk. Leggyakrabban a D20 –as csepegtető csövet használják, a 

csepegtető elemek vízkibocsátása 4 l/h. 

Örökzöldek öntözésénél használatos a D16-as csepegtető cső, itt a csepegtető 

elemek 2 litert bocsátanak ki egy óra alatt. 

Balkonládák, dézsák sziklakertek esetében használatos a D6-as un. spagetti – 

csepegtető cső. Osztása 15 cm, vízkibocsátása elemenként 2 l/h. Nyomáscsökkentő 

használata szükséges. 

 

3.2.5. Méretezés: 

 

A jobb követhetőség érdekében a tervezést egy konkrét példán keresztül folytatjuk. 

Faiskola és gyepes terület öntözését kell megtervezni fúrt kútról (4.29.ábra). A faiskola 

öntözését adott osztású és vízkibocsátású csepegtetőcsővel, a gyepfelület öntözését a 

táblázatban található vízkibocsátású és hatósugarú fúvókával rendelkező esőztető 

szórófejekkel kell megoldani. Adott hozamú, s üzemi vízszintű fúrt kútból búvárszivattyú 

emeli ki az öntözővizet. A feladat a szivattyú szükséges paramétereinek és az 

öntözőrendszer üzemi paramétereinek meghatározásával zárul.  

 

4.29. ábra. Kert zöldfelület alaprajz 



Adatok : 

Kút távolsága a terület szélétől A  50 m 

Gyepes terület szélessége  B  16 m 

Gyepes terület hosszúsága  C  24 m 

Faiskola hossza   D  30 m 

Sortávolság    E   1 m 

Tőtávolság    S  0,5 m  

Fák vízigénye    M  3 l/fa/nap  

Csepegtető elem vízkibocsájtása qcse  2 l/h  

Csepegtető cső osztása  G  0,2 m   

Kút vízhozama   qk  40 l/min 

Kút üzemi vízszintje   hsz  7 m 

Csősúrlódási tényező   λ  0,02 

Egyenértékű csőhossz   le  1,25 * l 

ahol  l : aktuális csőhossz (m) 

Intenzitás    i  4 mm 

 

 

Figyelembe veendő szempontok: 

 A csepegtető és az esőztető öntözés az eltérő öntözési mód és fajlagos vízkibocsátás 

miatt külön zónán üzemeltethető. 

 A méretezés alapja a kút vízhozama. 

 Választható csőátmérő: D32, vagy D25.  

 Kritérium: a csőben az áramlási sebesség (vf) a 1,5 – 1,7 m/s -ot nem haladhatja meg. 

 A szórófejek megfelelő üzemeltetéséhez min 3.5 bar üzemi nyomás szükséges, így a 

nyomómagasság hp értéke legalább 35 m legyen! 

Meghatározandók: 

 A gyepfelület öntözéséhez szükséges szórófejek száma. Nsz 

 Az esőztető zónák száma. Zsz 

 Az esőztető zónák térfogatárama. qz 

 A faiskola öntözéséhez szükséges csepegtető cső hosszúsága. Lcs 

 A csepegtető zónák száma; Zcs 

 A csepegtető zónák térfogatárama.; qcs 

 A szivattyútól a legkedvezőtlenebb (legtávolabb lévő szórófej) helyzetben lévő 

szórófejig a nyomásesés értéke. hv 

 Szivattyú szükséges paramétereinek (munkapont) meghatározása. M(hö ;qsz). 

Számítások : 

Gyepfelület öntözése: 

 

a. Szórófej típusának meghatározása: 

 A terület nagysága miatt rotoros szórófejeket kell alkalmazni.  Mindkét oldal osztható 

8 –al, ezért a szórássugár 8 m. 



 A katalógusból (4.28. ábra) az 5000 típusú rotoros szórófej felel meg a 

kritériumnak: 3,5 bar üzemi nyomáson a szórási sugár 7 – 11 m között 

változtatható. 

 Kikörzőzzük a területet 8 m sugarú körrel, illetve körcikkel a szórófejtől 

szórófejig öntözés jegyében (4.30. ábra).  

 

4.30. ábra. Szóráskép terv 

 A szórásképek ismeretében válasszuk ki az egyes szórófejekhez tartozó 

fúvókákat, térfogatáramukat, össztérfogatáramot és a szórófejek által lefedett 

felületet (4.3.táblázat): 

4.3. táblázat. Fúvóka kiválasztás szóráskép alapján, lefedett terület 

 
 

b. Esőztető zónák száma: 

 

A 4.3. táblázatból a következőket olvashatjuk ki: 

 

Nsz = 12 db     

qfö   = 144 l/min  

qf   : fúvóka térfogatáram  [l/min] 

qfö : összes fúvóka térfogatáram [l/min] 

c. Esőztető zónák száma: 



 
 

d. Zónák térfogatárama:  

 
 

e. Zónák felépítése (4.31. ábra): 

 

 

4.31. ábra. Zónakiosztási  terv 

 

 

A zónakiosztási terv (4.26. ábra) alapján foglaljuk táblázatba az egyes zónák 

szórófejeinek paramétereit (szóráskép, fúvóka, térfogatáram) valamint az egyes zónák 

térfogatáramát (4.4. táblázat): 

 

4.4. táblázat. Szórófejek zónánkénti fúvókázás, jellemző adatok 



 
 

 

 

f. Mágnesszelep csoport helyének meghatározása 

 

 Az öntözendő terület „súlypontja” a faiskola és gyep találkozási pontjánál a felső 

telekhatárnál található. Négy mágnes szelepet tartalmaz az I. – IV. zónáig (4.31. 

ábra). 

 

g. Csőkeresztmetszet meghatározása: 

 

 Utolsó szórófejtől (4) indulunk, és a szelepcsoportnál fejezzük be a csőfektetést. 

 Meghatározzuk a szakaszokon átáramló víz mennyiségét, majd ebből kiszámítjuk 

az áramlási sebességet. 

 

 
qi  : az adott csőszakaszon a térfogatáram  [m

3 
/s]. 

Ai : az adott csőszakasz keresztmetszete  [m
2
]. 

 

D25 csőátmérő - ¾” = 0,0254 * ¾ = 0,019 m 

D32 csőátmérő - 1” = 0,0254 m 

 

 
 

Számítsuk ki, milyen térfogatáram értéknél kell csőátmérőt  váltanunk (vmax = 1,7 

m/s):   

 D25 átmérőjű csőnél (későbbiekben jelöljük d –el): 

 

 



  

 D32 átmérőjű csőnél (későbbiekben jelöljük D –el): 

 

 
  

 

 Számítsuk ki az egyes zónák csőszakaszainak térfogatáramát és az előző 

kritériumok alapján válasszuk az adott szakaszok átmérőjét(4.5. táblázat): 

 

 

 

 

 

 

4.5. táblázat. Zónák csőszakaszain átáramló víz mennyisége, csőátmérők  

 

h. Összemelőmagasság kiszámítása: 

 

A számítások alapján már ki tudjuk választani a csőátmérőket, készen van a 

zónaépítési terv, következik az össz-emelőmagasság (hö) meghatározása:   

 

 

hg = hsz =  7 m 

 

hp =  35 m 

 

hv : számítandó 

 

 

 



Az egyenletben az állandókat célszerű összevonni, megkönnyíti a további 

számításokat: 

Állandó :             

 

 

Ügyeljünk a mértékegysége SI -ben való helyes alkalmazására! 

Térfogatáram : 1 l/min = 1/60000 m
3 
/s 

A legrosszabb helyzetben lévő szórófej, melyre a méretezést végezzük a 4 jelű 

szórófej az I. zónán. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

hv  = 5,6975 m 

 

 

hö  = 7m  + 5,7m  + 35m  

 

hö  = 47,7 m 

 

a szivattyú munkapontja: 

 

M ( 47,7 m; 36 l/min) 



 

 

Faiskola öntözése : 

 

A fákat 20 cm osztású  csepegtető csővel öntözzük, a csepegtető elemek 

vízkibocsátása  2 l/h. a fasorok mellé 1 sort fektetünk, tehát a csepegtető csövek 

hossza megegyezik a sorok hosszával. 

 

 

 

a. Mágnesszelep csoport helyének meghatározása 

 

Az öntözendő terület „súlypontja” faiskola és gyep határánál, található. három 

mágnes szelepet tartalmaz az V. – VII. zónáig (4.31. ábra). 

 

b. Csepegtető cső hosszúsága: 

 

  

 

c. Csepegtető cső térfogatárama: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

d. Csepegtető zónák száma: 

 

e. Csepegtető zónák térfogatárama: 

 

  

 

Mivel a csepegtető öntözés üzemi nyomásigénye alacsonyabb, mint az esőztető 

szórófejeké, már 1,5 bar is megfelelő, ezért a kiválasztandó szivattyú munkapontjára az 

esőztető szóróknál számított értékek a mérvadók. 

 

 

3.2.6. Üzemi paraméterek meghatározása: 

 

 Esőztető szórófejek 



Szórófejek fedése: 

Gyepes felület nagysága: 

 

  

   

A szórófejek által lefedett területet a 4.3. táblázatban találjuk: 

 

 

Fedés értéke:      

 

Gyepfelület napi vízszükséglete: 

  

Esőztető szórófejek üzemideje: 

Zónák átlagos térfogatárama:   qz = 36 l/min   

 

Esőztető zónák üzemideje:  

 

Teljes üzemidő: 

  

 
1 zóna üzemideje:  

  

 
 

Korrigált teljes üzemidő:  

 

  

 

 

   

 Csepegtető öntözés: 

 

Faiskola napi vízszükséglet (Vfi): 

 

Összes fa:  

 



   

 

Vízszükséglet: 

 

 
 

Csepegtető öntözés üzemideje: 

 

Zónák átlagos térfogatárama:   qcs = 40 l/min   

 

Csepegtető  zónák üzemideje:  

 

Teljes üzemidő:     

 

1 zóna üzemideje:   

 

 Üzemi paraméterek összesítve: 

 

Napi öntözővíz-szükséglet:  

 

 
 

Az öntözés teljes üzemideje:  

 

 
 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

 Mit fejez ki és a gyakorlatban mire használjuk Bernoulli egyenletét? 

 Milyen részekből áll az öntözőhálózat? 

 Milyen vízforrásokat ismer? 

 Milyen részekből áll a vízkivételi mű? 

 Mi a különbség a gyorskapcsoló és a gyorskötő között? 

 Sorolja fel az öntőző rendszer létesítés lépéseit! 

 Hogy határozzuk meg a hálózati vízforrás karakterisztikáját? 

 Sorolja fel a tervezés lépéseit! 

 Mit kell figyelembe venni a zónák kiosztásánál? 

 Mire méretezzük a csőhálózatot! 

 Milyen szempontok alapján választja ki az automatika, és mágnesszelep csoportok 

helyét? 

 Milyen üzemi paramétereket kell meghatároznunk a tervezés befejezéseként? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Növényvédelmi eljárások 

 A világ mezőgazdaságilag művelt területén évente átlagosan akár 14 %-nyi 

termésveszteséget okoznak a kártevő rovarok, 12 %-nyit a gyomok és majd 9 %-ra tehető az 

élősködő gombák, vírusok stb. okozta veszteség. Ez alapján a termés mintegy 35 %-át 

pusztítják el az állati és növényi kártevők, ami mintegy 1,5 milliárd ember évi táplálékát 

képezi. Ezért a termesztett növényeket károsodással vagy megsemmisüléssel fenyegető 

veszélyek elhárítására alkalmas ún. növényvédelmi eljárások szükségesek. A növényvédelem 

feladata tehát a termés biztonságának, minőségének megőrzése a lehető legkisebb környezeti 

terhelés és költségek mellett. A növényvédelmi lehetőségek lehetnek közvetve ún. megelőző 

(preventív) vagy közvetlenül ható (kuratív) eljárások. Célszerű a megelőzőket preferálni, 

mivel a kuratívak –gyérítvén a kárt okozókat– csak bizonyos mértékben képesek csökkenteni 

a kár nagyságát, szemben a megelőző eljárásokkal, amelyeknél valós kártételről nem lehet 

beszélni. A növényvédelmi eljárás, védekezés lehet: 



 rendeleti, amikor megfelelő jogszabályok, (pl. karantén) törvények, rendeletek 

alkotásával, ill. azok maradéktalan betartásával kívánjuk megelőzni a kártételt. Ennek 

hiányában került be Európába Amerikából a burgonyabogár. 

 

 agrotechnikai, amely a növénytermesztéshez a szaporítóanyag és vetésváltás, ill. 

vetésforgó és a növényfajta megfelelő megválasztását jelenti. A talajművelés, vetés, 

talajerő gazdálkodás, növényápolás, betakarítás megfelelő időben és módón történő 

elvégzését hordozza magában. Az e csoportba sorolt lehetőségek körültekintő, tudatos 

alkalmazása, megvalósítása a legkisebb többlet (marginális) költségkihatással jár.  
 

 biológiai növényvédelem alkalmazásakor a károsítók természetes ellenségeinek (baktériumok, 

ragadozó rovarok, fürkészdarazsak stb. számának növelése a védendő területen) felhasználása 

vagy biológiai növényvédőszerek (pl. bodza, csalán, zsurló stb. részeiből készült főzet) 

alkalmazása. A legmegnyugtatóbb mód a betegségekkel szemben ellenálló (rezisztens) fajták 

nemesítése, de ez sajnos igen időigényes.  

 

 fizikai növényvédelmi módszerek esetén valamelyik környezeti állapotjelző (hőmérséklet, 

fényerősség, légalkotók összetételi aránya) változtatását segítjük elő. A 

hőmérsékletváltoztatással pl. nedves, avagy különböző elektromágneses hullámok 

segítségével történő csávázásnál a magok felületén lévő korokozók melegítésével csökkentjük 

azok száma. De a lángolás, vagy a talajgőzölés, mint az egyik legnagyobb energia igényű 

talajfertőtlenítési eljárás gyakran alkalmazott módszer. A különböző fénycsapdák, vagy a 

cukros víz felületéhez labirint járatrendszeren keresztül odacsalogatott darazsak sem okoznak 

további károkat. E leleményes, és a környezetet nem szennyező módszerek, ha nagyüzemi 

méreteknél nem is mindig, de kisgazdaságoknál általában hatékonyan alkalmazhatók ! 

 

 mechanikai növényvédelmi eljárásoknál erőhatásokkal létrehozott sérülések, deformációk 

eredményezik a károkozók, gyomnövények pusztulását, számuk csökkenését. Ezért a kézi 

gyomirtás, a kapálás, rovarfogás, avagy a tavaszi fatörzs drótkefézése, sáska fogó árkok 

készítése, majd a sáskajárást követően azokba –pl. tolólappal– összegyűjtött állatokra kerülő 

föld (súlyereje) ugyancsak jelentős kártevő pusztulást eredményez. Az ide tartozó 

módszereket ma egyre kisebb mértékben alkalmazzák, tekintettel azok jelentős kézi munkaerő 

igényükre.  

 

 a kémiai eljárások a gomba-, rovarölő, vagy gyomirtó vegyszerek csoportjait öleli fel. E 

szerek preventív vagy kuratív típusúak lehetnek, tekintettel arra, hogy e hatások eltérő módon 

jelentkezhetnek alkalmazásukkor. E vegyszerek biokémiai hatásmechanizmusának 

sokrétűségére való tekintettel nem lehet figyelmen kívül hagyni a használatuk során 

betartandó műszaki-technikai követelményeket. Ezért oly sokszínű a kemikáliák kijuttatását 

lehetővé tevő gépészeti megoldás, gépválaszték.  

 

 integrált növényvédelem a fenti módszerek, lehetőségek, biotechnológiai, termesztési 

intézkedések összehangolt, együttes –komplex– alkalmazása, amelyek során a kémiai 

növényvédő szerek használata arra a szorosan vett legalacsonyabb értékre korlátozódik, amely 

a károsító populációnak egy gazdaságilag elfogadható kárt, vagy veszteséget okozó szint alatt 

való tartásához szükséges. Az alkalmazások jelenlegi arányait tekintve, a vegyszeres 

növényvédelem alkalmazásának mértéke a meghatározó. De léteznek már olyan tendenciák is, 

hogy a felhasznált vegyszerek mértéket csökkentik, akár teljesen elhagyják ekkor már 

biotermesztésről (ökológiai gazdálkodásról) beszélünk.  



 

 A felsorolásból érzékelhető, hogy a növényvédelmi célok megvalósításának műszaki 

eszköztára szinte kimeríthetetlen. Napjainkban is a kémiai növényvédelem a meghatározó. A 

vegyszerek leggyakrabban permetlé formájában kerülnek felhasználásra, amelynek kijuttatása 

cseppképzést kővetően történik. Leginkább a képzett cseppek –geometriai és fizikai– jellemzői 

határozzák meg az alkalmazott technológiát, egyben a védekezés hatékonyságát, költséget. Ezért 

szükséges e cseppek jellemzőit, ill. képzésük módjait mindenekelőtt megismerni. Ezeknek az 

információknak az alapján már könnyebb a megfelelő permetező gép, eszközt kiválasztani. Végezetül 

a termesztést lehetővé tevő vegyszer nélküli talajfertőtlenítési lehetőségeket ismertetem. 

  

 5.1. A cseppképzés módjai, ill. a cseppek meghatározó jellemzői 

 

 A kémiai növényvédő szerek jórészt szórással kerülnek a védendő felületre. E szerek 

leggyakrabban (jórészt vízzel) hígítva, mint permetlé kerülnek kijuttatásra oldat, emulzió, vagy 

szuszpenzió formában. Az ideális eset az lenne, ha a permetlé –mettől vékonyabb összefüggő– 

hártyaként fedné, borítaná egyenletesen a védendő növény felületét, de ezt a permetlé ( )  felületi 

feszültsége nem teszi lehetővé. Ezért cseppre bontást követően kerül a hígított vegyszer a védendő 

felületre. Az így megvalósuló –permetlével való– fedés jellemzőinek a vizsgálatához szükséges a 

képzett cseppek jellemzőinek meghatározása. Tekintettel a módszer –bekerülési, működtetésének– 

költségeire ez alapján dönthető el, hogy mikor melyik cseppképző alkalmazásával érhető el a kíván 

hatás.  

 

 5.1.1. A cseppek jellemzői 

  

 A permetléből képzett cseppek átmérői sosem egyezőek, ezért szükséges a –cseppképzőt, 

cseppképzési módot– jellemző cseppeloszlási görbe ismerete. (5.1. ábra). Itt a vízszintes tengelyen a 

„d” cseppátmérő, függőleges tengelyen az adott átmérő tartományba eső cseppek száma az ún. 

gyakorisági érték szerepel. A cseppeloszlás, ill. annak a vízszintes tengely mentén való elhelyezkedése 

alapján lehet a szórástechnikai módszereket jellemezni: 

 

 ködképzés (a cseppek átmérőjének legalább 80 %-a 0,05-50 m közötti tartományba esik)  

 porlasztás (a csepp átmérő legalább 80 %-a 50-150 m közötti) ill. ezen belül beszélhetünk 

finom (50-80 m közötti), közepes (80-120 m közötti) valamint durva (120-150 m közötti 

tartomány) porlasztásról 

 permetezés (a csepp átmérő legalább 80 %-a 150-750 m közötti) ill. ezen belül finom (150-

350 m közötti), közepes (350-550 m közötti) valamint durva (550-750 m közötti 

tartomány) permetezésről beszélhetünk. 

 



 Az „n” számú csepp eloszlási görbéje helyett, a cseppek geometriai átmérőjéből számítható 

)d(  közepes cseppátmérő értéket használjuk a csepphalmaz egy értékkel történő jellemzésére. Ennek 

meghatározása azonban többféleképpen történhet. Az „n” darab átmérő számtani középértékét nevezik 

lineáris (5.1. ábrán is bejelölt) középátmérőnek, azaz: 
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   . Az „n” darab csepp felülete révén 

is definiálható ún. felületi (négyzetes) közepes cseppátmérő: 
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 . A cseppek térfogata alapján pedig ún. térfogati 

(köbös) közepes cseppátmérő értéke határozható meg egyszerűsítést követően az alábbi 

összefüggéssel: 
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5.1. ábra Cseppeloszlási görbe 

 

 Adott „n” darab (nem egyező átmérőjű) csepphalmaz esetén a fenti háromféle módón 

meghatározott közepes cseppátmérő értékek közötti viszony: 
tfl

dddd  . Az 5.1. ábra „B” 

szerinti eloszlásnál különböző módón meghatározott közepes cseppátmérő értékei között az eltérés 

1 %-nál kisebb. Ettől kedvezőtlenebb eloszlásnál az eltérés ettől lényegesen nagyobb mértékű. A 

gyakorlatban általában a lineáris, számtani közép-értéket adják meg, ill. használják a cseppképzőkkel 

kapcsolatosan. 

  

 A cseppek a védendő felületre kerülvén –ideális esetben– azt kör felület mentén nedvesítik. A 

nedvesített (A) körfelület átmérője: 
l

d  ahol   a nedvesítési tényező. Értéke nagyobb 1-nél, ha a 



permetlé nedvesíti a felületet, ellenkező esetben 1-nél kisebb. Számunkra az a kedvező, ha   mettől 

nagyobb értéket vesz fel. Mivel   értéke közvetlenül a permetlé felületi feszültségének értékétől függ, 

szoktak különböző felületi feszültség csökkentő adalékot keverni a permetléhez. Egy bizonyos 

cseppátmérő érték alatt már nincs jelentős hatása ( ra ) ezen adalékoknak. A nedvesített terület 

nagysága „n” darab csepp esetében: 
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Figyelembe véve hogy a „V” térfogatú permetléből képezhető cseppek száma:  
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Így a „V” térfogatú folyadékkal nedvesített felület – a megfelelő behelyettesítés után: 
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 A „V” térfogatú permetlé tízezred része pont a tízezer négyzetméterre, azaz hektárra jutó 

permetlé mennyiségét jelenti. Ezt a gyakorlatban „D” dózisnak neveznek. Az összefüggés baloldalán 

lévő tört értéke alapterületre vetítve adja meg a nedvesített felület mértékét. Egy olyan koordináta 

rendszerben ahol a vízszintes tengelyen a –lineáris– közepes cseppátmérő, míg a –10-es alapú– 

logaritmikus beosztású függőleges tengelyen az alapterületre vetített nedvesített felület viszony 

(hányados) 100-szorosa szerepel a fenti összefüggés adott dózis érték felvételekor egy hiperbolával 

jellemezhető. A dózisra 0,5; 5; 50; 150; 500 és 2.000 liter hektáronkénti értékeket felvéve berajzolható 

az a 6 hiperbola, amely 7 részre bontja a két koordináta tengellyel határolt sík-negyedet (5.2. ábra, 

amely 2  felvételével készült).   

 



 

5.2. ábra A dózis, fedettség és közepes cseppátmérő közti viszony nomogramja 

 

 Az 5.2. ábrában lévő területekre beírtak szerint, a dózis értéke (D) alapján csoportosított 

eljárások, technológiák: 

 

 05D  liter/ha esetén UULV (ultra-ultra-low-volume) igen-igen kis folyadék mennyiségű, 

 5D5,0  liter/ha esetén ULV (ultra-low-volume) igen kis folyadék mennyiségű, 

 50D5  liter/ha esetén LV (low-volume) kis folyadék mennyiségű, 

 150D50  liter/ha esetén MV (medium-volume) közepes folyadék mennyiségű, 

 500D150  liter/ha esetén HV (high-volume) nagy folyadék mennyiségű, 

 000.2D500  liter/ha esetén UHV (ultra-high-volume) igen nagy folyadék mennyiségű, 

 hektáronként 2.000 liter (2 m
3
) felett UUHV (ultra-ultra-high-volume) igen-igen nagy 

folyadék mennyiségű. 

 

 Az 5.2. ábra egyben nomogramként is használható, a növényvédő gép beállításához. A 

kijuttatandó szer hatásmechanizmusa alapján a hatékony védekezés megvalósításához ismert a 

(permetlével) minimálisan fedendő felület nagysága, ill. mértéke. A növény fejlettsége alapján ismert, 

hogy alapterületre vetítve mekkora a zöld növényi (védendő) felület mértéke. Így már könnyen 

számszerűsíthető az 5.2. ábra függőleges tengelyén lévő érték. A dózis értéke is egyszerűen 

behatárolható a rendelkezésünkre álló berendezés, növényvédőgép, ill. az alkalmazandó –fent 

részletezett– eljárás, ill. technológia alapján. Ezt követően már a nomogramot felhasználva, 

meghatározható azon maximális közepes cseppátmérő értéke, amelynél teljesülnek a kívánalmak. Ez 

alapján már az alkalmazandó cseppképzők közül kiválasztható a szükséges geometriájú (pl. kilépő 



keresztmetszetű) típus, megadható a gép haladási sebességének, és a permetlé üzemi nyomásának 

minimális értéke is.  

 

 Az elmúlt időszakban a gombaölő (fungicid) szereket kivéve a kisebb dózisú védekezés, ill. 

ezzel arányosan (a szükséges fedettség elérése miatt) a közepes cseppátmérő csökkentésének trendje 

figyelhető meg. Ezzel a permetlé részben szállítási, részben cseppekre bontásához hektáronként 

szükséges energiája igénye csökkenthető, miközben a növényvédőgép műszakteljesítménye jelentősen 

növekszik. A cseppátmérő csökkentésekor az alábbiakra feltétlenül figyelni kell. A szántóföldi 

kultúráknál a cseppek a súlyerejük hatására haladnak (esnek) a talaj felszíne felé. Ezen haladás az 

aktuális légellenállás miatt, az ún. )v(
h

 határsebességig képesek gyorsulni. Ekkor a csepp súlyereje 

egyező értékű, de ellentétes irányú a légellenállással, azaz: 
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a levegő sűrűsége       3
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a permetlé sűrűsége      3
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 g a nehézségi gyorsulás értéke:
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 Ezt figyelembe véve határozhatjuk meg a csepp kilépési pontja és a védendő felület közötti 

szintkülönbség megtételéhez szükséges időt. Mivel ritkán van teljes szélcsend, ezért ezen idő alatt a 

vízszintes légmozgás (szél) hatására szállítódik, elsodródik a csepp. Ez pedig nem mindig kedvező, sőt 

pl. sorköz vegyszeres gyomirtásakor igen káros is lehet! Ezért nem célszerű a szántóföldi szóró keretet 

a növények fölé 1 m-nél magasabbra helyezni.  

 

 Az elsodródás mértékét növelheti közvetve a permetlé párolgása is. Cseppképzés során az 

egységnyi folyadékmennyiséget határoló felület igen nagymértékben növekszik. Ezért e felülettel 

arányosan az időegység alatt elpárolgó folyadékmennyiség is jelentősen növekedhet, amely 

folyamatosan csökkenti a cseppátmérőt, így még tovább tart a cseppek védendő felületre történő 

érkezése. Szerencsére a permetléből a víz elpárolgása csökkenthető, ha olyankor (pl. kora reggel, 

avagy késő este) permetezünk, amikor a levegő páratartalma a telitett állapot közelében van. Az ULV 

ill. UULV technológiáknál pedig emiatt általában a kemikália kijuttatását lehetővé tevő –

hektáronkénti néhány liternyi– oldó vagy vivő folyadék nem víz, hanem egy kevésbé illékony közeg 

pl. glicerin.  



 

 

5.3. ábra Szóráskép vizsgáló berendezés 

 

 A szántóföldi „permetszóráskor” a cseppképző kiválasztásához szükséges a cseppképzőnek a 

növényvédő gép haladására merőleges, ún. keresztirányú szórásintenzitás eloszlásának ismerete. 

Ennek meghatározása pl. az 5.3. ábra látható szóráskép vizsgálóval lehetséges. A kialakítás fölé 

helyezett szóróból kilépő cseppek a hullámos felület vályúiba kerülnek. A felfogó vályúk lejtése miatt 

a mérőhengerekben gyűlik össze a folyadék. E folyadék értékeket koordinátarendszerben ábrázolva 

kapjuk az 5.4. ábrán látható keresztirányú szórásintenzitás eloszlási görbéket. Az ideális esetben 

(5.4. ábra „C” görbe) bármely haladással párhuzamos egyező szélességű sávba egyező a folyadékáram 

értéke, ezzel bárhol egységnyi felületre ugyanannyi permetlé kerül.  

 

 

5.4. ábra Keresztirányú szórásintenzitás eloszlás 

 

 5.1.2. A cseppképzés módjai 



 

 A cseppekre bontáshoz energia szükséges, mivel ekkor az adott folyadékmennyiséget 

(melynek a felületi feszültség értéke: γ) határoló felület A  értékkel növekszik. Ennek elméletileg az 

értéke: AE  , de a gyakorlatban sajnos ennek többszöröse szükséges. Ezért a használatos 

cseppekre bontási módok –energetikailag– igen rossz hatásfokkal működnek. Jelenleg közvetlenül 

mechanikai, villamos vagy hőenergia felhasználásával valósítható meg a cseppre bontás. 

 

 5.1.2.1. Cseppképzés mechanikai energiával 

 

 A mechanikai energia vagy a belső –a permetlé nyomási– energia tartalmának csökkenése 

vagy külső energiaforrás révén áll rendelkezésre. A folyadékáram nyomási energiájának 

csökkentésekor a cseppképzőből kilépő folyadékáramlás téglalap alakú keresztmetszetének nagysága 

(kontinuitási törvény) ugyan nem változik, de a téglalap egyik oldalának értéke csökken, miközben a 

másik ezzel arányosan növekszik. A csökkenés, „szemmel láthatóan” addig tart, amíg a folyadék 

felületi feszültsége a folyadékrészeket cseppekké „rántja” össze. A keresztmetszet geometriájának e 

módon történő változtatását a cseppképzőknél vagy a folyadék perdítésével, vagy a folyadék 

ütköztetésével valósítják meg.  

 

 Perdítésnél az „m” tömegű folyadékrész „ v ” sebességgel egyenes vonal mentén halad, majd 

ezen egyenes egyik pontban az „r” távolságra lévő pont körül (pl. perdítő kamra, vagy betét révén) 

elfordulásra kényszerül. Ekkor 
be

rm   alapján 
be

rm  nagyságú )(  perdületre tesz 

szert, figyelembe véve hogy 
1

 rv
be

  ill. vm  . Majd ha e zárt térből, pl. kamrából az r  

sugár, valamint a v  sebesség vektorokat magában foglaló síkra merőleges tengely mentén távozhat 

ezen „m” tömegű folyadékrész, akkor a kontinuitási törvény révén meghatározható e folyadékrésznek 

a kiáramlás tengelyirányába eső 
ki

v sebesség értéke. E 
ki

v  sebesség vektorhoz a perdület 

megmaradási tétel alapján egy másik sebesség 
kiki.per

rv   érték adódik hozzá vektoriálisan. A 

perdület megmaradásának összefüggéséből következik, hogy az 
ki

r  értékének csökkentésekor ezzel 

arányban növekszik az 
ki

  értéke. Ez pedig egy határértéknél nagyobbra nem képes növekedni: ezért 

a kilépésnél lévő kör keresztmetszetnél egy gyűrű mentén (légmaggal) történik a folyadék kiáramlása. 

A sebességek vektoriális eredője miatt az „m” folyadékrész egy kúpfelületre eső spirálpálya mentén 

halad. A permetléáramot képező n darab „m” folyadékrészecske mozgáspályái üreges kúpos 

szórásképet eredményeznek. Ezen üreges kúp kúpszöge a perdület nagyságától függ. A folyadék (a 

szóráskép tengelyére merőleges) áramlási keresztmetszete körgyűrű, melynek (külső, belső) sugara a 

zárt térből való kilépéstől távolodva növekszik. Miközben a köztük lévő különbség, a gyűrű 

vastagsága csökken, ezért a folyadék hártya elvékonyodik, annyira hogy a felületi feszültég cseppekre 

rántja össze a folyadékrészeket. Növényvédelmi cseppképzőknél a perdítő (pörgető) betétes 

megoldások terjedtek el, ahol a betét lehet: test, lapka és szalag. 

 



 

5.5. ábra Perdítő (pörgető) betétes cseppképző 

 

 A pörgető test (5.5. ábra) „1” hengerfelületén csavarvonal mentén lévő horonyban tud a 

folyadék áramlani, majd azt elhagyva egy kalibrált furattal rendelkező „2” lapkán áthaladva jut a külső 

térbe. A pörgető test és a kalibrált furatú lapka közötti távolság –kézzel mozgatható karral– 

változtatható. A pörgető test révén perdülettel rendelkező folyadékáram, míg a lapkáig turbulensen 

áramlik a megteendő úttal arányosan elveszti perdülete egy részét. Így lehet közvetve a kézi karral 

csökkenteni, avagy növelni a –szórási– kúpszöget (lásd kézi falemosó permetezések szórópisztolya). 

A lapkanál (5.6. ábra) annak átmérőjénél kisebb hosszúságú testnél a lapka tengelyével 90 °-tól eltérő 

szöget bezáró 1, 2, avagy 4 furat található. Míg a –téglalap alakú, hossztengelye mentén megcsavart– 

szalagos betétnél a –csavarás tengelyével egyezően– áramló folyadék attól függően mily messze („r” 

távolságra) van e tengelytől egyre nagyobb perdületre szert tevén, különböző kúpszögű felületre eső 

spirálpályán haladván, teli kúpos szóráskép az eredmény. A lapkánál az 5. 4. ábra „A”, míg a 

szalagosnál a „B” szerinti a keresztirányú szórásintenzitás eloszlás göbéje. Ez alapján, tekintettel az 

ideális „C” görbére, nem meglepő hogy a szalagos betétet egyáltalán nem, míg a perdítő lapkát is csak 

szűk körben alkalmazzák növényvédelmi célokra.  

 

 

5.6. ábra Perdítő lapkák 

 

 A folyadék (permetlé) áram ütköztetése lehet: 

 

 szilárd felülettel 

 folyadék árammal 



 levegővel (ez a légporlasztás) 

 

 A folyadékáramot szilárd felülettel történő ütköztető cseppképzők (5.7. ábra) leginkább az 

öntözésnél használatosak. Ezek szórásképe (lapos) síkban teljes kör vagy legyező (körcikkely) alakú. 

A cseppképzőből kilépő folyadékáramhoz a kilépés helyétől távolodva növekvő (sugárral arányosan) 

ívhosszhoz (a kontinuitási törvény alapján) egyre vékonyodó folyadékhártya alakul ki. Egy a folyadék 

felületi feszültségtől függő hártya vastagságnál a folyadékrészeket a felületi feszültség cseppekké 

rántja össze. Próbálkoztak a hasonló kialakítású növényvédő cseppképzőkkel (5.8. ábra) is. De ezek 

nem terjedtek el, mert pl. a szántóföldi növényvédő keretre történő felszerelésükkor, ha többszörös 

fedést akarunk beállítani, akkor nehezen kerülhető el, hogy a szórásképek egymással ne ütközzenek.  

 

 

5.7. ábra Szilárd felülettel ütköztető cseppképzők 

 

5.8. ábra Növényvédelmi szilárd felülettel ütköztető cseppképző 

 

 Sokkal nagyobb jelentőségűek a folyadékáram folyadékárammal történő ütköztetés elvét 

megvalósító „réses” cseppképzők. Ezek működésének alapja a két egy síkba eső (nem párhuzamos) 

folyadékáram 5.9. ábra szerint egymásnak ütköztetése. Ekkor a folyadékáramok közti szög felezőjét 

magában foglaló a folyadékáramok síkjára merőleges síkban alakul ki egy legyezőszerű (körcikk vagy 

kör alakú) szóráskép. Ekkor is, mint az előző esetben a két folyadékáram ütközésétől távolodva az 

áramlási keresztmetszet geometriájának változása révén történik a cseppre bontás. Az ütköztetést 

megvalósító kialakításnál a félgömb felülettel határolt furatból az 5.10. ábra szerinti két ívvel határolt 

„rés” révén válik lehetővé, hogy a folyadékáram távozhasson. A kör keresztmetszetű folyadékáram a 

réshez érve 90 °-os iránytörést szenved. Az 5.10. ábra B–B metszete szerinti kialakítás miatt a 

folyadékáram egyik (félkör keresztmetszetű) részéhez képest a másik fél folyadékáram pont ellentétes 

irányba, a másik folyadékárammal szembe való áramlásra kényszerül. Tekintettel a rés hosszanti „a” 

értékének nagyságára adott –körcikk 5.9. ábra szerinti– φ középponti szögű, legyezőszerű szóráskép 

alakul ki. E szórássíkot az 5.3. ábra szóráskép meghatározó kialakítás vályúira merőlegesen úgy 



helyezve, hogy a szóráskép szögfelezője függőlegesen helyezkedjék el, kapjuk az 5.4. ábra „C” 

szerinti keresztirányú szórásintezitás eloszlási görbét. Ez az ideális eloszlási göbe indokolja 

szántóföldi kereteken való szinte kizárólagos használatát e cseppképzőknek.  

 

 

5.9. ábra Folyadékáram folyadékárammal való ütköztetés 

 

 

5.10. ábra A réses cseppképző kialakítás 

 

 A levegőárammal történő „ütköztetéssel” megvalósított ún. légporlasztás lehetőségeit az 5.11. 

ábra szemlélteti. Az ábrán a I. „alap” esetben, ha növeljük a 
lf

vv   értékét, azaz a levegő és a 

folyadék (csepp) sebességének különbségét egyre intenzívebb ún. másodlagos cseppfinomítás 

következik be. Pont e különbség értéke változik adott lég és folyadék (csepp) áramlási sebesség 



értékeknél attól függően, hogy e sebesség vektorok egymáshoz képest, hogy helyezkednek el. Az I-es 

az egyező, míg a II eset az ellenáramú ütköztetést szemlélteti. Elsődleges ilyetén cseppre bontást 

tesznek lehetővé az injektoros (5.12. ábra) cseppképzők. Ezek révén légzárványos cseppek 

keletkeznek, melyek kijutva a zárt térből kisebb cseppekre bomlanak. A másik lehetőség (5.11. ábra 

III. eset) a folyadékáram részleges iránytörésével növelik a levegő-folyadékáram közötti határfelület 

nagyságát. Ekkor rövidebb távon, történik meg a teljes légporlasztása a folyadékáramnak.  Ezen 

elsődleges (primer) légporlasztásos kialakításnál azonban nagyobb a gyakorlati jelentősége a légi 

védekezésnél használatos másodlagos (secunder) pneumatikus cseppfinomításnak. Ekkor általában a 

növényvédő repülőgép szárnyai alá elhelyezett szórók csővezetéke –tengelyük körül– 135 °-os 

tartományban elforgatható. Az egyik szélső határesetben az 5.11. ábra I-es esete szerinti egyező 

áramú, míg a másik határesetben 135 °-ot közbezáró sebességvektorokkal majdnem az ellenállamú II-

es eset valósítható meg. Ez utóbbi beállítással akár felezhető a cseppátmérők értéke az I-es esetben 

kialakulóhoz képest. Természetesen ekkor ez esetben az elsodródás mértéke növekszik, ezért a II-

eshez hasonló kialakítás csak fungicidek használatakor célszerű, ill. indokolt.   

 

 

 

5.11. ábra A légporlasztás megvalósításának lehetőségei 

 

 

5.12. ábra. Injektoros cseppképző kialakítása 



 

 

 

 A külső mechanikai energia révén cseppekre bontók sok megoldásából feltétlenül említésre 

méltó a forgó tárcsás, vagy kúpos, valamint a folyadékszaggatást megvalósító kialakítás.  

 

 

5.13. ábra Forgótárcsás (kúpos) cseppképző 

 

 A forgó kúphoz (5.13. ábra), vagy síktárcsához általában cserélhető kalibrált „fúvókán” akár 

gravitáció révén jut a folyadékáram. Általában villamos motorral n = 5.000 ÷ 15.000 percenkénti 

 fordulatszámmal forgatott kúp alakú „D” átmérőjű, csipkézett peremű tárcsa (kúp) mentén a folyadék 

igen vékony rétegben áramlik. A peremnél a centrifugális erő hatására körkörösen szakadnak le a 

folyadékrészek. A kialakuló cseppek közepes átmérőjére meghatározott regressziós összefüggés: 
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 n a „D” átmérőjű tárcsa, vagy kúp percenkénti fordulatszáma    

 

 A cseppméret csökkentése végett próbálkoztak a forgó kúpfelület alkotó menti barázdálásával, 

de az ilyen kialakításnál részben a vályúk aljáról, részben a két egymás melletti vályú közötti élről 

leszakadó cseppek az 5.1. ábra „C” görbéje szerinti eloszlását eredményezték. Ez igencsak markánsan 

eltérő az ideálist közelítő 5.1. ábra „B” eloszlási görbéhez képest, ezért e felületek barázdálását 

elhagyták. 

 

5.14. ábra Folyadékáram szaggatásával cseppeket képző 

 

  A folyadékáram szaggatására az 5.14. ábrán lévő kialakítás ez egyik lehetőség.  A vízszintes 

csővezetékben lévő permetlé csak a 3-assal jelzett rész alatt, a csővezeték alkotója mentén lévő, 

kalibrált furatokon tud kiáramlani. A kiáramló folyadéksugarak a 3-as jelű jobbra-balra elfordulást 

végző rész furatain hol áthalad, hol nem. Így történik a folyadéksugarak részekre bontása, szaggatása. 

E folyadékrészeket, természetesen a felületi feszültség cseppekké rántja össze. A csepp nagysága 

ekkor a permetlé kiáramlás intenzitásával, és/vagy a (1 és 2 jelű) kulisszás hajtóművel megvalósított 

3-as rész jobbra-balra forgásának gyakoriságával (frekvenciájával) változtatható. A jobbra-balra forgás 

(szög) sebességének változása kiegyenlíthetetlen erőket (ennek hatására rezgést) ébreszt, ezért 

nagyobb mértékű cseppbontáshoz a 3-as rész helyett olyan forgatható hengert helyeznek el, melynek a 

palástján maximum 24 „ablak”, azaz a folyadéksugár áthaladását lehetővé tevő rés található. E 

kialakításnál e henger fordulatszáma akár 15 ezer fordulat is lehet percenként. Az így képződő 

cseppek átmérőjének eloszlási görbéje akár az 5.1. ábra „B” görbéje szerinti. Ezért ez utóbbi, hengeres 

kialakítást egyre gyakrabban alkalmazzák a légi (repülőgéppel vagy helikopterrel megvalósított) 

védekezéseknél (5.15. ábra).  

  



 

5.15. ábra Szóró keret permetlé csővezetékéhez alul a perdítő betétes, míg felül  folyadékáram 

szaggatását forgó hengerrel megvalósító cseppképző csatlakozik 

 

 5.1.2.2. Cseppképzés hőenergiával 

 

 Hőenergiával permetlé elpárologtatást valósít meg az 5.16. ábra szerinti meleg (termikus) 

ködképző. Itt a Root-fuvó levegőáramába benzint juttatunk. Az 5.16. ábrának megfelelően ettől kicsit 

arrébb e levegő-benzin keveréket az ún. égéstérben indításkor a gyújtómágnes szikrája, később az 

égésteret határoló felmelegedett felületek hősugárzása meggyújtja. Onnan a heves égés (robbanás) 

után az égéstermék a hangolt rezonátorcsőbe jut, ahol 90 Hz körüli rezgést indukál. A nagy 

sebességgel áramló gázokba a permetlé befecskendezése a rezonátorcső végén történik. A 

befecskendezett permetlé elpárolog, miközben gőze keveredik az áramló gázokkal. Amikor e gáz-

gőzkeverék hőmérséklete 100 °C alá csökken a vízgőz kicsapódik, kondenzálódik. Mivel e 

kondenzáció a gázáramban lévő igen nagyszámú szilárd szennyezőkre történik, a közepes cseppátmérő 

50 m alatti, azaz ködtartományba eső. A köd nagy penetrációja miatt zárt pl. 

termesztőberendezésekben, avagy sűrű lombozatú erdőknél hatékony, és gyors rovarkártevők elleni 

védekezést tesz lehetővé. Megjegyzendő, hogy a ködképző alkalmazásának egyik lehetséges korlátja a 

kijuttatandó vegyszer összetevőinek hőellenállása, hőstabilitása.   

 



 

5.16. ábra Termikus ködképző 

 A kijuttatandó vegyszerek vízen kívül más pl. illékony (szén-tetraklorid CCl4, aceton 

(CH3)2CO, kloroform CHCl3 stb.) oldószerbe is keverhető. Ezen oldószerek egy hektárra vetített 

költsége –ULV, avagy UULV technológiát alkalmazása esetén– nem jelentős nagyságú. Az ilyen 

oldószerű permetlevet valamilyen pl. a nyomási energia csökkentése révén cseppekre bontóval 

juttatjuk ki a védendő helyen. Az oldószer intenzív párolgása után visszamaradó cseppek átmérője 

általában már a köd tartományba esik. Az oldószer párolgásához, annak párolgáshőjével arányos 

hőenergia kell, ezt a cseppek a környezetükben lévő levegő belső energiatartalmának, 

hőmérsékletének csökkentésével nyerik. E környezeti levegőhőmérséklet csökkentés (hűtő hatás) 

miatta nevezik az ilyen cseppre bontást hideg ködképzésnek.  

 

 5.1.2.3. Cseppképzés villamos energiával 

 

 A villamos energiával általában nem primer cseppre bontás a cél, hanem a valamilyen más 

módón képzett cseppekben töltéshordozó (elektron, vagy proton) többlet, ill. hiány létrehozása. Ezzel 

a cseppeket arra „kényszeríthetjük”, hogy a cseppképzőt elhagyva (a levegőben) a lehető legrövidebb 

utat megtéve kerüljön földpotenciálra, ahol a lényegében végtelen tároló kapacitású Földből, a hiányzó 

töltéshordozók megszerzésével tud elektromosan semlegesítődni. Ekkor lényegesen kevesebb csepp 

kerül a cseppképzőtől távolabb lévő talaj felületére, ezért hektáronként a hagyományos 

cseppkijuttatáshoz képest jelentős (akár 15 %-os) lehet a szermegtakarítás változatlan értékű fedettség 

(permetlével nedvesített felület) mellett. Ezen eljárást nevezzük elektrosztatikus szórásnak. 

Megvalósítására két lehetőség: 

 

- Korona feltöltés (5.17. ábra) esetében egy fém gyűrű („korona”) a pl. mechanikus cseppképző 

szórásképét a folyadékáram kilépési szakaszánál úgy határolja, hogy nem érintkezik a 

folyadékrészekkel. A gyűrű 10-15 kV nagyságú, valamilyen (az ábra szerint negatív) 

polaritású potenciálon van, ez a gyűrű által határolt térben lévő folyadékrészekben 

töltésmegosztást eredményez. A szóráskép kezdeti szakaszában még folyamatos folyadék 



hártya révén e térrészből –az 5.17. ábra szerint– elektronok távozhatnak a permetlé tartály 

földelése révén kialakított „zárt” áramkörben. Ezt követően cseppekké szakad a folyadékáram, 

és a cseppek már nem tudják a hiányzó töltéshordozót (esetünkben elektront) máshól csak a 

földpotenciálon lévő (pl. növényi) felülettel érintkezve felvenni.  

 

 

5.17. ábra Korona feltöltés kialakítása 

 

- Kontakt feltöltés esetén az 5.18. ábra szerint a nagyfeszültségű egyenfeszültség forrás negatív 

pólusa csatlakozik a cseppképzőhöz félvezető révén. A primer tekercset adott gyakorisággal 

(frekvenciával) egyenfeszültségre fel- lekapcsolva, a szekunder tekercsben indukálódó 

nagyfeszültség hatására kialakuló „I” nagyságú egyenáram időegység alatt „Q”-nyi 

töltéshordozót (az ábra szerint elektront) juttat a cseppképzőből kilépő folyadékáramba. Ezt 

követően a folyadékhártya folyamatosan vékonyodik és cseppekbe bomlik. Ha időegység alatt 

átlagosan „n” darab csepp képződik, akkor az egy cseppben lévő töltéshordozó (esetünkben 

elektron) többlet átlagos értéke: nQq /  coulombnyi. A kialakuló csepphalmazt jellemző 

közepes cseppátmérőt azonban nem csak a permetlé felületi feszültségének nagysága, hanem a 

cseppben lévő töltéshordozó többlet is (azok közötti taszító hatás miatt) befolyásolja az alábbi 

összefüggés („Coffé” effektus) szerint: 
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 a légüres tér dielektromos állandója, értéke: 1/(4·π·9·109). 

 



 

5.18. ábra Kontakt feltöltés kialakítása 

 

 Az elektrosztatikus szórást lehetővé tevő fenti megoldásokat figyelmesen tanulmányozva 

belátható, hogy sajnos légi védekezésnél nem alkalmazhatók, mivel ott nem lehet a „zárt” áramkör 

létrejöttéhez szükséges „földelést” kialakítani.  

  

  5.2. Talajfertőtlenítés 

 

 A biztonságos zöldség-, avagy dísznövénytermesztés feltétele a megfelelő, káros 

növénymaradványtól és kártevőktől mentes talaj. A termesztőberendezésben a talajon termesztéskor 

az ismétlődő –mono– kultúra szintén kedvez a kártevők elszaporodásának, ezzel csökkentve a 

terméshozamokat.  Ezért szükséges időnként a talajfertőtlenítésének elvégzése. Ezt történhet szakszerű 

vegyszeres kezeléssel, vagy a talaj felmelegítésével. A vegyszeres kezelés általában pl. fonálféreg, 

lárvák ellen hatásos, specifikus ezért nem oly hatékony, mint a gőzölés. Ezért érdemes áttekinteni a 

melegítéses módszert. 

 

A talaj hőmérsékletét 85-90 °C-ra növelve, majd e hőmérsékleten legalább fél órát tartva –

termesztés szempontjából– kórokozóktól mentes talajt kapunk. Ettől magasabb hőmérsékletnél egyre 

inkább olyan élőszervezetek is elpusztulnak a talajban, melyek a hatékony termesztéshez fontosak (pl. 

nitrifikáló baktériumok). Sőt 110 °C fölé melegítés esetén a talaj, élőszervezetek szempontjából steril 

állapotúvá válik. Ez igen veszélyes lehet, hiszen néhány a termesztés szempontjából kedvezőtlen 

kórokozó a talajba kerülésekor, igen gyorsan elszaporodik, a termesztést eredménytelenné teheti. A 

melegítés vagy helyben, vagy halomba történhet. A dobfertőtlenítő kivételével a talaj felmelegítéséhez 

gőzt használnak, ezért szokás ezen eljárást talajgőzölésnek nevezni.  

 



 A halomba gőzölés legegyszerűbb megvalósítása a pótkocsis gőzölés. Ekkor egy, a 

folyamatos gőzöléshez kettő, billenő platós pótkocsi szükséges. Ezek alján a gőz egyenletesebb 

elosztása miatt furatokkal ellátott csőregisztert helyeznek el. A szemcseméret alapján homogenizált 

földet markoló rakodóval rakják a platóra. Egyengetést kővetően jó hőszigetelő képességű réteggel 

fedik le a közel egyező vastagságú talajréteget. Ezt követően a gőz folyamatos bevezetésével kb. 1,5 

óra alatt 2-3 m
3
 föld gőzölése elvégezhető. A másik lehetőség a gőzölő rács felhasználásával való 

fertőtlenítés. A beton vagy más szilárd felületre elhelyezett rácsra terítik (akár 1 m vastag réteget 

képezve) a talajt, majd a pótkocsis gőzölés folyamatát követi az eljárás. A rács lehetséges geometriai 

paraméterei, valamint a földréteg vastágsága miatt nagyobb földtömeg gőzölése végezhető el egy 

menetben. Igaz, hogy a talaj –oda, vissza– szállítási munka igénye is jelentősebb, mint akár a platós, 

vagy a helyben gőzölés módszereinek alkalmazása esetén.  

 

     

  5.19. ábra Gőzölő villa  5.20. ábra a Gőzölő villa elhelyezése  

 

 A helyben gőzölést lehetővé tevő gőzölő villánál (5.19. ábra) a gőzelosztását lehetővé tevő 

rácsból a gőzt lefelé vezető tüskéket a kívánt mélységbe helyezve, „taposva” (5.20. ábra) kezdődhet a 

gőzáram talajba vezetése. A tüskék alsó végén kilépő, majd felfelé áramló gőz folyamatosan 

kondenzálódik. Ennek során a talaj hőmérséklete nő, és ha elérte a 85 °C -ot a gőzáram megszüntetését 

követően kiemelik a rácsot, és hőszigetelő (pl. fólia + hungarocell) réteggel fedik le a gőzölt talaj 

területét, így biztosítva a fél órás állandó hőmérsékleten tartást. Ezt kővetően a rácsot pedig egy 

osztással arrébb helyezve a folyamat ismétlődik. E megoldás nagy kézimunkaigénye, valamint az 

esetleges égési sérülések elkerülése érdekében szükséges körültekintő munkavégzés igénye miatt ma 

már nem használatos hazánkban. A gőzölő eke (5.21. ábra) drótkötéllel kapcsolódik a parcella végén 

lévő csörlőhöz. A flexibilis tömlővel az eke elosztó dobjába vezetett gőzáram a gőzölési mélységbe 

lévő csövek furatain lép ki. Ezt követően –mint a rácsnál– a felfelé áramló gőz kondenzálódva 

melegíti fel a talajréteget. Itt a parcella végén lévő csörlőn állítható vontatási sebesség, és gőzáram 

értékek összhangját nehéz tartósan biztosítani. Ennek hiányában viszont a talaj vagy túlmelegszik, 

vagy nem éri el a hőmérséklete a kívánt értéket. Ezért hazánkban nem terjedt el, pedig szabadföldön 

Nyugat-Európában alkalmazták.  

 



 

5.21. ábra Gőzölő eke 

 

 Hazánkban a helyben gőzölésre jelenleg leginkább a termesztőberendezésekben van igény. 

Erre két megoldás használatos. Egyes termesztőberendezésekben a talajfelszín alatt 50-60 cm mélyen 

lévő égetett agyagcsövekkel kialakított, alagcső hálózattal (az elv az ún. BEDU rendszer) akár 

talajfűtés, vagy öntőzés, de gőzárammal a talajgőzölés is megvalósítható. A megoldás tapasztalatai 

kedvezőek voltak, de a nagy beruházási, valamint (iszaposodás okozta) karbantartási költsége miatt 

ma már nem kerül lefektetésre, kialakításra. A másik módnál 130 °C-ot tartósan elviselő fóliával 

takarják le a gőzölendő talajt. A fólia széleit lehorgonyozzák pl. homokkal töltött tömlőkkel (5.22. 

ábra), majd ezt követően a fólia alá gőzt vezetnek folyamatosan. Gyakran talajjal szokták a fólia széle 

mentén a szükséges vonal menti terhelést biztosítani. Ebben az esetben nem garantálható hogy e 

földtömeg a kívánt hőmérsékletre melegedjen fel. Így megvan annak a lehetősége, hogy ez a talaj 

visszafertőzze a gőzölt talajt. A gőzáramot azonban célszerű pl. az 5.23. ábrán látható fa deszkák 

révén kialakított nyeregtető alatt a fólia alá vezetni. Ennek révén, ha e térrészben a nyomás kicsit 

nagyobb, mint a külső légköri nyomás értéke, akkor a fólia a talajtól elemelkedik. Ezzel pedig 

lehetővé válik, hogy a gőz a teljes talaj felület mentén a gőzölést megelőzően porhanyított talaj 

részecskéi között lefelé áramolhasson, miközben kondenzálódik. A gőzkondenzáció hőmérséklete a 

gőz –abszolút– nyomásának értékétől függ. Hazánkban ez légköri nyomásnál 100 °C körüli érték. 

 

     

5.22. ábra Fólia takarás kialakítása helyben gőzöléshez 

       5.23. ábra A gőz bevezetése a fólia alá. 

 



Célszerű a talaj felmelegítés optimális véghőmérsékletének –részben a kedvező energia 

felhasználás, részben a biztonságos munkavégzést biztosító– csökkentése. Ezért terjedt el az a 

megoldás hogy injektoros kialakítással a beáramló gőzáram külső levegőt szív magával, majd azzal 

keveredik. A keverési aránnyal beállíthatjuk 90 °C-ra a kondenzációs hőmérsékletet. E módszer 

korlátja, hogy a kondenzvíz 30-35 cm mélységben gyűlik össze, ezért ettől mélyebb részben már nem 

melegszik fel a talaj a kíván értékre, azaz itt már nincs vagy csak részleges a fertőtlenítés.     

 

 A megvalósításhoz azonban megfelelő kapacitású –stabil vagy mobil– gőztermelő kazán kell. 

Ennek kiválasztásához valamint e módszer energia költségeinek meghatározásához adott 
t

V  

köbméternyi talaj fertőtlenítéséhez szükséges gőzmennyiség értékét kell meghatározni. Ez: 
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ahol: 
t

a tt –kezdeti– hőmérsékletű talaj sűrűsége    3
mkg


  

 
t

c a talaj fajlagos hőkapacítása     11
KkgWh


  

 
v

t a talaj gőzölési véghőmérséklete    C   

 
v

i a (tv gőzölési véghőmérsékletre) kondenzálódott H2O fajlagos belső 

  energiájának (entalpiájának) értéke   1
kgWh


  

 
g

i a talajba vezetett gőz fajlagos belső energiája   1
kgWh


  

 
g

a gőzölés hatásfoka (értéke helybe gőzölésnél  5,0 , míg halomba 

  gőzölésnél akár 0,7 is lehet) 

 

Az összefüggésben szereplő 
t

c  értékét leginkább a talaj víztartalma befolyásolja, mivel e 3 

fázisú diszperz rendszerben a víz fajlagos hőkapacításának értéke a legnagyobb. Ezért célszerű 

olyankor végezni a gőzölést, amikor a talaj víztartalma kevesebb 20 tömeg%-nál.  

 

 Végezetül néhány szó a dobfertőtlenítőkről, amelyeket viszont célszerű 20 tömeg%-nál 

nagyobb víztartalmú talajnál használni. Itt a magas víztartalom azért szükséges, hogy a ferde tengelye 

körül forgó hengerben lévő gáz, avagy olajégő szúró lángja hatására felhevülő talaj hőmérséklete 

mindaddig nem emelkedik 100 °C fölé, amíg a H20 folyékony fázisban –víz formájában– van jelen. A 

dob szögsebességét (fordulatszámát) nem célszerű változtatni, de a dobtengelyének vízszintessel 



bezárt szög értéke változtatható, ezzel közvetlenül a talaj dobban való tartózkodási idejét lehet 

beállítani. Az időtartam megválasztásánál pedig arra kell törekedni, hogy a távozó talaj víztartalma 

csak kismértékben csökkenjen, váljék gőzzé. Ettől függetlenül azonban e megoldásnál köbméternyi 

földtömeg fertőtlenítéséhez több energia kell, mint bármely ugyanennyi talajt gőzölő (melegítő) 

eljárásnál. 

 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1./ Milyen összefüggések vannak az átlagos cseppméret, a fedettség és a dózis között ?  

2./ Ismertesse a permetezésnél alkalmazott cseppképzési módokat ? 

3./ Milyen technikai megoldásai vannak a gőzöléssel történő talajfertőtlenítésnek ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Vágó- és metszőeszközök a kertészeti gyakorlatban 
 

A koronaalakításhoz, ifjításhoz, termésritkításhoz, síkfal-metszéshez, tetejezéshez 

alkalmazott eszközök, gépek az alábbiak szerint csoportosíthatók: metszőollók, késes és 

kaszás eszközök, fűrésztárcsák, láncfűrészek (6.1. ábra). 

 

 

 

6.1. ábra. A leggyakoribb vágó, metsző eszközök a szőlő- és gyümölcstermesztésben 

 

6.1 Vágó- és metszőeszközök csoportosítása 

A növények, vagy azok részei vághatók megtámasztásos és megtámasztás nélküli 

vágóeszközzel.  

A vágóél és a vágott keresztmetszet egymáshoz viszonyított elmozdulása alapján 

megkülönböztethetünk tiszta vágást és csúsztatva vágást, más szóval metszést.  

Szárvágás folyamatát a 6.2. ábrán követhetjük nyomon. A 0-1 szakaszban a szár 

kompressziója történik. Az 1-2 szakaszon a kés áthalad az anyagon, végül, a teljes átvágás 

során a vágóerő nullára csökken.   

 



 

6.2. ábra. A vágóerő változása a szár átvágása során 

 

Vizsgáljuk a vágás során ható erőket. Döntött helyzetű kés Fv vágóerejével a kés élére 

merőleges N vágási ellenállás és a T súrlódási erő tart egyensúlyt. Ha λ a kés dőlésszöge, 

akkor: 

Fv= N
.
cos λ+T

. 
sinλ , 

Mivel  T= μ
.
N , 

behelyettesítés után: Fv= N(cos λ+ μ
. 
sin λ) 

 

6.3. ábra.  Döntött késélre ható erők és a vágás sebességviszonyai 

(Szendrő P. szerk.: Mezőgazdasági gépszerkezettan) 

 



A 6.3. ábra a vágás sebességviszonyait is megmutatja. Ha vk a késsebesség, akkor 

annak késélre merőleges komponense vN és a késirányú összetevő vγ.  

 

6.1.1 Megtámasztás nélküli vágás   

A megtámasztás nélküli vágás sikeres megvalósításának feltétele, hogy a vágandó 

anyagban (pl. szárban) ébredő reakcióerő egyensúlyozza a vágáshoz szükséges erőt.  

Növényi szárak (gabonafélék, fű stb.) vágásánál az alábbi reakcióerők ébrednek: 

 a szárnak a vágás helyére redukált tehetetlenségi ereje;  

 a szár hajlítási ellenállása; 

 a szár húzással szembeni ellenállása;  

 a többi szár támasztó hatása. 

Az erőegyensúlyra az alábbi differenciálegyenlet írható fel:  

Fv(δ)=Δm
.
(d

2
x/dt

2
)+Fhajl(x)+Fhúzás(x)+ Ftám(x) , 

Ahol:  Fv a szárvágás erőszükséglete (N) 

 δ a kés elmozdulásának mértéke a szárban (m) 

 Δm a szár vágás helyére redukált tömege  (kg)  

 x a szár kitérése (m) 

 t a vágás kezdete óta eltelt idő (s) 

 Fhajl a szár hajlítási ellenállása (N) 

 Fhúzás a szárra ható húzóerő (N) 

 Ftám a többi szár támasztó ereje (N) 

 

A hajlításból származó reakcióerőt az alábbi összefüggéssel számíthatjuk (6.4. ábra): 

Fhajl = 3
.
I
.
E

.
x/h

3
 

Ahol:   I  a szár inercianyomatéka (m
4
),  

E a szár rugalmassági modulusa (Pa),  

 h vágásmagasság a talajtól  (m) . 

 



 

6.4. ábra. A megtámasztás nélküli vágás differenciálegyenletében szereplő változók 

értelmezése 

(Szendrő P. szerk.: Mezőgazdasági gépszerkezettan) 

 

A szár húzásából származó reakcióerőt a 6.4 ábra jobb oldala szerint magyarázhatjuk. 

A szár megdöntése során a kés továbbra is h magasságban halad, ehhez a szárnak Δh értékkel 

hosszabbnak kellene lennie. Ez húzóerőt ébreszt. A húzó feszültség: 

σ= F/A,  amiből  

F =A
.
E

.
Δh/h  

A rekcióerő ennek a vízszintes komponense: Fn= F
.
sinα . 

A támasztóerők közül legnagyobb jelentőséggel a tehetetlenségi erő bír, amely a 

késsebességgel van összefüggésben. Elfogadható minőségű vágáshoz ezért nagy (20-30 m/s) 

késsebességre van szükség.  

A legtöbb kerti fűnyíró mellett megtámasztás nélkül vág a sarló és a kasza (6.5. ábra).  

 

6.5. Sarló és kasza, mint megtámasztás nélkül vágó eszközök 



6.1.2 Megtámasztásos vágás 

A megtámasztásos vágóeszközök ellenpengével, támasztó elemmel vagy ütköző lappal 

(üllővel) rendelkeznek. Ez az oka annak, hogy a sebességnek a vágás szempontjából nincs 

nagy jelentősége. Folyamatosan haladó vágógépnél (alternáló kaszánál) azonban – a kihagyás 

nélküli vágás eléréséhez – szükséges a késsebességet egy adott értéken tartani. 

Jellegzetes megtámasztásos vágóeszközök az ollók, metszőollók, forgó késdobos 

fűnyírók és alternáló kaszák. 

 

Tiszta és csúsztatva vágás  

Tiszta vágásról akkor beszélünk, amikor a kés kizárólag a vágó élre merőlegesen 

mozog a vágandó anyagban.  

Csúsztatva vágásnál a kés élre merőlegesen és él-irányban is elmozdul. A csúsztatva vágást 

nevezik metszésnek is. 

Tapasztalat szerint a metszés többnyire kisebb erőkifejtést igényel, és kevésbé 

roncsolja a vágott keresztmetszetet (metszlapot). Nem mond ez ellen az energia-megmaradás 

törvényének?  

Mérésekkel kimutatható, hogy a vágáshoz és a metszéshez szükséges munka (energia) 

azonos: metszésnél a kisebb erőkifejtés hosszabb úton valósul meg, ezért nincs ellentmondás 

a fentiekben (6.6. ábra). 

 

 

6.6. ábra. A metszésnél és vágásnál kifejtett munka azonossága 

 

Miért kisebb a metszés erőigénye, mint a tiszta vágásé? 

Tapasztalat szerint az élesebb késsel kisebb erőkifejtéssel lehet vágni. A csúsztatva 

vágó kés élesebb, mint a tisztán vágó, mert kisebb az élszöge. A magyarázatot a 6.7. ábra 

adja. Míg tiszta vágásnál a kés élszöge α, addig a csúszatva vágásnál  α’. Látható, hogy α’< α, 

vagyis a kés metszés során élesebb.    



 

 

6.7. ábra. A kés élszöge tiszta vágásnál és metszésnél 

 

A legtöbb vágóeszközzel csúsztatva vágunk. Vannak azonban kivételek: olyan 

esetekben, amikor a vágópenge mozgását az anyagban a súrlódás vagy tapadás erősen fékezi, 

kedvezőbb a tiszta vágás (a penge a lehető legrövidebb úton haladjon át a vágott anyagon). 

Hétköznapi példák: vaj, sajt vágása. 

Az ollók csoportosítása az élek alakja és a forgáspont helyzete szerint (6.8. ábra): 

• egyenes élűek:- szimmetrikus, excentricitás nélküli élek (1); 

   - szimmetrikus, excentrikus élek (2); 

   - aszimmetrikus, excentrikus élek (3); 

• görbe élűek: - aszimmetrikus, excentrikus, log. spirál élek (4); 

   - aszimmetrikus, excentrikus, archimedesi spirál élek; 

   - aszimmetrikus, excentrikus, körevolvens élek; 

   - aszimmetrikus, excentrikus, körív élek. 

 

 

6.8. ábra. Ollók csoportosítása az élek alakja és a forgáspont helyzete szerint 



Az ollókat működtetési módjuk szerint is csoportosíthatjuk:  

• kézi működtetésű ollók:  - marok ollók: ø 20 mm-ig; 

     - karos ollók:    ø 30 mm-ig; 

• pneumatikus működtetésű ollók; 

• hidraulikus működtetésű ollók; 

• elektromos működtetésű ollók. 

 

6.2 Vágó- és metszőeszközök típusai 

6.2.1 Metszőollók 

Kézi működtetésű ollók 

A kézi ollókat élük megtámasztása alapján (6.9. ábra): 

• mellévágók (élő anyaghoz) 

• üllősek (száraz ágak és gallyak vágásához) lehetnek. 

  

 

6.9. ábra. Mellévágó és üllős metszőolló 

 

A kézi olló erőjátékát a 6.10. ábra alapján vizsgálhatjuk. Állandó munkában átlagosan 200 N 

marokerő kifejtésére vagyunk képesek. 

Szakirodalmi adat, hogy az ágak átvágásához szükséges késerő 400 N/ágátmérő cm-re vehető.  

Az olló geometriai méreteit figyelembe véve az erőegyensúly vágás során:  



Fm
.
12= Fv

.
3  (Ncm) 

ahol  Fm=200 N  a marokerő és  

 Fv az ágra ható késerő  

Kifejezve a késerőt:    Fv = Fm
.
12/3=

.
200

.
12/3=800 N. 

            

A marokerő ezek alapján d=800/400(N/N/cm)= 2 cm átmérőjű ágat képes átvágni. 

        

6.10. ábra. A kézi olló erőjátéka 

 

A metszőolló kialakításánál cél a metszési erőszükséglet minimalizálása. 

A vágási erőt: 

 a „teher karjának” csökkentésével, és 

 az él-irányú késelmozdulás növelésével (metszés) 

tudjuk befolyásolni. 

A teher karjának csökkentése 

A kéz szorító ereje  a teher karjával (b) egyenes arányban változik (Fm
.
a= Fv

.
b).  Szerkezeti 

kialakítással (aszimmetrikus élű ollók) b alacsony értéken tartható, ezzel az Fv késerő 

növekszik (6.11. ábra). 

 

6.11. ábra. A gally és a forgáspont közötti távolság értelmezése 



Az él-irányú késelmozdulás növelése 

A metsző hatás vizsgálatához tanulmányozzuk az olló élének a vágott anyagban történő 

elmozdulását (6.12. ábra). Az olló mozgó pengéje a vágási pontban S irányban mozdul el. 

Az élre merőleges és él-irányú összetevőkre történő felbontással értelmezni tudjuk a csúsztató 

hatást (Stg).  Minél nagyobb az α nyílásszög, annál nagyobb a csúsztató összetevő az élre 

merőlegeshez képest.  

 

6.12. ábra. Az olló nyílásszögének hatása a csúszatva vágásra 

Másrészről α csak addig növelhető, míg a gally ki nem csúszik az élek közül.  

A kicsúszást az élek mentén ébredő súrlódó erő fékezi. A 6.13. ábra A vázlata a gally 

felületére ható normális késerőt és az ennek hatására ébredő él-menti súrlódó erőt mutatja.  

Ha ezeket közös támadáspontba toljuk el, és megrajzoljuk N és S eredőjét mindkét élre, R 

eredő erőket nyerjük.  

A B vektorábra olyan esetet mutat, amelynél az R erők eredője, az E erő az ollóból kifele 

mutat. Ekkor a gally kicsúszik az élek közül. 

Ha záródik az olló, az erők szöghelyzete is változik. Elérkezik az az állapot, amikor az R erők 

egy egyenesbe esnek (semlegesítik egymást), így E erő nulla lesz (C vektorábra). Ekkor a 

gally már nem csúszik tovább kifele az ollóból, megkezdődik a metszés. 

Az ehhez az állapothoz tartozó α szög legnagyobb és egyben a legkedvezőbb olyan szög, 

amikor már metszés létrejön. Forgásponttal rendelkező egyenes élű ollóknál tovább zárva az 

éleket a csúsztató hatás is tovább csökken (ld. a 6.12. ábrát).  

 

6.13. ábra. A normál és súrlódó erők változása az olló zárásával 



Íves élű ollóknál (6.14. ábra) megszerkeszthető mindkét él íve oly módon, hogy α szög a zárás 

során mindvégig állandó maradjon. 

        

 

6.14. ábra. Íves élű olló, melynél az α szög a zárás során mindvégig állandó 

 

 

 Pneumatikus működtetésű ollók 

A marokerőt itt nagynyomású levegővel működtetett munkahenger váltja ki. 

A pneumatikus ollókat működtető rendszer felépítését a 6.15. ábra mutatja.  

 

 

6.15. ábra. A pneumatikus ollókat működtető rendszer. 



1. Légszűrő és nyomásszabályozó, 

2. Kompresszor 

3. Léghűtő 

4. Légtartály 

5. Biztonsági szelep 

6. Vízleválasztó 

7. Nyomáscsökkentő és nyomásmérő 

8. Olajozó 

9. Elosztó 

10. Flexibilis vezeték 

11. Pneumatikus metszőolló 

 

A pneumatikus metszőollók felépítése (6.16. ábra): 

Az olló markolata magában foglalja a munkahengert.  A dugattyú a mozgó pengéhez 

csatlakozik. Kézi működtetésű útszelep irányítja a nagynyomású levegőt: a kart behúzva a 

levegő belép a hengertérbe és rugó ellenében elmozdítja a dugattyút jobbra. Ekkor a dugattyú 

alján lévő kilépő nyílás zárva van. A kart elengedve a nagynyomású levegő útja bezárul és 

nyílik a kilépő nyílás (ld. a 6.16. ábra szerinti állapotot).   

 

 

6.16. ábra. Pneumatikus metszőolló felépítése 

 

A mozgó él vágóereje a levegő nyomásától, a dugattyúfelülettől és a dugattyúrúd és 

mozgópenge közötti karáttételtől függ. A szokásos levegő-nyomás 0,8-1,2 MPa. Sem ennek, 

sem a dugattyú felületének növelésére (a marokméret miatt) nincs lehetőség.  

A vágóerő oly módón fokozható, ha két dugattyút működtetnek a hengerben, 

egymástól elválasztott térben (6.17. ábra). A nagy nyomású levegő az első hengertérből a 

másodikba a rúd furatán keresztül jut. Ezzel a módszerrel a vágóerő közel megduplázható.  

A 6.18. ábra bal oldala teljes pneumatikus rendszert, a jobb oldali kép metszőollót mutat.  

 



 

6.17. ábra. Két dugattyús pneumatikus metszőolló 

 

 

6.18. ábra. Pneumatikus rendszer és a metszőolló 

 

A pneumatikus metszés előnyei az alábbiak: 

 gyors vágás, 

 kis tömegű ollók, 

 egyetlen, könnyű tápvezeték szükséges 

Hátrányai: 

 fagyérzékenység: a légkifúvó nyílás már fagypont felett is befagyhat, 

 a hidraulikus ollókénál alacsonyabb vágóerő. 

   

Hidraulikus működtetésű ollók  

Működésmódjuk megegyezik a pneumatikusokéval. A kézi erőt itt nagynyomású 

folyadék energiája helyettesíti. Nagyobb, 1,2-7 MPa nyomástartományban dolgoznak, mely 

növelt vágóerőt eredményez. Működésükhöz két csővezetékre van szükség, melyet egymáson 

belül helyeznek el (6.19. ábra).  

A hidraulikus rendszer előnyei:  



 nincs befagyás veszély, 

 nagy vágóerő: vastagabb ágak vághatók 

Hátrányai:  

 lassúbb vágás, 

 nehezebb olló és vezetékek (két nagynyomású cső folyadékkal töltve).  

 

 

6.19. ábra. Hidraulikus működtetésű metszőolló és tápegység 

 

Mind a pneumatikus, mind a hidraulikus rendszer alkalmas további eszközök, mint pl. 

láncfűrész, gallyrázó stb. működtetésére. A 6.20. ábra pneumatikus rendszerre 

csatlakoztatható eszközöket mutat. 

 

 

6.20. ábra. Pneumatikus rendszerre csatlakoztatható eszközök 



Elektromos metszőollók 

Az elektromos metszőollók energiaforrása a metszőmunkás által hordozott 

akkumulátor-csomag (6.21. ábra). A tápegységet az ollóval kb. 1 m hosszú kábel köti össze). 

Egy olyan akkumulátor, mely 8-10 óráig képes áramot szolgáltatni, 2-3 kg tömegű.  

 

 

6.21. ábra. Elektromos metszőolló és akkumulátor csomagja 

 

Az elektromos ollók fejlett elektronikával rendelkeznek: a vágóerő pl. a ravasz 

meghúzásának mértékében változik (6.22. video). Akár 3,0-4,5 cm átmérőjű ágak vágásánál is 

szabályos, roncsolásmentes metszlapot hagynak hátra. 

 

6.22. video. Munkálatok elektromos metszőollóval 



Az elektromos metszőollók előnye, hogy lehetővé teszik a csoporttól független, egyéni 

munkát. Hátránya a magas ár és a nehéz akkumulátorcsomag, amit munka közben hordozni 

kell.   

Sok közismert gyártó kínál elektromos ollókat akkumulátorcsomaggal, vagy az ollóba 

épített tápegységgel. Ez utóbbiak természetesen sokkal rövidebb munkaidőt engednek meg 

utántöltés nélkül. Ezért elsősorban hobbi kertészek számára készülnek (6.23. ábra). 

 

6.23. ábra. Elektromos metszőolló markolatba épített akkumulátorral 

 

A 6.1. táblázat különböző működtetésű metszőollók fő adatait foglalja össze. 

 

6.1. táblázat. Metszőollók vágási átmérője és tömege 

Működésmód Vágható átmérő (mm) Ollótömeg (g) 

Kézi 20 200-300 

Elektromos 30-45 900 

Pneumatikus 30 700-750 

Hidraulikus 50  900 

 

6. 2.2 Késes és kaszás metszőberendezések 

Forgó késekkel és kaszákkal ellátott vágószerkezeteket elsősorban a szőlő 

zöldmunkáiban alkalmaznak. Felépítésüket és működésüket a 10. fejezetben mutatjuk be.  

6.2.3 Fűrésztárcsás metszőberendezés 

Ezeknél a gépeknél merev kereten csapágyazott tárcsák sora alkot egy metszőfelületet 

(6.24. ábra). A merev keret szöghelyzete állítható, így síkfalmetszésre és tetejezésre egyaránt 

alkalmas. 



 

6.24. ábra. Fűrésztárcsás metszőberendezés 

 

6.3 A nyesedékkezelés eljárásai 

Az évente hazánkban keletkező több százezer tonna fás maradvány gyűjtésére és 

feldolgozására az alábbi lehetőségek kínálkoznak: 

 helyben zúzás/aprítás, majd talajba forgatás;  

 helyben aprítás, az apríték elszállítása; 

 hengerbálázás, gyűjtőhelyre szállítás, majd aprítás és tüzelés; 

 a fás maradványok gyűjtése és elszállítása egy olyan tároló helyre, ahol 

természetes úton elkorhad. 

 

Égetés során mintegy 2.5 kWh/kg energia termelődik, amely jelentős, összehasonlítva 

a fűtőolaj 11,6 kWh/kg értékével.  

Az apríték (chips vagy pellet) előállításához felhasznált energia kb. 12%-a az 

elégetéséből származó energiának, a visszamaradó 88% jelenti a megújuló energia hányadot. 

Az eljárás tehát gazdaságos.  

 6.3.1 Helyben zúzás vagy aprítás, talajba forgatás  

Zúzás alatt itt azt az eljárást értjük, amelynél az apríték szabálytalan méret-összetételű. 

Első lépésként az aprítékot egy rendterelő eszköz a növényzet alól középre sepri, 

azután következik a zúzás (6.25. ábra). A két művelet egy menetben is végezhető. 

 

6.25. ábra. Rendterelő, szárzúzó, és a talajon beforgatásra váró apríték 



A szárzúzógépek függőleges és vízszintes zúzó tengellyel készülnek. 

A függőleges tengelyű gépek (6.26. ábra) lengő késekkel rendelkeznek, támasztó kés nélkül 

(I.), vagy támasztó késekkel (II.).  

 

6.26. ábra. Függőleges tengelyű lengő késes szárzúzó 

 

A vízszintes tengelyű szárzúzók különféle alakú lengőkésekkel ellátva készülnek. 

Egyes változatoknál támasztó késeket is találunk. A hátsó acél gereblye a nagyobb darabok 

visszatartására szolgál (6.27. ábra).  

 

 

6.27. ábra. Vízszintes tengelyű szárzúzó különféle zúzóelemekkel 

Helyben aprítás dobos aprítógéppel történhet. Az aprítógép késes aprítódobja ellenkéssel 

együtt vág, az aprítékhosszak a dob fordulatszámával beállíthatók (6.28. ábra). 

.  

6.28. ábra. Dobos aprítógép. 1. tömörítő-etető hengerek, 2. késes aprítódob, 3. járókerék, 4. 

felszedő ujjas henger, 5. ellenkés 



A gép által hátrahagyott aprítékot később talajba forgatják. 

 

6.3.2  Helyben aprítás, az apríték elszállítása 

Rendről felszedés, aprítás, az apríték tároló helyre szállítása ugyancsak dobos aprítógéppel 

történik, itt az apríték azonban nem a talajra kerül, hanem a késes dob azt vezető csövön 

keresztül pótkocsira dobja (6.29. ábra).  

 

6.29. ábra. Rendfelszedés, aprítás, szállítás egy menetben 

 

6.3.3 Hengerbálázás  

Az utóbbi években megjelentek az olyan megerősített kivitelű állandó présterű, görgős 

hengerbálázók (göngyölegprések), melyek alkalmasak nyesedék bálába tömörítésére.  

A bálák ezután gazdaságosan szállíthatók, majd egyben vagy aprítva eltüzelhetők (6.30. ábra). 

 

6.30. ábra. Megerősített szerkezetű hengerbálázók alkalmazása szőlő- és gyümölcsnyesedék 

felszedésére és tömörítésére 



 6.3.4 A fás maradványok aprítás nélküli kihordása 

A fás maradványok sorközi kitolására nincs lehetőség, mivel az összetorlasztott 

ágtömeg elzárná az utat a továbbhaladás elől. A gyűjtés és kihordás ezért speciális eszköz 

alkalmazását teszi szükségessé. 

Megoldást jelent a 6.31. ábrán látható gyűjtővilla alkalmazása. A traktor a talajra 

süllyesztett, nyitott villával betolat a sorba addig, míg az meg nem telik nyesedékkel. Ekkor 

leszorítja a felső villát, megemeli az egész egységet és előre kiszállítja a rakományt a sorból. 

A műveletet szükség szerint megismétli. Ez az eljárás olcsó, de mivel nem használja ki a 

nyesedékben rejlő energiát, pazarló is. 

 

6.31. ábra. Nyesedék kihordása aprítás nélkül a gyümölcsösből 

 

 

Ellenőrző kérdések 

1. Mi a különbség a tiszta és a csúsztatva vágás között?  

2. Magyarázza a tiszta és a csúsztatva vágás eltérő vágóerő-szükségletét. 

3. Mutasson példát megtámasztásos és megtámasztás nélküli vágószerkezetekre. 

4. Vázlatok segítségével magyarázza a metszőollók legnagyobb vágási szögét. Mitől 

függ ennek értéke? 

5. Vázolja a pneumatikus metszőolló szerkezetét, magyarázza működését. Ismertesse a 

jellemző üzemi nyomástartományát, nevezze meg a pneumatikus metszőberendezések 

előnyeit és hátrányait. 

6. Ismertesse a hidraulikus metszőberendezés felépítését, azok előnyeit és hátrányait. 

7. Ismertesse az elektromos metszőberendezés fő szerkezeti elemeit, fontosabb üzemi 

jellemzőit. 

8. Vázlat segítségével magyarázza a késes és fűrésztárcsás vágóberendezések működését. 

9. Ismertesse a főbb nyesedékkezelési eljárásokat. Vázolja a helyben történő nyesedék-

zúzás és aprítás gépeit. 

10. Vázoljon helyben aprításra és az apríték elszállítására alkalmas gépet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. A fagyvédelem fizikai alapjai, fagyvédelmi eljárások 

 

 A növények számára leginkább a tavaszi fagyok (a léghőmérsékletnek 0 °C alá történő 

csökkenése) veszélyesek, mert a növényeknek ilyenkor már nagy a víztartalmuk, melyeknek kicsi az 

oldattöménységé, és ezzel magasabb (0 °C-hoz közelebbi) a fagyáspontja is. A fagy kialakulása elleni 

védekezésre szolgáló módszerek, eljárások kiválasztásakor sok tényezőt kell figyelembe venni. E 

fagyvédelmi eljárások két csoportba sorolhatok, úgymint aktív és passzív védekezést lehetővé tevők. 

Azt azért szükséges megjegyezni, hogy az eddig ismert módszerek közül egyikről sem lehet azt 

állítani, hogy ez a biztos, a legjobb megoldás !  

 

 7.1. Passzív védekezés 

 

 Ekkor a hőmérséklet időbeli változását befolyásoló folyamatok alakulásába nem avatkozunk 

be, de a növényt különféle módszerekkel közvetlenül megvédjük a fagyok károsító hatásától. E –

telepítést megelőző– lehetőségek, módszerek száma csekély, és  hatásuk is meglehetősen korlátozott, 

főként nagyüzemi feltételek között érvényesíthetők. Gazdaságosságukat mindenkor a védett növény 

egyedi, ill. a területen lévő összértéke dönti el. Passzív védelmet eredményeznek: 

 

– ültetvény helyének megválasztása: fagyveszélyesebb helyek rendszerint olyan, 

alacsonyabb fekvésű területeken alakulnak ki, ahol az összegyűlt nagyobb sűrűségű, 

hidegebb levegő „légtavakat” alkot, vagy olyan nyílt fekvésű, jó hővezető tényezőjű 

talajokon, amelyek erőteljesen kisugároznak, így gyorsan elvesztik belső –hő– energiájuk 

jelentős részét, s a fölöttük lévő levegőt is erőteljesen lehűtik. Az ilyen helyeket 

fagyzugoknak szokás nevezni. Célszerű ezeket a helyeket feltérképezni, és ha elegendő 

terület áll rendelkezésre, ott ezeket a területeket nem növénytermesztési, hanem egyéb 

célokra felhasználni. Ha pedig szükség van az adott terület növénytermesztési 

hasznosítására, akkor fagytűrő fajtákat kell odatelepíteni, vagy olyan fajtákat kell 

termeszteni, amelyek vetési vagy kiültetési időpontja a fagyok utáni időszakra tolható. 

– növényfajta megválasztása: azt jelenti, hogy az adott terület fagyviszonyaihoz 

alkalmazkodó fajtát nemesítenek ki, vagy pedig a már termesztésben lévő fajták közül 

választanak ki olyat, amelynek a fagyállósága megfelelő. Ez utóbbi esetben természetesen 

azt is szem előtt kell tartani, hogy a más termőterületről telepített fajták egyéb biológiai 

tulajdonságai is megfelelőek legyenek. 

– vetési, kiültetési időpont helyes megválasztása: az adott növény számára bázishőmérséklet 

átlépésének időpontja, és az utolsó tavaszi fagy előfordulásának időpontja között van e 

növény számára a fagyveszélyes időszak. A vetési vagy kiültetési időpont 

megválasztásakor célszerű figyelembe venni, hogy a korai kiültetés miatti várhatóan 

nagyobb terméshozamok, valamint a védekezés miatt megnövekedett költségek mellett a 

termelés még gazdaságos legyen. 

– talaj kondicionálása: a talaj hővezető képességének valamint a fajlagos hőkapacításának –

mely a hőenergia tartalmat határozza meg– értékei közvetlenül a talaj víztartalmától 

függnek. Kedvező esetben a hővezetés mértéke mettől kisseb, míg a hőkapacítás értéke 

mettől nagyobb értékű. Ez csekély víztartalommal, és/vagy mettől nagyobb 

hézagtérfogattal érhető el. Ezért célszerű, ill. szükséges már ily korán a megfelelő 

talajmunkák elvégzése, mellyel a víztartalom is csökkenthető.  



– növény kondicionálása: a növény sejtnedveinek tudatos fagyáspontcsökkentése. Mivel a 

növények sejtnedv-koncentrációja ilyenkor viszonylag alacsony értékű, célszerű káliumot 

–műtrágya formájában– a talajon keresztül a növénybe juttatni, ezzel akár 3-4 °C-al 

csökkenthető a sejtnedvek fagyáspontja 

 

 7.2. Aktív védekezés 

 

 Aktív védekezésnél a talajmenti légtér fizikai folyamataiba avatkozunk be azzal a céllal, hogy 

ott a hőmérséklet csökkenését mérsékeljük. Ez lehetséges: 

 

 sugárzási viszonyok változtatásával 

 hőenergia felszabadításával, melegítéssel  

 

 Ennek megvalósítását eredményező eljárások alkalmazhatóságának eldöntése érdekében azért 

célszerű a fagy kialakulásának körülményeit megvizsgálni. Kialakulás alapján: 

 

 szállított (advektív) fagy: amikor 0 °C alatti hőmérsékletű, –hideg– sarki légtömeg (fagyos 

szél révén szállítódik) hatol be, az adott körzetbe. A levegő sűrűsége a hőmérséklettel 

fordítottan arányos, ezért a hidegebb légtömeg a meleg légréteg alá kerül ilyenkor. E lehűlés 

ellen sokkal nehezebb, ill. drágább védekezni, mint a –ki– sugárzásos fagyok ellen 

  sugárzásos (radiációs) fagy: esetén a hideg levegő a helyszínen hűl fagypont alá. Az északról 

érkező nagy páratartalmú légtömegek betörését követően alakul ki, mert a felhőből kihulló 

csapadék miatt kiderül az égbolt és a zavartalan kisugárzás következtében a levegő a hajnali 

órákban fagypont alá hűl. Fokozottabb e fagy veszélye, ha a beáramló hideg levegő száraz. Az 

esti szélcsendben ugyanis rendkívül erőteljes a talaj felszínének a kisugárzása. Ezért a talajjal 

érintkező levegőréteg lehűl (talajmenti fagy), míg a magasabban elhelyezkedő rétegek 

hőmérséklete akár 5-6 °C-kal is meghaladhatja a talajközeli levegőréteg hőmérsékletét. 

 

 Az utóbbi (7.1. ábra „C” eset), valamint a szállított fagy esetében (7.1. ábra „B” eset) a 

megszokotthoz képest épp ellentétes a függőleges menti hőmérsékleti mező alakulása. Normál, 

megszokott esetben (7.1. árra „A” eset) függőleges mentén emelkedve (150 méterenként átlagosan 

közel 1 °C-al) csökken a levegő hőmérséklete. Az ezzel ellentétes (inverz) légrétegzettségi állapotot, 

amelyben a talajközeli réteg hidegebb, mint a felette lévő nevezik inverziónak.  

 

7.1. ábra A talaj felett a hőmérséklet alakulása 
 

 Az egyes fagyvédelmi eljárások gazdaságosságának eldöntéséhez szükséges konkrét (pl. 

energiahordozó, –víz– térfogatáram stb.) igény értékek meghatározásához szükséges a sugárzásos fagy 

kapcsán kialakuló mérlegegyenlet felírása. Tekintettel ara hogy minden 0 K-től eltérő (T) 

hőmérsékletű test –megfelelő )(E
T
  eloszlás szerint– elektromágneses hullámokat bocsát ki, így 

energiát ad le melynek nagysága Stefan-Boltzmann törvénye révén: 
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ahol: 
r

c  sugárzási tényező, melynek értéke a (c) fénysebesség, a  
B

k  Boltzmann 

 valamint a (h) Planck állandók révén számszerűsíthető: 5,668710
-8

 Wm
-2
K

-4
 

 
0

c az –abszolút– feketetest sugárzási tényezője: 5,6687 Wm
-2
K

-4
 

  

határozható meg. Mivel a testre a környezet felől érkezik sugárzásos és vezetéses energia áram, így az 

energia mérlegegyenlet: 
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ahol:   a test (esetünkben a növény) feketeségi tényezőjének (0-1 közé eső) értéke 

  kölcsönös besugárzási tényező, értéke esetünkben jó közelítéssel 0,5 

 
.éga

T ami felé a sugárzás történik, ill. a növényhez képest hidegebb  

  (alacsonyabb hőmérsékletű) felület (esetünkben az ég alja) hőmérséklete.  

  Ennek értékéül, hogy a mérési adatokkal egyező legyen a számítás  

  eredménye -40 °C-ot ill. 233 K célszerű figyelembe venni 

 
.tal

t a 
.tal

 mélységben a 
.tal

 hővezetési tényezőjű talaj hőmérséklete. Itt   

 célszerű azon 
.tal

 értékkel számolni, ahol a talaj hőmérséklete egyező az   adott 

hely éves középhőmérsékletének értékével  

 q az adott tnöv. hőmérséklet (esetünkben min. 0 °C ) fenntartásához szükséges  

 fajlagos hőáram értéke watban –növény– négyzetméternyi felületenként, 

  ennek  hiányában a növény átlaghőmérséklete folyamatosan csökken  

 

 A fenti összefüggésbe a gyakorlatban aktuális értékeket behelyettesítve kiderül, hogy a 

talajból vezetetéssel a növény felé kialakuló hőáram csupán néhány %-a csak a növény és környezete 



között kialakuló sugárzásos hőáramainak különbségéből adódó veszteségének. Emiatt csökken 

folyamatosan, sugárzás szempontjából ideális (felhőtlen, tiszta levegőjű) égboltnál a növény 

átlaghőmérséklete.  

 

 7.2.1. Sugárzási viszonyok változtatása 

 

 Ekkor a vagy mérlegegyenletben szereplő kölcsönös besugárzási () tényezőnek, és/vagy ami 

felé, ill. amilyen hőmérsékletű (Téga.) felület felé történik a –ki– sugárzás értékének a kedvező 

változtatása a cél, ill. a feladat. Ez lehetséges: 

 

takarással, amely lehet talaj és/vagy növényeket érintő, ezzel a nappal eltárolt hőenergia leadása 

fékezhető. Talajtakarást (mulcsozást) végzünk, ha a talaj felszínét valamilyen anyaggal (arra 

„paplant” képezve) fedjük. Erre a célra használható természetes anyag, amely lehet lebomló: fa 

maradvány (forgács, kéreg, fűrészpor), növényi maradvány (szalma, széna, kukoricaszár, -csutka, nád, 

tűlevél, fű, lomb) egyéb (papír, komposzt, trágya, tőzeg, törköly), vagy nem lebomló: homok, kavics, 

kőtörmelék, téglatörmelék. Téli mulcsozáskor 7-8 cm-es réteg ajánlott, ezzel pl. tulipánfa, 

pünkösdirózsa gyökérzete biztonságosan védhető. Másik lehetőség a hasura („takaró”) alkalmazása, de 

ez nem csak a talaj, hanem a vetemény védelmére is alkalmas. Ez zsúpból (rozsszalmából), 

gyékényből, nádból, kóróból, kákából, sásból font göngyöleg, amelyet a kertészetekben melegágyak, 

üvegházak betakarására használnak hőszigetelés növelése, esetleg árnyékolás céljából. Növénytakarást 

lehet egyedi (pl. zacskózással 7.2. ábra), vagy sortakarással (7.3. ábra) megvalósítani. Anyagául ritkán 

papírt, jórészt polietilén (PE) –ún. fátyol– fóliát, hálót használnak. Ezeknek az eljárásoknak 

kétségtelen előnyük, hogy nem igényelnek sok munkát, s különösen a zöldségfélék korai beéréséből 

származó többletbevétel miatt alkalmazásuk általában gazdaságos, de alkalmazhatók a 

dísznövénytermesztésben is. Hátrányuk, hogy a gyümölcsfák, és a magasabb növekedési habitusú 

növények szakszerű takarása nehezen kivitelezhető. A takarásnál, zacskózásnál ügyelni kell arra, hogy 

a fedőanyag ne érintse a növényt, mert akkor hővezetés útján következik be kárt okozó erőteljes 

lehűlés. 

 

 

7.2. ábra Egyedi takarás zacskózással  

 

 

7.3. ábra Sortakarás 

 



füstöléssel, a levegőbe juttatott (pl. nem tökéletes égéskor képződő) szilárd aeroszol szennyezők 

számát növeljük tudatosan. E szennyezés révén a direkt –ki– sugárzás egy része szórt sugárzássá 

alakul, ezzel csökken az adott térrész, közvetve a növény hőmérséklet csökkenésének mértéke. 

Füstölésre általában nedves szalmát, vagy más szerves anyagot használhatunk, a környezetszennyező 

anyagok (gázolajos vizes nyesedék, gumiabroncs) égetését azonban kerüljük. A füstölő kupacot úgy 

készítik el, hogy egy karó köré éghető anyagot (szalmát, venyigét) raknak, majd rá a füstöt szolgáltató 

nedves levelet, trágyát, vizes szalmát helyezik. Végezetül az egészet földréteggel betakarják. 

Begyújtás előtt, amikor a léghőmérséklet 1-2 °C, kihúzzák a póznát, és az alsó réteget begyújtják. Egy 

füstölő kupaccal 40-50 m
2
-es terület védhető meg a fagytól. A köd, ill. füst gyertya szintén aeroszolt 

képez, de részben a költsége, részben a viszonylag csekély, néhány évnyi szavatossága behatárolja a 

felhasználás mértékét. A fent taglalt megoldásoknál képződő fűst (7.4. ábra) jelentős mértékben 

széndioxidot is tartalmaz, mely üvegházhatású gáz, ezért is csökken a sugárzásos veszteség. A füstölés 

csak szélcsendes időben jár eredménnyel és akkor, ha már 0 °C-on megkezdődik a képzése, valamint 

ha a füst vagy a köd az egész védendő területet vastagon beborítja.   

   

 

7.4. ábra füstölés gyümölcsösben 

 

mesterséges köddel, amikor csak folyékony halmazállapotú, –víz– aeroszolt hozunk létre. A víz a 

fagyvédelemkor aktuális hőmérsékleti sugárzást meghatározó (8-12 m értékű) elektromágneses 

hullámokat jobban (abszorbeálja) elnyeli, mint a szilárd aeroszol. Ezért erőteljesebben melegszik, és 

ennek következtében, ha nem telített a levegő vízgőztartalma, hamar elpárol, ami tűnő hatást 

eredményez. Csak ha folyamatos a (hideg, vagy meleg) ködképzés, lehet biztonságos az alkalmazása. 

Ezért gyakoribb a füstölésnél leírt megoldások használata, amikor szilárdon kívül folyékony 

halmazállapotú aeroszol képződik, aminek a hatása hosszabb ideig észlelhető.  

 

 7.2.2. Melegítés 

 

 A fagykárt eredményező hideg légtömeg felmelegítéséhez szükséges energia forrása lehet: 

más közeg belsőenergia tartalmának csökkentése, amely e közegnek a 

 

 hőmérséklet csökkenését (légkeverés), vagy 

 fázis (halmazállapot) változását (öntözéses fagyvédelem)  

 

eredményezi. Másik lehetőség: 

 

 kémiai energia (pl. fűtőolaj, parafingyertya égetésével) 

 villamos energia (változó elektromos tér létrehozásával) 



 

hőenergiává történő alakításával történhet.  

 

 7.2.2.1. Légkeverés 

 

 A 7.1. ábra szemlélteti a magassági hőmérséklet gradiens hazánkban lehetséges eseteit. Ezek 

közül az inverz hőmérsékleti eloszlásnál („B” és „C” esetben) a talajfelszín közeli léghőmérsékletűnél 

melegebb levegő helyezkedik el egy bizonyos magasságban. Ezért a talajmenti hideg és a magasban 

elhelyezkedő meleg levegő keveréke biztonságos védelmet nyújt az erőteljes talajmenti lehűlés ellen. 

E légtömegnek a talajmentihez való keverése kétféle képen valósítható meg vagy –stabil– 

szélgépekkel, vagy –mobil– helikopterekkel. A szélkerék tengelye alapján: 

 

függőleges tengelyű:  

- helikopter (7.5. ábra), addig lebeg egyhelyben, míg a talajközeli léghőmérséklet a 

fagypont fölé emelkedik. Az adott terület fölé rendszeresen (maximum 10 percenként) 

vissza kell térnie. Hazánkban ritkán használják. 

- földön elhelyezett (7.6. ábra) 

 

                    

    7.5. ábra helikopteres légkeverés 7.6. ábra Függőleges tengelyű szélgép 

 

 

vízszintes tengelyű: mely lehet 

- rotációs (körbeforgó) 

- állandó szögsebességű 

- változó szögsebességű, a szélirány alapján 

- oszcilláló (90 - 180°-os szektorba forgó) 

  előny: rövidebb ciklusidő a szél irányába fújhat 

  hátrány: változó/megforduló széliránynál hatása megszűnhet 

 

 

A szélgépek 10-12 méteres magasságban forgó, 2-2,5 méter hosszú, (2 vagy 3 ágú) ívelt 

lapátjai percenként 400–600 közötti fordulatszámmal a felső melegebb légrétegeket összekeverik az 

alsóbb hidegebb levegővel. Leggyakoribb az egyszerű kialakítású egyenletes sebességű körbeforgós 

légcsavar (7.7. ábra). 

  



7.7. ábra Vízszintes tengelyű szélgép 

 

Szokásos a váltakozó sebességű légcsavar is, amely az uralkodó széliránnyal szemben 

gyorsabban forog. A forgatáshoz villamos- vagy belsőégésű motor szükséges, de működtethető a 

traktor TLT-ről is. A vastag falú, nagyátmérőjű csőből készül oszlop, felső peremén lévő 

kúpfogaskerék-áttétel (7.8. ábra), révén a vízszintes tengelyű légcsavar 4-5 percenként végez egy 

körfordulatot az oszlop tengelye körül is, így képes az oszlop körüli levegőréteget körben is 

megmozgatni.  Mínusz 5-7 °C-ig hatékony, termo-ventillátorokkal kiegészítve további 4-5 fokkal 

melegíti fel a terület levegőjét. Az ilyen kialakítású szélgéppel akár 5-5,5 ha gyümölcsös védhető meg 

a fagytól, ám bekerülési költsége jelenleg meghaladja a 10 millió forintot, viszont olyan helyeken, 

ahol a szélsebesség az év jelentős részében az 5-7 m/s értéket eléri, szélmotorként is használható. 

Használatakor viszont figyelembe kell venni, hogy a védekezést (légkeverést) lényegesen korábban el 

kell kezdeni, mint ahogyan a fagy bekövetkezik. Annál hatásosabb, minél nagyobb a hőmérsékleti 

inverzió, ha viszont nincs inverzió, használata igen káros lehet ! 

 

7.8. ábra Rotációs szélgép 

 

 7.2.2.2. Öntözéses fagyvédelem 

 

 Az eljárás alapja, hogy 1 liter (1 dm
3
) víz megfagyásakor majd 700 Wh hőenergia szabadul 

fel, és amíg van, pl. a növényi felületen víz fázisban H2O e felület hőmérséklete nem csökken 0 °C alá. 

A sejtnedvek pedig valamilyen oldatok, melyek fagyáspontja mindig alacsonyabb (minimum mínusz 

1-2 °C), mint a tiszta vízé.  

 

 A korszerű ültetvényeket ma már öntözőberendezéssel együtt tervezik, és általában olyan 

rendszert építenek, amely a vízpótló és klímaszabályozó öntözés mellett fagyvédelmi célokra is 

alkalmas. 

 

 A fagy elleni védekezés egyik közvetett lehetősége az ún. virágzáskésleltető öntözés, 

amelynek során esőztető öntözéssel hűtjük az ültetvényt, hogy a virágrügyek később kapják meg a 

fakadásukhoz szükséges hőösszeget. Ennek módja, hogy a tél végén, amikor a nappali léghőmérséklet 

már 7-9 °C, 10-20 perces időközönként 2-3 percig üzemeltetjük a szórófejeket alacsony, óránként 2-3 

mm intenzitással, 2-3 héten át. A kísérletek eredményei szerint ezzel akár 1-2 héttel is késleltethető az 

őszibarack, az alma virágzása. Mivel ezért az öntözést már akár februárban el kell kezdeni, és ekkor 

még számíthatunk erősebb éjszakai fagyokra is, a berendezést is védeni kell az esetleges szétfagyástól. 

Az is előfordulhat, hogy olyan sok vizet kell kiöntöznünk, hogy a talajmunkák idejére járhatatlan lesz 

a terület. A másik közvetett módszer a fagyveszély előtti öntözés, amely során a talaj felszínét 

öntözzük. Mivel a nedves talaj hőtároló és hővezető képessége nagyobb, mint a száraz talajé, a talaj 



felszínéről kisugárzódó hő a növény hőveszteségének egy részét pótolja. Csak 1-1,5 méteres 

magasságban hatékony, így csak bogyós ültetvényekben alkalmazható. 

 

 A közvetlen fagyvédelmi öntözéskor a várható fagyos napokon a fagy beállta előtt meg kell 

kezdeni finom porlasztású esőztető berendezéssel az öntözést (7.9. ábra). A szükséges vízmennyiség 

attól függ, hogy (a mérlegegyenletből meghatározhatóan) mennyi víznek kell –jórészt– megfagynia a 

növény felületén. A megfagyó vízből (miközben látens hőjét leadja), képződő jégre folyamatosan víz 

kerül, az így keletkező víz-jég keverék (kása) hőmérséklete nem csökken 0 °C alá. Az így képződő 

jégkása, a növényt kérgező jégrétegről (7.10. ábra) folyamatosan lecsúszik, leesik. A kísérleti 

tapasztalatok szerint pl. zöldségkultúrában mínusz 6 °C-os fagy kártételének az elhárításához óránként 

legalább 1,5-3 mm-nyi, (hektáronként 15-30 m
3
) –esőztető– vízintenzitás szükséges. A fagyvédő 

öntözést mindaddig megszakítás nélkül kell végezni, ameddig a külső léghőmérséklet annyira 

felmelegszik, hogy a jégréteg leolvad a növényekről (napfelkelte után néhány órával).  Ennek 

figyelmen kívül hagyása, vagy a szükséges kisebb intenzitású öntözésnél előfordulhat, hogy oly sok 

jég rakódik a fákra, hogy a jég súlyereje hatására lehasadnak, törnek gallyak, ágak. Megfelelően 

tervezett öntözőberendezés segítségével akár mínusz 12 °C-ot eredményező kisugárzási fagy, károsító 

hatása is semlegesíthető. Elvéből következően szállított fagynál is hatékony e védelem ! Ezért ez a 

legáltalánosabban alkalmazott fagyvédelmi eljárás hazánkban is. 

 

 

7.9. ábra Hajnali fagyvédelmi öntözés 

 

7.10. ábra Jégkérgeződés fagyvédelmi öntözéskor 

 

  Közvetlen védekezést tesz lehetővé az elárasztás is, amikor az egész kultúrát elárasztják 

vízzel. Ekkor a víz magas fajlagos hőkapacítása miatt vagy meg sem fagy, vagy ha kezd is megfagyni 

a víz a felszínen, de az alatt nem hűl hőmérséklete 0 °C alá. Ez az eljárás természetesen csak egészen 

különleges esetekben alkalmazható, midőn a növény elviseli az árasztást, továbbá a víz odavezetése 

kellő mennyiségben lehetséges és gazdaságos, elvezetése pedig szintén biztosítva van. Külföldön 

alacsony bogyós gyümölcsöket (leginkább: áfonyát) védenek így. 

 

 7.2.2.3. Hőlégfúvó 

 

 A 7.11. ábra szerinti (vontatható) hengeres kazán elülső részén hidromotorral hajtott nagy 

légáramú axiálventilátor szállítja és keveri a hőenergia felszabadulását eredményező égéshez 

szükséges levegőt. 

 



7.11. ábra Vontatható hőlégfúvó 

 

E kazánnak a 7.12. ábra szerinti belsejében elhelyezett (1) égőfejhez alulról (7) kerül az égéshez 

szükséges légáram. A beszívott és felmelegített levegő a (3) terelő lemez és a ventilátor szívó hatása 

következtében a belső és külső (4) hengerfelület közötti körgyűrű-keresztmetszeten áramlik tovább a 

ventilátor felé, de közben keveredik a kívülről beszívott hideg levegővel olyan arányban, hogy a 

kilépő levegő hőmérséklete a 40 °C-t ne haladja meg. Az ennél melegebb levegő a kisebb sűrűsége 

miatt már inkább felfelé áramlana, így fagyvédelmi hatása csökkenne.  

 

7.12. ábra A hőlégfúvó kialakítása 

 

 E kialakítást vontatva az a tapasztalat, hogy általában nem megfelelő a hideg és a kifújt 

(maximum 40 °C-os) levegő keveredése, és az 5-8 m/s kezdősebességgel haladó légsugár csupán 15-

20 m távolságig hatásos. A hatásosság növelése érdekében olyan terelő kialakítás készült melynek 

révén a haladási irányra merőlegesen fúj egy irányba (1 db.) vagy mindkét irányba a (2 db.) ventilátor. 

Az utóbbi kialakítással közel 15 ha gyümölcsös volt bejárható, és -3 °C-os fagyban védelemben 

részesíthető.  

 

 A nagyobb ültetvényfelületek hatékony védelme érdekében a hőlégfúvó nyomócsonkjára 

maximum 65 m hosszú 1000 mm átmérőjű fóliatömlőt húznak, majd ezt a fővezetéket a sortávolsággal 

egyező távolságra megcsapolják 400 mm átmérőjű, (oldalanként 50-nél nem több) 30 mm-es lyukakat 

tartalmazó (maximum 125 m hosszú) mellékvezetékekkel. Ezzel a 7.13. ábra szerinti kialakítással 

nagy felületeket lehet viszonylag kis költséggel behálózni, ill. viszonylagos egyenletességgel a meleg 

légáramot szétosztani. Végezetül az energiahordozó, az (1) égőfej fűtőolaj igénye hektáronként akár 

100 liter lehet óránként!  

 

7.13. ábra A meleg légáram tömlős szétosztása 

 

 7.2.2.4. Fagyvédelmi olajkályha 

 

 Gyümölcsösökben a felszín közeli légrétegekben kialakuló fagyoknak elhárítására hatékony 

eszköz. Az olajkályhák (7.14. ábra) alsó kb. 20 literes beöntő és légzőnyílással ellátott tartályához 

enyhén kúpos perforált, majd hengeres körtőben végződő felső felülete akár 600 °C-ra felmelegszik, 

melynek az erőteljes –hő– sugárzása a levegőt jó hatásfokkal melegíti fel. A felső hengeres részből a 

füstgázok egy részének az (7.14. ábra szerinti) égéstérbe való visszavezetésével a fűtőolaj gőzeinek 

előmelegítésével a gyengébb minőségű fűtőolaj alkalmazása is lehetővé válik, és a gőzök hígításával 

pedig csökkenthető a koromképződés. A kályhákat a sugárzásos hőáramuk miatt a növényektől (szőlő, 

gyümölcsfa) legalább fél méter távolságra kell elhelyezni. A védekezés abban az esetben hatásos, ha a 



kályhasűrűség –háromszög kötésben– minimum 200, de lehet akár 500 db. is hektáronként. E kályhák 

sugárzáson hőárama hatására felmelegedő levegőhöz hozzákeveredik a kályhákból távozó meleg 

légnemű égésterméket tartalmazó légáram is. E meleg, és e miatt kisebb sűrűségű levegő a 

gyümölcsös egész területén felfelé kezd áramlani. E légárammal távozó levegőt a szegélyeken 

beáramló hideg levegő pótolja (a széltől függetlenül is). Ennek hűtőhatását kompenzálandó minden 

oldalon a szélső sorokban a kályhák sűrűsége (a köztük lévő távolságot felére csökkentve) kétszerese, 

mint a táblán belül. Ezért itt akár minden fára juthat 1 olajkályha. A levegő felfelé való áramlása 

kisebb, ha -mettől nagyobb- inverzió van. Ez esetben a felfelé áramló levegő hamar annyira lehűl, 

hogy hőmérséklete alacsonyabb lesz, mint a „plafon” feletti melegebb levegőé, ezért csak a 

fagyveszélyes alsó légréteget melegíti. 

 

7.14. Fagyvédelmi olajkályha 

 

 E módszerrel akár 4 °C-os léghőmérséklet csökkenés ellensúlyozható. Az olajkályhák 

fogyasztása 1,2-3,5 liter óránként, ezzel fűtőteljesítményük 11-32 kW. Hazánkban e módszer nem 

terjedt el, és a jelenlegi (beruházási és üzemeltetési + a számszerűsített fűtőolaj igény) árak sem 

kedveznek hazai alkalmazásuknak. Amerikában viszont gyakran használják (7.15. ábra). A melegítés 

egyszerűbb, modernebb változata a paraffingyertyák égetése, ami nem olcsó, de mínusz 6-7 °C esetén 

is hatékony. Fánként 1 gyertyával kell számolni, aminek az ára közel 1500 forint, ám két évig is 

használható. 

 

7.15. ábra Fagyvédelmi olajkályha gyümölcsösben 

 

 7.2.2.5. Kapacitív fagyvédelem 

 

 Az ültetvény fölé a 7.16. ábra szerint a talaj felé elektromosan szigetelt („A” felületű) 

fémhálót helyeznek el. A talajhoz (az egyik fegyverzet) képest közel párhuzamosan („d” közepes 

távolságra) elhelyezkedő fémháló (a másik fegyverzet) kondenzátort képez feszültségforrásra 

kapcsoláskor.  

 

7.16. ábra A kapacitív fagyvédelem kialakítása 

 

 A feszültség hatására feltöltődő kondenzátor egyik fegyverzetében a másikhoz képest több, ill. 

kevesebb töltéshordozó halmozódik fel. Ennek nagyságát számszerűsíti a kondenzátor kapacitása. 
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 Az összefüggés alapján látható ennek értéke a geometriai paramétereken kívül a fegyverzet 

közötti közeg (az elektromos tér szempontjából dielektrikum) relatív dielektromos állandójától függ, 

mivel 
0

  [a vákuum dielektromos állandója] értéke: 1/(4910
9
). Feltöltött kondenzátor fegyverzetei 

között kialakuló elektromos térben a víz molekulák, tekintettel dipólus szerkezetükre (7.17. ábra) a 

7.18. ábra szerint helyezkednek el.  

 

7.17. ábra A víz szerkezete. 

 

 7.18. ábra A vízmolekulák elhelyezkedése a változó polaritású mezőben 

 

 A 7.16. ábra szerinti G generátor (nagyfeszültségű áramforrás) hatására kialakuló változó 

elektromos térben hol a 7.18. ábra bal, hol ezen ábra jobb oldalán látható módon helyezkednek el a 

vízmolekulák. Az átrendeződések során azonban a molekulák közötti súrlódás (a folyadék, sejtnedv 

viszkozitása) miatt a teljes térfogatban egyenletes eloszlású, és folyamatos hőfejlődéssel jár. Az így 

felszabaduló hőenergia értéke vagy a fegyverezetek közötti, effektív feszültség értékének, és/vagy a 

polaritás váltás frekvenciájának változtatásával növelhető, ill. csökkenthető. Ez alapján a kívánt 

hőáram értékének beállítása könnyen automatizálható. A gyakorlatban a növény reprezentatív pontján 

elhelyezett hőmérséklet érzékelővel a generátor gerjesztőáram nagyságát szabályozzák, aminek 

hatására a fegyverzetek közötti effektív feszültség értéke változik. A kísérletek szerint -7 °C külső 

hőmérsékletnél 3 °C-ra beállított növényhőmérsékletnél m
2
 növényfelületről távozó hőáram kb. 

100 W. Ennek semlegesítéséhez 11 kV-os effektív feszültségnél a generátor 1 kW teljesítménye 

szükséges. Sajnos az ilyen berendezés beruházása és működtetése költséges. Ezért csak valamilyen 

szempontból értékes (pl. fajtagyűjtemény, nemesítési, kutatási célú) növényállománynál lehet indokolt 

a használata. Igaz a megfelelő kialakítású, színű –elektromos áramot vezető– háló jég-, és madárkárok 

ellen is védelmet nyújt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8. A szabadföldön termesztett zöldségfélék betakarításának gépei 

 

A kézi zöldség-betakarítás a termesztés költségeinek akár 2/3 részét is kiteheti, ezért annak 

gépesítése jelentős szerepet játszik a tevékenység gazdaságosságában. 

A betakarítás folyamatát elemezve három művelet különíthető el: a szedés, ideértve a termény 

leszakítását, letörését vagy talajból kihúzását, a szedett termény gyűjtése (például vödörbe, 

rekeszbe rakása), valamint a szállítás (a vödör, rekesz stb. sorból gyűjtőhelyre juttatása). 

Aszerint, hogy e három művelet milyen mértékben gépesített, beszélhetünk segédeszközös, 

segédgépes és teljesen gépesített betakarításról. 

Kézzel általában a friss fogyasztásra szánt terményt szedik, mert a géppel szedett zöldség 

minősége gyengébb. A géppel betakarított terményt a hűtő- és konzervipar dolgozza fel. 

 

8.1. A segédeszközös betakarítás 

A segédeszközös betakarítás során mindhárom műveletet kézzel végzik, jellemzője a gyűjtő 

eszközök használata. 

Az anyagmozgatásra is kiterjedő tipizálás következtében a gyűjtőeszközök is szabványos 

méretekben készülnek. A legkisebb egység sokszorozásával egységrakatok képezhetők. A 

rakatok szabványos raklapon gyűjthetők, melyek mérete szabvány szerint hagyományosan 

80*120 cm. A friss fogyasztásra szánt terméket célszerű olyan gyűjtőeszközbe szedni, 

melyben közvetlenül piacra is juttatható. Az eltérő méretű zöldségek eltérő magasságú 

rekeszekbe gyűjthetők. Az eszközök egyszer használatosak vagy újrahasznosíthatók. Utóbbi 

esetben ma már szinte kizárólag műanyagból készülnek. Ilyen ládák láthatók a 8.1.  ábrán. 

 

 

8.1. ábra. Műanyag tartályládák 

8.2. Segédgépes betakarítás 

A segédgépes betakarítást a kézi szedés, a gépi gyűjtés és szállítás (kihordás) jellemzi. Gépei 

az ún. szedést könnyítő berendezések, melyek a munkások szedési kapacitását 20-50%-kal 

növelik. 



 

8.2. ábra. Segédgép munkában. A munkások közvetlenül kartondobozokba szednek 

 

Vontatott vagy magajáró szerkezetek (8.2. ábra). A gyűjtés a berendezés konzolján elhelyezett 

gyűjtőeszközökbe (pl. rekeszekbe), szállítóelemekbe (pl. serleges felhordó serlegébe) vagy 

szállító szalagra történhet. A berendezés része az üres és/vagy teli gyűjtőeszközök tárolására 

szolgáló rakfelület vagy ömlesztve szedett anyag fogadására kialakított tartály. A friss 

termény minőségének megőrzése érdekében a munkát úgy célszerű szervezni, hogy a 

megtöltött gyűjtőeszközök azonnal piacra juttathatók legyenek. Ehhez a rakfelületen szükség 

szerint tisztítást, osztályozást és csomagolást is végeznek. Egyes berendezések hűtő-szállító 

járművé alakíthatók át. 

Néhány példát mutat segédgépre a 8.3. ábra. 

                               

8.3. ábra. Szedést könnyítő berendezés-kialakítások 

a. Traktorra épített láda, rekesz vagy dobozszállító rakfelületek 

b. Vontatott láda, rekesz vagy dobozszállító rakfelületek c. Traktorra épített 

konténerszállító rakfelületek d. Forgó rakterű pótkocsi gyűjtésre és szállításra e. Vontatott 

gyűjtő-szállító szalagok f. Traktorra épített gyűjtő-szállító szalagok 



A szedést végző munkások a több növénysort áthidaló konzol mögött haladnak, de kísérletek 

történtek az ülve vagy fekvő helyzetű munkavégzésre is. 

Tapasztalat szerint az ülő helyzet kevésbé kényelmes, mint a folyamatosan járva végzett 

munka. Uborka betakarítására a Hohenheimi Egyetemen fejlesztettek ki olyan segédgépet, 

melyen a szedőmunkások hason fekvő helyzetben dolgoznak (8.4. ábra).  

 

 

8.4. ábra. Segédgépes uborkabetakarításra kifejlesztett vontatott eszköz 

8.3. A teljesen gépesített zöldség-betakarítás  

A zöldségfajok sokféleségéből adódóan szinte fajonként más és más betakarítógépre van 

szükség. 

A legtöbb zöldségnövény teljesen gépesített betakarítása a 70-es évek végére megoldódott. A 

kialakult eljárások taroló rendszerűek, vagyis a növényzet elpusztításával járnak. Általában 

elmondható, hogy a géppel betakarított termény a kézzel szedetthez viszonyítva 

 gyengébb minőségű, mert sérült egyedeket is tartalmaz és mert inhomogén, 

 kisebb mennyiségű a betakarítási veszteségek, valamint a taroló betakarítás okozta 

terméskiesés miatt. 

Évtizedek óta folynak kutatások a szelektív szedés gépi megvalósítására. Mára világosan 

látszik, hogy erre csak a korszerű számítástechnika és elektronika alkalmazásával van mód. 

Legnagyobb nehézséget a szedendő egyedek azonosítása és szedési érettségének 

megállapítása jelenti. Az egyik lehetséges megoldás szedő robotok alkalmazása lehet. 

 

8.3.1. A paradicsom gépi betakarítása 

A bogyók sérülékenysége miatt a friss fogyasztásra szánt paradicsom betakarítása 

napjainkban is kézzel történik.  

A konzerv- és hűtőipar számára termesztett paradicsom gépi betakarítása az 1950-es évtized 

végére oldódott meg. Az Egyesült Államokbeli California Egyetem munkatársai a 

burgonyabetakarító gép működési elvéből kiindulva hozták létre az első gépet, az U.C 

Blackwelder-t. A legtöbb azóta fejlesztett és gyártott géptípus azzal azonos elven működik, 

vagyis a vontatott vagy magajáró paradicsomkombájn folyamatosan 

 elvágja a bokrok szárait a talajfelszín alatt, 



 felhordó rostaszalag segítségével a kivágott bokrokat és a földre pergett bogyókat a 

talajréteggel együtt a gépen kialakított rázószerkezet felé továbbítja, miközben a 

földtömeg visszahullik a tarlóra, 

 a rázószerkezet a bogyókat leválasztja a bokrokról, majd ez utóbbiakat a tarlóra 

szórja, 

 tisztító szerkezetek segítségével a bogyótömeget megszabadítja a könnyű 

szennyezőktől, 

 megtörténik a szín szerinti válogatás vagy selejtezés, 

 a bogyókat szállító járműre továbbítja. 

  

A gépi betakarításra termesztett állomány sajátosságai 

Az első betakarítógép fejlesztésével egyidejűleg megindult a fajtaszelekció is. A gép 

működésmódjából adódóan az új fajták bogyóinak a korábbiaknál lényegesen 

szilárdabbaknak kellett lenniük. A taroló betakarítási mód felvetette az egyszerre érés 

szükségességét. Fontos szempont a bokrok determinált növekedése és dús lombozata. Előbbi 

azért, hogy a hosszú szárak ne okozzanak zavart a forgó elemek üzemében, utóbbi, hogy 

csillapítsa a bogyók ütközését a gépszerkezetekkel. 

A gépi betakarítású állományt sík vagy ágyásos művelésmódban termesztik. Hazánkban 

mindkét esetben 1.6 méteres keréknyomtáv a szokásos, a palántázott vagy helyrevetett 

növénysorok a keréknyomtáv középvonalára szimmetrikusan, egymástól 35 cm-re 

helyezkednek el. Ezzel elérhető, hogy a terebélyes, elfekvő bokrok sem nyúlnak be a művelő 

út sávjába. A szokásos tőtávolság 20-35 cm (8.5. ábra). 

A betakarítás munkaminősége és veszteségei szempontjából nagy jelentőséggel bír az 

ágyásfelszín egyenletessége, porhanyóssága, gyommentessége. Kedvező ágyásfelszín esetén 

kevés az elhagyásból származó veszteség, a rögfelhordás, kis mértékű a szennyezettség. E 

tényezők növelik a gép bogyó-tömegáramát (az időegység alatt áthaladó bogyótömeget). A 

vágószerkezet sekélyebben járatható a talajban, ami az energiafelhasználás csökkenésének 

irányába hat. 

 

 

 

8.5. ábra. Sortávolság sík és ágyásos művelésmód esetén 

A paradicsom-betakarítógépek főbb szerkezeti részei 

Az ismert gépek többsége a bokrok kivágását, leválasztó szerkezethez juttatását, rázását, a 

bogyók közül a szennyezők eltávolítását, a zöld és sárga bogyók selejtezését, a piros bogyók 

szállító járműbe juttatását végzik, kisebb-nagyobb mértékben eltérő műszaki megoldások 



révén. Az alábbiakban a funkciók egymás utáni sorrendjében tárgyaljuk a leggyakoribb 

szerkezeti kialakításokat. 

 

Vágó-terelő szerkezetek 

Feladatuk a bokrok kivágása a talajfelszín alatt és a kihasított talajréteggel együtt 

továbbításuk a felhordó rostaszalagra. 

Az első kombájnon még a gépvázhoz mereven rögzített, ún. passzív vágópengéket használtak. 

Ezek a haladási iránnyal tompa szöget bezáró kések a talajfelszín alatt néhány cm-rel haladva 

metszik el a bokrok szárait. Az ilyen vágószerkezet csak rendkívül egyenletes, gyommentes 

talajfelszín esetén üzemeltethető zavarmentesen. Amennyiben ugyanis a felszíni 

egyenetlenség miatt a kések a talajfelszín fölé kerülnek, a szárakat esetleg nem elmetszik, 

hanem kidöntik. A kidöntött és vonszolt bokor a következő bokrot szintén kitúrja, végül a 

vágószerkezet eltömődik. 

A mai kombájnok vágószerkezete aktív, ami azt jelenti, hogy a gépvázhoz képest forgó vagy 

alternáló mozgást végeznek. E mozgásuk révén öntisztulásra képesek, így az esetleg kitúrt 

bokrok sem tömítik el a vágószerkezetet. A leggyakrabban alkalmazott vágó-kiemelő 

szerkezetek az alternáló kasza és a síktárcsa pár. 

Az alternáló kaszás vágószerkezetek mozgópengéi a gabonakombájnokéhoz hasonlóak. 

Kasza-ujjsort azonban nem találunk, csak egészen kis méretű, a mozgópengék alátámasztását 

szolgáló élezett ujjakat alkalmaznak. A mozgó pengesor fölé bogyó- és száremelő villát 

helyeznek el, egyes géptípusoknál alternáló mozgású kivitelben. (8.6. ábra) 

 

 

8.6. ábra. Alternáló pengesor, felette bogyó- és száremelő villasor 

 

A talajban járó mozgópengéket a kvarcszemcsék erősen koptatják, ezért egy-egy betakarítási 

szezonban a pengesor 2-3-szori cseréjére van szükség. A kivágott bokrok biztonságos 

továbbítására a haladási sebességgel azonos kerületi sebességű motollát szokás alkalmazni. 



A síktárcsa-páros vágó-kiemelő szerkezet működő részeit két, lemezből készített, élezett 

peremű, 900-1000 mm átmérőjű, előre döntött, hajtott tárcsa, valamint a felettük elhelyezett 

hullámos terelő szalagok alkotják (8.7. ábra). A tárcsák síkja a vízszintessel 20-25 fokot zár 

be, elülső, alacsonyabb helyzetű részük 5-8 cm-mélyen a talajban jár és forgásuk, valamint a 

gép haladása következtében elvágják a növények szárait. A vágás mellett feladatuk a szállítás 

is: forgásirányuk olyan, hogy a kimetszett talajréteget mindkét oldalról középre és hátra 

továbbítják a kivágott bokrokkal és a talajra lepergett érett bogyókkal együtt.  

A két tárcsa átfedéssel van egymás mellett elhelyezve, így minden, a talaj felszínén levő 

bokor és bogyó - a hullámos terelőszalagok hatásának is köszönhetően - a tárcsák után 

elhelyezett felhordó rostaszalagra kerül. 

 

 

 

8.7. ábra. Síktárcsapáros vágó-kiemelő szerkezet 

 

A hullámos terelőszalagok feladata a felső tárcsafelületek tisztítása is. Az alsó felületek 

tisztítására a gépvázhoz rögzített kaparó éleket helyeznek el. Ily módon a tárcsák még nedves, 

sáros talajban is biztonságosan üzemeltethetők. 

Rostaszalagok 

A szennyező anyagok minél hatékonyabb eltávolítása érdekében a gépen belüli legtöbb 

szállítás rostaszalaggal történik. Pálcás kivitelűek, a pálcák közötti szabad rés általában 25 

mm. A felhordó rostaszalagon a vágószerkezet által kimetszett és kiemelt földtömeg 

túlnyomó hányada visszahullik a tarlóra. Mivel a felhordás ferde helyzetű szalaggal történik, a 

bogyók és bokrok visszagördülését meg kell akadályozni. Egyik lehetséges megoldás a 

pálcákra szakaszonként terelő lapátok rögzítése. Másik lehetőség felső terelőlánc alkalmazása. 

A rostaszalag fölött elhelyezett, azzal azonos sebességgel haladó láncból fogak nyúlnak a 

bokrok közé megakadályozva azok visszagördülését. A szabad bogyók visszagördülését 

maguk a bokrok akadályozzák. 

A rostaszalagot lánckerekekkel célszerű hajtani, melyek fogai a pálcák közé nyúlnak. A nem 

hajtott tengelyen gumibevonatú görgőket helyeznek el. A rostáló hatást gyakran 

rázócsillagokkal fokozzák. A rázócsillagok lényegében ellipszis alakú lánckerekek. A fogak a 

pálcák közötti résbe illeszkednek, hajtásukat tehát a rostaszalag biztosítja. A forgó 

ellipszisgörgők váltakozva megemelik és elejtik a pálcás szalagot, ezzel fejve ki rázó hatást.  



Jellegzetes rostaszalag kialakítás látható a  8.8. ábrán. Tapasztalat szerint az optimális 

szalagsebesség 2-2,5 m/s közötti. 

 

 

8.8. ábra. Lapátos pálcás rostaszalag 

Rázószerkezetek 

A paradicsombogyók gépi leválasztására számos megoldás született. Közös jellemzőjük, hogy 

csak a paradicsombokrok száraival kerülnek közvetlenül érintkezésbe, a bogyókat azokon 

keresztül váltakozó irányú mozgásra, gyorsulásra kényszerítik, bennük tehetetlenségi erőt 

ébresztenek. Amennyiben a bogyókban ébredő tehetetlenségi erő eléri az úgynevezett 

leválasztó erő mértékét, a bogyók leszakadnak. A rázószerkezetek ismételt gyorsításoknak 

teszik ki a bokrokat, ezzel fokozva a bogyók leszakadásának biztonságát. 

Az ismert rázószerkezeteket léces, láncos és pálcás-hengeres csoportokba sorolhatjuk. 

A léces rázószerkezet kialakítása a 8.9. ábrán látható. Felső peremük tarajos kialakítású, ezzel 

biztosított a bokrok szállítása. 

 

                     

 

8.9. ábra. Léces rázószerkezet oldal- és felülnézetben 

 



A lécek két ponton lépcsős tengelyhez kapcsolódnak, így minden pontjuk körpályán mozog. 

A lécekkel együtt mozgó bokrokra - forgó mozgásuk miatt - F= m
.
r

.
ω

2 
centrifugális erő is hat. 

A bogyókban ébredő tehetetlenségi erő a centrifugális erőből és az m
.
g súlyerőből számítható. 

Ez utóbbi hol hozzáadódik a centrifugális erőhöz, hol csökkenti annak hatását. A bogyókra 

ható maximális tehetetlenségi erő esetén a bogyó leszakításához szükséges tengely-

fordulatszám a leválasztó erő ismeretében egyszerűen meghatározható: 
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ahol: F
lev

: a bogyók átlagos leválasztó ereje, 

 m : a bogyók átlagos tömege, 

 r :  a lépcsős tengely forgattyús sugara, 

A PBT típusú betakarítógép adataival az elméletileg szükséges tengely-fordulatszám F
lev

= 5 

N, m = 0,1 kg és r=0,05 m mellett n = 270 1/min-re adódik, ami jól közelíti a fenti gép 

lépcsős tengelyeinek 258 1/min-es tényleges fordulatszámát. Az 5 N-os leválasztóerő érett 

bogyókra vonatkozik, a kevésbé érettek az ismételt gyorsítások hatására szakadnak le. 

A láncos rázószerkezetek lényegében olyan pálcás rostaszalagnak tekinthetők, amelyeknél a 

pálcák közötti távolság elegendően nagy ahhoz, hogy a bogyók áthulljanak. A bogyók 

leszakadását az ilyen rázószerkezetek egyik típusánál a rostafelületek lengő mozgása okozza. 

E mozgást a rostaszalag gyors egymás utáni megfeszítésével és ellazításával érik el. Ennél a 

rázószerkezet-típusnál is csak a bokrok szárrésze érintkezik a pálcákkal, a bogyók a pálcák 

közötti résekben csüngenek. A szárakban ébresztett gyorsulás a feszítés-lazítás sebességétől 

függ. Ha a láncfeszítést körhagyó tárcsa segítségével oldják meg, tengelyének szükséges 

fordulatszáma az előbbi összefüggéssel számítható. Ekkor r a körhagyás mértékét jelenti. 

Másik láncos rázószerkezet-típusnál a lánc szakaszos haladó mozgást végez, vagyis minden 

újraindulásnál gyorsítja a bokrokat és rajtuk keresztül a bogyókat. A 8.10. ábrán  ilyen 

rázószerkezet látható. 

 

8.10. ábra. Hosszirányban haladó és lengő láncos rázószerkezet 



A pálcás-hengeres rázószerkezet egy vagy több tüskés hengerből, és a szárak  visszatartására 

szolgáló rostafelületből áll. A tüskék 40-50 cm hosszú acél vagy üvegszál erősítésű műgyanta 

pálcák. A bokrok ismételt gyorsítását a szerkezet tengely körüli lengő mozgása révén érik el. 

Az anyagáram fenntartása érdekében ugyanakkor a szerkezet egyirányú forgó mozgást is 

végez. Ilyen rázószerkezet látható a 8.11. ábrán.   

A rázószerkezet működése megegyezik bogyós gyümölcsöknél alkalmazott szerkezetekével 

(ld. a 9. fejezetben). 

 

 

8.11. ábra. Pálcás-hengeres rázószerkezet 

 

Tisztító szerkezetek 

E géprészek feladata a bogyókkal azonos vagy nagyobb méretű rögök, szár és levélrészek 

eltávolítása. A rögök és paradicsombogyók gépi szétválasztására ferdén elhelyezett szalagok 

vagy elektronikus rögkiválasztók jöhetnek számításba. Előbbiek működése a rögök és bogyók 

eltérő gördülékenységén alapszik, utóbbiak egyben színszerinti válogatást is végeznek (ld. a 

Válogató-selejtező szerkezetek c. pontban). 

A könnyű szennyezők, mint szár- és levélrészek eltávolítására nyomó és szívó légáramú 

ventilátorok jöhetnek szóba. Mindkét változat elhelyezésénél törekedni kell arra, hogy a 

levegőáram a tisztítandó tömegáramot két szállító szerkezet közötti anyagátadás szabad 

röppályáján érje arra merőleges irányból. Ilyen helyzetben a legrövidebb ugyanis a könnyű 

részek útja az áramló rétegen keresztül.  

Válogató-selejtező szerkezetek 

A paradicsom-betakarítás során színszerinti válogatás történik a betakarítógépen vagy stabil 

telepen. Még az egyszerre érő fajták bogyói is csak mintegy 80 % -ban pirosak, a többi 

bogyót selejtezik (visszaejtik a tarlóra). 

A betakarítógépen a válogatás történhet kézzel, ekkor a gépen válogató munkásokat 

helyeznek el. Gépi válogatás elektronikus szín szerinti válogatóval valósítható meg. A 

szerkezet működését a 8.12. ábra magyarázza. A sorokba rendezett bogyók szabad röppályán 



hagyják el a szalagot. Eközben a soronként elhelyezett lámpák megvilágítják azokat; a róluk 

visszavert fényt ugyancsak soronként színérzékelő elemzi. Aszerint, hogy azt pirosnak vagy 

nem pirosnak értékeli, a terelő lap tovább engedi a bogyót vagy eltéríti azt. 

 

 

 

8.12. ábra. A színszerinti válogató működése 

1. lámpák, 2. színérzékelők, 3. terelőlapok, 4. piros bogyók, 5. zöld bogyók 

 

A paradicsom-betakarító gépek felépítése és működése 

Az ismert betakarítógépek két csoportba sorolhatók. Az elsőbe azok tartoznak, melyek egy 

munkamenetben végzik a bokorkivágást, felszedést, rázást, tisztítást, válogatást, valamint 

gyűjtő kocsira rakást. A másodikba azok, melyeken válogatás nem folyik, azt külön lépésben, 

stabil telepen végzik.  

 

Betakarítás és válogatás egy menetben 

A 8.13. ábrán az egymenetes GUARESI kombájn felépítése és fő szerkezeti elemei láthatók.  

 



  

8.13. ábra és videó. Az egymenetes paradicsom-kombájn felépítése és fő szerkezeti elemei 

 1. alternáló kaszás vágó-kiemelő szerkezet, 2. száremelő, 3. felhordó rostaszalag, 4. terelő 

lánc, 5. továbbító szalag, 6. tisztító tárcsasor, 7. bogyófelfogó rostaszalag, 8. pálcás-hengeres 

rázószerkezet, 9. szárvezető villa, 10. szalmakihordó rostaszalag, 11. bogyótovábbító szalag, 

12. ventilátor, 13. selejtező szalag, 14. pódium a selejtező munkásoknak, 15. szín szerinti 

válogató automata, 16. selejtező szalag, 17. kihordó-kocsirakó szalag. 

 

A kasza által kivágott bokrok és a kihasított talajszelet a száremelő felett a felhordó 

rostaszalagra jut, ahol a föld nagy része visszahullik a tarlóra. A bokrok visszagördülését a 

terelő lánc (4) akadályozza meg. A felhordó (3) és továbbító szalag (5) közötti résen a rögök 

és a korábban lepergett bogyók a tisztító tárcsasor felületére esnek. A tárcsák közötti résbe a 

túlérett bogyók és a rögök egy része beesik, míg az ép, egészséges bogyók a tárcsasor 

felületén a bogyófelfogó rostaszalagra (7) jutnak. A bokrok a továbbító szalagon át a 

szárvezető villasorra kerülnek, ahol a pálcás-hengeres rázószerkezet tüskéi lerázzák róluk a 

bogyókat. A bogyók a villa résein át a bogyófelfogó rostaszalagra (7) esnek, a szalma pedig a 

kihordó rostaszalagon (10) elhagyja a gépet. A bogyófelfogó szalagról a bogyóáram a 

bogyótovábbító szalagra (11) esik, közben a könnyű szennyezőket a ventilátor (12) kifújja. A 

bogyótovábbító szalag az első selejtező szalagra (13) továbbít. A bogyók innen a színszerinti 

válogatóba (15) jutnak, mely csak a piros bogyókat engedi tovább, a sárga és zöld színű 

termés, valamint a még megmaradt rögök a tarlóra esnek. A továbbjutott, többségükben piros 

bogyók közül a második selejtező szalagon (16) az éretlenek kézzel eltávolíthatók. Végül a 

piros bogyótömeg a kihordó-kocsirakó szalagra (17), majd a betakarítógép mellett haladó 

szállító járműre kerül. 

 

Betakarítás és válogatás külön 

Ebben az esetben a betakarítógép csak a bokorkivágást, felszedést, rázást, tisztítást, valamint 

gyűjtőkocsira rakást végzi, nincs szükség tehát válogató munkásokra. Ennek megfelelően egy 

ilyen gép vágó-kiemelő szerkezettel, felhordó rostaszalaggal, rázószerkezettel, tisztító 

ventilátorral, a rázószerkezet alatti bogyófelfogó, valamint kihordó-kocsirakó szalaggal 

rendelkezik (8.14. ábra). 

 



 

8.14. ábra. Az osztott betakarítási technológia betakarítógépe 

1. alternáló kasza, 2. felhordó rostaszalag,  3. lengőléces rázószerkezet, 4. tisztító 

ventilátor, 5. kihordó szalag 

 

A betakarítógépről lekerülő anyag nagy számban tartalmaz rögöket. A szállítás vízzel töltött 

kocsikban történik, így a rögök útközben iszappá málnak szét (8.15. ábra). 

 

 

 

8.15. ábra. A bogyók gyűjtése vízzel töltött szállító járműbe 

 

 

A selejtezés, tisztítás, válogatás, osztályozás külön lépésben, az e célra szolgáló telepen 

történik (8.16. ábra).  

 

 



 

 

8.16. ábra. Paradicsomválogató- elő-feldolgozó telep 

 

A vízben szállított termény fogadására kialakított medence (1) vizét áramlásban tartják, hogy 

a bogyók eljussanak a lapátos felhordó szalagig (2). A medence fenekén kialakított fúvókákon 

keresztül a vízbe áramoltatott levegő segíti a bogyók tisztulását. A felhordóról a bogyótömeg 

vízfüggönyös előmosóba kerül (3), majd kézi selejtezés történik (4). Újabb tisztítás - kefés, 

vízfüggönyös mosás (5) -  után a termény elosztó szalagokon (6) keresztül válogató 

szalagokra jut, ahol kézi színszerinti válogatás történik (7). A piros bogyók végül zúzó-

magozóba kerülnek (8). A pürét tartálykocsiban szállítják a feldolgozó üzembe (pl. 

konzervgyárba), a melléktermékek - zöld bogyó (9), héj és mag - takarmányként 

hasznosíthatók. 

A 8.16. ábra szerinti telep áteresztőképessége 10-15 t/óra bogyó. 

Az osztott betakarítási eljárás kedvezőbb munkakörülményeket teremt a válogató munkások 

számára, mint a gyakran porban haladó, rázkódó betakarítógép. Hazánkban ez a technológia 

teljesen kiszorult a gyakorlatból. A korábbi magyar gyártmányú kombájnokat elsősorban 

olasz gyártmányú, egymenetes betakarításra alkalmas gépek váltották fel. 

A fent leírtaktól lényegesen eltérő bogyóleválasztási elvet alkalmaz egy hazai szabadalom 

szerinti, ez idáig csak kis sorozatban gyártott betakarítógép (8.17. ábra). Újdonsága, hogy 

nem a kivágott bokrokról rázza le a bogyókat, hanem a még lábon álló állományról fésüli le a 

termést. A haladási irányra merőleges tengelyű fésülő dobra (1) rugalmas műanyag ujjak 

vannak rögzítve. Az ujjak merevsége úgy van megválasztva, hogy a leszakításhoz elégséges 

erőt legyen képes kifejteni, a bogyókat azonban ne roncsolja. 

  

 

8.17. ábra. Fésülő rendszerű paradicsombetakarító gép 



A talajra hullott bogyókat és a már átfésült bokrokat hajtott négyszögtengely (2) emeli fel és 

továbbítja a ferde rostaszalagokra (3, 4). Az anyagáram ezekről pálcás rostaszalagra (5) kerül, 

amelyen a bogyók áthullanak és a keresztirányú és kocsirakó szalagok (6, 7) révén 

szállítójárműre kerülnek. A könnyű szennyeződéseket fúvó légáramú ventilátor távolítja el. 

A gép munkaminőségi mutatói nem térnek el lényegesen a korábban ismertetett 

típusokétól. 

Három, a fentiekben ismertetett paradicsombetakarító gép főbb műszaki adatait a 8.1. 

táblázat tartalmazza. 

8.1. táblázat. Paradicsom-betakarító gépek főbb műszaki adatai 

 

A paradicsom-betakarító gépek munkaminőségi mutatói 

A szántóföldön termesztett paradicsomállomány főbb jellemzői évről évre, helyszínről 

helyszínre igen nagy eltéréseket mutatnak. Az itt közölt adatok több év adatainak szélsőségei, 

ezért csak tájékoztató jellegűek: 

- érett, piros bogyó:  60-80 %, 

- piros, beteg bogyó: 5 -23 %, 

- rothadt bogyó:  3-13 %, 

- zöld és sárga bogyó: 4- 6 %, 

- bogyó-lomb arány: 4-12, 

A betakarított termésben: 

 a gép által sérült bogyó: 0-2 %, 

 lomb maradványok:  0-0.03 %, 

 föld-rög:   0.5-4 %, 

Veszteség a gép után: 5-28 % . 

Működésmód Egymenetes Osztott Osztott 

Gyártmány GARESI 

magajáró 

PB-20 

vontatott 

PAS 

vontatott, fésülő 

Munkaszélesség 1,5 m 1,6 m 1,6 m 

Munkasebesség 1,1-1,8 km/h 1,8-3,6 km/h 1,8-3,6 km/h 

Felületáram 0.4-0.8 ha/h 0.3-0.5 ha/h 0,3-0,5 ha/h 

Tömegáram 15-25 t/h 10-15 t/h 10-15 t/h 

Kiszolgáló személy 2-4 fő 1 fő traktoros 1 fő traktoros 

Motorteljesítmény 88 kW - - 

Géptömeg 8000 kg 2300 kg 1350 kg 



 

8.3.2. A zöldborsó gépi betakarítása 

A friss fogyasztásra szánt zöldborsó szedése napjainkban is kézzel történik. Nem ismert olyan 

gép, mely kizárólag a hüvelyek szedésére lenne képes. 

A konzerv- és hűtőipar számára szabadföldön termesztett zöldborsó gépi betakarítása már 

évtizedek óta megoldott. A betakarított termék kicsépelt szem, mely igen gyorsan veszít 

minőségéből, öregedik. Bár a legkorszerűbb gépi betakarítási technológia egy menetben végzi 

el azt, amire régebben három, később két menetben volt csak lehetőség, mindhárom közös 

jellemzője, hogy: 

 a lekaszált vagy átfésült borsó bokrokat cséplő szerkezetbe juttatja, 

 a cséplő szerkezetben ismételt ütések és dörzsölés hatására a hüvelyek felnyílnak, a 

szemek kiperegnek, 

 megtörténik a szemek, borsószalma és törek (összetört hüvely-, szár és 

levélmaradványok) szétválasztása. 

 

A gépi betakarításra termesztett állomány sajátosságai 

A gépi betakarítás taroló jellegéből adódóan a választott fajták tulajdonságai közül elsődleges 

az egyszerre érés. A borsószemeket sorba vetik, azonos sortávolságra, művelő út nélkül. A 

betakarítási veszteségek elfogadható értéken tartása érdekében fontos a jól elmunkált, 

egyenletes talajfelszín. A talajmélyedésekben található bokrokat ugyanis sem a kasza, sem a 

fésülő szerkezet nem éri el. 

A szemek gyors öregedése miatt gondos üzemszervezésre van szükség. Minőségüket 

zsengeségük jellemzi, mértéke a finométer fok (F°) vagy tenderométer fok (T°). A szemek 45 

F° -ig kiváló minőségűek, 64 F° felett már minőségen kívüliek. Az állomány érése során a 

szemminőség naponta 3-4 F°-ot romlik, a kicsépelt szem öregedése még gyorsabb, akár 1 

F°/óra is lehet. Hűtéssel az öregedés lelassul. Bár az éréssel egyidejűleg a hozam növekszik, a 

kívánt zsengeség betartása fontosabb szempont, ez határozza meg a betakarítás időpontját. 

 

A három-, a két- és az egymenetes gépi betakarítási technológia 

A legkorábban alkalmazott hárommenetes zöldborsó-betakarítás első két munkamenete 

azonos a szálastakarmány betakarításnál alkalmazott rendre-aratással illetve rendfelszedés-

beszállítás műveletével. A harmadik menetben történik a beszállított borsótömeg cséplése 

cséplőtelepen, stabil borsócséplő gépekkel. A telepen gyűlik tehát a kicsépelt szem és a 

borsószalma. 

A kétmenetes technológia megvalósításának feltétele a terepen is üzemelni képes cséplőgép 

kifejlesztése volt. Az első menet továbbra is a rendre aratás, a második a borsórend felszedése 

és cséplése mobil (vontatott vagy magajáró) géppel. A kicsépelt szem a gép tartályában 

gyűlik, a szalma visszakerül a tarlóra. 

Az egymenetes technológia egyetlen gép üzemeltetését jelenti. A betakarítógép, más néven 

kombájn típustól függően lekaszálja vagy átfésüli a bokrokat, az így keletkező zöldtömeget 

azonnal felszedi és csépeli. A kicsépelt szem itt is a gép tartályában gyűlik, a szalma 

visszakerül a tarlóra. 



A zöldborsó-betakarítás gépei 

A hárommenetes betakarítás gépei 

A borsó rendre aratására minden, a szálastakarmány betakarításánál használt célgép és 

kombájn adapter alkalmazható. A veszteségek elkerülése érdekében lényeges a vágóasztal jó 

talajkövetése és rugós száremelő ujjak alkalmazása. Ez utóbbiakat a kaszaujjakra rögzítik, 

hogy a borsóhüvelyeket a kasza ne vághassa el. A szokásos tarlómagasság 4-6 cm. A 8.18. 

ábra magajáró rendre-arató gépet mutat. 

 

 

8.18. ábra. Magajáró rendre-arató gép  zöldborsó állományban 

 

Az aratást követően néhány óra múlva történik a rend felszedése szállító járműbe. A 

szálastakarmány betakarítására kifejlesztett rendfelszedő-önrakodó pótkocsik a borsó-

betakarításban is teret nyertek, megjelenésükkel a korábban alkalmazott rendfelszedő-

kocsirarakó gépek használata teljesen visszaszorult. A 8.19. ábrán rendfelszedő-önrakodó 

pótkocsi látható.  

 

8.19. ábra. Rendfelszedő-önrakodó pótkocsi 

 

A kocsira rakott zöldtömeget cséplő telepre szállítják, és ott fogadó-adagoló garatba ürítik. Ez 

utóbbi több kocsiról származó zöldtömeg átmeneti tárolására és cséplőgépbe adagolására 



szolgál. A cséplés jó minőségének előfeltétele az adagolás egyenletessége, vagyis az állandó 

tömegáram, melyet rétegszabályozó szerkezet biztosít. 

A cséplés stabil zöldborsócséplő géppel történik. A gép működési vázlata a 8.20. ábrán 

látható. A fogadó-adagoló garattól (1) ujjas felhordó (2) szállítja a zöldtömeget a külső és 

belső dob közé. A külső dob (5) acél háló, kb. 1 cm
2
-es nyílásokkal, a belső dob (4) 

verőlapátokkal (3) ellátott henger. A dobok azonos irányban, de eltérő fordulatszámmal 

forognak. Míg a belső dob fordulatszáma 200 1/min, a külsőé 25 1/min. A belső dob 

fordulatszáma és a verőlapátok egy részének alkotóiránnyal bezárt szöge állítható. Ezekkel az 

anyagáramlás sebessége befolyásolható. Az anyag hátrafelé áramlását alapvetően a dobok 

vízszinteshez képest kb. 3
0
 -os döntött helyzete biztosítja. 

 

 

8.20. ábra. Stabil zöldborsócséplő gép 

 

A zöldtömeg a két dob között végigvándorol, miközben megtörténik a cséplés. A 

borsóhüvelyek a verőlapátok ütéseinek hatására nyílnak fel, majd a dobfordulatok 

különbségéből adódó dörzsölő hatásra peregnek ki belőlük a szemek. A rostán áthullott 

szemek és más apró növényi részek egy hosszú szalagra kerülnek (9), mely a szállított 

anyagot ferde helyzetű tisztító szalagnak (7) adja át. A ferde szalag felfelé szállít, és magával 

viszi a legördülni nem képes részeket. A borsószemek és kicsépeletlen hüvelyek 

visszagördülnek és a keresztben elhelyezett szemszállító szalagra jutnak (10). A dobok közül 

kilépő szalma még tartalmaz néhány százaléknyi kicsépelt szemet. Ezek kinyerésére szolgál a 

szalmarázó szerkezet (6). A szalmából kihulló szemek a hosszú vagy a ferde szalagra esnek. 

A kirázott szalmát további szalagok (8) kazalba rakják. A hazánkban korábban elterjedten 

alkalmazott NBC típusú gép óránként 1,2-2,2 tonna szemet csépelt.  

 

Szokásos cséplőtelep elrendezést mutat a 8.21. ábra. A fogadó-adagoló garatból (1) a 

zöldtömeg a cséplőgépekbe (2) jut. A kicsépelt szemeket a keresztirányú gyűjtőszalag (3), 

valamint a ferde felhordó (4) a rostás utótisztítóba (5), majd újabb szalag segítségével (6) a 

szemgyűjtő tartályba juttatja (7). A cséplőgépekből kikerülő szalma ugyancsak szállító 

szalagok segítségével (8, 10) szecskázva (9) kerül a gyűjtőtartályba, vagy szecskázás nélkül 

kazalba. 



 

8.21. ábra. Négy gépből álló borsócséplő telep. 

 

A cséplőgépek okozta veszteségek kicsépeletlenségből, szemsérülésből és kirázatlanságból 

származnak. Együttes értékük a fenti gépnél 6-10% közötti mértékű. A belső dob 

fordulatszámának növelése csökkenti ugyan a kicsépeletlenséget, de növeli a sérült szemek 

hányadát. A verőlapát okozta ütközési energiának tehát elegendőnek kell lennie a hüvelyek 

felnyitásához, de nem érhet el a szem törését okozó értéket. A megengedhető verőlapát-

sebesség jó közelítéssel az alábbi összefüggéssel számítható: 
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A kétmenetes betakarítás gépei 

A stabil cséplőgép működésének leírásából kiderült, hogy két szerkezeti elemének működését 

is befolyásolja a vízszintes síkhoz viszonyított helyzete. Az egyik maga a cséplődob, melyben 

az anyagáramlás sebessége függ dőlésének mértékétől. A másik a ferde tisztító szalag. Ha 

helyzete túlzottan meredek, a szemek mellett a szennyeződések is visszagördülnek róla, ha 

túlzottan enyhe dőlésű, a szemeket is magával ragadja. Ha a stabil üzemre szánt gépet terepen 

üzemeltetnék, a táblák lejtéséből adódóan jelentős veszteségekkel kellene számolni. A 



kétmenetes betakarítási technológia megvalósításához tehát olyan cséplőgépre volt szükség, 

mely képes fenti szerkezeti elemeit a vízszinteshez képest állandó helyzetben tartani. Az 

elektro-hidraulikus szabályozás elterjedtével nyílt lehetőség ilyen gépek építésére. 

Az elektro-hidraulikus szintezés működési vázlata a 8.22. ábrán látható. A gép vázához 

rögzített inga tömegét négy oldalról mikro-kapcsolók veszik körül. Hosszirányú lejtőre 

kerülve az ingatömeg az elülső kapcsolót zárja. Ennek következtében a hidraulikus rendszer 

behúzza a féltengelyeket, a váz lesüllyed. Ez addig tart, míg az inga ismét középhelyzetbe áll 

(a mikrokapcsolót nem működteti). Emelkedőre kerülve az inga a hátsó kapcsolót nyomja. 

Ennek következtében a rendszer a féltengelyeket kitolja, a váz emelkedik mindaddig, míg az 

inga ismét középre áll. 

Oldalirányú lejtőn a hidraulikus rendszer az egyik féltengelyt behúzza, a másikat kitolja. 

A 8.23. ábra magajáró borsókombájnokat mutat szintezett állapotban kereszt- és hosszirányú 

lejtőn.  

 

 

8.22. ábra. Az elektro-hidraulikus szintezés működési vázlata 

 

 

 

8.23. ábra. Magajáró borsókombájnok szintezett állapotban 

 



A kétmenetes technológia első lépéseként rendre-aratás történik (ld. az előbbi fejezetet). 

Második menet a rendfelszedés és cséplés vontatott vagy magajáró borsócséplővel. Vontatott 

gép példáján a főbb szerkezeti részeket a 8.24. ábra mutatja.  

 

 

 

 

8.24. ábra. Kétmenetes zöldborsó-betakarító gép felépítése 

1. vezérelt újas rendfelszedő, 2. ferde felhordó szalag, 3. külső dob, 4. szalmarázó szalag, 5. 

ferde tisztítószalag, 6. szemgyűjtő szalag, 7. ferde tisztítószalag, 8. vízszintes továbbító 

szalag, 9. serleges felhordó, 10. tisztító ventilátor, 11. magtartály töltő szalag, 12. 

hüvelykiválasztó rosta, 13. magtartály.  

 

Az anyagáram útja hasonló a stabil cséplőgépnél látottakhoz. Itt azonban a külső 

cséplődobon áthullott szemek és törek az 5 és 7 sz. ferde tisztítószalagokra jut, majd a 

szemgyüjtő szalagon (6) át serleges elevátorba. A visszamaradt szennyeződéseket ventilátor 

(10) fujja ki, a szemek a hüvelyrostán át a magtartályba esnek. A tartály hidraulikus 

hengerekkel oldalirányban kitolható és tartalma a gép mellé álló szállítójárműre billenthető. 

Az egymenetes zöldborsó-betakarítás gépei 

Az egymenetes technológia az aratás vagy lefésülés, valamint cséplés egy géppel történő 

megvalósítását jelenti. A kasza, gyakrabban a fésülő dob tehát a mobil cséplőgépre kerül, így 

ezeket együtt kombájnnak nevezhetjük. 

A fésülés technikai megvalósításáról részletesebben a zöldbab gépi betakarításáról szóló 

részben olvashatunk. A fésülő dob a zöldborsóállomány lombozatát szakítja csak le. Mivel a 

szárrész visszamarad, a cséplődobba a hüvelymennyiséghez képest kevesebb zöldtömeg jut. A 

dob átbocsátása (az áthaladó tömegáram) tehát nagyobb, mint a kaszálásból származó szalma 

esetén. 

Fésülő rendszerű egymenetes borsókombájnt mutat a 8.25. ábra. A gép szerkezetileg hasonló 

a kétmenetes betakarítási technológia cséplőgépéhez. A fésülő szedőszerkezet a keresztirányú 

fésülő dobból (1) és a talajkövető hengerből (2) áll. A lefésült zöldtömeg a ferde felhordó 

szalagra (3), majd a keresztirányú szalagokra (4) jut. Ezekkel az anyagáram kb. 80 cm-es 



sávra szűkül. További két szalag (5, 6) juttatja a szálasanyagot a külső és belső cséplődobok 

(7, 8, 9) közé. Az ábra a külső dob egy részét kitörve mutatja, így láthatóvá válik a négy db 

belső dob. Több belső dob alkalmazásával megnő a hüvelyekre mért ütések száma, ezzel 

fokozódik a cséplés intenzitása. A külső dobot kívülről kefehenger (10) tartja tisztán. A 

továbbiakban a szemek a ferde tisztítószalagon (11), hosszú gyűjtőszalagon (12), serleges 

elevátoron (13),  hüvelykiválasztó rosta fölé szállító szalagon (14), hüvelyrostán (16) 

keresztül jutnak a tartályba (17), közben szívó légáramú ventilátor  (15) távolítja el a könnyű 

szennyeződést. A gép mellső kerék hajtású, hátsó kerék kormányzású. Hajtómotorja a 

vezetőfülke mellett helyezkedik el. 

 

 

 

8.25. ábra. Az egymenetes borsókombájnt felépítése 

 

Két és egymenetes betakarítás gépeinek főbb műszaki jellemzőit tartalmazza a 8.2. táblázat. 

 

8.2. táblázat. Zöldborsó-betakarító gépek műszaki adatai 

 

Gyártmány VNBC-F  (vontatott) BK-3F (magajáró) 

Munkaszélesség 1 rend 3 m 

Munkasebesség 1,1-1,8 km/h 1,2-1,9 km/h 

Felületáram 0,3-0,5 ha/h 0,4-0,8 ha/h 

Tömegáram (borsószem) 0,8-2,5 t/h 2-3 t/h 

Szemtartály térfogat 0,8 m
3
 1 m

3
 



Motor teljesítmény 75 kW 120  kW 

Géptömeg 9,6 t 13,5 t 

 

8.3.3 A zöldbab gépi betakarítása 

Bár a géppel betakarított zöldbab minőségét tekintve megfelelne friss fogyasztásra is, géppel 

többnyire hűtőipari és konzervipari alapanyagot takarítanak be. A babhüvelyek leszakítása a 

bokorról minden géptípus esetében fésülő szerkezettel történik. A gép előrehaladása során és 

a dob hajtása révén a rugóacél fésülő ujjak belehatolnak a bokrokba és a babhüvelyek 

kocsányában megakadva leszakítják azokat (8.26. ábra).  

 

 

 

8.26. ábra. Fésülő ujj a babhüvely leszakításának pillanatában 

 

A hüvelyekkel együtt levelek és szárrészek is leszakadnak. Az ujjak nagy, 7-7.5 m/s 

sebességű mozgásuk révén magukkal ragadják a leszakított részeket. A fésülő szerkezet fölött 

elhelyezett burkolat tereli azokat egy továbbító szalagra. A gépen belül mechanikus és 

légárammal történő tisztítás valósul meg, majd a hüvelyeket a gép tartályában vagy szállító 

járműben gyűjtik. 

 

A gépi betakarításra termesztett állomány sajátosságai 

A gépek működésmódjából adódóan elsődleges az egyenletes bokormagasság és a hüvelyek 

csüngő helyzete. A sűrű állomány egyrészt támaszt jelent a fésülő ujjak behatolásakor, 

másrészt felfogja a szedőszerkezet burkolata alatt kirepülő hüvelyeket, így a veszteséget 

csökkenti.  

Egyes géptípusoknál szerkezeti okokból a sortávolság nem csökkenthető tetszőlegesen. Az 

előírt értékről a gép gyártója ad tájékoztatást. 

A szóba jöhető fajták mindegyikének hüvelye egyenes, kör vagy csak kissé lapított 

keresztmetszetű. Nem szálkásodik, így hegyezésen és esetleges aprításon kívül más műveletre 

nincs szükség feldolgozás előtt. 

Lényeges a talajfelszín egyenletessége, hogy a fésülő szerkezetnek ne legyen útjában akadály. 

A zöldbab-betakarító gépek főbb szerezeti  részei 

A gépeket az alábbi szerkezetek alkotják: 



 fésülő szerkezet, 

 fésülő szerkezet burkolata, 

 tisztító szerkezetek, 

 anyagtovábbító és gyűjtő szerkezet. 

 

Fésülő szerkezetek 

A fésülő szerkezet hengeres dobból és a dobpalástra rögzített rugóacél pálcákból, az ún. 

szedőujjakból áll (8.27. ábra). Az ujjak a palást alkotói mentén egymástól 5-6 cm-es 

osztásban, a szomszédos alkotókon fél osztással eltolva helyezkednek el. Ezzel kellő sűrűségű 

„fésű” alakul ki ahhoz, hogy minden hüvelyt leszakítson a bokorról. A dobátmérő az ismert 

géptípusoknál 50-70 cm közötti, kerületi sebességük 7-7.5 m/s. 

 

8.27. ábra. Acélujjas fésülő dob nyitott burkolattal. 

 

Attól függően, hogy a fésülődob tengelye soriránnyal párhuzamos vagy arra merőleges síkba 

esik, megkülönböztetünk hosszanti és keresztirányú fésülődobos gépeket (8.28. ábra). 

 

 

 

8.28. ábra. Hosszanti és keresztirányban elhelyezett fésülődobok 



A hosszanti dob a még szedetlen növénysor mellett halad és ebbe hatolnak bele ujjai. 

Tengelye a vízszintessel szöget zár be, így a bokrok „átfésülését” felülről lefelé végzi. Az 

ilyen gépkialakítás hátránya az alacsony termelékenység, és a fésülő dob rossz kihasználtsága. 

Nyilvánvaló, hogy több sor egyidejű betakarítása csak soronként elhelyezett dobbal 

valósítható meg.  

Hosszanti fésülődobos zöldbab-betakarító gépet mutat a 8.29. ábra.  

 

 

8.29. ábra. Hosszanti fésülő-dobos zöldbab-betakarító gép oldal- és elölnézete 

1.fésülődob, 22.alsó felhordószalag, 3. fésülődob burkolata, 4. felső felhordószlag, 

5.fürtkiválasztó szalag, 6. ventilátor, 7. babgyűjtő szalag, 8. fürtbontó szalag  

 

A keresztirányú fésülődobos gépek a dob hosszától függően tetszőleges számú sort képesek 

egyidejűleg átfésülni (8.30. ábra). Mivel az ujjak alulról felfelé hatolnak a bokrokba, a teljes 

bokron kell áthatolniuk. Ennek egyik következménye, hogy a hüvellyel együtt hajtások is 

leszakadhatnak, sőt a teljes bokor kihúzása is előfordul. Másik következmény, hogy a sűrű 

zöldtömegből kiszabadulni nem képes babhüvelyek az ismételt ütések hatására sérülnek. Ez 

utóbbi miatt a keresztirányú fésülő-dobos gépek munkaminősége nem éri el a hosszdobosakét. 

A zöldbabhüvelyek sérülését a fésülő ujjakkal való ütközés okozza. Hüvelytörés akkor 

következik be, ha az ütközés pontjába redukált ujjtömeg mozgási energiája eléri a töréshez 

szükséges energia szintjét.  

 

 

8.30. ábra. Keresztdobos zöldbab-betakarítógép ferde beterelő szalaggal 



A fésülő szerkezet burkolata 

A fésülő szerkezet feletti és előtti burkolat feladata a leszakított és röppályán mozgó hüvelyek 

terelése a gép belsejébe.  

Keresztirányú fésülődobos gépeknél a burkolat elülső élének helyzete nagyban befolyásolja a 

veszteséget. Mélyre eresztett burkolat csökkenti az előreszórásból származó veszteséget, 

ugyanakkor haladás közben a bokrokat előre dönti, így azok átfésülése kedvezőtlen 

helyzetben valósul meg. Az ellentmondás feloldására egyes típusoknál az elülső él elé 

beterelő szerkezetet helyeznek el. A szerkezet lehet ferde helyzetű szalag (8.30. ábra), 

kefehenger vagy terelő légáram. Előnyük egyrészt, hogy alkalmazásuk révén az elülső él 

mélyebbre kerül. Másrészt terelő hatásuk következtében (mindhárom szerkezet a haladási 

sebességnél nagyobb sebességgel tereli hátrafelé a bokrok csúcsait) a bokrokat hátrafelé 

döntik meg, így megvalósul a felülről lefelé történő átfésülés. 

 

Tisztító szerkezetek  

A tisztító szerkezetek feladata a hüvelyekkel együtt leszakított egyéb növényi részek 

eltávolítása és a hüvelyfürtök kiválasztása. Ez utóbbiak alatt a közös szárrésszel együtt 

leszakadt hüvelyeket értjük. 

Tisztításra a gépen belül szállító rostaszalagok, szívó és nyomó légáramú ventilátor, valamint 

fürtkiválasztó, néhány esetben fürtbontó szerkezet szolgál. A rostaszalagok pálcás kivitelűek, 

a pálcák közötti rés 5 mm körüli. Feladatuk a fésülő dob által esetleg felhordott föld 

kirostálására. A szívó és nyomó légáramú ventilátorok a fésülő ujjak által leszakított levél- és 

hajtásrészeket távolítják el. A légsebesség szabályozására minden típusnál lehetőség van. A 

pontos beállítással elkerülhető, hogy hüvelyeket vagy hüvelyfürtöket is elszívjon a ventilátor. 

A gépeken elhelyezett fürtkiválasztó szerkezetek feladata a hüvelyfürtök kiemelése a 

terméstömegből. A fürtök ugyanis megnehezítik a termény előfeldolgozását (hegyezését). 

Fürtkiválasztásra döntött helyzetben beépített acél tüskés gumiheveder szolgál. Működése az 

8.29. ábra alapján: a teljes lefésült zöldtömeg a fürtkiválasztó szalagra kerül, amely felfelé 

szállít. Az önálló hüvelyek visszacsúsznak a hevederen a tüskék között, míg a fürtök a 

tüskéken fennakadva pálcás szalagos fürtbontóra kerülnek. A fennakadt fürtöket a pálcás 

szalag vágószerkezethez szállítja, mely szerkezet elvágja a fürtök kocsányait így azok 

szétesnek. Más géptípusoknál a fürtös babok a tarlóra esnek.  

A lefésült hüvelyek gyűjtésére szolgáló szerkezet 

A tisztító szerkezeteken áthaladt terményt a legtöbb géptípus saját tartályába gyűjti. A gépen 

elhelyezett tartályok 2-4 t termés befogadására alkalmasak. Elhelyezésük olyan magasságban 

történik, hogy onnan szállítójármű legyen tölthető. 

A 8.30. ábrán látható magajáró betakarító gép magas beszerzési ára miatt csak nagy területen 

(min. 300 ha) üzemeltethető gazdaságosan, így társulások, gépkölcsönzők vagy feldolgozó 

üzemek vásárolják azt. 

Korszerű magajáró zöldbab-betakarító gépek főbb műszaki adatait tartalmazza a 8.3. táblázat. 

 

 

 



8.3. táblázat. Zöldbab-betakarító gépek műszaki adatai 

Gyártmány Pixall Ploeger 

Típus Beanstalker BP–700 

Munkaszélesség 3,05 m 3,1 m 

Sebességtartomány 0–35 km/h 0–24 km/h 

Hüvely tömegáram 6–7 t/h 6–7 t/h 

Tartály befogadóképesség 3,6 t 2,3 t 

Motor teljesítmény 106 kW 157 kW 

Géptömeg 10,3 t 10,5 t 

 

A 8.4. táblázat szántóföldön termesztett zöldbabfajták betakarítás előtti jellemzőit, valamint a 

géppel betakarított termés munkaminőségi mutatóit foglalja össze. 

 

8.4. táblázat. Zöldbab állomány jellemzői 

Jellemzők Mért érték 

Teljes növénytömeg 30–38 t/ha 

Számított hozam 14–21 t/ha 

Betakarított termés 10–14 t/ha 

Betakarított ép termés 65–80% 

Kissé sérült termés 10–24% 

Növényi szennyeződések a betakarított tömegben 1–4% 

Talaj-szennyeződés a betakarított tömegben 0–0,4% 

 

8.3.4. A vöröshagyma gépi betakarítása 

A vöröshagyma betakarításának gépesítése igen korán megoldódott. A gépfejlesztés alapjául a 

burgonyabetakarító gépek szolgáltak. A feladat hasonló volt: a talajban kis mélységben 

elhelyezkedő hagymákat a felszínre kell juttatni, onnan fel kell emelni, meg kell tisztítani a 

talaj és gyomszennyeződéstől, végül kocsira kell rakni. 

Az ismert betakarítógépek a kétféle termesztéstechnológia - az egyéves és kétéves - 

kiszolgálására egyaránt alkalmasak. (Az egyéves technológia korai vetést, viszonylag késői 

áruhagyma betakarítást jelent. A kétéves technológia első évében az elvetett magokból csak 



dughagymát nevelnek, a második évben a kiültetett dughagymából fejes hagymát 

termesztenek). 

Maga a betakarítás egy és két menetben történhet. Az egymenetes betakarítási technológia 

gépei a hagymákat a talajból kiemelik, felemelik azokat, majd előtisztítva kocsira rakják. 

A kétmenetes technológia első menetében csak a hagymatestek kiemelése és rendrerakása 

történik meg, a másodikban a felszedés, előtisztítás és kocsirarakás. A két menet között a 

termény néhány napig szárad a renden. 

A gépi betakarításra termesztett állomány sajátosságai 

Sík és ágyásos művelésnél a szokásos sortávolság 25-30 cm, a tőtávolság 8-12 cm. A 

művelőút 1,5-1,6 m. Az állomány betakarítása szempontjából kedvező, ha a talajfelszín 

egyenletes, rögösödésre nem hajlamos és gyommentes. Célszerű megvárni, míg a levélzet már 

megdőlt, részben leszáradt. 

A vöröshagyma-betakarító gépek főbb szerkezeti részei 

A kétféle betakarítási technológia megvalósítására számos betakarítógép-típus született. Ezek 

egy része csak az egyik technológia szerint üzemeltethető, sok közülük azonban mindkettő 

szerint. 

A főbb szerkezeti részek, melyek mind az egy, mind a kétmenetes betakarítási technológia 

gépein megtalálhatók: 

- a vágó-terelő szerkezetek, 

- a rostaszalagok, 

- a rendrakó szerkezet, 

- a rendfelszdő szerkezet, 

- a tisztító szerkezetek. 

 

Vágó-terelő szerkezetek 

Mindkét technológiánál első lépés a termény kiemelése a talajból.  Mivel ez csak talajszelettel 

együtt végezhető sérülésmentesen, vágó-terelő szerkezet alkalmazása szükséges, mely a 

hagymák gyökérzete alatt néhány cm-re halad. A paradicsombetakarító gépnél ismertetett 

szerkezetek mellett az ún. gömbsüvegtárcsákat, valamint négyszögtengelyeket is alkalmaznak 

e célra. 

Gömbsüvegtárcsás vágó-terelő szerkezetet mutat a 8.31. ábra. A növénysoronként elhelyezett 

tárcsák (1) V alakú vázra (2) külön-külön függesztettek, rugóval tehermentesítettek és 

talajkövető kerékre támaszkodnak. Elhelyezésüknél fogva talajszeletet forgatnak ki a 

hagymákkal együtt és terelik az egyik irányba. Hossztengelyre szimmetrikusan elhelyezett 

tárcsákkal elérhető, hogy a termés keskeny renden gyűljön össze. 

 

 



 

8.31. ábra. Gömbsüvegtárcsás vágó-terelő szerkezet 

 

A talajban járó, hajtott egy vagy két négyszögtengely ugyancsak kiemelő-terelő hatású. A 

8.32. ábrán látható szerkezet az ott mutatott forgásirány esetén a hagymákat folyamatosan a 

felszínre hordja. A négyszögtengelyek legfontosabb paraméterei: laptávolságuk 35-40 mm, 

kerületi sebességük 70-75 m/s. Üzemeltetésük ágyásos művelésmódnál célszerű, mert a 

tengelyek végein elhelyezett csapágyak és a hajtó lánckerék háza, illetve burkolata egyébként 

túrná a talajt a művelőúton. 

 

 

 

8.32. ábra. Hajtott négyszögtengelyes hagyma-kiemelő szerkezet 

Rostaszalagok 

Mindkét technológia szerint a kivágott talajszeletből a hagymát ki kell rostálni és fel kell 

emelni. E célra a paradicsombetakarító gépnél ismertetett rostaszalagokat alkalmazzák. 

 

Rendrakó szerkezet 

A kétmenetes technológia műveletei közül az első a hagyma rendrerakásával fejeződik be. 

Mielőtt azonban a rostaszalagról terelőlemez (surrantó) útján visszajutna a földtől 

megszabadított termény a tarlóra, egy talajsimító sík felszínt készít elő számára. Ezzel a 

második menetben megvalósított rendről felszedés válik könnyebbé (8.31. ábra 4, 5). 

 

Rendfelszedő szerkezet 

A második munkamenet, a rendről történő felszedés néhány nap elteltével történik. Ez idő 

alatt a hagymagumók szárai behúzódnak, a termés tárolásra alkalmassá válik. A 



rendfelszedésre alkalmazott szerkezetek megegyeznek a kiemelésre alkalmazottakkal. 

Leggyakrabban síktárcsapárt vagy négyszögtengelyt építenek a gépbe e célra.  

Tisztító szerkezetek 

A felszedett hagymák ismét rostaszalagra kerülnek, majd légtisztítás, esetleges selejtezés (a 

hibás egyedek elkülönítése), gyomeltávolítás után kihordó szalagon keresztül szállítójárműbe 

jutnak. 

A már említett rostaszalag mellett, mely a földszennyeződéstől szabadítja meg a 

terménytömeget, fúvó légáramú ventilátor, gyorsan forgó hengerpárok, szártalanító 

berendezés és selejtező szalag a leggyakoribb tisztítást szolgáló gépszerkezetek a 

betakarítógépen. 

A fúvó légáramú ventilátort a felhordó rostaszalag felső vége alá helyezik el úgy, hogy a 

légáram a keresztirányú kihordószalagra történő anyagátadást keresztezze. 

Az anyagáram útjába helyezett ellentétes forgásirányú forgó gumihengerpár(ok) a 

gyomnövényeket távolítják el, ugyanakkor szártalanítást is végeznek azáltal, hogy a növényi 

szárakat, hagymalevelet megragadják, behúzzák, majd a túloldalon kilökik. A hagymafejeket  

azonban, a kis hengerátmérők miatt, nem képesek behúzni. 

A gyorsan forgó gumi-hengerpárokéhoz hasonló elven működő szártalanító berendezés is 

elhelyezhető a gépen oly módon, hogy az egyben anyagtovábbításra is szolgáljon. Gumi vagy 

bordázott acél-hengerpárok alkotják, a páron belül ellentétes forgásiránnyal. Miközben a 

hagymatömeg végiggördül a hengerek felett, a szárak előbb-utóbb azok közé kerülnek és 

megtörténik letépésük. 

Selejtező szalag és munkások elhelyezése a gépen a betakarított termény jelentős 

minőségnövekedését eredményezi. E művelet során ugyanis eltávolíthatók a rögök, hibás, 

sérült hagymák és minden egyéb idegen anyag, amit a korábbi tisztítási műveletek nem 

távolítottak el. 

Kétmenetes betakarítás gépcsoportját képezhetik a 8.31. és 8.33. ábrán látható gépek. Az első 

munkamenetben a traktor elejére függesztett gömbsüveg tárcsák által kiforgatott és rendre 

terelt hagymákat a traktor hátuljára függesztett felszedő-rendrerakó gép felemeli, a földet 

kirostálja, a talajfelszínt a rend alatt elegyengeti, majd visszaszórja a hagymafejeket a sima 

tarlóra. Ezzel megkönnyíti a második menet, a rendfelszedés-kocsirarakás műveletét. A 

második menetben rendről felszedés, tisztítás és kocsirarakás történik. A szállító jármű 

folyamatosan a betakarítógép mellett halad. 

 

8.33. ábra. Rendfelszedő-kocsirarakó gép 



 

Az egymenetes technológiára alkalmas gépek a hagymák kiemelését, szennyezőktől való 

megtisztítását, esetleg a hibás egyedek és rögök eltávolítását, a termés kocsira rakását 

egyetlen munkamenetben végzik. A főbb szerkezeti elemek azonosak a korábban 

tárgyaltakkal. E gépek kis átalakítással kétmenetes technológia szerint is üzemeltethetők: a 

kocsira rakó kihordó szalag elfordításával, helyette surrantó beépítésével az első menet 

végrehajtására válik alkalmassá a gép. A második menet az eredeti állapot helyreállításával, a 

kiemelő szerkezet munkamélységének csökkentésével valósítható meg. Egy- és kétmenetes 

betakarításra egyaránt alkalmas a 8.34. ábrán látható gép. 

 

 

8.34. ábra. Egy- és kétmenetes betakarítására alkalmas gép 

 

 

Kétmenetes betakarítási technológia gépeinek jellegzetes műszaki adatait tartalmazza az 8.5. 

táblázat. 

8.5. táblázat. Hagymabetakarító gépek műszaki adatai 

 Gyártmány TRIO–I (1. menet) TRIO–II(1.menet) TRIO–III (2. menet) 

 Munkaszélesség  1,8 m 1,3 m 1,3 m 

 Tömegáram 14–20 t/h 14–20 t/h 20–24 t/h 

 Telj. igény 57 kW 57 kW 57 kW 

 Géptömeg 570 kg 540 kg 3100 kg 



 8.3.5. Az uborka gépi betakarítása 

 

Mind frissfogyasztásra, mind tartósításra megfelelő minőségű uborka gépi betakarítása 

technikailag évtizedek óta megoldott. Nem a betakarítógépek elégtelensége az oka annak, 

hogy a nagyüzemi termesztés, ezzel a gépi betakarítás háttérbe szorult. A kialakult helyzet 

annak tudható be, hogy az uborka nem egyszerre érik, így a tarolva betakarítás túl nagy 

termésveszteséget jelent. 

Az ismert betakarítógépek működési elveiben közös, hogy 

 a talajfelszínen elterülő növényzetet megemelik, 

 vágószerkezettel a gyökereket a talajfelszín alatt elvágják, 

 a megemelt növényeket a gép belsejébe, a szártalanító szerkezethez szállítják, 

 szártalanító hengerpárokkal leszakítják a termést a szárakról, 

 a könnyű szennyezőket légárammal eltávolítják, 

 a termést gyűjtőhelyre továbbítják. 

 

A gépi betakarításra termesztett állomány sajátosságai 

Mivel a bokrok a termőterületen elterülnek, fontos az egyenletes, rögmentes talajfelszín. 

Fajtaválasztásnál a nagy hozamú nőtípusúak jönnek szóba. Ajánlott az ikersor 20-30 cm-es 

kisebb és minimum 90 cm-es nagyobb sortávolsággal. 10 cm körüli tőtávolsággal 200.000 

körüli tőszám érhető el hektáronként. 

A fás szárú gyomok üzemzavart okozhatnak a vágószerkezet és a szártalanító hengerek 

munkájában, ezért irtásukról gondoskodni kell. A taroló betakarítás okozta veszteség pótlása 

másod-, esetleg harmadvetéssel lehetséges. 

 

Az uborkabetakarító gépek főbb szerkezeti részei 

Bokoremelő szerkezet 

A talajfelszínen elterülő lágy szárú uborka növények onnan könnyedén felemelhetők. E célra 

a különféle géptípusoknál vezérelt tüskés hengert (ld. a 8.35. ábrán), hullámosított szalagpárt 

(ld. a 8.36. ábrán) vagy gumiujjas hevedert alkalmaznak. Mindhárom megoldásnál fontos 

szempont, hogy azok ne sértsék az uborkatermést és a szárak ne akadjanak meg a 

szerkezetben. 

Vágószerkezet 

A megemelt bokrok szárainak talajfelszín alatti elvágását végzi. Az ismert gépeken alternáló 

kaszát (ld. a 8.35. ábrán), passzív kést (ld. a 8.36. ábrán), vagy ún. lengő kést alkalmaznak. 

Amennyiben a talajfelszín nem elég egyenletes, a szárak elmetszése helyett a passzív kések 

kitúrják a növényt a talajból és eltömődnek. 

 

 



 

8.35. ábra. Kaszás vágószerkezetű uborka-betakarító gép működési vázlata 

 

 

8.36. ábra. Passzív késes vágószerkezetű uborka-betakarító gép működési vázlata 

 

Szállító szerkezetek 

Feladatuk a felemelt bokroknak a szártalanító szerkezethez juttatása. A sérülésmentes 

anyagtovábbítás érdekében gumilapátos vagy hullámosított gumiszalagot alkalmaznak 

minden géptípusnál. 

Szártalanító szerkezet 

A bokrokról a termést gyorsan forgó, bordázott felületű gumihenger-párokkal választják le. 

Egy-egy hengerpáron belül a hengerek forgásiránya ellentétes. A hengerek megragadják a 

szárakat vagy leveleket és berántják azokat. A száraknál lényegesen vastagabb termést a 

hengerek már nem tudják behúzni, így annak válla feltámaszkodik a hengereken és leszakad a 

kocsányról. A szárak és levelek a hengerek túloldalán kirepülnek és  a tarlóra jutnak. A 8.37. 

ábra uborkát mutat a leszakadás előtti pillanatban. A szárra ható S húzó erő a hengerek Fx 

szorító erejével és a henger és szár közötti µ súrlódási tényezőjével arányos.  

A szártalanító hengersort vízszintes és függőleges tengelyiránnyal egyaránt szokásos 

elhelyezni. A hengerek jellemző paraméterei: átmérőjük 80 mm, kerületi sebességük 4,5 m/s. 

 

 



 

8.37. ábra. Az uborka szárára ható erő és a szártalanító hengerek 

Tisztító szerkezet 

A betakarítás technológiájából adódóan föld és rögszennyeződéssel nem kell számolni. A 

gépeken szívó és fúvó légáramú ventilátorokat helyeznek el a könnyű növényi szennyezők 

eltávolítására. A szállító szerkezet felső vége alatt elhelyezett fúvó légáram feladata - a 

szennyezők kifúvása mellett - a bokrok rászorítása a szártalanító szerkezetre, ezzel a hengerek 

behúzó hatásának elősegítése. A 8.38. ábra a magyar gyártmányú VU betakarítógépet mutatja. 

 

 

8.38. ábra. Magyar gyártmányú VU betakarítógép üzemben 

 

Gyűjtőhelyre továbbító szerkezet 

A szárakról leszakított uborkák a hengersor alatt elhelyezett keresztirányú gyűjtőszalagra 

esnek, majd ferde kocsirakó szalag révén a gép mellett haladó szállítójárműre jutnak. Egyes 

típusoknál lehetőség van a gép hátulján kiképzett rakfelületen a termény ládákba töltésére is. 

Belföldi fogyasztásra forgalomba kerülő, szabadföldön termesztett uborka méretszabványát 

mutatja a 8.6. táblázat. A szabvány előírja, hogy az áru méret szerint válogatott és tiszta 

legyen (max. szennyeződés 0,3-0,5 súly %). 

 

 

 



 

8.6. táblázat. Uborka mérettáblázat 

  Méretkategória Hossz (cm)  Vastagság (cm) 

A 3–6 2-ig 

B 6–9 3-ig 

C 9–12 4-ig 

D 12–14 5-ig 

E 14 felett 7-ig 

 

 

Két uborkabetakarító gép fő műszaki adatait a 8.7. táblázat foglalja össze. 

 

8.7. táblázat. Két vontatott uborkabetakarító gép műszaki adatai 

Gyártmány VU Porter-Way 

Szárvágó     passzív kések   alternáló kasza 

Száremelő 
    hullámosított 

    gumiszalagok 
  acélújjas rendfelszedő 

    Szártalanító szerkezet  ffüggőleges hengerek    vízszintes hengerek 

   Munkaszélesség (m) 1,1 2,0 

   Felületáram (ha/h) 0,2 0,3–0,5 

   Munkasebesség (km/h) 1,5–3,0 1,5–3,5 

   Géptömeg (kg) 2300 2400 

   Traktor telj. igény  (kW) 37 37 

  Munkaerőigény 1 traktors  1 traktoros+1 gépkezelő 

 

8.3.6. A gyökérzöldség gépi betakarítása 

Az alábbiakban ismertetett gépek és eljárások a sárgarépa, a petrezselyem, a pasztinák és 

gumós zeller betakarítására alkalmasak. 

Két gépi betakarítási eljárás:  



 az ásó rendszerű és  

 a nyüvő rendszerű 

ismeretes. Mindkét esetben az alábbi műveletek elvégzése szükséges: 

 a termény kiemelése a talajból, 

 a lombozat eltávolítása, 

 a gyökérzet megtisztítása a rátapadt talajtól, 

 a termény szállítójárműre továbbítása. 

A gépi betakarításra termesztett állomány sajátosságai 

Mindkét géptípus üzemeltethetőségének előfeltételei a laza szerkezetű, kő- és kavicsmentes 

talaj, az egyenletes talajfelszín és vetésmélység, ezek következményeként az egyszerre 

fejlődő állomány. Fontos továbbá a gyommentesség. Nyüvő rendszerű betakarításhoz a sorok 

egyenessége, valamint a legalább 30 cm-es sortávolság is előfeltétel. A szükséges tőállomány 

biztosításához sávos vetést alkalmaznak. 

 

A gyökérzöldség betakarításának technológiái 

Az ásó rendszerű betakarítás 

E technológia a burgonyabetakarításnál alkalmazott eljárásból fejlődött ki. Első lépésként az 

állomány szártalanítása történik meg. E célra vízszintes tengelyű, lengőkéses szárzúzók, 

függőleges tengelyű fűrésztárcsás fejezők vagy járva-szecskázók jönnek számításba (8.39. 

ábra és 8.40 videó). E gépek a felaprított szárakat a már betakarított tarlóra szórják. 

 

8.39. ábra. Vízszintes tengelyű lengőkéses szárzúzó 

 

8.40. video. Gumilapát-motollás szártalanító gép 



A második munkamenetben a betakarítógép (8.42. ábra) döntött helyzetű ásóvasak és 

ásótárcsák segítségével a gyökereket a talajszelettel együtt emeli ki (8.41. video). A föld és 

gyökértömeg felhordó rostaszalagra vagy lengőrostára kerül, ahol a felhordott föld nagy része 

visszahullik a tarlóra.  

 

8.41. video. Ásóvasas és tárcsás kimelő szerkezet, valamint a gép továbbító szerkezetei 

A ferde rosta után a gépen fúvott, szemben forgó gumihengerpárt helyeznek el úgy, hogy az 

anyagáram a hengerek között haladjon át. A rugalmas hengerek a rögöket összetörik, a 

gyökerek pedig sértetlenül haladnak át közöttük. Egy újabb rostaszalagon az összetört rögök 

áthullanak, a gyökerek pedig ferde tisztítószalagra jutnak. A szalag apró gumitüskéiben a 

kisebb növényi szennyeződések megakadnak és hátrafelé elhagyják a gépet. A gyökerek a 

ferde szalagról a keresztirányú kocsirarakó-kihordó szalagra gurulnak le, majd a 

szállítójárműre jutnak. 

E betakarítási technológia előnye, hogy a burgonya-betakarításnál használt gépekkel is 

megvalósítható, egyszerre több sort takarít be, a betakarítás kevéssé függ az időjárástól. 

Hátránya, hogy a betakarított termény nem tárolható, mivel a terményben nagy számban 

találhatók törött és levélnyél nélkül felszedett gyökerek. 

8.

8.42. ábra. Burgonyabetakarító gép sárgarépa állományban 

1. ásóvasak, 2.,4. ferde rostaszalag vagy lengőrosta, 3. fúvott gumihengerpár, 5.,6. 

keresztirányú kocsirarakó-kihordó szalag, 7. mélységszabályozó kerék 



A nyüvő rendszerű betakarítás 

A nyüvő rendszerű betakarítás (8.43. ábra) egy menetes: a vontatott vagy magajáró 

betakarítógép nyüvő szerkezete ferde síkban elhelyezett, ellentétes hajtásirányú szíjakból áll 

(2). Előttük száremelő-beterelő szerkezetek (3) segítik a szárak szíjak közé jutását. A szíjak 

alatt merev lazítókés (1) helyezkedik el. A kés a talajban jár olyan mélyen, hogy a kiemelendő 

gyökereket ne sértse. Feladata, hogy a gyökerek tenyészterületének sávjában meglazítsa a 

talajt, megkönnyítve ezzel azok kiemelését. 

 

 

 

8.43. ábra. Nyüvő rendszerű betakarítógép szerkezeti felépítése 

 

A függőleges irányú kihúzás azáltal valósul meg, hogy a nyüvő szalagok szállító 

sebességének, mint vektornak a vízszintes komponense megegyezik a haladási sebességgel, 

de azzal ellentétes irányú. A kihúzás sebessége így a szíjsebesség vektor függőleges 

komponensével  azonos. 

A szíjak a növényeket ún. lengőpálcás lombtalanítónak (4) adják át (8.44. ábra). E szerkezet 

lényegében két szemben forgó pálcás henger, melynek pálcái egymás réseibe nyúlva forognak 

ellentétes irányaban. A szárakat a két pálcás henger közrefogja és behúzza. A gyökértestek 

azonban megakadnak és leszakadnak. A leszakítás nyomán a gyökereken 1,5-2 cm-nyi 

levélnyél marad vissza, ami tárolás szempontjából kedvező. 

 

8.44. ábra. Lengőpálcás lombtalanító szerkezet 



A szárak keresztirányú szalagra (5) esnek, a gyökerek rostaszalagon (6) keresztül gumiujjas 

szalagra (10) jutnak. E szerkezet feladata az apró növényi részek kihordása, valamint a 

gyökerek felületének tisztítása. 

A gyökerekkel együtt kiemelt gyomokat a rostaszalag felső végén elhelyezett terelő villa (7) 

és egy behúzó henger (8) a rostaszalag alá vezeti, majd azok a vezető lemezen (9) a tarlóra 

csúsznak. A ferde gumiujjas szalagról visszagördülő gyökerek a keresztirányú kocsirarakó 

pálcás-lapátos rostaszalagra kerülve jutnak a szállító járműre. 

Az ismert betakarítógépek 1, 2 vagy 3 sor egyidejű betakarítására készültek. Több soros 

gépeken a nyüvő és szártalanító szerkezetek soronként megismétlődnek. A 8.8. táblázat nyüvő 

rendszerű gyökérzöldség-betakarító gépek fő műszaki adatait foglalja össze. 

 

8.8. táblázat. Gyökérzöldség-betakarító gépek műszaki adatai 

Gyártmány 
E–825 

vontatott 

ASA-LIFT 

magajáró 

  Betakarított sorok  2 3 

  Sortávolság (cm) 35–50 45–50 

  Munkasebesség (km/h) 3,6–6 2,7–4 

  Felületáram (ha/h) 0,15–0,2 0,4–0,5 

  Géptömeg (kg) 4200 5800 

  Teljesítményigény (kW) 59 (traktor) 70 (magajáró) 

  Kezelő személyek 1 traktoros + 1 gépkezelő 1 vezető + 1 gépkezelő 

 

8.3.7. A káposztafélék gépi betakarítása 

 

A géppel betakarított fejeskáposzta tárolható vagy azonnal feldolgozható (pl. savanyítással), 

de alkalmas frissfogyasztásra is. 

Szelektív, például fejméret vagy fejkeménység szerinti gépi betakarításra születtek sikeres 

megoldások. Ezeket a fejessaláta gépi betakarításával foglalkozó fejezetben ismertetjük. 

Gondosan betartott termesztéstechnológia esetén az állomány egységesen fejlődik. A taroló 

rendszerű betakarítógépek ilyenkor kielégítő munkaminőséggel és gazdaságossággal 

üzemeltethetők, így ezek terjedtek el világszerte. Alapvetően két betakarítási technológia és 

ezeknek megfelelő géptípus ismeretes. Az egyik az ún. vágó rendszerű, melynél a gép 

 az egyedek torzsáit a talajszint felett azonos magasságban elvágja, 

 a fejeket felszedi és szállító járműre gyűjti, 

 a torzsákat utólag eltávolítják a fejekről. 



 

A másik, az ún. nyüvő rendszerű  betakarító gép haladás közben  

 a fejeket kiemeli a talajból,  

 a torzsákat egyforma hosszúra levágja, majd 

 a fejeket kocsira gyűjti. 

Előbbi gépek az USA-ban, utóbbiak Európában terjedtek el. A karfiol és karalábé gépi 

betakarítása mindkét káposztabetakarító géptípussal megvalósítható. 

 

A gépi betakarításra termesztett állomány sajátosságai 

Mindkét géptípus üzemeltethetőségének előfeltételei az egyenes sorok, az egyszerre 

betakarítható állomány, az egyenletes, gyommentes talajfelszín. A sortávolság a sorok között 

haladó szerkezetek mérete (45-55 cm) miatt nem csökkenthető tetszőlegesen. 

 

A káposztafélék betakarítógépének főbb szerkezeti részei 

A gépek többnyire vontatott kialakításúak. A területegységről betakarított nagy térfogat és 

tömeg miatt saját gyűjtőtartállyal nem rendelkeznek, a felszedett terményt a betakarítógép 

mellett haladó gyűjtőkocsira rakják. Egy és két sorról egyszerre betakarító változatok 

ismertek. 

Az alábbiakban néhány olyan jellemző szerkezeti résszel foglalkozunk, melyek más 

betakarítógépen nem, vagy nem ilyen elhelyezésben fordulnak elő. Ezek a: 

 nyüvő, 

 tisztító és 

 kocsirakó szerkezetek. 

Nyüvőszerkezet 

Feladata a káposztafejek kiemelése a talajból és megtámasztása a torzsa levágásához. A 

növények kihúzására és megtámasztására azért van szükség, hogy a torzsák egységes 

méretűre legyenek visszavághatók. Ezzel a módszerrel ugyanis az eltérő torzsahosszal 

rendelkező egyedek torzsacsonkja azonos méretű lesz. 

Kétféle nyüvőszerkezet-kialakítás ismeretes. A nyüvőszíjas megoldás legfontosabb eleme a 

ferde síkban járó szíjpár (8.45. ábra). A szíjak belső ágai támasztó görgőkkel egymáshoz 

szorítottak. Feladatuk a torzsák közrefogása, megragadása és hátrafelé, felfelé szállítása. A 

belső szíjágak felett egy-egy sín fut végig. E sínekre támaszkodik, és azokon csúszik a 

káposztafej alsó felülete, miközben gyökere kihúzódik a talajból. A szíjjak és sínek 

együttesen tehát sorban egymás után megragadják a torzsákat, alulról megtámasztják a fejeket 

és a teljes növényt a saját függőleges tengelye mentén kihúzzák a talajból. A szíjsebesség 

vízszintes komponense itt is megegyezik a haladási sebességgel, de azzal ellentétes irányú. 

Ezzel a nyüvőszíjak minden egyes növényt függőleges irányban húznak ki. 

 

 



    

8.45. ábra. Nyüvőszíjas kiemelő szerkezet 

 

A nyüvő rendszerű tőkihúzás döntött helyzetű menetes orsókkal, nyüvőhengerekkel is 

megvalósítható. Az ellentétes forgásirányú, spirálfelületű hengerek hasonló hatást fejtenek ki, 

mint a szíjak és a támasztó élek együtt: megtámasztják és ferde pályán hátra és felfelé 

szállítják a káposztafejeket. A menetes orsók szállító csigákként foghatók fel, melyekre igaz 

az, amit a szíjaknál láttunk: a szállító sebesség vektor vízszintes komponense meg kell, hogy 

egyezzen a gép haladási sebességével, de azzal ellentett irányúnak kell lennie.  

A nyüvőszerkezetben egymás után két pár menetes orsót helyeznek el: az elülső pár V 

alakban előre nyitott helyzetű, így segíti a beterelést, a hátulsó pár párhuzamos tengelyű, 

feladatuk a termény gép belsejébe szállítása (8.46. ábra). 

 

 

8.46. ábra. Nyüvő hengerpáros levélzöldség-betakarító gép 

 



Mindkét nyüvő szerkezet változat előtt hegyes orrú beterelő elemek találhatók, melyek 

egyrészt megemelik a külső laza burkoló leveleket, másrész bevezetik a torzsákat a nyüvő 

elemek közé. 

A szíjjak és menetes orsók felett azok szállító-sebességével azonos sebességgel mozgó, 

gumizsinór-fonatból kialakított leszorító szalag található. Feladata a fejek megtámasztása 

szállítás és a torzsa levágása közben. 

A torzsa levágása alternáló vagy forgó vágó szerkezettel történik, mely szíjas nyűvő-

szerkezetnél a szíjak és a támasztó sínek között, menetes orsók esetén a hátsó orsópárok alatt 

helyezkedik el. 

Tisztítószerkezet 

A káposzta betakarítása során idegen szennyezők nem kerülnek a fejek közé. Tisztítás alatt 

ezért itt a laza burkoló levelek eltávolítását, esetenként kézzel végzett selejtezést értünk. 

A fejre nem boruló burkoló leveleket párosával szemben forgó, spirál felületű hengerpárok 

tépik le, miközben szállítják is a káposztafejeket. A gépen végzett kézi selejtezés az 

anyagáram útjába helyezett sima szállító szalag előtt történik. Itt a selejtező munkás a hibás, 

beteg egyedeket leemeli a szalagról és visszaejti a tarlóra. 

Kocsirakó szerkezet 

A káposztafejek ütés (ütközés) hatására kívülről nem látható, belső sejtroncsolást 

szenvedhetnek, így hosszabb tárolás során rothadásnak indulhatnak. A kritikus ütközési 

sebesség értelmezésével és meghatározásával kapcsolatos tudnivalók az utolsó fejezetben 

találhatók meg. A betakarítás és betárolás során kerülni kell a kritikusnál nagyobb 

esésmagasságot, illetve ütközési sebességet. 

A káposztabetakarító gépeken olyan speciális kocsirakó szerkezet található, mellyel kizárható 

a fejek néhány cm-nél hosszabb szabadesése. Ezt oly módon valósítják meg, hogy a ferde 

felhordószalag felső végéhez egy állítható helyzetű fékező szalagot csatlakoztatnak. A fékező 

szalag akár a szállítójármű rakfelületéig is lebillenthető, így a rakodás üres jármű esetén is 

kíméletes. 

A fékező szalag lényegében két, egymás felett elhelyezett szállítófelület. A káposztafejek e 

szalagok által közrefogva haladnak az azok által meghatározott sebességgel, így szabadesésük 

vagy csúszásuk kizárt. 

E 804/a típusú nyüvő-szíjas betakarítógépet mutat a 8.47. ábra. 

  

 

8.47. ábra. Egysoros nyüvő rendszerű káposzta-betakarító gép 



Két talajkövető beterelő papucs (1) segíti a nyüvőszerkezet sorontartását. A torzsákat a két 

nyüvőszíj (2) fogja közre és viszi hátrafele, miközben a gép előre halad. A fejek a 

vezetősínekre (3) fekszenek fel és csúsznak hátrafelé. A vágószerkezet (4) a torzsákat levágja, 

a fejek a továbbító szalagra (6) jutnak. Szállítás és vágás közben a gumifonat- szalag (5) 

támasztja a növényeket. A torzsátlanított fejek a kocsirarakó szalag (7) segítségével jutnak a 

betakarítógép mellett haladó szállítójárműre. A pontos soronvezetést a fülkében (8) ülő kezelő 

személy segíti oly módón, hogy a nyüvőszerkezetet helyzetét a gépvázhoz képest 

keresztirányban állítja. 

A 8.48. video egysorsos káposztabetakarító gépet mutat. 

 

 

8.48. video. Egysorsos káposztabetakarító gép 

 

Két vontatott fejeskáposzta-betakarító gép műszaki adatait tartalmazza a 8.9. táblázat. 

 

8.9. táblázat. Nyüvő rendszerű káposzta-betakarító gépek műszaki adatai 

Gyártmány MSZK–1 E–804/A 

  Nyüvőszerkezet hengeres szíjas 

  Betakarított sorok  1 1 

  Munkasebesség (km/h) 2–3 2,5–3,5 

  Felületáram (ha/h) 0,1–0,15 0,1–0,2 

  Géptömeg (kg) 2125 2100 

Traktor telj. igény (kW) 37 37 

  Kiszolgáló személyek   1 traktoros + 2 kezelő   1 traktroros + 1 kezelő 

 



8.3.8. A paprika gépi betakarítása 

A fűszerpaprika gépi betakarítása elfogadható veszteségek mellett fésülő rendszerű 

betakarítógéppel megvalósítható. Leggyakrabban speciális fésülő dobbal szerelt zöldbab-

betakarító gépet alkalmaznak e célra. A fűszerpaprika betakarító fésülő dob annyiban 

különbözik a babbetakarító változattól, hogy előbbinél az acél szedőujjak végeire műanyag 

gömböket ragasztanak (8.49 ábra). Ily módon elkerülhetők a szúrás okozta sérülések. Az 

egyéb sérülések így is 5-20% közöttiek mintegy 10%-nyi elhagyási veszteség mellett. 

 

 

 

8.49. ábra. Fűszerpaprika betakarítására kialakított fésülődob 

A géppel betakarított fűszerpaprikát - a sérült egyedek okozta romlás megelőzésére - azonnal 

fel kell dolgozni. Ekkor azonban elmarad a hagyományos technológia szerinti természetes 

száradás, ezért mesterséges szárításra van szükség. Ez tehát többlet költséget jelent a kézi 

szedéshez képest. A természetes száradás során bekövetkező utóérés szintén elmarad, ami 

csökkenti a végtermék minőségét és értékét. Ezen okok miatt hazánkban mára teljesen 

visszaszorult a 70-es években elterjedten alkalmazott gépi fűszerpaprika-betakarítás. 

Az Egyesült Államokban fésülő szalagpárral és spirál hengerpárokkal folytak kísérletek chili 

paprika leszakítására (8.50. ábra). A szalagpár hátránya a fésülő dobhoz képest, hogy 

páronként csak egy sor betakarítására alkalmas. Ugyanez igaz a spirál-hengerekre is. Ez 

utóbbiak döntött helyzetük miatt alulról felfelé törik le a terméseket. 

 

 

8.50. ábra. Fésülő szalagpáros és spirál hengerpáros chili paprika betakarítógép 



A friss fogyasztásra szánt zöldpaprika gépi betakarítására világszerte tett erőfeszítések 

kísérleti szakaszban maradtak. Magyarországon műanyag ujjas szedődobbal folytak 

kísérletek. A betakarított terményben olyan magas arányban voltak a sérült és tővel együtt 

kiszakított egyedek, hogy a gépi betakarítás nem látszott gazdaságosan megoldhatónak (8.51. 

ábra). 

A sérülések és tőkihúzások oka feltehetően a biológiai éretlenségből adódó magas leválasztó 

erő és alacsony bogyószilárdság. A hazai fajtákra például 25-60 N leválasztó erő jellemző. 

Ugyanakkor a bogyó felületére ható 5 N erő a szedőujjal ütköző 1.2 cm2 -en már ún. 

tükörnyomást (maradandó sejtroncsolást) idéz elő. Elméletileg 14 cm 2 -es felületen kéne 

megragadni a bogyókat ahhoz, hogy ne sérüljenek. Ilyen kíméletesen csak az emberi kéz vagy 

egy speciális robot képes szedni.  

 

 

8.51. ábra. Műanyag szedőujjas dobbal szerelt paprikabetakarító-gép és a szedett állomány 

 

8.3.9. A fejes saláta gépi betakarítása 

 

Kedvező piaci körülmények között nagy összefüggő területen termesztett fejessaláta taroló 

rendszerű gépi betakarítása gazdaságos lehet. Az állomány fejlődésének egyenetlenségéből 

származó veszteség szelektív betakarítással kiküszöbölhető. Az ilyen betakarítógép bonyolult, 

ezért drága. Amennyiben a fenti veszteség mellett még gazdaságos a termesztés, taroló 

rendszerű betakarítógép alkalmazható. 

 

Taroló rendszerű betakarítás 

Taroló rendszerű betakarításnál - a salátalevelek fokozott sérülékenysége miatt - különösen 

kíméletes kiemelő szerkezetre van szükség. A 8.52. ábra vontatott fejessalátabetakarító gépet 

mutat. A gép elején elhelyezett szívó ventilátor hatására a hengercikk perforált felületén (4) 

levegő áramlik be. A sorok között keskeny járókerék gördül (2), melyre perforált dob (3) van 

rögzítve. A dob alatt  merev késes vágószerkezet (5) található. Üzem közben a hengercikk 

perforált felületén (4) és a perforált dob (3) nyílásain keresztül belépő levegő a dobpalástra 

tapasztja a vele érintkezésbe kerülő salátafejek burkoló leveleit. A gép előrehaladtával a kés e 

növények szárait elvágja, a levágott fejeket pedig a perforált dob felemeli. A szívó hatás a 

perforált dobnak csak a hengercikk palástja előtti felületén  érvényesül. Amikor a salátafejek 

ezt elhagyják, szállító szalagra (6) esnek. E szalag felett gumikötél-fonatú leszorító szerkezet 



(7) található, mely a fejek visszagördülését akadályozza. A salátafejek kocsirakó szalag (8) 

útján jutnak a szállítójárműre. A gép járókerekeken (9) támaszkodik a talajra. 

 

 

 

8.52. ábra. Vontatott fejessalátabetakarító gép 

 

Leveles salátafélék gépi betakarítására készült a 8.53. ábra szerint gép. Fűrészszalag 

vágószerkezete a teljes ágyást talajszint felett levágja, a termény ezután a hátul kialakított 

csomagoló rakfelületen rekeszekbe kerül. 

 

 

8.53. ábra. Levélzöldség-betakarító gép 

 

Szelektív betakarítás 

Mint korábban már említettük, a fejessaláta szelektív betakarítására sikeres megoldások 

ismeretesek. A szelektálás szempontjai a fejek geometriai méretei (szélesség, magasság), 

keménysége, vagy leveleinek száma lehetnek. A felszedésre való kiválasztás gyakorlati 

megvalósítása ennek megfelelően: 

 mechanikus tapogatószervekkel, 

 gamma- és röntgensugaras érzékelővel 



lehetséges. A 8.54. ábra szalagos és görgős tapogatószervet mutat. Mindkettő a fejek 

geometriai méretei és keménysége alapján „dönt”, vagyis zárja vagy nem zárja az elektromos 

áramkört. 

 

 

8.54. ábra szalagos és röntgensugaras érzékelővel ellátott salátabetakarító gép  

 

A felszedésre szánt fejek kiválasztása mellett speciális megoldást igényel e fejek kivágása és 

kiemelése a növénysorból anélkül, hogy e műveletek a visszamaradó fejekben kárt 

okoznának. A 8.54. ábra bal oldala szerinti gép fő szerkezeti elemei a tapogatószerv (1), a 

vágószerkezet (2), a rugalmas küllős tárcsapár (3), mely a haladási sebességgel azonos 

kerületi sebességgel forog, a küllőket szétfeszítő szerkezet (4) és a továbbító szalag (5). A 

tárcsapár alaphelyzetben egy növénysor két oldalán helyezkedik el úgy, hogy nem érinti azt. 

A vágószerkezet ilyenkor a sorok között tartózkodik. 

A gép elejére szerelt tapogató kiválasztja a szedésre alkalmas egyedeket, vagyis zár egy 

elektromos áramkört. A gép haladási sebességétől függő késleltetéssel a kijelölt fejet a tárcsák 

alsó küllői két oldalról megragadják. Ezzel egyidejűleg a vágószerkezet (kés) a sorközből 

benyúlva elvágja a növény torzsáját. A kivágott, küllők közé szorított salátafejet a tárcsa - 

forgó mozgásának köszönhetően - kiemeli a sorból. A szétfeszítő szerkezet hatására 

kiszabadul a küllők közül és a továbbító szalagra esik. Fontos, hogy csak a kivágott fejjel 

érintkező bal és jobb oldali küllők közelítenek egymáshoz, így a tárcsák nem akadályozzák a 

gép szabad haladását a sorban. 

 

8.4. Robotok a kertészeti termények betakarításban 

Az elektronika rohamos fejlődésének eredményei mára már a betakarítás gépesítésében is 

megjelentek. Számos kutatóhelyen és fejlesztő műhelyben foglalkoznak a nagy értékű 

termények betakarításának automatizálásával, szedőrobotok kutatásával-fejlesztésével.  

Az iparban már elterjedten alkalmazott robotok munkakörülményeivel szemben a 

mezőgazdaságban szélsőséges időjárási és fényviszonyok között kell eltérő méretű, alakú, 

színű, esetenként mozgó (lengő) egyedeket változó színű környezetében felismerni, 

kíméletesen megragadni, leszakítani, lecsavarni vagy éppen levágni. 



A gyümölcsbetakarítás területén szabadföldön üzemelő robotmodellek készültek alma és 

citrusfélék betakarítására. Bár ezek technikailag kielégítően működnek, gazdaságossági 

okokból mégsem terjed alkalmazásuk. 

Több zöldségfaj és a csiperkegomba robottal történő betakarításáról rendelkezünk jelenleg 

ismerettel. Ezek a megvalósított berendezések zárt térben, ellenőrzött környezetben 

üzemelnek. A robotok a termény koncentráltsága miatt itt jobban kihasználhatók, ugyanakkor 

„munkaterületük ” is homogénebb. 

Az ismert robotok mindegyike számítógépes képfeldolgozás segítségével azonosítja a 

szedendő terményt. A kép látható vagy láthatatlan hullámhossz-tartományban készülhet. Az 

eljárás lényege a következő lépések sorozatát jelentheti: 

 videokamera pásztázza a munkaterületet, és folyamatosan képeket rögzít arról, 

 a video-képeket digitalizálva azok olyan képpontokká alakíthatók, melyek szín és 

fényerősség információval rendelkeznek, 

 az ún. kép-szegmentációval a számítógép a képpontokból valamelyik kiválasztott 

információtartamuk alapján halmazokat képez (pl. az egymáshoz közeli piros 

pontok halmaza feltehetően paradicsombogyó jelenlétére utal), 

 a ponthalmaz színe és/vagy alakja alapján döntés születik arról, hogy az valóban 

szedendő termény-e.  

 ha igen, akkor megtörténik helyzet-koordinátáinak meghatározása. 

A megtalált terményt koordinátái alapján manipulátor kar szedi le. A karnak, amellett, hogy 

egy adott térrész minden pontját el kell érnie, a terményt kíméletesen kell megragadnia, 

leszakítania vagy vágnia, majd gyűjtő helyre továbbítania. 

A robotok alkalmazása a legtöbb esetben a termesztéstechnológia kialakítását is befolyásolja. 

A 8.55. ábra földieper szedésére kialakított robot járművet mutat. 

 

 

 

8.55. ábra. Földieper betakarítása szedőrobottal 
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Ellenőrző kérdések 

1. Értelmezze a segédeszközös, segédgépes és a teljesen gépesített zöldség-

betakarítás fogalmát. Vázlaton mutasson be segédeszközöket és segédgépeket. 

2. Vázlaton ismertessen egy paradicsombetakarító gépet. Magyarázza működését. 

3. Ismertesse a 3, 2 és egymenetes zöldborsó-betakarítási eljárást. Vázoljon 

egymenetes zöldborsókombájnt és magyarázza működését.  

4. Magyarázza a sorirányú és sorokra merőleges haladási irányú zöldbab-betakarítási 

eljárást. Vázlaton ismertessen egy zöldbab-betakarító gépet, és magyarázza 

működését. 

5. Ismertesse a vöröshagyma-betakarítási eljárásokat. Vázlaton ismertessen egy 

hagymabetakarító gépet. 

6. Vázlaton ismertessen egy uborka-betakarító gépet. Nevezze meg és magyarázza 

szerkezeti elemeit és azok működését. 

7. Ismertesse a gyökérzöldség-betakarítási eljárásokat. Vázlaton ismertessen egy 

nyüvőszíjas gyökérzöldség-betakarító gépet. 

8. Ismertesse a fejeskáposzta-betakarítási eljárásokat. Vázlaton ismertessen egy 

nyüvőszíjas káposzta-betakarító gépet. 

9. Ismertesse a fűszerpaprika-betakarítási eljárásokat. Vázlaton ismertessen egy 

fésülő dobos paprika-betakarító gépet. 

10. Ismertesse a fejes saláta betakarításánál alkalmazott eljárásokat. Vázlaton 

ismertessen taroló rendszerű saláta-betakarító gépet. 
 

 

 

 



 

9. A gyümölcs-betakarítás gépesítése 

A hazánkban termesztett gyümölcsfélék a bogyósok (pl. eper, málna, ribiszke), 

csonthéjasok (pl. cseresznye, meggy, szilva, dió, mandula, őszi- és kajszibarack) vagy 

almatermésűek (alma, körte stb.) csoportjába sorolhatók. A betakarított termés (mintegy 

800.000 t) részben friss fogyasztásra, részben hűtő- vagy konzervipari feldolgozásra kerül. A 

húsos gyümölcsöket - sérülékenységük miatt - friss fogyasztásra ma is kézzel szedik, a géppel 

betakarított terményt rövid időn belül fel kell dolgozni. 

A gyümölcs-betakarítás három fázisát, a szedést, gyűjtést és szállítást alapul véve 

három szint: a segédeszközös, segédgépes és teljesen gépesített betakarítás különböztethető 

meg. 

A betakarítási eljárások a szerint is csoportosíthatók, hogy a termés leválasztása 

kézzel, vagy gépi úton történik e.  

A gyümölcs-termés elhelyezkedése is meghatározza a betakarítási eljárást. 

Különbséget tehetünk szabadföldön, cserjén (bokron) és fán termő gyümölcsök között. 

  

9.1. Kézi betakarítás 

9.1.1 Betakarítás szedőeszközökkel 

Kézi betakarítás során szedőeszközöket és segédgépeket alkalmaznak. Az alkalmazott 

segédeszközök a különféle gyűjtő- és vágó eszközök, valamint a szedők kényelmét szolgáló 

kerekes székek és padok.  

Sérülékeny gyümölcsöket, mint pl. a földiepret, célszerű a végső kiszerelésnek 

megfelelő edénybe gyűjteni, ezzel elkerülve az átrakásból származó sérüléseket.  

A  9.1 ábra kézi szedésnél alkalmazott kerekes széket mutat. Az eszköz ülő helyzetben 

lábbal gördíthető tovább.  

 

9.1. Kerekes szedőszék  



A bokron és fán termő gyümölcsök hasonlóan egyszerű eszközök felhasználásával 

szedhetők. Ide sorolhatók: 

 gyűjtő edények, mint szedőkosarak dobozok, rekeszek, ládák, zsákok, konténerek 

stb, 

 speciális ollók, 

 emelvények és állványok, 

 létrák. 

  

A 9.2. ábra sérülékeny termények jellegzetes gyűjtőeszközét mutatja. A fém kereten 

belülről bélelt, alja zsákszerűen nyitható a kíméletes ürítéshez.  

 

   

 

9.2. ábra. Gyümölcsszedő edény munka és ürítés közben 

(Courtesy TYROLBOX) 

 

 

A szedőeszközökbe szüretelt gyümölcs összegyűjtésére többnyire tartályládát 

alkalmaznak. Ezek a nemzetközileg szabványosított tartályládák sokoldalúan alkalmazhatók, 

illeszkednek a szállítójárművek rakméretéhez és cserélhetők.  

 

A betakarításban alkalmazott emelvények és állványok a szedést lehetővé tevő 

magasságuk alapján osztályozhatók.  A 9.3 ábra átlagos szedőmunkás által állóhelyből 

elérhető szedési zónát mutatja. Az ábra szerint a munkás kényelmesen a 0.75 és a 2.25 méter 

közötti sávot éri el. Ebben az esetben alacsonyállvány alkalmazása célszerű, melynek csak a 

gyűjtőedény kényelmes magasságban való tartása a feladata (9.4. ábra).  



 

 

9.3. ábra. A szedőmunkás által elérhető szedési zóna 

 

 

 

9.4. ábra. Alacsony állvány 

 

A középmagas állvány (9.5. ábra) a 2.25 és 3 méteres sávban történő szedésre 

alkalmazható.  Vízszintes felületeit a szedőmunkások  állványként használják és ide  helyezik  

a gyűjtőedényeket is.  

 

9.5. ábra. Középmagas állvány 



A magas állványról a munkások 4 méteres szedőmagasságig érnek fel (9.6. ábra). 

 

 

9.6. ábra. Magas állvány 

 

Speciális feladatokra (pl. trópusi gyümölcsök betakarítása, tetejezés, védőháló építés, stb.) 

szuper magas állványra van szükség (9.7. ábra). Üzemi magasságuk tág határok között 

állítható.  Emelésükhöz-süllyesztésükhöz erőforrásra van szükség, ezért ez az eszköz 

lényegesen drágább az előbbieknél.  

 

 

9.7. ábra. Traktorra függesztett szuper magas állvány 

 

Hagyományos, magas növésű alakfák szedésére létrák is szóba jöhetnek. A kétágúaknál 

stabilabbak a háromlábúak (egyágú létra kitámasztó rúddal).   

Általában igaz az az állítás, hogy minél magasabban helyezkedik el a gyümölcs a fán, 

annál kevésbé gazdaságos annak a szedése. A 9.8 ábra hagyományos alakfán elhelyezkedő 

termés arányát mutatja a magasság függvényében.  



 

9.8. ábra. A terméshányad elhelyezkedése a magasság függvényében 

  

9.1.2 Betakarítás segédképekkel 

A kézzel szedett és gyűjtött termény gyümölcsfától tartályládáig történő szállítása kézzel 

és segédgéppel is történhet.  

Mielőtt a kétféle eljárást bemutatnánk, tekintsük át a kézi betakarítás során felmerülő 

szállítási feladatokat:   

 az üres tartályládák tároló-gyűjtő helyről a szedés helyére szállítása (legtöbb esetben  

 gépesítve), 

 a megtöltött tartályládák tároló-gyűjtő helyre szállítása (legtöbb esetben gépesítve), 

 a tartályládák szállítása a tároló-gyűjtő helyről a feldolgozás/tárolás helyszínére 

 (gépesítve). 

A fenti műveletek figyelembevételével az alábbi két leginkább elterjedt betakarítási 

technológiát különíthetjük el: 

 az üres tartályládák kiszállítása/kihelyezése a gyümölcsösbe, majd megtöltésük után 

azok felszedése és beszállítása,  

 mobil segédgépek (járva- szedőgépek vagy tartályláda-szállító pótkocsik) 

alkalmazása. 

 

Az üres tartályládák szüret előtti kiszállítása tartályláda/szállító gépet vagy speciális kézi 

kocsit igényel. 

A sorokba történő kihelyezésnél a ládák egymáshoz mért távolsága a becsült hozam 

alapján számítható. A terméseloszlás egyenetlensége miatt a számítottnál 10%-kal kisebb 

láda-távolságot célszerű választani.  



Ládaszállításra a kézi kocsitól a magajáró szállítógépekig igen széles választék áll a 

termesztők rendelkezésére. A 9.9 ábra egy személy által működtethető kétkerekű kézi kocsit 

mutat. A raklap/láda megragadása 4 darab acél tüskével történik, melyek  mozgatása a 

vonórúdon látható karokkal történik. 

 

 

9.9. ábra  Egy személy által működtethető ládaszállító kocsi  

 

A traktoros alacsonyemelő lényegében a három pont függesztő szerkezetre kapcsolt 

emelő villapár. Kis gazdaságok számára ajánlott, mivel rendkívül olcsó megoldás.  (9.10. 

ábra). Egyidejűleg egy láda szállítására alkalmas, emelési magassága kb. 50 

cm.  

9.10. ábra. Traktoros alacsonyemelő 

A 9.11. ábrán látható traktorvontatású, önrakodó sorközi ládaszállító pótkocsi 3 láda 

kihelyezésére és begyűjtésére képes. A kocsi hátul nyitott, U alakú vázzal rendelkezik. 

Felszedésénél a traktoros rátolat a ládára, leereszti a sédkeretet, 4 acél csappal rögzíti a ládát, 

majd a keretet hidraulikus henger segítségével felemeli és továbbhalad. A videón látható 

pótkocsi esetében nincs szükség a ládák rögzítésére, mivel az automatikusan megtörténik.  



 

9.11. ábra és video. Traktorvontatású önrakodó/ürítő pótkocsi 3 tartályláda szállítására. 1. U 

alakú váz, 2. támasztó kereke, 3. hidraulikusan emelhető keret 

Az ismert magajáró szállítógépek egyidejűleg 6 tartályláda sorközi kijuttatására 

képesek. A ládákat automatikusan szedik fel és helyezik le a talajra.  

A 9.12. ábrán látható gép ládafelszedő szerkezete a gép elején helyezkedik el. Négy 

függőleges karja végén erős karmok vannak, melyek a láda alján található „zsebekbe” tudnak 

beakadni. Felszedés előtt a karok szétnyitott állapotban vannak, majd amikor a láda közéjük 

kerül, összezáródnak és megemelik azt. Ezután egy tálca nyúlik a láda alá. Az emelő karjai 

nyitnak, a láda a tálcára kerül, amely behúzza a ládát a gép belseje felé. A tálcáról a láda a két 

hosszanti gépvázon futó szállító láncra (9.13. ábra) kerül, melyek tovább szállítják azt 

hátrafelé. 

.  

9.12. ábra. Magajáró ládaszállító jármú elején a ládafelszedő szerkezettel  

 

9.13. ábra. Görgős szállítólánc a ládaszállító gép hosszanti vázán  



Az eljárás addig ismétlődhet, amíg 5 tartályláda már fent van a gépvázon. A hatodik 

ládát a gép az emelő szerkezetében szállítja. A ládák lerakása a gép hátulján kialakított 

rámpákon keresztül történik. 

A szállítógép hidrosztatikus hajtású, ami széles sebességtartományt és jó 

manőverezhetőséget tesz lehetővé.  

  Másik ládafelszedés-lerakási megoldást alkalmaz a 9.14. ábrán látható gép.  A ládákat 

megállás nélkül képes felszedni az erre kialakított, hajtott görgőlánccal rendelkező két elülső 

rámpája révén. A rámpák menet közben bejutnak a tartályláda lábai alá, majd a láncok 

magukra húzzák a ládát, miközben a gép halad előre. A ládák lerakása hátramenetben, 

fordított szállító-lánc iránynál történik.  

Ez a gép is hidrosztatikus hajtású, és ugyancsak 5+1 ládát képes szállítani (az ötödiket 

a felemelt rámpán). 

 

 

9.14. Magajáró ládaszállító hajtott görgőlánccal rendelkező két elülső felszedő rámpával 

Mobil segédgépek (járva-szedőgépek vagy tartályláda-szállító pótkocsik) alkalmazása 

azt jelenti, hogy a gyűjtőedényeket a gép folyamatosan szállítja az ültetvényben vagy 

szabadföldön a szedéshez alkalmazkodó sebességgel, miközben a szedőmunkások a gép 

mellett, mögött haladva, vagy azon utazva dolgoznak.   

Elektromotorral hajtott ládaszállítót mutat a 9.15 ábra.  Az üres láda kézzel 

csúsztatható fel a platformra, majd vízszintes helyzetben rögzíthető. A teleszedett láda ezután, 

a rögzítés oldása után lecsúsztatható a platformról.  

 

9.15. ábra. Elektromotoros hajtású tartályláda-szállító kisüzemek számára 



 

9.16. ábra. Szállítószalagos magajáró szedőkocsi  

Szabadföldön termő gyümölcsök szedésére készült a 9.16. ábrán látható magajáró 

szedőkocsi. A  terményt dobozokba gyűjtik és a tarlón hagyják hátra. 

Gyümölcsösben tartályláda szállító pótkocsi alkalmazása jelentheti az egyik járva 

szedéses eljárást (9.17. ábra). A traktorvontatású eszközök 5 tartályládát szállítanak 

egyidőben. A szedőmunkások körülötte dolgoznak, gyűjtőedények, emelvények és állványok 

alkalmazásával. Négy brigádba vannak szervezve, mindegyik egy-egy ládát tölt. Az ötödik a 

termés egyenetlenségének kiküszöbölésére szolgál.  

Az üres tartályládák kocsira rakása, valamint a megtöltöttek legördítése a jármű 

elejének megemelt állapotában történik.   

A tartályláda szállító pótkocsik igen egyszerű építésűek, mivel csak gyümölcsösön 

belüli szállításra készülnek. Sem jelzőfénnyel, sem fékkel nem rendelkeznek. Olcsó eszközök, 

ugyanakkor a technológia gazdaságosságát rontja, hogy egy traktort folyamatosan lefoglal. Ez 

is oka lehet, hogy napjainkban a magajáró szedőkocsik terjedtek el.  

 

9.17. ábra. Traktor vontatású tartályláda szállító pótkocsi 



 

A magajáró szedőkocsik mind a gyűjtőedényeket, mind a szedőmunkásokat szállítják 

a gyümölcssorokban. Az ismert gépek 2-8 fő szedőmunkást képesek befogadni. Erőforrásként 

benzin, dízel és villanymotorral rendelkeznek.  

A 9.18. ábrán látható szedőkocsi elektromos meghajtású, rakfelületén két fő 

elhelyezésére van lehetőség. A munka megkezdésekor 4 db üres tartályládával tölthető fel, 

majd megtöltés után visszahagyja azokat a sorközben. A szedőmunkások gyűjtőedényekbe 

szednek, majd azokat alsó nyitással a tartályládákba ürítik. További két munkás a gép mellett 

halad és közvetlenül a tartályládába szed.  

 

9.18. ábra. Elektromos hajtású szedőkocsi 

A 9.19. ábrán bemutatott magajáró szedőgépen egyidejűleg 8 szedőmunkás  

dolgozhat. Ugyanaz a gyártója, mint a 9.12. ábrán látható ládaszállítóé.  A sorközbe 

kihelyezett üres tartályládák felemelése és a teli ládák lerakása azzal azonos módon történik.  

A két gép a különböző magasságban kialakított szedőállványokban és a belső ládaemelőben 

különbözik. Amint azt a 9.19 ábra mutatja, a sorközből az üres ládákat a gép felemeli és a 

belső ládaemelő valamelyik szedőplatóra juttatja. A megtöltött ládákat a ládaemelő a 

gépvázra süllyeszti, ahonnan a hátsó rámpánkon keresztül a talajra kerülnek. 

A szedőgép szedőplatóinak szélessége és magassága a sortávolsághoz, illetve a 

természónához illeszthető. 

 

9.19. ábra.  Magajáró szedőgép 8 szedőmunkás számára  



A korábban bemutatott, 9.18 ábrán látható eszközhöz hasonlóan kezeli az üres és teli 

tartályládákat a 9.20. ábrán látható szalagos szedőgép. Az alapgép hidas pótkocsit vontat, 

melyre az üres ládák vannak feltöltve. A ládák pótkocsiról könnyedén átrakhatók az alapgép 

ládatöltő tálcájára.  

 

9.20. ábra.  A teli és üres ládák mozgatásának módszere a magajáró szedőkocsin  

Az alapgép központi hosszanti ferde szalagból, 6 egyedileg hajtott kis gyűjtőszalagból 

különböző magasságban kialakított szedőplatókból, ládatöltő egységből, motorból, hajtásból 

és járószerkezetből áll (9.21 ábra és videó). 

A ferde központi szalag a szedők által a gyűjtőszalagokra helyezett gyümölcsöket 

fogadja. A gyűjtőszalagokat a munkások könnyedén elforgathatják vízszintesen és 

függőlegesen, hogy számukra a legkedvezőbb helyzetben legyenek.  A szedőemelvények két 

különböző magasságba állíthatók, így összesen hat szedőmunkás szolgálhatja ki a gépet: két 

fő gyalog szed, kettő az első, kettő a második szintről. A szedőgép kisebb változata csak egy 

szedőplatóval rendelkezik: ilyenkor a 4 gyűjtőszalagra 4 ember szed (kettő gyalog, kettő az 

emelvényről). A 9.21. ábrán a nagyobb, 6 szalagos változat látható. 

 

 

9.21. ábra és video. A 4 szalagos szedőgép, a ládatöltő szalag és a szintérzékelő a szalag alatt  



A ládatöltő egység feladata, hogy a kézzel szedett, a szalagokra kerülő gyümölcsöket 

kíméletesen helyezze bele a tartályládába (9.21. ábra). Ennek érdekében a láda a töltés során 

függőleges tengelye körül folyamatosan forog. Emiatt négyzet alapú ládákat kell alkalmazni.  

Egy függőleges gumitüskés szalag szállítja a központi szalagról érkező gyümölcsöket a láda 

belsejébe a már betöltött halmaz tetejére. A függőleges szalag a láda töltésével egyidejőleg 

kiemelkedik abból. A szalag alján billenő szintérzékelő lap található. Ha a gyümölcsréteg 

eléri a lapot, az megemelkedik. Ennek hatására a függőleges szalag feljebb emelkedik 

mindaddig, míg a szintérzékelő lap vissza nem áll alaphelyzetébe.  

Ha a láda megtelt, a ládatartó tálca megbillenthető, és a láda a talajra csúsztatható. 

Ezután üres ládát helyeznek a tálcára. 

A hidas pótkocsi akadálymentesen elhalad a talajra helyezett teli láda felett.  

Az ilyen rendszerű gépeket néhány kilowatt teljesítményű dízel vagy Otto motor 

hajtja. Három járókereke közül az elsővel a szedőmunkások egyike kormányozza a gépet. 

A magajáró szedőkocsik a szedőmunkások kapacitását 350 kg/óra értékre növelhetik. 

Sokoldalúan alkalmazhatók: gyümölcsszedés mellett mobil állványként szolgálhatnak 

metszéshez, védőháló építéséhez, gyümölcsritkításhoz.  

 

9.2. Teljesen gépesített betakarítás 

Mint korábban említettük, teljesen gépesített betakarításnál mind a szedést, mind a 

gyűjtést, mind a szállítást gép végzi. 

A szedés történhet közvetlen érintkezés révén vagy a növények rázása útján.  

A sérülés veszélye miatt az apró termések és a kevéssé sérülékenyek (bogyósok, 

mandula, dió, cseresznye, meggy, citrusfélék), valamint a feldolgozásra szánt egyes fajok 

termései (alma, sárgabarack stb.) betakarítása történhet rázással.  

Megjegyzendő, hogy a betakarító robot képes sérülékeny gyümölcsök kíméletes 

betakarítására.  

 

9.2.1 Betakarítás gyümölcs és gép közvetlen érintkezése révén 

Fésüléses betakarítás 

Többféle betakarítási eljárás is alapul a gépszerkezet és gyümölcs közvetlen 

érintkezésén. Ezek közül az egyik a termés lefésülése.  A 9.22. ábra alma sövény 

betakarítására kialakított kísérleti fésülő gépet mutat. A gumi fésülő ujjak végtelenített 

szíjjakra vannak rögzítve. A szíjsebesség célszerű megválasztásával elérhető, hogy a fésülő 

ujjak haladás közben alulról fölfelé fésüljék át az állományt. Az almákat két szomszédos ujj 

szakítja le. Akadály esetén (mint pl. ágak) a rugalmas ujjak visszahajlanak. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.22. ábra. Kísérleti alma-lefésülő gép 

 

Betakarítás kaszálással és terelő motollával 

A földieper betakarítása az állomány kaszálása és terelő motollával történő felterelése 

szintén közvetlen érintkezést jelent gép és gyümölcs között (9.23. ábra). A kasza tőben 

levágja a teljes állományt. A felterelt zöldtömegből ventilátor fújja ki a szabad leveleket és 

szárrészeket.  A visszamaradt, szárakkal együtt levágott gyümölcsök pálcás szalagra kerülnek. 

Alatta fúvó légáramú ventillátorok, felette forgó késes szártalanító szerkezetek találhatók. 

 Az alulró felfelé áramló levegő megemeli a szárakat, melyeket a kések levágnak. A száruktól 

megfosztott gyümölcsök gyűjtőtartályba jutnak, majd a feldolgozás helyére szállítják azokat. 

 

9.23. ábra. Földieper betakarítógép terelő motollával és szártalanító késekkel 



9.2.2 Rázó rendszerű betakarítás 

A gallyak, ágak, törzsek rázásával a gyümölcsfán vagy bokron termő gyümölcsök 

lengő, csavarodó, elforduló mozgásba jönnek, melyek hatására leszakadnak.  A folyamatot 

számos tényező, mint a rázás frekvenciája és amplitúdója, a rázásban résztvevő tömegek 

nagysága, a gyümölcsszár hossza stb. befolyásolja.  

A fenti tényezők gyümölcsleválasztásra gyakorolt hatásának tisztázására számos 

kutató alkotta meg a rázógép és gyümölcsfa/cserje egyszerű dinamikai modelljét. E modellek 

egyike a Poynting-Thomson elemhez kapcsolt forgó excentrikus tömegerő-gerjesztés (9.24. 

ábra).  

 

9.24. ábra. Poynting-Thomson elemhez kapcsolt excentrikus tömeg-gerjesztés modellje 

 

A modell differenciál-egyenlete: 
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Az 1. egyenletből adódóan a 9.24. ábrán látható rázógép pillanatnyi 

teljesítményigénye:  
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ahol: X a rázás vízszintes irányú amplitúdója,  m;   a fázisszög, rad. 

    A rázás vízszintes irányú X amplitúdója az alábbi összefüggéssel számítható:  
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A fázisszög számítása pedig:  
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A  fázisszög a rázás során ható erők egymáshoz viszonyított helyzetét mutatja. Mivel 

az 
2

mr centrifugális erő pillanatról pillanatra változtatja irányát, az elmozdulás, sebesség és 

gyorsulás is hasonlóan változik. A 9.25 ábra a tömeg-, a rúgó- és a csillapítási erő, mint a 

gyorsulás, sebesség és elmozdulás függvényének pillanatnyi helyzetét mutatja 

t  esetében. 

 

9.25. ábra. A rázás során fellépő erők egyensúlya 

 

 A 2. egyenlet szerinti rázási teljesítményigény két részből tevődik össze: az első egy 

szinusz függvény, melynek két maximuma van periódusonként, melyek kioltják egymást: 

összegük 0.  

A második rész állandó és értékét a 9.24 ábrán látható paraméterek befolyásolják. 

Megjegyzendő, hogy a rázógép törzsre csatlakoztatási magasságának függvényében MM, c és 

k is változik.  

Az 1., 2., 3. és 4. összefüggések értelmében az alábbi megállapítások tehetők: 



 a faváz amplitúdója az m és M tömegekkel, valamint az r excentricitással 

befolyásolható, 

 a 24. ábra szerinti gyümölcsfa-rázógép rendszert saját (rezonancia) frekvenciáján 

gerjesztve érhető el a legnagyobb amplitúdó,  

 a saját frekvencia az összes rendszer-paramétertől függ, ezért az általunk 

megválasztható m, M és r értékekkel befolyásolható, 

 a rázás akkor a leghatékonyabb, amikor az a rezonancia-frekvencián történik. 

 

Pálcás-hengeres rázószerkezetre (ld. a bogyós-gyümölcsbetakarító gépet a 9.38. ábrán) az 

1-4 egyenletek szintén érvényesek, amennyiben a forgó mozgást egyenes vonalúvá alakítjuk 

át (9.26. ábra). 

9.26. Forgó mozgás átalakítása egyenes vonalúvá pálcás hengeres rázószerkezetnél  

 

A gyümölcsfát és rázógépet (9.24. ábra) kéttömegű rendszerré egyszerűsítve annak X 

amplitúdója az alábbi összefüggéssel írható le:  
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ahol, mint korábban láttuk,  m a rázógép excentrikus forgó tömege,  Mt a rendszer korábban 

leírt össztömege.  

Az 5. egyenlet a pálcás-hengeres rázószerkezetre is érvényes. Megmutatja, hogy a 

rázott növénytömeg milyen mértékben befolyásolja a rázás amplitúdóját. 

A tömegerő-rázók jellemzői a viszonylag magas rázási frekvencia (10–40 Hz) és kis 

excentricitás (5–20 mm). Ezek eredményeként az alábbi törzskitérés-amplitúdók alakulnak ki: 

cseresznyefán: 15-30 mm, szilvafán: 10-15 mm, olívafán: 50-60 mm és sárgabarackfán: 10-15 

mm.  

A gyümölcsleválasztási hányad becslésére Fridley és Adrian, 1966-ban az alábbi 

empirikus összefüggést javasolja:   














ba

cS

eL


1100 , 

ahol S a rázott fa kitérésének lökethossza,  ω a forgó gerjesztő tömegek szögsebessége, a, b és 

c a gyümölcsfajra jellemző empirikus állandók.   

 

9.2.2.1 Tömegerő gerjesztésű rázógépek 

A törzsrázók a leghatékonyabbak a rázógépek között, mivel egy-egy fát csak egyszer 

kell megrázni a betakarítás során. (ld. a 9.24. ábrán is).   

Forgó tömegű törzsrázógép szerkezeti felépítését mutatja a 9.27. ábra. A gép traktorra 

függesztett vagy magajáró lehet, mozgása minden esetben független a hordozó géptől.  

Egyes gépeken a forgó tömegek ω1 és ω2  szögsebességei, valamint maguk a tömegek 

is eltérő nagyságúak. Amennyiben ω1 = -ω2, a törzskitérés egyirányú. Ha ω1 = ω2, a 

törzskitérés kőrkörös. Ha  ω1 ≠ ω2 , a törzskitérés változó irányú. 

 

9.27. ábra. Törzsrázó gép és a gerjesztett rázásirányok. 1. hidromotor, 2. excentrikus 

tömegek, 3. törzsmegfogó pofák, 4. a megfogó pofákat záró hidraulikus munkahenger  

 

9.28. ábra.  Magajáró törzsrázó gép körernyővel 



A lengő tömegű törzs- és ágrázókat a gyümölcsfák vázágaihoz vagy fiatal fák 

törzséhez csatlakoztatják (9.29. ábra). Egy-egy fát több vázágán keresztül megrázva 

magasabb leválasztási fok érhető el.  

A lengő tömegű rázógépekre a forgó tömegűekéhez hasonló egyenletek 

érvényesek mindamellett, hogy itt az m gerjesztő tömeg ( ld. a 9.29 és  9.30. ábrán) a 

rúd mentén nem forog, hanem alternáló lengést végez.  

 

9.29. ábra. Lengő tömegű rázógépek és gyümölcsfa modellje 

 

 

 

9.30. ábra és video. Lengő tömegű rázógép működési vázlata és üzeme 

 

9.2.2.2 Sodronyköteles rázók 

A sodronyköteles rázók a legegyszerűbb és legolcsóbb ágrázók. A 9.31. ábrán látható 

traktorra függesztett egység excenter tárcsáját (3) a TLT (1) hajtja kardántengelyen (2) 

keresztül. A sodronykötél (5) görgőn (4) átvetve gyorscsatlakozón (6) keresztül rázza a 

vázágat (7).  



Minthogy a kábel csak húzni képes az ágat, a visszatérés az ág rugalmasságából 

adódik. Ebből az következik, hogy a rázás frekvenciája nem lehet magasabb, mint az ág 

rezonancia-frekvenciája.    

Sodronyköteles ágrázót mutat a 9.32. ábra. 

 

9.31. ábra. Sodronyköteles ágrázó  

1., 2. az excenter tárcsa hajtása, 3. excenter tárcsa, 4. kötél görgő, 5. kötél, 6. gyorscsatlakozó, 

7. faág kitérése 

 

 

9.32. TLT hajtású sodronyköteles ágrázó és a gyorscsatlakozó  

 

9.2.3 Gyümölcs-felfogó szerkezet 

A gyümölcsfelfogó szerkezet elhelyezésénél óvatosan kell eljárni, mivel a 

csatlakozás helyén adódik át a nagy rázóerő a törzsre/ágra. Az alapvető szabályok 

figyelmen kívül hagyása kéregsérüléshez vezethet.  Az ilyen sérülések egyrészt a 



felületre ható nyomás csökkentésével kerülhetők el. A legtöbb rázógépen a pofákat 

záró hidraulikus kör nyomása szabályozható. Másrészt az is csökkenti a kéreg-sérülés 

kialakulásának esélyét, ha a rázás iránya merőleges az ágra/törzsre.  Ez elsősorban a 

rudas rázók esetében bír jelentőséggel.  

 A megfogó szerkezet legfontosabb elemei a pofák, melyek közül legalább az 

egyiket hidraulikus munkahenger mozgat. A fához kapcsolódó felülete lágy. Egyes 

esetekben két rétegű, a két réteg között pedig kenést alkalmaznak. Ily módon a kéregre 

ható csúszató feszültség csökkenthető.  

 A lerázott gyümölcs felfogására szolgáló felfogó szerkezetek a többnyire a rázógépek 

részét képezik. A körernyő mellett (9.28. ábra) sok más megoldás is ismert (9.33. 

ábra). Egyes esetekben az ernyő két részből tevődik össze. Az egyiket a rázógép 

hordozza, a másik egy külön magajáró egység. A terményt ventilátor tisztítja meg a 

könnyű szennyezőktől, mielőtt tartályládákba kerülne.  

 

9.33. ábra.  Különféle termény-felfogó ernyők 

9.2.4 Gyümölcsfelszedés a talajról 

Az olyan gyümölcsök, melyek nem sérülékenyek, mint például a mandula, dió, vagy a 

sérülésnek nincs jelentősége (pl. léalma), a rázás felfogó szerkezet nélkül végezhető. Ilyenkor 

a termést első lépésben földre rázzák, majd egy rendterelő sávba sodorja azt és egy felszedő 

szerkezet tartályládába gyűjti. A 9.34 ábra spirál-hengeres rendsodrót mutat; a 9.35. ábrán egy 

magajáró gyümölcsfelszedő gép látható. A felszedéshez a talajfelszínnek egyenletesnek kell 

lennie, a gépeknek pedig olyan alacsony építésűeknek, hogy elférjenek a lombozat alatt.  

9.34. ábra. Spirál-hengeres gyümölcs-rendsodró 



 

9.35. ábra. Magajáró gyümölcsfelszedő gép  

A 9.36. ábrán látható kézi működtetésű gyümölcsfelszedőt kisüzemek számára 

fejlesztették A fabordás hengerből acél tüskék állnak ki, melyek felszúrják a földön 

fekvő gyümölcsöket. A felszúrt gyümölcsöket egy fésű leemeli és gyűjtő tartályba 

továbbítja.  

9.36. ábra.  Kézi gyümölcsfelszedő tüskés henger 

 

9.2.5 Bokron termő gyümölcsök gépi betakarítása 

Bogyós gyümölcsök gépi betakarítására legtöbbször pálcás-hengeres 

rázószerkezet alkalmaznak. A tömegerő-rázó pálcás hengerből és a gerjesztő 

egységből áll (9.37. ábra). Ez utóbbin belül két excentrikus forgó m tömeg azonos 

irányban forog azonos ω szögsebességgel. A tömegek excentricitása r, távolságok a 

rázó egység tengelyétől R.  A tömegekben így 2

mr centrifugális erő ébred. 

A 37. ábrán az a. helyzetben, mivel r és  R egy vonalba esnek, a centrifugális 

erők kioltják egymást.  A b. helyzetben a cenrifugális erők  sin2
2

mrRT   nagyságú 

nyomatékot ébresztenek, mely a pálcás hengert az óramutató járásának irányába 

forgatja el. A tömegek a. pozícióhoz képesti 180
0
-os elfordulása után a nyomaték  

iránya megfordul. Így alakul ki a tengely körüli lengő mozgás.   



Ez a rázószerkezet ugyanakkor a lengő mozgás mellett szabadon legördül a 

bokorsoron, miközben az alapgép előre halad.  

  

9.37. ábra. A pálcás hengeres termésleválasztó szerkezet felépítése és működési vázlata 

 

A termesztési rendszertől függően a pálcás hengeres gyümölcs-leválasztó 

szerkezetek tengelyei V alakban döntöttek vagy vízszintesek lehetnek. A 9.38 ábra V 

alakban elhelyezett 4 db rázóegységgel ellátott gépet mutat. A bokorsort a gép eleje 

hosszában kétfelé nyitja, így a fél bokorsorokra 2-2 rázóegység jut. A lerázott 

gyümölcsök a ferde burkolatra, onnan gyűjtő szalagra jutnak, mely gyűjtőedényekbe 

szállít.  

 

9.38. ábra. Bogyósgyümölcs-betakarító V alakban elhelyezett rázóegységekkel 1. rázó 

egység, 2.gallyemelő lemezek, 3. bokornyitó elem, 4. bogyófelfogó szalagok, 5. 

rekesztöltő szalagok, 6. rekeszek, 7. levélelszívó ventilátorok 



A 9.39. ábrán látható bogyósgyümölcs-betakarító gép rázószerkezetei vízszintes 

tengely-elrendezésűek. A két egység a vízszintes gallyakat felülről rázza, a gyümölcsfelfogás 

pedig a vízszintes sövény alatt történik. A bogyók közül a leveleket ventilátor fújja ki, majd a 

bogyók kézi válogatása is a gépen történik.  

 

9.39. ábra. Málnabetakarító gép vízszintes sövénygyümölcs szüretelésére 

 

 

9.3. Tartályládák országúti szállítása  

A termés országúti szállítására - a gyümölcsöstől a tárolás/előfeldolgozás helyéig -

különleges önrakodó szállítójárművek alkalmazása gazdaságos lehet. E járművek közül a 

legnagyobbak akár 48 tartályláda egyidejű szállítására alkalmasak. A ládák önrakodásához 

azokat előzőleg tömbösíteni kell, mégpedig úgy, hogy az alsók külső élei szabadon 

maradjanak. Ennek érdekében vagy gerendákon, vagy hosszába fordított raklapokon alakítják 

ki a láda-tömböt (9.40. ábra).  



 

9.40. ábra.  Tömbösített tartályládák 

 

Tömbösítésre traktorra függesztett villás emelőt, vagy traktoros homlokrakodót 

használnak (9.41. és 9.42. ábra).  

 

 

 9.41. ábra. Traktorra függesztett villás emelő 

 

 

9.42. ábra. Traktoros homlokrakodó 

 



Tömbösített tartályládák szállítására készült önrakodó pótkocsit mutat 9.43. 

ábra. A felépítmény hátul nyitott. A felső keretről négy függőleges konzol nyúlik le, 

oldalanként kettő. A konzolok alsó végeihez erős szögvas sínek kapcsolódnak, melyek 

menetorsókkal emelhetők-süllyeszthetők. Az önrakodás során a függőleges konzolok 

balra-jobbra szétnyitott állapotban vannak, a sínek pedig alsó helyzetükben. Miután a 

kocsi rátolatott a tömbre, a konzolok összezárulnak, a sínek pedig a tömb alsó éleinél 

fogva megemelik azt. Ebben a helyzetben a tömb közúton szállítható. A lerakodás a 

felvételhez képest fordított lépésekben történik. 

 

 

9.43. ábra. Önrakodó szállítójármű tömbösített tartályládák számára  

 

 

 

Ellenőrző kérdések 

1. Magyarázza a szedőeszközös, segédgépes és teljesen gépesített betakarítási 

eljárásokat. Soroljon fel szedőeszközöket. 

2. Mutasson meg vázlat segítségével egy magajáró segédgépet (szedőkocsit). 

Magyarázza működését. 

3. Mutasson be egy fésülő rendszerű gyümölcsbetakarító gépet. Magyarázza 

működését. 

4. Csoportosítsa az ismert gyümölcsrázó gépeket. Vázlaton mutasson be egy 

törzsrázó gépet. 

5. Vázoljon egy lengő tömegű ágrázó gépet és magyarázza annak működését. 

6. Vázolja a sodronyköteles rázót és magyarázza annak működését. 

7. Vázoljon terményfelfogó ernyőket, magyarázza azok sorközi mozgatásának 

módját. 

8. Vázoljon talajra rázott gyümölcs felszedésére alkalmas eszközt/gépet. Magyarázza 

működését. Mely esetekben indokolt ezek használata, és mik ennek feltételei? 

9. Milyen szerkezettel történik a bokron termő gyümölcsök gépi betakarítása? 

Vázolja és ismertesse működését. 

10. Vázlaton mutasson tartályládák országúti szállítására alkalmas járművet. 

Ismertesse a rakodás és ürítés menetét. 
 



10. A szőlőtermesztés speciális gépei  

 

10.1 A zöldmunkák gépesítése 

A szőlő fényellátottságában nemcsak az adott hely időjárása játszik szerepet, de  

lényegesen függ a helyi környezet kialakításától, a lombozat magasságától és állapotától, 

valamint a zöldmunkák elvégzésének fajtájától és módjától is. Az asszimilációs ráta 

optimuma csak jól benapozott, levegős lombozat esetén várható, ezért a vegetációs időszak 

alatt a szőlő hajtásait szabályozni kell. A zöldmunkák magukban foglalják a törzstisztítást, a 

kötözést, a csonkázást és a részleges lelevelezést a fürtzónában, (Walg, 2005). 

 

10.1.1 Törzstisztító gépek 

 

A zöldmunkák a törzstisztítással kezdődnek, amikor a fattyúhajtásokat, vízhajtásokat 

távolítják el. A törzstisztítást akkor kezdik, amikor a hajtásokat még nagyobb sérülések nélkül 

könnyű leválasztani, még csak 10–15 cm hosszúak. A kézi munka helyett, az alsó és középső 

törzszónában a munkát törzstisztító gépek alkalmazásával is el lehet végezni. 

Az első típusok a törzstisztítást függőleges, forgó tengelyre rögzített vékony 

gumicsíkokkal végezték, amelyek forgás közben törték le a vízhajtásokat (10.1 ábra). 

Eközben a törzstisztítót nem a tőkefej környékén vezetik, hanem a törzs mentén, így a gép 

néhány centimétert ki is lenghet. A különböző törzsmagasságokhoz való igazítást az egy vagy 

két tengelyen elhelyezett gumicsíkokkal oldják meg.  

A törzseknek egyenesnek és legalább 70 cm magasnak kell lenniük. Az optimális 

munkavégzéshez legalább 1,80 m-es sortávolság szükséges.  

A porképződés csökkentése érdekében, a törzstisztítást nedves talajállapotnál (pl. 

reggeli órákban, harmatképződésnél) célszerű végezni, továbbá a tisztítószerkezetet nem 

közvetlenül a talajfelszínhez, hanem valamivel feljebb kell beállítani. A törzstisztítók 

használatakor a törzssérülést nem lehet teljesen kiküszöbölni, mértékét azonban a 

fordulatszám és a haladási sebesség szabályozásával kedvezően lehet befolyásolni. 

A törzstisztítókat a traktoron a hátsó és mellső tengely közé a has alá vagy a mellső 

tengely elé és hátulra is fel lehet szerelni. A gyakorlatban a soraljaműveléssel egyidejűleg a 

kultivátorra vagy mulcsozóra kétoldalt szerelve alkalmazzák leginkább. Az eszközt 

vezetőgörgőkkel is felszerelhetik. 



 

10.1.ábra. Törzstisztítók 

10.1.2 Kötözőgépek  

Kötözésen értjük a nyári hajtások felemelését és rögzítését azért, hogy a vesszőknek 

tartása legyen, és ne lógjanak be a sorba. Ezt többnyire kézzel végzik, amikor a vesszőket a 

huzalok közé bújtatják (hajtás befűzés) és a huzalokat kapcsokkal egymáshoz kötik. A szőlőt 

idényenként rendszerint kétszer-háromszor kell kötözni. Mivel a kötözés elsősorban időhöz 

kötött munka, a szőlőgazdaságok különösen érdekeltek abban, hogy csökkentsék a művelet 

élőmunka-felhasználását. 

A munkacsúcsok csökkentése érdekében a szőlőhajtások kötözésére sok üzemben 

automatikus kötözőgépeket alkalmaznak. Jelenleg két különböző rendszer terjedt el. Az egyik 

megoldásnál gépek műanyag zsinórokkal kötöznek (pl. ERO), amelyeket összehúznak, és a 

lombot összefogják (10.2. ábra). A másik rendszerben (Pellenc) a kötözők az előzetesen 

kihúzott huzalokat emelik fel, és a kívánt magasságban kapcsokkal kötik össze. 

A kötözőgépeket a traktor mellső tengelye elé függesztik úgy, hogy az a kötözendő sort 

áthidalja. A  hajtásokat két elektromos vagy hidraulikus működtetésű szállítócsiga, szalagok 

vagy emelőtárcsák húzzák felfelé, és tartják meg. Ezzel egyidejűleg a szőlősor jobb és bal 

oldalán egy orsóról vezetőgyűrűn keresztül műanyag kötöző huzalt húznak ki, amely enyhe 

fékezőerő hatására megfeszül. Innen a huzal a kapcsolóautomata kötözőrései alá fut, ahol a 

kapcsokat kézzel oldják ki. A résen keresztül a lombot megfogják, és a két zsinórt kapoccsal 

összetűzik. A kapcsolás azért szükséges, mert a lombfalnak tartást ad, és megakadályozza, 

hogy a hajtások lecsússzanak. Oszloponként hosszában két-három kapcsot helyeznek el.  



 

10.2. ábra. ERO csigás kötözőgép 

A Pellenc kötözőhuzal nélküli rendszer, ahol a meglévő huzalokat előbb ujjas tárcsák 

segítségével a megfelelő magasságba emelik fel, azokat megfeszítik és műanyag kapcsokkal 

páronként kötik össze (10.3. ábra), Ezért kell előzőleg a 

 

10.3 ábra Pellenc kötözőgép 

huzalokat a talajra fektetni. Általában oszloponként két kapcsot alkalmaznak. A kötözőgépek 

hidraulikus emelőszerkezetre vannak rögzítve, és mind függőleges, mind oldalirányban 

eltolhatók, dőlni és lengeni képesek azért, hogy igazodjanak a mindenkori ültetvény 

terepviszonyaihoz. A hajtások végének lemetszéséhez körforgó késeket lehet felszerelni.  

                                          

10.1.3 Csonkázó gépek  

Ha a hajtások nagyobb része lényegesen túlnyúlik a felső huzalon, a túlnyúló részeket 



eltávolítják, tetejezik. A későbbiekben a támrendszerből oldalra kinövő hajtásokat is 

eltávolítják, csonkázzák. A két művelet egyidőben is végezhető. A csonkázással az alábbi célok 

érhetők el: 

- a nyári talajművelést és növényvédelmi munkákat nem akadályozza a lombozat, 

- a lombfal jobban levegőzik és hamarabb leszárad, amivel a gombás fertőzés 

veszélye csökkenthető, 

- elősegítjük a cukor elraktározódását a bogyókban. 

Ez a művelet ma már teljesen gépesíthető és a lejtős területere is rendelkezésre állnak a 

rászerelhető csonkázógépek. Működési elvük szerint megkülönböztetünk forgó késes és kaszás 

berendezéseket. 

 

A csonkázógépek a következő fő szerkezeti elemekből állnak: 

- a traktorra rögzített keret, 

- emelő- és fordítószerkezet, 

- hajtó elemekkel ellátott metszőszerkezet. 

 

A metszőberendezések hajtására a traktor hidraulikarendszerére kapcsolt hidromotorok 

szolgálnak. A kések egyszerre hajtását ékszíjjal vagy laposszíjjal oldják meg. A csonkázógépek 

dönthetők, a vágószerkezet magassága és szélessége hidraulikusan vagy elektromos úton 

állítható. A szerkezetek felszerelésére a traktor mellső oldalán vagy hátul van lehetőség. A jobb 

áttekinthetőség érdekében a csonkázógépeket szinte mindig elöl szerelik fel. 

A felszerelési változatokat a 10.4. ábra szemlélteti. A szőlőtermesztési gyakorlatban a trend 

egyre inkább a sort áthidaló megoldások felé mutat. 

 

 

 

10.4. ábra. Szőlő csonkázógépek elrendezési változatai 



Különösen a minden második sorban lévő takarónövényes ültetvényekben előnyös a sort 

áthidaló megoldás, mert metszés közben a gyepes felületen lehet haladni. A kések kerületi 

sebessége 30-40 m/s‚ ennek megfelelően a hajtótengely fordulatszáma 750-1500 min
-1

. A 

kisebb fordulatszámú metszőkések ellenpengével, a nagyobb fordulatszámúak ellenpenge 

nélkül vágnak. A traktor sebességét a metszés minőségével kell összhangba hozni, ami ál-

talában 3-4 km/h. 

Egy forgókéses csonkázógép vázlatát szemlélteti a 10.5. ábra. A traktor mellső részén 

elhelyezett, a sorban két oldalt művelő gép felső késeit egyenként hidraulikus motor hajtja, 

míg az oldalsókat közös motorról lánccal, vagy fogazott ékszíjjal üzemeltetik. 

A forgó kések felszerelése változtatható, a tartószerkezet pedig a sortávolságnak megfelelően 

oldalra és felfelé hidraulikusan állítható. Pl. szőlő metszésekor 2,4-4,0 m sortávolságú 

ültetvényben tud dolgozni. A forgókések tengelyeit 6º- os lejtőig külön hidraulikahenger 

állítja a kívánt helyzetbe. 

A mechanikus hajtás helyett a korszerűbb gépeken a késeket egyedi villamos motorral 

hajtják. A villamos motorok a TLT–ről hajtott egyenáramú, vagy váltakozó  

áramú, 4 kW teljesítményű generátorról kapják az áramot. Ezek a berendezések a mechanikus 

hajtással szemben finomabban szabályozhatók. 

 

10.5. ábra. Forgókéses csonkázógép 

 

Más megoldásoknál forgó tárcsára erősített kaszapengéket alkalmaznak, melyeket alul 

közös hidraulikus motor hajt, ékszíj közvetítésével. A hajtószíjas megoldásnál a pengéket köz-



vetlenül a szíjra szegecselik, vagy csavarozzák. Ezeket a berendezéseket szintén a traktor elején 

helyezik el, és a forgó elemeket lemezzel burkolják. A lemezburkolat elülső részét fogazottan 

képezik ki. Ezek a fogak szolgálnak ellenpengéül is. 

A 10.6. ábra egy un. sétapálca elrendezésű hidromotoros hajtású forgókéses 

csonkázógépet szemléltet. 

 

 

10.6. ábra. Sétapálca elrendezésű csonkázógép 

 

A forgókéses csonkázógépeket hatékony munkavégzés jellemzi sűrű lombozat esetén is, a 

lombozaton alig maradnak lemetszett növényrészek, az alaposan összeaprított levágott zöld 

részek nem tömítik el a talajművelő gépeket. Hátrányuk, hogy a levágott növényrészeket a 

traktoros felé röpítik, ha túl sűrű fürtzónában haladnak, károsodhatnak az egyes fürtök. 

A forgókéses rendszerű gépeket ki lehet egészíteni kaszás vágószerkezetekkel is, pl. 

keresztirányú kaszaszerkezet függőleges síkban forgó késekkel vagy szintén függőleges 

kaszaszerkezettel, de vannak csak kaszaszerkezettel műküdő eszközök is. Ezekkel a 

gépkombinációkkal az egyes rendszerek előnyei és hátrányai részben kiegyenlíthetők. 

A kaszás metszőgépek vágószerkezete a fűkaszákéhoz hasonló kaszagerendából áll. A 

kaszás metszőberendezéseket rendszerint ellenmozgású kaszaszerkezetként hozzák forgalomba. 

Az alternáló mozgású kaszák elvén működnek. 

A kaszás vágószerkezetű csonkázógépek (10.7. ábra) tiszta, sima vágási felület hagynak 

maguk után, a levágott lombot nem röpítik a traktoros felé, alkalmazásukkal bizonyos művelési 

módoknál a szőlő előmetszése is megoldható.  



 

10.7. ábra. Kaszás csonkázógépek 

 

Hátrányuk, hogy sűrű lombozatnál nem lehet gyorsan metszeni. Mivel a lombozat köteg 

formában esik le, akadályozhatja a talajművelő vagy soralja tisztító gépek munkáját. A 

lombozat felső részén a keresztben elhelyezkedő alternáló kaszákról leeső lombrészek 

maradhatnak vissza, amelyek táptalajt képeznek a botritisz számára.  

 

10.1.4 Lelevelező gépek 

A lelevelezés időpontja befolyásolja a későbbi megbetegedéseket. Kismértékű nyári 

botritiszfertőzés esetén a részleges lelevelezést közvetlenül az utolsó permetezés előtt 

(augusztus közepe) is végezik, amikor a szabadon függő szőlőfürtök még egyszer optimális 

permetléfedést kapnak. A lelevelező gépek forgó kései miatt sérült bogyók így utólag is 

megvédhetők a gombás fertőzésektől. A gépeket működési elvük alapján nyomó- vagy 

szívólevegős eljárással dolgozó rendszerekbe lehet sorolni. 

Nyomólevegős eljárású gépnél a kompresszor által előállított (kb. 850 m
3
/h) levegőt 

forgó keréken elhelyezett fúvókák sugár irányban nagy áramlási sebességgel fújják a 

fürtzónába. A légsugarak előbb–utóbb letépik a leveleket. A gépek elsősorban nagy 

beruházási költségük miatt nem terjedtek el szélesebb körben  (10.8. ábra). 

 



 

10.8. ábra. Nyomólevegős lelevelező gép 

 

A szívólevegővel működő berendezések felépítése egyszerű, áruk kedvezőbb. Működési 

elvük azon alapszik, hogy a szívó légáram a leveleket a gép munkaterébe szívja, ahol azokat 

metszőberendezés választja le (10.9. ábra). A levágott és összeaprított levelek a sorközbe 

hullanak. Az egyszerű szívólevegős gépeket egy oldal művelésére alakították ki, ezért a 

mindkét oldali lelevelezéshez a soron még egyszer végig kell menni (Walg, 2005). 

 

 

                                        10.9. ábra. Az ERO cég lelevelező gépe 

 



10.2  A szőlőbetakarítás eszközei és gépei 

 

Gépi betakarítást sík vidéken a borszőlő és a mazsolaszőlő ültetvényekben, kézi 

betakarítást szedést könnyítő eszközökkel a csemegeszőlőhöz és a meredek lejtős 

területeken alkalmaznak. A szőlő gépi szüretelésekor a bogyókat, fürtöket leválasztják, 

tisztítják, gyűjtik és szállítják. Kézi szüretkor ugyanezeket a műveleteket végzik el tisztítás 

nélkül, mert kézi szüretnél  a fürtök kevésbé szennyeződnek. A bogyók és a fürtök 

elválasztásának időbeni lefolyása szerint a szüret lehet szakaszos és folyamatos. A 

betakarítási eljárások között megkülönböztetünk kézi,  részben gépesített és a teljesen 

gépesített eljárásokat. 

  

10.2.1 Kézi– és részben gépesített betakarítási eljárások 

A kézi szüret szakaszos,  a munka a következő tevékenységekre bontható: 

 

- a fürt levágása és gyűjtése a szedőládába, 

- a szedőládák kihordása a gyűjtőtartályhoz, 

- a szőlő kiszállítása az ültetvényről, 

- a szőlő elszállítása a feldolgozóüzembe. 

A részben gépesített betakarításnál a fürtök gyűjtését és szállítását egy sorban haladó, 

vagy több sort áthidaló szedést könnyítő eszközökkel oldják meg. 

Az egy sorban haladó gyűjtő és szállítók  

- csúszólapos, 

- szedőszános, 

- pótkocsis, 

- hordozott konténeres megoldások lehetnek. 

A fürt szüreteléséhez, szedéséhez speciális szüretelőollót alkalmaznak, amely egyenletes 

vágású, a hagyományos ollókhoz képest különösen hosszú, keskeny és hegyes. 

Szedőedényként elsősorban műanyag vödröket és kis tartályokat használnak. Ezek könnyűek, 

egyszerűen tisztíthatók, és jól rakhatók rakatba, ezáltal helytakarékosak. A megtelt 

szedőedényeket általában több soron átadva, kézzel szállítják a gyűjtőtartályokhoz.    



A csúszólapos szállítást a 3 m-nél keskenyebb sortávolságú szőlőkben alkalmazzák. Az 

üres műanyag ládákat a sor tengelyében helyezik el. A szüret után a megtelt ládákat 

csúszólapon gyűjtik össze. A csúszólapon 1,5-1,8 t anyag szállítására van lehetőség. A 

feldolgozóüzembe szállításhoz a ládákat billenőtartályos pótkocsiba, vagy teherautóba öntik. 

A szedőszános megoldást csemegeszőlő szüretnél alkalmazzák. A szüretelő a sorközben 

szedőszánt húz magával. A megtelt rekeszeket a sorok között, vagy a sorok vonalában 

hagyják, majd csúszólappal, esetleg pótkocsival gyűjtik össze. 

Nagytömegű szőlőszállításra a legegyszerűbb szállítási megoldás a billenő pótkocsik 

alkalmazása. A legtöbb üzemben egytengelyes, kéttengelyes vagy tandem tengelyelrendezésű 

billenő pótkocsikat alkalmaznak. A billenő pótkocsikhoz megfelelő fogadóhelyre van szükség 

a feldolgozóban. A gyakorlatban a zárt csavarszivattyúval felszerelt, korrózióálló acélból 

vagy műanyagból készült medencék vagy billenthető tartályok váltak be.  

A hordozott konténeres eljárásnál hidraulikus farrakodóra rögzítik az egységtartályt 

vagy a kiskonténert, amelyet a sorközben töltenek meg, és utána szállítanak ki a sorközből 

(10.10. ábra). A megtöltött tartályokat a farrakodóval a szállítójárműbe ürítik. A tartályláda 

mechanikusan vagy hidraulikusan borítható ki. A szőlőfeldolgozó és az ültetvény kis 

távolsága esetén a tartályok közvetlenül szállíthatók a szőlőfeldolgozóhoz is. A tartályok 

befogadóképessége 0,5-1,2m
3
.  

 

10.10. ábra. Hátul hordozott konténer 

 



A kézi szedés és a gépi szállítás megszervezése meglehetősen nehéz feladat, mert a szedés 

arányában a szüretelt anyagot folyamatosan kell elszállítani. E téren nagy könnyítést jelent a 

stabil (kihelyezett) konténerek alkalmazása. A konténer kb. 5m
3 

térfogatú, korrózióálló 

acéllemezből készül, az oldalán lapos acél erősítő pánt, ehhez pedig 2-2 db csap kapcsolódik. 

A csapok segítségével lehet a konténert felemelni. A konténerek szállítása erre alkalmas 

hidraulikus szerelvénnyel ellátott szállítójárművel, pótkocsival oldható meg. A hidraulikus 

szerelvény oldal vagy hátul rakodó megoldású.  A konténereket a feldolgozó garatnál 

hidraulikus billentéssel ürítik.  Az egy konténerrel szállitható tömeg 3,8-4,0 t, a szállítás 

sebessége épített úton 50-60 km/h ‚ földúton 20-30 km/h (Karai - Mészáros, 1980). A 10.11. 

ábra egy traktorral vontatható megoldást ábrázol. 

Ott, ahol szőlőbetakarító gépet alkalmaznak, a betakarítást, a szállítást és a 

szőlőfeldolgozó teljesítményét optimálisan össze kell hangolni. A szállítást és feldolgozást a 

betakarítógép kapacitásához kell igazítani. Az ültetvényről a szőlőfeldolgozóba való 

szőlőszállításhoz alkalmaznak cefreszállító kocsikat is. 

 

 

                                  10.11.ábra. Szőlőszállító konténer pótkocsi 

 

A cefreszállító kocsik egyszerűbbé teszik a zúzást és a lerakást,  befogadóképességük 

legalább 4m
3
.  



Lefelé kúposan szűkülő tartályból állnak, melybe többnyire excenter hajtású csavarszivattyút 

építenek be, mert ez nem érzékeny az idegen anyagokkal szemben, és megfelelő 

szállítómagasságú. A leszüretelt termést a tartály fenekén lévő szállítócsigával egy 

szivattyúhoz juttatják. A végső zúzásra állítható réstávolságú, rugózással ellátott 

zúzóhengerek szolgálnak. A zúzóhengerek réstávolságát fokozatmentesen, kézi 

forgattyúkarral vagy a közéjük helyezett hézagoló tárcsával lehet változtatni.   

Az emelőberendezéssel felszerelt, a prés vagy zúzó-bogyózó közvetlen töltésére 

alkalmas cefreszállító kocsik számtalan lehetőségét kínálnak a vörös- és fehérborkészítés 

számára (10.12. ábra). Így a prések a fürtökkel közvetlenül tölthetők, és a bogyózók 

munkájának megkönnyítésével a termés feldolgozása vörösborrá könnyebbé válik, mert a 

vízszintesen felállított berendezésbe a szőlő szállítását szivattyúk alkalmazása nélkül is 

lehetővé teszi. 

A szállítócsigával vagy szállítószalaggal felszerelt cefreszállító kocsiknál, ha a töltendő prés 

vagy a zúzó-bogyózó nem közvetlenül a kocsi alatt helyezkedik el, külön szállítószalag 

használata szükséges. 

 

10.12. ábra. Emelőberendezéssel felszerelt cefreszállító kocsi 

 

A több sort áthidaló megoldások azon az elven alapulnak, hogy a leszüretelt termést a 

szedők az ültetvény felett hordozott szállítószalagra juttatják, ahonnan az a sorközben 

traktorral vontatott szállító járműre kerül. Hazánkban nem terjedtek el,  mert részben bonyolult 



szerkezeti kialakításuk ellenére sem nyújtanak lényeges gazdasági előnyöket, más tekintetben 

ezeknek a berendezéseknek a fejlesztése egybe esett a már lényegesen hatékonyabb, 

folyamatosan szüretelő betakarító gépekével.  

 

10.2.2  Gépi szőlőbetakarítás 

 

A gyártók és forgalmazók a szőlő gépi szüreteléséhez magajáró, egymenetes 

betakarítógépeket, (szőlőkombájnokat) és vontatott szőlőbetakarító gépeket ajánlanak. 

A szedőszerkezet (leválasztószerkezet) kiválasztását és a veszteségek nagyságát (a 

nevelés és a támrendszer mellett) pl. a bogyó és a kocsány közti leválasztó erő nagysága, 

valamint azok szilárdsága és rugalmasága mértékadóan befolyásolja. A levél súrlódási- és 

áramlástechnikai tulajdonságai, a fürt és az egyes bogyók ismét csak meghatározzák a 

szállítóberendezés, az osztályozó- és tisztítóberendezések kialakítását. A betakarítási eljárás 

gazdaságosságának megítéléséhez figyelembe kell venni az elérendő energetikai hatásfokot 

is. A mechanikus szőlőleválasztási eljárás optimalizásához ismerni kell a lengő-rázók 

frekvenciájára és amplitúdójára tekintettel a bogyó és fürt közötti leválasztó erő nagyságát, az 

érettségi foktól függően. 

Műszakilag legkiforrottabbak az ütve–rázó gépek, melyek a leválasztási energiát 

függőlegesen vagy vízszintesen adják át a szőlőfalnak. Aránylag kis frekvenciával és nagy 

amplitúdóval dolgoznak. A termésleválasztás, mint minden más mechanikus–dinamikus 

betakarítási eljárásnál a tömegerő által történik, a húzó-, hajlító-, váltakozó irányú és forgató 

erő a fürt és a szőlőtőke, illetve a bogyó és a kocsány között jön létre. A vízszintesen lengő 

ütverázók csaknem minden nevelési módhoz alkalmasak. Azok a rázógépek, melyek a 

lengéseket a szőlőben úgy keltik, hogy a leválasztó erő mindig a bogyók szárirányába hat, 

kevésbé sértik a termést.  

A mechanikus elven dolgozó betakarítógépek többnyire magajárók, ritkábban vontatott 

vagy hordozott berendezések, melyek a szőlősorokat áthidalják. Hajtásuk a különböző 

betakarítási feltételek miatt fokozatmentes hidrosztatikus. A lejtők kiegyenlítése tovább 

növeli alkalmazhatóságukat. A tisztítás, illetve a termés szétválasztása a levelektől és egyéb 

növényrészektől ferde vagy síkrostákkal, és szívó, illetve nyomó légáramú ventilátorokkal 



történik. A közbülső tárolásra magán a gépen elhelyezett tartályt, vagy a gép melletti sorban 

haladó szállító járművet alkalmaznak. 

A pneumatikus elven működő betakarítógépek nagysebességű nyomó vagy 

szívólégárammal választják le a szőlőt a tőkéről. 

A nyomólevegővel működő gépeken két, nyolc-nyolc fúvókával ellátott koszorú forog 

kb.150 ford/min sebességgel a lombfal mentén. Az egymással szemben eltoltan elhelyezett 

fúvókakoszorún kiáramló levegő váltakozó irányban fújva a lombozatot, lengéseket kelt. A 

leválasztott termés és ennek szállítása mechanikusan történik. 

A szívólégáramú betakarítógépeknek nincs szüksége felfogóberendezésekre és minden 

nevelési és támrendszer esetén alkalmazhatók. Nagy kb. 120 m/s–os légsebesség szükséges a 

bogyók leválasztásához, a szedés és szállítás közben erősen törnek a szemek, így nő a 

mustban a cseranyag és seprő hányada, mely által romlik a bor minősége. A nagy 

légmennyiségnek kitett termésben gyorsulnak az oxidációs folyamatok. Ennél az eljárásnál 

kémiai anyagokkal vagy hőhatással előzetesen szükséges a természóna lombtalanítása, mert 

később nem lehetne a leveleket eltávolítani. 

A villamos betakarítási eljárásnál váltakozóáramú nagyfeszültségű áramot vezetnek a 

fürtökön és bogyószárakon keresztül a növénybe. A bogyószárak elégnek és a szemek 

sértetlenül takaríthatók be. A termésleválasztás idejének rövidnek kell lennie, bor minősége 

és a növény kímélése érdekében. Az alkalmazott 10 kV-os feszültség beruházás-igényes 

érintésvédelmi megoldásokat kíván az alkalmazott gépek esetében (Moser, 1984). 

A betakarított termést legtöbbször a párhuzamos sorban haladó tartálykocsiba ürítik, 

ritkábban magát a gépet szerelik fel gyűjtőtartályokkal. 

A vontatott betakarítógépek alkalmazása a közepes és a nagyobb üzemekben is szóba 

jöhet abból a célból, hogy a betakarításhoz ne kelljen idegen munkaerőt igénybe venni. 

Kiválasztásuknál fontos szempont a gép súlya és tömegeloszlása, építési módja, 

abroncsozása, tengelyhajtása, a gyűjtőtartály mérete, valamint a betakarított terményt 

mozgató szállítószalag és tisztítóberendezés rendszere (10.13. ábra). A magajáró gépekkel 

szemben hátrányuk a kisebb manőverező képesség és a kisebb haladási sebesség. A modern 

vontatott betakarítógépeknél előny, hogy 30%-os lejtőig alkalmazhatók. A gépek 

üzemeltetéséhez alapkövetelmény egy legalább 37 kW (lejtőn 44–51 kW) teljesítményű 



traktor. Ma már valamennyi vontatott betakarítógép hidraulikus tengelyhajtással van 

felszerelve. 

A magajáró betakarítógépek (10.1.4 ábra) összkerék hajtásúak, drágák, de 

nagyteljesítményűek, erőforrásként 60–120 kW teljesítményű dízelmotorokkal vannak 

felszerelve. A magajáró betakarítógépek a vontatottakkal összehasonlítva nagyobb 

területteljesítményűek, nagyobb a tartályuk befogadóképessége és a hidraulikus 

összkerékhajtás a lejtő- és terepviszonyoknak megfelelő optimális haladási sebességet tesz 

lehetővé. Optimális feltételek mellett a magajáró betakarítógépekkel 0,6–0,7 ha szőlőterület 

szüretelhető le óránként.                          

 

10.13. ábra. Vontatott betakarítógép 

 

10.14. ábra. Magajáró betakarítógép 



10.2.3 A szőlőbetakarító gépek felépítése és működési elve 

A mechanikus szőlőbetakarításhoz szinte valamennyi gépen a mechanikus-dinamikus 

lengő-rázó eljárást alkalmazzák. Ennél a betakarítási módszernél a szőlősorokat lengésbe 

hozzák. A bogyók, illetve fürtök leválása akkor kezdődik meg, ha a lengés okozta gyorsulás 

miatt keletkezett erő akkora, hogy meghaladja a bogyó tartóerejét. A régebbi 

rázószerkezeteknél leválasztó szerkezetként excenter hajtású rázópár szolgál, amit 4–8 db 

henger alakú, üvegszál erősítésű műanyag verőléccel szereltek fel (10.15. ábra). 

 

10.15. ábra. Verőléces leválasztó működése 

A rázószerkezet vízszintes síkban egyenletesen mozog, a szőlősorokat két oldalról ütve 

hozza lengésbe, és így választja le a szőlőt. A betakarítandó termés leválása elsősorban a 

lengés következtében jön létre, és csak kis mértékben a verőlécek ütése miatt. A különböző 

alkalmazási feltételekhez, különösen a szőlőfajtához és a termés érettségi állapotához 

igazodóan, a leválasztó berendezés lengésszámát a vezetőülésből menet közben 

fokozatmentesen, 350–550 ütés/min között lehet változtatni. A haladási sebesség és a 

lengésszám változtatásával, mint a betakarítógépek legfontosabb beállítási jellemzőivel, jó 

munkaminőség érhető el. Hátrányos, hogy a verőlécek szabad végén utólengések lépnek fel. 

Ezt a hátrányt küszöbölik ki az újabb fejlesztésű, 1990. óta forgalomban lévő rázó 

szerkezetek, melyeknél a verőlécek végei csapágyazottak és/vagy a pálcák alakjának 

megváltoztatásával az utólengéseket csaknem teljesen megszüntették (10.16. ábra). Ennek az 

lett a következménye, hogy a szőlőbetakarítás rendkívül kíméletessé vált. A következő két 

rendszer terjedt el: 



- a  két oldalon csapágyazott verőlécek (pl. Braud, Pellenc) és  

- a működési hosszukon merevített, csepp alakú verőlécek (Ero, Gregoire). 

A régebbi gépeket is fel lehet szerelni a csepp alakú verőlécekkel. 

 

 

10.16. ábra. Két végén csapágyazott rázószerkezet (Pellenc, BRAUD) 

Mindkét rendszernek egyformán kíméletes a munkamódja, mivel a pálcák pontszerű 

behatolása kizárja a szőlősorokon a széles felfekvő felületet, és ezek kisebb ütésszámmal is 

dolgoznak, mint a régi rendszerek. Jobban illeszkednek a szőlősorhoz, és nincs ellenőrizetlen 

utólengésük (Walg, 2005). A lerázott termést kelyhekben vagy pikkelylemezeken fogják fel, 

és bordás szállítószalagokkal vagy kelyhes szállítókkal továbbítják gyűjtőtartályokba (10.17. 

ábra). A termés levéltől, szárrészektől és hajtásrészektől való megtisztítására 2–4 ventilátor 

szolgál, a hozzájuk csatlakozó lefésülő- vagy aprítórendszerrel együtt. A tartályokból a szőlőt 

a tartályok oldalra vagy hátra buktatásával ürítik ki. A termés elosztására a tartályok 

elosztócsigákkal vannak felszerelve. 

      Valamennyi magajáró betakarítógép hidraulikus kormányzású és hidrosztatikus 

összkerékhajtású. Beépített lejtőkiegyenlítővel vannak kiegészítve, így nagyfokú 

mozgékonysággal és üzembiztonsággal rendelkeznek. Az ütések irányszöge többnyire 90º.  

A teljesítmény és a munkaminőség növelése érdekében a betakarítógépeken legtöbbször 

elektronikus szabályozó és ellenőrző berendezéseket használnak. Feladatuk a kormányzásnak 



és a magasságnak a betakarító egységhez igazítása, valamint a lejtőkiegyenlítés, a 

kerékcsúszás, a motor és hidraulikus berendezések ellenőrzése.  

 

10.17. ábra. Szőlőbetakarító gép fő szerkezeti elemei 

 

A rázás frekvenciájának fokozatmentes állítását az új fejlesztésű betakarítóegységeken 

már az amplitúdóhoz igazítással is kiegészítették. Ez különösen a jobban érett termés 

kíméletes betakarítását teszi lehetővé. 

 Az új, igen kíméletes rázással dolgozó gépek csak kevés levelet távolítanak el, így 

összességében a kézi betakarításhoz hasonlóan csak nagyon kis részben fordul elő a 

betakarított termés között idegen növényi anyag.  

A gép valamennyi fő funkciójának működését ma már többcélú működtető karral irányítják.  

A fedélzeti számítógép nemcsak a műszaki lehetőségeket bővíti, hanem lehetőséget nyújt az 

üzemgazdasági adatok gyűjtésére is, amely megkönnyíti a számítástechnikai berendezések 

közötti adatátvitelt. A gép alkalmazásának javításához a fedélzeti számítógép automatikusan 

állítja a betakarítóegység magasságát, pontosan állítja be a gépet a sortávolság szerint, 

ugyancsak beállítja a szabályozó- és ellenőrző berendezéseket, valamint az antiszlipet. 



A lejtős területen való biztonságos haladás érdekében a magajáró betakarítógépek, de a többi 

betakarítógép is futóművükkel, továbbá mellső és hátsó tengelyükkel igazodni tud a hegy-

völgy irányú haladáshoz. 

A mellső és hátsó tengelyen állandóan változó kerékterhelést kiegyenlítő 

hajtóteljesítménnyel javítani lehet az alkalmazás biztonságát, és egész 40%-os lejtőig 

biztosítható a biztonságos üzemeltetés.  

Az üzemeltető számára ergonómiai előnyökkel jár a klimatizált vezetőfülke, amely 

igényes ágyazásával egyben hozzájárul a zajterhelés csökkentéséhez is. A légrugózású ülést, 

amelynek tulajdonságait természetesen a vezető súlyához igazítva a legkedvezőbbre állítják 

be, ugyancsak az egészség megóvása érdekében alkalmazzák. 

Korszerű szőlőkombájnok átlagos beállítási értékei (Walg, 2005) : 

 

Impulzus (1/m) 
Haladási sebesség 

(km/h) 

Verőpálcák 

lengésszáma/ min 

Rázófrekvencia     

(Hz) 

9–10 5–6 430–450 7,20–7,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ellenőrző kérdések 

 

1. Mi a zöldmunkák gépesítésének alapvető feladata és milyen berendezések tartoznak 

ide?  

2. Miért alkalmazzák a törzstisztítókat és hogyan működnek? 

3. Foglalja össze a kötözőgépek elvi megoldásait és működésüket! 

4. Rajz segítségével jellemezze a csonkázásra alkalmas berendezéseket! 

5. Milyen lelevelező gépeket ismer, jellemezze működési elvük alapján munkájukat! 

6. Foglalja össze a szőlőbetakarítási eljárások jellemzőit! 

7. Milyen kézi szedést segítő gépesített megoldásokat ismer, jellemezze munkájukat! 

8. Foglalja össze a teljesen gépesített szőlőszüretelő megoldások üzemeltetési jellemzőit! 

9. Ismertesse a magajáró szőlőbetakarító gépek szerkezeti jellemzőit és működési 

elvüket! 

 

Irodalom 

Karai J. - Mészáros F.: Kertészeti betakarítógépek  

  Budapest, 1980. 240 p. (Egyetemi jegyzet) 

Moser, E.: Verfahrenstechnik  Intensivkulturen 

  Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 1984, 204 p. 

Walg, O: A szőlőtermesztés géprendszere 

  Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2005.  309 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. A termény elő-feldolgozásának gépei és eszközei 

Mielőtt a megtermelt gyümölcs vagy zöldség piacra vagy feldolgozásra kerül, 

egységesítésre van szükség. Azokat az összetevőket, amelyek nem fogyaszthatók, vagy fizikai 

tulajdonságuk eltér a kívánatostól, el kell távolítani az alaphalmazból.   

A friss fogyasztásra termelt zöldséget és gyümölcsöt gyakran rövidebb-hosszabb ideig 

tárolják.  A betárolás előtt, vagy azt követően, piacra juttatásuk előtt az árut tisztítani, méret, 

szín, alak vagy súly szerint szét kell választani. Ezek a tevékenységek növelik a termény 

értékét: a tiszta, egységes méretű, színű stb. gyümölcs és zöldség-tétel értékesebb, mint a 

kiinduló halmaz. Azokat a műveleteket, melyekkel a fenti szétválasztások elvégezhetők 

válogatásnak és osztályozásnak nevezzük.  

Válogatás alatt a kiindulási halmaz alak, méret, súly, szín, sűrűség, foltosság, 

beltartalom, íz stb. szerinti szétválasztását értjük.  

Ezzel szemben az osztályozás több terményjellemző kiértékeléséből adódó, összefoglaló 

minőségi jellemző. 

Több jellemző egyidejű vizsgálata ma már automatizálható. Ha ez nem megoldható, az 

osztályozást képzett dolgozók végzik. Vannak esetek, amikor az osztályozás laboratóriumi 

vizsgálati eredményeken alapul.  

Tekintsük példaként az almát. Az „Extra” osztályú gyümölcsök minimális felületi 

színjellemzői, a megengedett héjhibák és parásodás, a minimális méret és tömeg egyidejűleg 

betartandó értékek. Az extra osztályba soroláshoz tehát mindezeket egyidejűleg vizsgálni kell. 

Összefoglalva: az osztályozás egynél több minőségi vizsgálat eredményén alapuló eljárás.  

A válogatás és osztályozás válogató-osztályozó vonalakon végezhető. Több kisebb-

nagyobb részegységből épülnek fel, melyek mindegyike egy-egy különálló feladatot végez el.  

A válogató-osztályozó vonalak főbb tevékenységei az alábbiak lehetnek: 

 a termény felrakása a vonalra, 

 az értéktelen, használhatatlan rész leválasztása, 

 az értékes rész tisztítása, 

 válogatás/osztályozás mérhető jellemzők alapján, 

 a szétválogatott/osztályozott frakciók levétele a vonalról, végül azok 

 csomagolása. 

 

A válogató- osztályozó vonalak alapvetően:   

 felrakó, 

 válogató/osztályozó és 

 levevő részre tagolhatók (11.1. ábra). 

 



 

11.1. ábra. A válogató-osztályozó vonalak felépítése 

1. felrakás, 2. válogatás-osztályozás, 3. levétel 

 

11.1. Válogató vonalak műveletei 

11.1.1  Felrakás 

Felrakás során a – többnyire tartályládában – beszállított termény fogadása és a  

válogató-osztályozó vonalra juttatása történik. 

A művelet első eleme a ládaürítés, gépei a szárazon és vízbe ürítő gépek. Mindkét 

géptípussal  szemben követelmény a kíméletes ürítés. 

A 11.2. ábra szárazon ürítő gépet mutat. Ürítés előtt egy nyitható fedél (3) kerül a 

ládára (2), majd hidraulikus munkahengerrel mozgatott mechanizmus (1, 4, 5) megbillenti a 

ládát.  

 

 

11.2. ábra. Szárazon ládát ürítő gép 



 

A fedél részleges megnyitásával a gyümölcs/zöldség tételek kíméletesen üríthetők.  

Erősen sérülékeny termények esetében a vízbe történő ürítés a kedvezőbb eljárás.  A 11.3. 

ábra a vízbe ürítés egy lehetséges megoldását mutatja.  

 

    

11.3. ábra és videó. Vízbe történő ládaürítés egy lehetséges megvalósítása 

 

A láda víz alá nyomásának hatására a gyümölcsök - a víznél kisebb sűrűségüknél fogva - 

felúsznak a felszínre. Innen a folyadék áramoltatásával juttathatók el a felhordó szalagra.  

11.1.2 Selejtezés 

A válogató-osztályozó vonal következő művelete a selejtezés. Itt történik meg az 

értéktelen, használhatatlan, méreten aluli, sérült termények, valamint idegen anyagok, 

szennyezők eltávolítása. 

A kézi selejtezés legegyszerűbb segédeszköze a sima szállító szalag. Rácsos 

rostaszalaggal a méreten aluli termények és a kisebb szennyezők távolíthatók el (11.4. ábra).  

 

11.4. ábra. Selejtezés szállító szalagról és rácsos rostaszalag alkalmazásával 



11.1.3 Tisztítás 

 

A termény felületének megtisztítását a válogató/osztályozó gépsor elején célszerű 

elvégezni, hogy a többi termény és a további gépek és eszközök ne szennyeződjenek. 

Száraz és nedves tisztítást (mosást) különböztethetünk meg. A szokásos száraz 

tisztítógépek egy vagy több sorban elhelyezett forgó kefehengersorból állnak (11.5. ábra).  

Száraz tisztítás során nagy mennyiségű por keletkezhet, ezért gondoskodni kell az elszívásról, 

majd a szűrésről és a por ülepítéséről.  

Ismerünk olyan tisztítógépeket is, melyek a forgó kefehengereket vízpermetes 

mosással kombinálják. Más gépekben a termény vízzel töltött mosókádon halad át, miközben 

a forgó kefék tisztítják a felületét (11.6. ábra). 

 

 

11.5. ábra. Száraz tisztítógépek egy (a) vagy több sorban (b) elhelyezett forgó 

kefehengersorral 

 

 

 

 

11.6. ábra. Forgó kefehengeres vízpermetes (balra), valamint vízmedencés mosógép 

 



11.1.4 Válogatás 

Válogatásra nagy választékban állnak segédeszközök és automaták rendelkezésre.  

Válogató segédeszközök alkalmazásakor a döntés a válogató személy feladata, az eszköz csak 

könnyíti a munkát, elsősorban a válogatandó anyag mozgatása révén. Ide sorolható a sima 

felületű szállítószalag, a hengersoros és szíjpáros válogató asztal. Sima felületű 

szállítószalagot kis méretű vagy szabálytalan alakú termények válogatására alkalmaznak 

(mint málna, eper, paprika, stb.) (11.7. ábra).  

 

 

11.7. ábra. Sima felületű válogató szalag 

Szabályos, hengerhez, ellipszoidhoz vagy gömbhöz közeli alakú zöldségekhez és 

gyümölcsökhöz (paradicsom, hagyma, valamint alma, narancs stb.) hengersoros vagy 

szíjpáros válogató asztalt alkalmaznak.  A hengersorok vízszintes, a szomszédonként 

különböző sebességű szíjak függőleges tengelyük mentén forgatják meg a gyümölcsöket, 

zöldségeket.  Így nem kell egyenként kézbe venni a döntés meghozatalához azokat (11.8. 

ábra).  

Kézi válogatásnál általános szabály, hogy egy válogató személy legfeljebb három 

frakcióba válogasson szét.  

 

11.8. ábra. Hengersoros és párhuzamos szíjas válogató asztalok 



Az automata válogatógépek méret, szín, alak, súly, sűrűség, beltartalom és íz alapján 

szelektálnak.  

 

11.1.4.1 Méret szerinti válogatás 

Méret szerinti osztályozás során a válogató eszköz vagy gép a terményhalmazt két vagy több 

méretkategóriába sorolja. Ez az eljárás az egyike azoknak, melyek segítségével egységes 

halmazok hozhatók létre. Ez nem csak a piaci áru esetében fontos, hanem a feldolgozás során 

hőkezelt termények számára is, mivel a méretkülönbségek túl- vagy alulkezelt egyedeket 

eredményeznek.  

A méret szerint válogatás a termény egy, vagy több átmérője szerint végezhető el. Az előbbit 

réses, az utóbbit lyuksoros válogatónak nevezzük. Mindkét esetben statikus és dinamikus 

változatról beszélhetünk (11.9. ábra). 

                 
     

11.9. ábra. A méret szerinti válogatás módozatai 

Az egy és több átmérő szerinti válogatás közötti különbség jellegzetes alma alakú test 

példáján érthető meg. A 11.10. ábra bal oldali képei azt mutatják, hogy az egyetlen átmérő 

alapján válogató rácsos eszköz (pl. rostaszalag) kétféle résméret estén is átereszti a D 

átmérőjű, h magasságú terményt.  Több átmérő alapján válogató eszköz (11.10. ábra jobb 

oldali képe) az előbbi terményt csak és kizárólag D résméretnél engedi át. Az ábrák alapján 

levonható az a következtetés, hogy az egy átmérő szerint válogatás csak közel gömb alakú 

terménynél pontos. 

 

11.10. ábra. Az egy és több átmérő szerint válogatás közötti különbség értelmezése 



Statikusnak tekintjük a válogatást, ha a termény a válogató eszközhöz képest nyugalomban 

van. Dinamikus a válogatás, ha a termény elmozdul (elfordul) a válogató elemhez képest. 

A következőkben mind a négy válogatási elrendezést példán keresztül mutatjuk be. 

 

Egy átmérő szerinti statikus válogatók  

Legegyszerűbb ilyen eszközök a 11.11. ábrán látható, eltérő résméretű pálcás szalagok 

sorozata, vagy az azonos sebességű kitérő szalagpár.   

 

11.11. ábra. Pálcás szalagos és kitérő szalagpáros egy átmérő szerinti statikus válogatók 

 

Egy átmérő szerinti dinamikus válogatók  

Jól bevált eszközök ilyen válogatásra a lépcsős peremrésű körasztalok (11.12. ábra), 

valamint a változó osztású görgős asztalok (11.13. ábra). A körasztal enyhén kúpos felületű, a 

rések a forgás irányában növekednek. A különböző méretfrakciók egy-egy rés mögött 

gyűjthetők.  

A változó osztású görgős asztal résméretei a görgőket összekötő láncszemek 

elfordításával változnak.  

Mindkét esetben a termény a válogatás során a válogató elemhez képest elmozdul. Az 

első megoldásnál az íves peremen legördül, a második esetben a görgők forgása miatt szintén 

forog. 

 

 

11.12. ábra.  Lépcsős peremrésű körasztal 



 

11.13. ábra. Változó osztású görgős asztal működési elve és egy megvalósított változata 

 

Több átmérő szerinti statikus válogatók  

A 11.14. ábra két különböző rostaszalagot és egy rosta hengert mutat. Mindhárom eszköz 

több átmérő szerint válogat, ugyanakkor statikus, mert a termény a válogató elemhez képest 

nem mozog.  

A lyukméretek szalagról szalagra, hengerről hengerre növekednek. A túlméretes termények a 

legutolsó elemen sem esnek át és külön frakciót képeznek.   

  

 

11.14. ábra. Több átmérő szerinti statikus válogatók változatai, valamint egy lyukszalagos 

válogató gép részlete 

 

 

További példa több átmérő szerinti statikus eszközre a térzsalus válogató asztal (11.15. 

ábra). A szomszédos zsaluelemek lyuksort képeznek; a lyukak átmérője a zsaluk 

elbillentésével változik. A termény feladásának helyén a lyukátmérők a legkisebbek, majd a 

zsaluk előrehaladtával fokozatosan nőnek.  

 

 



 

11.15. ábra. Térzsalus válogató asztal 

 

Több átmérő szerinti dinamikus válogatók  

Több átmérő szerint dinamikusan válogat a spirál hengerpár, melynek  mag-keresztmetszete  

folyamatosan csökken. Ezzel érhető el, hogy a spirálok által szállított termények a 

méretüknek megfelelő lyukméretnél essenek át (11.16. ábra). 

  

 

11.16. ábra. Spirál hengerpáros dinamikus lyuksoros válogató 

 

A fentinél lényegesen nagyobb átbocsátású eszköz a változó mag-átmérőjű diaboló 

hengersoros válogató (11.17. ábra). A termény a nyíl irányában haladva a forgó hengerek 

hatására maga is forgásba jön, és a megfelelő lyukon esik át. 

 



 

11.17. ábra. Diaboló hengersoros válogató asztal 

 

11.1.4.2 Tömeg szerinti válogatás 

Homogén terményhalmaz tömeg szerinti válogatással is létrehozható: tapasztalat 

szerint az azonos tömegű egyedek méreteikben is jó egyezést mutatnak.  

Az első ilyen válogatók folyamatosan haladó tálcasort használtak. Ilyen osztályozót 

mutat a 11.18. ábra. Minden tálcába egy-egy termény kerül. A végtelenített láncpárral körbe 

járatott tálcák tengely körül képesek lebillenni, alaphelyzetben egy csonkon keresztül 

sínpályára támaszkodnak. A sínpályát mérlegek szakítják meg. Amennyiben a termény súlya 

meghaladja az adott mérleg beállított súlyértékét, a csonk lenyomja azt, a tálca pedig lebillen 

és kiejti a terményt.  

Ma már elektronikus mérlegekkel történik az egyedenkénti mérés, melyek akár a 

görgős szállítópálya elemeibe is be lehetnek építve. Ezek pontossága eléri a +/- 1,0 grammot.   

 

11.18. ábra. Tálcás és görgős súlyszerinti válogatógép 



11.2 Osztályozó vonalak műveletei 

11.2.1 Alak szerinti válogatás kézzel és elektronikus úton is végezhető. Kézi válogatásnál a 

korábban említett görgős asztalok segíthetik a munkát. Az elektronikus válogatók 

számítógépes képfeldolgozáson alapulnak. Ilyenkor számítógépes program az alak mellett 

más jellemzőket is meghatároz. 

11.2.2 Alak és súly szerinti egyidejű válogatás ugyancsak a számítógépes képfeldolgozás 

segítségével méri meg minden egyes forgásban tartott termény több átmérőjét és határozza 

meg alakját, méretét, illetve számítja térfogatát valamint súlyát. A hibás alakú egyedek 

(túlzottan nyúltak, laposak stb.) ily módon kiválogathatók (11.19. ábra).. 

 

 

11.19. ábra. Elektronikus alak és súly szerinti válogató egység 

 

11.2.3 Sűrűség szerinti válogatás 

A szétválasztás pontos egyedi átmérő- és súlymérésen alapul. Az ilyen eszközökön beállítható 

az a határérték, mely a még elfogadható és a már kiselejtezendő sűrűségű egyedek között 

húzódik. 

 

11.2.4 Sérülés szerinti válogatás 

Ez az eljárás is képfeldolgozáson alapul. Ma már narancs, citrom, mandarin, alma, kivi, 

gránátalma és avokádó sérülés alapú válogatására áll rendelkezésre berendezés kereskedelmi 

forgalomban. 

 

11.2.5 Beltartalmi érték szerinti válogatás 

Közeli infravörös (NIR) sugárzás alkalmas zöldségek és gyümölcsök sérülésvizsgálatára, 

oldható anyagok, érettség, cukortartalom stb. meghatározására. 



A NIR alapú válogató berendezés része egy fényforrás, mely az áthaladó termény egy kis 

felületrészét világítja meg.  A fény egy részét a termény visszaveri, más része a terménybe 

hatol, majd onnan visszasugárzik.  

A visszavert és visszasugárzott fény színét a termény belső tulajdonságai befolyásolják. A 

színt spektrométerrel mérik. Ez egy rendkívül érzékeny színérzékelő, mely alkalmas a 

visszavert és visszatükröződött fények közötti különbség mérésére. Egy ún. digitális 

jelfeldolgozó (digital signal processor, DPS) teremt kapcsolatot a spektrométer jele és a 

termény belső tulajdonságai között.  

Ezt az információt a válogató berendezés szoftvere dolgozza fel és ad parancsot a 

válogatáshoz szükséges beavatkozásra.   

A közeli infravörös rendszer a már említett visszavert és visszasugárzott, vagy az átbocsátott 

fény érzékelése alapján működhet.  

A NIR hullámhosszok (800-2500 nm) alig hosszabbak, mint a látható fényé (400-750 nm) és 

a spektrum infravörös részének tekinthetők. Az infravörös (IR) tartomány alkalmas 

roncsolás mentes hőmérsékletmérésre.   

A NIR energiát bizonyos kémiai csoportok (pl. CH, OH és NH) elnyelik, míg mások nem. Ez 

lehetőséget teremt bizonyos vegyületek kimutatására és mennyiségi meghatározására. Ilyen 

vegyületek többek közt a clorophyll, oldható anyagok, proteinek, stb. 

A kereskedelemben kapható berendezések az alábbiak szerint működnek: a gyümölcs vagy 

zöldség szállító szalagra kerül, majd áthalad egy mérőeszköz alatt, mely IR segítségével 

megméri annak hőmérsékletét. Ezután egy másik egységen haladnak át, mely NIR fényt 

bocsát ki rájuk. A visszavert fényt szenzor fogja fel, az oldható anyaghányad adott NIR 

hullámhosszaknál elnyelt és visszavert fénymennyisségből számítható. 

Következő lépésként a termény újabb mérőeszközön halad át, ahol a felület színének mérése, 

valamint méret- vagy súlymeghatározás történik.   

 

11.2.6 Automatikus színszerinti válogatás 

A legelső színszerinti válogatók egy speciális lámpából származó, a termény felületéről 

visszavert fényt érzékelték, majd dolgozták fel és hoztak döntést.   A paradicsombetakarító 

gépeken ma is ezt az eljárást alkalmazzák (ld. a 8. fejezetben). 

A korszerű szín szerinti válogatók nagy sebességű képfeldolgozó hardvert és azonos idejű 

adatfeldolgozást alkalmaznak. Ezek a válogató eszközök alkalmasak a túlérett, romlott, 

éretlen, eltérő színű termények, valamint rovarok, növényi szárak, levelek és minden más 

idegen anyag felismerésére és eltávolítására.  

 



Ellenőrző kérdések 

1. Értelmezze a „válogatás” és „osztályozás” fogalmakat! 

2. Sorolja fel a válogató vonalak legfontosabb műveleteit! 

3. Milyen tevékenységet értünk „felrakás” és „selejtezés” alatt? Mutasson példát 

mindkettőre! 

4. Vázlaton mutassa be a szárat és nedves ládaürítést! 

5. Vázlaton mutasson be hengersoros válogató asztalt és magyarázza működését! 

6. Sorolja fel a méret szerinti válogató gépek módozatait! Vázoljon réses, statikus méret 

szerinti válogatót! 

7. Vázoljon lyuksoros, statikus és dinamikus válogató gépeket! 

8. Vázlat segítségével magyarázza a tömeg szerinti válogató gépek működését! 

9. Magyarázza az alak és súly szerinti válogató automaták működését! 

10. Magyarázza egy automatikus szín szerint válogatógép működését 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Termesztő-berendezések 

A dísznövény, zöldség termesztés számára meghatározó klimatikus paraméterek: 

 hőmérséklet 

 megvilágítás 

 páratartalom  

értékének, valamint a növényállományt körülvevő levegő komponenseinek a:   

 szén-dioxid (CO2) parciális nyomásának, azaz koncentrációjának 

 

szabályozását, pl. adott értéken tartását lehetővé tevő műszaki kialakítások tartoznak ide. 

Természetesen a legtöbb ide tartozó kialakítás nem képes valamennyi, a fent felsorolt a klímát 

meghatározó paraméterre hatni, ill. azt kívánt értéken tartani. Ezért igen sokféle kialakítással 

találkozunk, széles e világban melyeket szintén termesztő berendezésnek neveznek. A fent 

felsorolt állapotjelzők közül mikor melyik fontos, ill. melynek a változtatása szükséges azt az 

adott földrajzi hely klímája határozza meg. Ezért pl. hazánkba a (belső ún. ti) hőmérséklet 

biztosítása, míg mediterrán vidékeken, avagy még közelebb az egyenlítőhöz inkább a 

megvilágítás erősségének a szabályozása (korlátozása) a legfontosabb a gazdaságos 

termesztéshez. A fenti klímajellemzőkkel kapcsolatos műszaki kialakításokon kívül azonban 

más berendezések is előfordulhatnak, sőt pl. hazánkban szükséges, hogy gazdaságos legyen a 

termesztés ilyen pl. az energiaernyő (12.1. ábra). A termesztő-berendezésekben a 

klímajellemzőkkel kapcsolatban szükséges és célszerű, főleg az energetikai vizsgálódások 

megkezdése előtt a berendezés geometriai (szélesség, átlag belmagasság és hosszúság) 

méreteinek meghatározása.  

 

 

12.1. ábra Energiaernyő, nyitott állapotban 

 

12.1. A termesztő-berendezések geometriája 

 



A nagyüzemi dísznövény-, vagy zöldség-termesztéshez a minél nagyobb alapterületű 

fényáteresztő, de minél jobb hőszigetelő képességű anyaggal történő tér határolása szükséges. 

Ez alapján szóba jöhető határoló anyagok: 

  

 üveg 

 fényáteresztő polimer fóliák [polietilén (PE), polivinilklorid (PVC), etilvinilacetát 

(EVA) vagy polivinilfluorid (PVF)] vagy –kemény vagy félkemény– lemezek 

[polimetilmetakrilát (PMMA), polikarbonát (PC), polivinilklorid (PVC) vagy 

üvegszálerősítésű poliészter (ÜP)]   

 

Az ilyen egy-légterű, de nagy alapterületű termesztő-berendezések kialakításának 

kezdeti időszakában (60-as években) az üvegborítású hajókat, oldalsíkjaik mentén egymás 

mellé helyezték, és az egymás melletti hajók „közös” oldalsíkjának üvegezését elhagyva 

tömbösítettek azokat. Az ezt megelőző időben főleg palánták előállítása céljából használt 

melegágyak 0,8*1,2 m méretű ablakkereteiben használt 0,4 m széles, és 3,6 mm vastag ún. 

kertész üveg szélessége lett a modul, ill. ennek egész számú többszöröse a hajószélesség 

értéke. Ezért a 3,2 majd a 6,4 méter szélességű hajók tömbösítése (12.2. ábra) vált 

általánossá. Ez még nem határozta meg egyértelműen e házak gerinc (legfőképpen átlag bel-) 

magassággát. Ennek értéke a tetősíkok vízszintessel bezárt közel 30 -os értéket figyelembe 

véve sem haladta meg a 3,2 ill. 4,5 métert. Ezen értéket egyértelműen a –tetősíkokról lefolyó 

víz gyűjtését, majd elvezetését biztosító- vápacsatornák 2,2-2,7 méter közötti magasságba 

helyezése eredményezte. Így az átlagbelmagassága a tömbösített házaknak 2,7-3,6 m közötti. 

 

 

12.2. ábra Tömbösített termesztőház 

 

Figyelembe véve a levegő fajlagos hőkapacitásának értékét, sajnos az ilyen 

geometriájú kialakításnak kicsi a hőtehetetlensége. Ez pedig a termesztő-berendezés 

léghőmérsékletének szabályozásakor az eredő szabályozási rés értékének, valamint a 

hőmérséklet ingadozási sáv amplitúdója nagyságának alakulására –a növény szempontjából– 

kedvezőtlenül hat. Az uborka termesztése kapcsán ez be is igazolódott. Ezért kellett a 



hőtehetetlenség növelése érdekében az átlagbelmagasságot növelni. Ennek megvalósítása 

vagy a vápa- vagy a hajószélesség növelésével érhető el. Ezért kezdték  a 70-es évek óta 

(sajnos) a hajószélességet növelni. Hazánkban főleg 12 m széles hajókat tömbösítettek, míg 

máshol 16, 18, 24 sőt 32 méter széles hajókat, ill. hajókból tömbösített termesztő-

berendezéseket is építettek. Dísznövény termesztéséhez akár (pl. cserepes növények) asztalon 

termesztésnél, akár (pl. szegfű) talajon termesztésnél nem jelentkezett igény az elmúlt 

évtizedekben a nagyobb hajószélességű tömbösített üvegházakra. Igaz a dísznövénytermesztő 

berendezések hazai teljes alapterületének nagysága majd nagyságrenddel kisebb, mint a 

zöldségtermesztésre használatosaké. A termesztők visszajelzései alapján megállapítható, 

hogy a dísznövény termesztéséhez a 3,2 vagy 6,4 méter hajószélességű, maximum 50 méter 

hosszú hajók tömbösítése megfelelő termesztéstechnikai szempontból.  

 

Zöldségtermesztésnél az elmúlt évtizedben komoly fajtaváltás következett be. A 

váltás kapcsán az olyan fajok iránt növekedett a kereslet, melyek termesztési –ciklus– ideje 

majd 11 hónapos, hiszen a tőlünk délebbre lévő mediterrán országok, az év jelentős, részében 

kisebb –fűtő– energia ráfordítással képesek (folyamatosan kiváló minőségű) termesztőházi 

zöldséget termeszteni. Ezért mi csak akkor vagyunk gazdaságosan piacképesek, amikor a 

nyári hőségek miatt ezen országokban befejeződik, ill. még nem kezdődik el az újabb 

kultúrák termőre fordulása. Így a korábban 5-6 hónapos termesztési ciklusú fajták helyett a 

11 hónapos ciklusidejűek kerültek termesztésre. Ezen új fajták, majd dupla ideig való 

termesztésben tartása során, mind a zöld tömege, mind a hossznövekedése is majd 

duplázódik. A meglévő házakban, ill. vápamagasság mellet, tekintve hogy a vápacsatornák 

alatt helyezhető el azon huzalrendszer, amely e növények „vezetését” biztosítja, ezért nem 

„férnek el”. E változások hatására az újabb termesztőház konstrukcióknál a 4,5 méter, sőt ma 

már az 5 méternél nagyobb vápamagasságú, akár csak 3,2 méter hajószélességű tömbösítések 

a legkorszerűbb zöldségtermesztő berendezések.  

 

Ami még kérdéses lehet az a termesztő-berendezések, ill. a tömbösített hajók hossza. 

Műszakilag bármely hossz felvételével megoldott a vápacsatornákba jutó csapadék 

biztonságos elvezetése. 100 méternél hosszabb hajóknál, viszont a víz elvezetése már 

jelentősen drágább kialakítást igényel. Az alapterület növelése ennek növelését nem 

indokolhatja, mivel az egymás mellé kerülő hajók számát semmi sem korlátozza. Ezzel 

bármekkora egy-légterű termesztő tér kialakítható. Ezért nem találunk hazánkban 100 m-nél 

hosszabb hajókból tömbösített termesztő-berendezést.  

 

A termesztőházak optimális geometriai adatai így ma már az alapján is elkülönülnek, 

hogy zöldség-, vagy dísznövény-termesztés céljából létesítjük. 

 



12.2. A távozó hőáram értéke különböző kialakításoknál  

 

Hagyományos, közvetítő közeges, pl. melegvízfűtéses termesztő-, ill. üveg-házak 

esetében ennek értékét a határoló felületeken átvezetődő, valamint e burkolat folytonossági 

hiányain keresztül kialakuló –ún. alap– légcsere révén „távozó” hőáramok meghatározásával 

lehet számszerűsíteni.  

 

12.2.1. A vezetéssel távozó hőáram 
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ahol: Ahat.   a termesztő-berendezés határoló felülete   m
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 Az összefüggésben szereplő külső-belső hőmérséklet közötti különbséget, azaz (ti – te) a 

termesztői gyakorlatban  t-vel szokták jelölni, ill. az aktuális fűtőberendezés révén ennek 

tartósan fenntartható értéke alapján adott termesztő-berendezés rendeltetését nevesíteni: 

termesztő-, szaporító- teleltető-ház. A termesztőház esetében ennek értéke min. 25 C kell 

hogy legyen. Ezért a maximális hőáram meghatározásakor ezen értékkel számolunk. Mivel a 

ház határoló felületének nagysága annak geometriai paraméterei révén determinált, már csak 

a hőátbocsátási együttható konkrét értéke ill. meghatározására szolgáló összefüggés 

szükséges, mely:  

 

    

1

e

n

1j j

j

i

.vez

11
k



 






















    W·m

-2
·K

-1
 

ahol: i – a belső, míg e – a külső hőátadási tényező   W·m
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míg a fényáteresztő határoló felület (szilárd fázisú) rétegszáma n, és a j-edik j 

m  vastagságú réteg hővezetési tényezője j W·m
-1

·K
-1
  

 

Amennyiben az n darab szilárd fázisú réteg között légnemű pl. lev. vastagságú 

levegőréteg is van a 
.lev

.lev




 helyett, tekintve hogy nem csak hővezetés alakul ki a 



levegőrétegben az alábbi, regressziós összefüggést célszerű használni: 0,023ln(
.lev

 ) + 0,242. 

Ez alapján a hőátbocsátási tényező értéke: 
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A hazánkban előforduló 3 (fólia-levegő-fólia) rétegű burkolat adataival elvégezve a 

számításokat, a termesztőház alapterületének négyzetméterére: 140Q80
.vez
  W a 

vezetéssel távozó hőáram értéktartománya. Míg hagyományos egy (4 mm-es üveg) rétegű 

határoló felületű kialakításnál ennek értéke 200 W.  

 

12.2.2. A légcserével távozó hőáram 
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c a levegő állandó nyomás melletti fajlagos hőkapacításának 
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(xi – xe)  a belső-külső levegő abszolút nedvességtartalma közötti különbség   
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A fenti összefüggésben szereplő z légcsereszám pl. téli fűtési időben úgymond zárt 

termesztő-berendezésnél is nagyobb nullánál (pedig energiafelhasználás alapján ez lenne a 

legkedvezőbb) mivel nincs teljesen, azaz légmentesen a külső térhez képest a belső termesztő 

tér elválasztva. Erre törekedni viszont nem is lenne célszerű, mivel a növények a fényenergia 

elnyelésekor szén-dioxidot vesznek fel, hogy kémiai kötési energiává alakítsák annak egy 

részét. A termesztő-berendezés légterébe viszont a CO2 pótlása csak az által biztosított, ha a 

külső nagyobb CO2 parciális nyomás hatására meginduló kiegyenlítődés révén folyamatosan 



a burkolat résein keresztül áramlik be szén-dioxid, illetve a hőmérsékletkülönbségből adódó 

sűrűség különbség hatására levegő. Pont ezen úgynevezett alap légcsereszámban is markáns 

az eltérés a burkolat anyaga alapján. Az üveg borítás esetén ennek értéke minimum 1,2 míg 

pl. -polietilén- fólia borításkor ennek majd fele, a 0,8-es érték az aktuális. Ez alapján korrekt 

kialakítású, karbantartott termesztő-berendezéseknél a légcserével távozó hőáram értéke, ill. 

értéktartománya: 120Q70
.lég
   W négyzetméterenként. 

 

A gyakorlati számításokkor, ill. tervezésekkor egyéb (pl. a talajban, mélyebb rétegek, 

avagy a talajvíz felé kialakuló) hőáramokat nem szoktak figyelembe venni, tekintettel 

nagyságrendjükre, valamint értéküknek időbeni alakulására. Így a fent taglalt két hőáram 

összege megadja a tervezéshez nélkülözhetetlen maximális hőáram értékét, ill. ennek –

kialakítástól függő– értéktartományát: 

 

W320QW150
összes

  négyzetméterenként ! 

 

Ezen értéktartomány kapcsán a fent tárgyaltak alapján, a termesztők igényének 

megfelelő korszerű zöldségtermesztő berendezés esetén az alsó határérték közelébe eső 150 -

 250 W, míg dísznövénytermesztéshez hagyományos (2,7 m vápa magasságú) üvegházat 

választván 250 - 320 W négyzetméterenkénti hőárammal számolhatunk. 

 

A termesztő-berendezésből távozó maximális hőáram értéke legfőképpen a 

fűtőrendszer tervezéséhez, méretezéséhez szükséges. Adott év, ill. termesztési ciklus alatti 

fűtéskor viszont 10-15 napnyi időtartamnál tartósabban nem aktuális az ilyen mértékű kifelé 

irányuló hőáramból származó energiaveszteség. Ezért fontosabb az adott belső ti (pl. napi 

átlag) érték esetén a fűtési, ill. termesztési ciklus során szükséges összes –fűtéshez 

szükséges– energia várható értékének az ismerete.     

 

12.3. A hőenergia igény értékének éves alakulása 

 

Adott –fűtési, vagy évnyi– időszak energiaszükséglete (E), a távozó hőáram adott idő-

szakra vett határozott integráljával számszerűsíthető. Az integrál felírását kővetően, a fentebb 

meghatározott összefüggések felhasználásával az alábbi összefüggést kapjuk: 
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 1 - 2 = a (1 - 2) idő alatt a hőfokhíd-összege, melynek értéke az alábbi 

   határozott integrállal határozható meg: 
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Az integrálban szereplő [te()] a külső hőmérséklet időbeni alakulását leíró függvény. E 

függvény az év adott napjának adott időpillanatában aktuális –külső– hőmérséklet (több éves 

mérési adatok átlaga alapján várható) értékét számszerűsíti. Tekintettel e függvény 

meghatározásának nehézségeire, valamint arra hogy nem szükséges 2-3 %-nál kisebb hibára 

törekedni elegendő, ha a napi külső átlaghőmérséklet (
e

t ) éves alakulását leíró függvénnyel 

számolunk. Ennek általános alakja:  
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E függvényt integrálva a hőfokhíd összegének számítása már: 
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szerint, bármely 1 naptól 2 napig tartő időtartamra könnyen elvégezhető. Az összefüggésben 

szereplő 24, a nap időtartama órában azért került beírásra, mert az idő „egységként” a fenti (a 

számítást egyszerűsítő) indok alapján a „nap”-ot használjuk. Ezen indokolt egyszerűsítéssel 

függ össze, hogy a belső hőmérséklet –igény– időbeni alakulását leíró ti() függvény helyett, 

a belső hőmérséklet napi átlagértékét (
i

t ) a fűtési időszakra állandónak feltételezve, 

végezhető el az integrálás. Ez persze nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a napi 

átlaghőmérséklet értékét ne változtassuk a termesztés során. Ekkor a fűtési időszakra 

számított belső hőmérséklet napi átlagértékének átlagát kell a fenti összefüggésben használni.  

 

A fentiek szerinti konkrét számításokhoz a korábban már figyelembe vett, ill. megadott 

geometriai paraméterek, valamint a külső – belső hőmérséklet különbség hatására kialakuló 

hőáramok számítása során figyelembevett hőtechnikai paramétereken kívül, a külső 

hőmérséklet napi átlagértékét meghatározó összefüggés („A”, „B” és „C”) együtthatóinak 

meghatározása is szükséges.   

 

Ennek számszerűsítéséhez a vizsgált földrajzi hely több éves meteorológiai adatsorára 

kell illeszteni a fenti függvényt. Az illesztést néhány helyen mért meteorológiai adatokkal 

elvégezve a regressziós együtthatók értékei:  

 

12.1. táblázat 

 A B C 

Budapest 10,8 11,1 9,2 

Kaposvár 10,3 10,5 9,8 

Kecskemét 10,2 11,5 9,2 

Miskolc 9,5 11,7 9,3 

Nagykanizsa 10,2 10,7 9,3 

Szeged 11,2 11,5 10,1 

 

 

A konkrét számítások, ill. energiaigény meghatározásához már csak a határozott integ-

rál alsó és felső határainak, azaz a fűtés kezdő valamint befejező időpontjának, napjának a 

felvétele szükséges. Ez számszakilag legegyszerűbben úgy kezelhető, hogy a fűtést akkor 

célszerű kezdeni, amikor a külső napi átlag hőmérséklet még egyező a belső –kíván– 

hőmérséklet értékével, míg a fűtés befejezése akkor válik aktuálissá, amikor a kinti napi átlag 

hőmérséklet, már a kíván belső hőmérséklet értékkel egyező. E kezdő ill. befejező napok, a 



különböző belső hőmérsékletek esetén a korábbi mérési adatokra illesztet regressziós 

összefüggés segítségével meghatározhatók. Persze e közelítés hibája abban rejlik, hogy a 

külső hőmérséklet napi lefutásának figyelmen kívül hagyása miatt, nem veszi figyelembe 

azon éjszakai órákat, amikor a napi átlagértéktől alacsonyabb a külső hőmérséklet, és ezért 

még 2-3 napon át, avagy ettől hosszabb időre működtetni kell még a fűtést. Ez a ciklus, ill. az 

éves fűtési energia igény értékének akár 5-6 %-át is kitevő energia többletet jelenthet. A 

számítás ilyetén finomítása azonban lényegesen megnöveli a regressziós számítás 

elvégzésének időigényét, miközben azon hiba nagysága nem csökken, hogy az egyes naptári 

évek tényleges külső léghőmérséklet napi átlagértékeinek éves lefutásainál, akár 25-30 %-nyi 

eltérések figyelhetők meg az elmúlt több mint 100 évnyi regisztrált adatsorok átlagához 

képest.  

 

A fenti összefüggés alapján –érdekességképpen– 20 °C-os belső átlaghőmérséklet 

fenntartásához Szeged határában lévő termesztő-berendezésben melynél a távozó maximális 

hőáram értéke 210 W az alapterület négyzetméterére vonatkoztatva a szükséges energia 

értéke 230 kWh/év. 

 

12.4. Hőleadó (fűtő) rendszerek, és hőfokszintjeik  

  

A termesztő-térből távozó hőáram „pótlása” fűtéssel történik. A fűtés lehet közvetlen, 

vagy közvetítő közeggel történő fűtés. A közvetlen (pl. villamos) fűtés csak kis teljesítményű 

(max. 10 kW-nyi), helyi (pl. dugvány gyökereztetést segítő talp-) fűtésnél célszerű termesztő-

berendezésekben. A közvetítőközeges fűtésnél a közeg lehet légnemű (levegő) vagy 

folyékony (víz, avagy olaj) halmazállapotú. A közvetítő közeg nyitott vagy zárt körfolyam 

segítségével juttatja a hőenergiát annak előállítási (felszabadítási) helyétől pl. kazánból a 

felhasználás helyére. Miközben a közeg hőmérséklete (maximum 20 °C-nyit) csökken, vagy 

halmazállapota változik (lásd gőzfűtés). A légfűtés esetében nyitott körfolyamat valósul meg, 

mivel a termesztő tér levegőjét vagy tűz-lég típusú léghevítővel vagy hőcserélő segítségével 

melegítjük fel a kívánt mértékben. E fűtési mód tekintettel a levegő fajlagos hőkapacitásának 

alacsony értékére, igen intenzív ezért nem elhanyagolható nagyságú keringtetési (általában 

villamos) energiát igényel. Ezen kívül ahhoz, hogy a növény számára a nyugvó levegőével 

egyező hőérzet alakuljon ki magasabb –átlag– léghőmérséklet szükséges, ezért (akár 10 %-al) 

nagyobb az energia felhasználás. A levegő (általában a hajó hossztengelye menti) áramlása 

mentén kialakuló inhomogén hőmérséklet mező sem kedvező a termesztés szempontjából. 

Ezért ezt a fűtési módot ma már ritkán alkalmazzák.  

 

A folyékony közvetítőközeg esetében, ha a közeg víz annak állapotjelzői alapján lehet 

meleg- vagy forró-víz valamint gőzfűtésű a rendszer. E fűtési rendszereknél eltérő a leadott 

hőáramon belül a konvektív valamint a sugárzásos hőáramok mértéke, míg a vezetéssel 



történő hőleadás mindegyiknél elhanyagolható nagyságú ! A melegvíz-fűtésnél a legkisebb a 

hőleadókban keringtetett víz túlhőmérséklete a környezeti, ti hőmérsékletű levegőhöz képest. 

Ezért e fűtési módnál a legkisebb a sugárzási hányad. Leginkább ez használatos, mert ennél a 

legkisebb a veszélye a növények perzselésének. Amennyiben a meleg víz kazánból kerül a 

hőleadókba, a közegnek zárt folyamatban kell a hőenergiát a kazánból a fűtendő térbe 

juttatni. Itt a „zárt rendszer” jelző hőtani értelemben értendő, azaz nem távozik és nem is 

kerül újabb folyékony halmazállapotú H2O a rendszerbe. Így nem kell folyamatos 

vízkőképződéssel számolni a kazánban. Mechanikai értelemben a rendszer „nyitott”, azaz 

nem alakulhat ki a rendszerben a külső –abszolút– nyomáshoz képest magasabb, azaz a külső 

térben lévőhöz képest túlnyomás. Amennyiben ez létrejöhetne, már a forróvíz-fűtésű 

rendszerről beszélhetnénk! A termálvízzel való fűtéskor viszont nyitott rendszert hozunk 

létre, mivel a hőmérsékletének csökkenését kővetően a víz a külső környezet felé távozik a 

hőleadókból. E nyitott körös fűtésnél viszont, ha jelentős a termálvíznek az oldott sótartalma 

(márpedig ez sajnos hazánk igen sok termálkútjából nyerhető vízáramánál fennáll) a víz 

hőmérsékletcsökkenésével (hűlésével arányosan) csökken a köbméterenként oldásban 

tartható só mennyisége. Ezért könnyen telitett, sőt időlegesen túltelítetté válhat a –fűtő– 

vízáram. Ez folyamatos só kiválást eredményez, ezzel csökkentve a hőátadás mértékét, 

valamint az áramlási keresztmetszetet a hőleadókban. A fűtéssel leadódó hőáram értékének 

időbeni fenntartása ilyen termálvizeknél csak hőcserélőknek a fűtőkörbe történő 

elhelyezésével, ill. nyitott termálvízzel működő primer körrel melegített zárt szekunder 

„fűtő” kör kialakításával lehetséges. 

 

 A különböző kultúráknál, ill. termesztő-terekben immár akár 4 egymástól független –

melegvíz– fűtőkört alakíthatnak ki, ill. használhatnak, ezek: 

 

1. Légtérfűtés, ahol a –meleg– víz maximum 90 C-osan lép be, és maximum 20 C-ot 

lehűlve kerül vissza a –hőenergia felszabadító– kazánba. A hőleadó felületet sima 

(12.3. ábra), avagy –kereszt– bordás csövek (12.4. ábra), ill. csőkötegek képezik, 

melyek lehetnek a vápa síkjában elhelyezve, ún. felső kiosztású, vagy a vápákat 

tartó oszlopokra kb. 1 méter magasságba helyezve.     

 



                          

12.3. ábra Légtérfűtés simacső hőleadókkal 

      12.4. ábra Légtérfűtés bordáscső hőleadókkal 

 

2. Hajtáscsúcsfűtés, csak zöldségtermesztésnél használják. A 2, vagy 3 hosszbordás 

(extrudált Alu) vagy sima fém (12.5. ábra), avagy polietilén csövek felfüggesztése 

lehetővé teszi a csövek magassági állítását, azaz a csúcs függőleges menti 

„követését”. A csövekbe keringtetett víz hőmérséklete, nem haladhatja meg a 30 C-

ot. E csövekben a be, ill. kilépő víz közötti hőmérséklet csökkenés 3-4 C-ot nem 

haladja meg. Ezért e fűtésnek a szükséges fűtő hőáramból elhanyagolható (1-2 %-

nyi) a „részesedése”. Viszont ezen hőleadó felületek közelében 2-3 °C-al növekszik 

a légtér hőmérséklete, így ugyanakkora parciális vízgőznyomás kisebb relatív 

páratartalmat eredményez e térrészekben. Ez pedig nem kedvező a 

gombakártevőknek, ezért a hajtások gombakártevők elleni védelme céljából kezd 

már hazánkban is nagymértékben terjedni e „fűtés”-i mód. A sugárzásos hőáram 

révén pedig valamelyest,1-2 °C-os mértékben a hajtások átlaghőmérséklete is 

növekszik, ami a kultúra intenzívebb fejlődését okozza. 

 

 



12.5. ábra Hajtáscsúcs fűtés 

 

3. Vegetációs fűtés, zöldségtermesztésnél akár talajon, akár a talajtól független tech-

nológiák esetén, a talaj felszínén, ill. valamivel fölötte, általában talajból kiemelkedő 

tartókra helyezett 2,5” vagy 3”-os sima csövek a hőleadók (12.6. ábra). A csövekbe 

40-42 C-osan lép be, majd 5-6 C-t hűlvén távozik a –fűtő– víz. E csövek zöld-

ségtermesztéskor a sorközben, akár a vápa magasságában történő, pl. paradicsom 

szedését is lehetővé tevő szedő kocsik (amely egyben a gyűjtést, és a sorból történő 

kiszállítást teszi lehetővé) vezető pályája is lehet (12.7. ábra). 

Dísznövénytermesztéskor, asztalon (parapetten) termesztésnél, a parapetten 

elhelyezett, általában polietilén csövekben keringtetett 30-35 C-os vizet vezetnek 

(12.8. ábra), mely 2-3 C-ot hűlvén kerül a (kazánhoz) visszatérő (gyűjtő) 

vezetékbe. 

 

 

12.6. ábra Vegetációs fűtés 

 

 

12.7. ábra Vegetációs fűtés csővezetéke mint szedő kocsi pálya 

 



 

12.8. ábra Vegetációs fűtés parapetten kialakítva 

  

4. Talajfűtést, a talajban minimum 60 cm mélyen, egymástól a fektetetési mélységnél 

nem távolabb lévő, a korróziónak jobban ellenálló polietilén csövek képezik. A 

csövekbe belépő víz hőmérséklete, 30-32 C-nál melegebb tartósan nem lehet, 

tekintettel a növények gyökérzónájának a tápanyagfelvétel szempontjából optimális 

hőmérséklet értékére. A zöldségtermesztés kapcsán ma, a talaj nélküli 

technológiáknál nem szignifikáns a hatása, ezért kialakítását már nem 

szorgalmazzák. A szükséges fűtő hőáramból a „részesedése” sem több 4-5 %-nál. 

Dísznövénytermesztésnél a termesztő asztalok alá helyezett –leginkább fém– 

simacső-kötegek révén valósítják meg (12.9. ábra). Ezekben viszont, tekintve hogy 

közvetve konvekcióval, és sugárzással melegítik, ill. „fűtik” a parapettet alulról, akár 

55 C-osan léphet be a fűtővíz. 

 

 

12.9. ábra Talajfűtés parapettes termesztésnél 

 

A fenti fűtőkörök segítségével nagyjából a növény számára (térbeni és időbeni) 

optimális hőmérséklet mező biztosítható, ill. a helyi relatív páratartalom értéke kismértékben 

csökkenthető. Az egyes –fűtő– körök kapcsán megadott be, ill. kilépő –fűtővíz– 



hőmérsékletek alapján látható, hogy a fűtőkörök akár sorba is kapcsolhatók. Ezzel lehet a 

legnagyobb hőmérséklet csökkenést elérni pl. termálvíz, avagy hulladék-hőenergia 

hasznosításakor. Az egyes hőleadó körök elhelyezésének minősítését teszi lehetővé azon 

szakmai megállapítás, hogy az elhelyezés akkor a legkedvezőbb, ha a növény a hőleadó 

hőáramába kerül. Ez alapján energetikailag, de a növény számára is a legkedvezőtlenebb a 

felső kiosztású légtérfűtés. A fent meghatározott (vezetéssel és légcserével távozó) 

hőáramokat sajnos nem lehet légtérfűtés nélküli fűtési megoldásokkal biztosítani. A 

legkorszerűbb zöldségtermesztő-házakban is pl. a maximális (210 W/m
2
) hőáramnak közel 

70 %-át lehet csak vegetációs fűtéssel biztosítani.  

 

Adott fűtőkörbe a –fűtő– víz mozgatása vagy természetes-, vagy kényszeráramlással 

történhet. A természetes áramlás esetén a hőleadó rendszerben lévő eltérő hőmérsékletű 

folyadék részek sűrűségkülönbsége, valamint azok szintkülönbsége révén kialakuló 

( érték űhgp  ) nyomáskülönbség hatására alakul ki a folyadék áramlása. Sajnos a 

termesztő-házaknál viszonylag csekély, néhány méternyi szintkülönbség mellet a viszonylag 

hosszú –fűtő– csővezetékeket figyelembe véve megállapítható hogy a kialakuló 

folyadékáramlási sebesség érteke nem elegendő a szükséges hőenergia áram fenntartásához. 

Ezért a legtöbb esetben keringtető szivattyú beépítésével, kényszeráramlással biztosítják a –

fűtő– víz keringtetését. A keringtető (általában radiál) szivattyú, vagy az ún. osztó (a 

kazánokból kilépő max. 90 °C-os hőmérsékletű vizét fogadják be, majd osztják le az egyes 

fűtő körök felé) után építik be a fűtőkörbe, ekkor a rendszer nyomot, vagy a hőleadók után 

(mielőtt a csökkent hőmérsékletű vízáram a gyűjtőbe kerülne) helyezik, ekkor a rendszer 

szívottá válik. A szivattyú üzemi hőmérséklete ekkor 70 °C-ál nem magasabb, ami pl. a 

csepegési veszteség szempontjából is kedvező. Viszont az ún. WILO szivattyúk (amelyeknél 

egy öntvényházba helyezik el a járókereket + szivattyú –csiga– házat valamint a járókerék 

forgását eredményező –műgyantával kiöntött– álló- és forgórész tekercs rendszerét, ezáltal a 

csepegés kizárt) elterjedésével már a biztonságos üzemeltetés szempontjából kedvezőbb 

nyomot rendszer valósítható meg.  

 

Az utóbbi időkben egyre fontosabb az energiatakarékosság, ezért szükséges 

foglalkozni a mindenkori –fűtési– igényekhez igazodó hőmérsékletszabályozás 

megvalósításának lehetőségeivel. Az adott (ti) belső hőmérséklet fenntartásának (változó 

külső, aktuális  )(t
e
  hőmérséklet értéke mellett) egyik lehetősége a 90 °C-os előremenő 

meleg víznek időlegesen a hőleadókba való juttatásával érhető el. Ezt teszi lehetővé az ún. 

kétjáratú szabályozó szelep. Ez esetben sajnos eléggé széles lesz a belső hőmérséklet 

ingadozási sávja, azaz annak amplitúdója akár 3-5 °C közötti értéket is felvehet. Míg a másik 

lehetőség, a külső hőmérséklet függvényében –az alábbi összefüggés révén 

számszerűsíthető– 80 és 20 °C közötti átlaghőmérsékletű vízárammal biztosítjuk 

folyamatosan a szükséges hőáramot. 
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ahol:  khőleadó – a hőledó hőátadási tényezője    [Wm
-2
K
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   Afűtő  – a hőleadó felülete   [m
2
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    )tt(t
kibefütö

a hőleadókba belépő (tbe hőmérsékletű) és onnan kilépő 

      (tki hőmérsékletű) vízáram átlaghőmérséklete    [°C] 

 

A tbe hőmérsékletű vízáram a 3 valamint a 4 járatú keverőszeleppel biztosítható. E 

szelepekben a kazánból érkező vízáramhoz a hőleadókból a kazánba visszacirkuláló vízáram 

egy részét hozzákeverik. A keverési arány beállításával (90 és ti között) bármilyen 

hőmérséklet értékű –fűtő– vízáram létrehozható. E 3 vagy 4 járatú keverőszelep beépítésével 

akár harmadára csökkenthető az ingadozási sáv amplitúdójának értéke, ami a 

növénytermesztés számára már kedvező. A 3 járatúhoz (12.10. ábra) képest a 4 járatú 

keverőszelep csak annyival tud „többet”, hogy a kazánt nem érheti hirtelen nagy 

hőmérsékletváltozású vízáram. Ezzel esetleg a forró kazánelemeket érő hideg víz okozta 

kazánrepedést el lehet kerülni, illetve a kénkorrózió veszélye csökkenthető. 

 

 

12.10. ábra Háromjáratú keverőszelep 

 

12.5. Nyári klimatizálás lehetőségei  

 

A termesztő-berendezés energia mérlegegyenlete, jó közelítéssel: 
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ahol:  
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a külső árnyékolón átjutó fényáramnak az árnyékolóra eső 

     fényárammal vett hányadosa, ha nincs ilyen kialakítás értéke: 1 

   
NAP

q a vízszintes talajfelszínre eső fajlagos Nap sugárzás 

      intenzitása     W·m
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a termesztő-berendezést határoló burkolat fényáteresztésének 

     mértéke 

   
alap

A a termesztő-berendezésének alapterülete    m
2
 

 

Ennek segítségével meghatározható a termesztő-berendezésben aktuális belső (ti) 

hőmérséklet értéke, amikor nem fűtünk. Ennek értéke a napsugárzás intenzitásának 

növekedésével arányosan növekszik. Figyelembe véve hogy a napsugárzás értéke hazánkban 

négyzetméterenként akár 600 wattot is elérheti, ekkor a belső hőmérséklet értéke még 50 °C-

nál magasabb értékű lehet. Ekkor a növény nem fotoszintetizál hanem próbálja ezen (jórészt 

tömegében) elnyelődő energiaáramot valahogy a környezet felé pl. párologtatással leadni. Az 

intenzív párolgáshoz szükséges vízáramot sajnos a növény edénynyalábjai nem képesek 

biztosítani. A növény sejtjeiben ekkor a turgornyomás csökkenésével igencsak kedvezőtlen 

folyamatok zajlanak le. Ezért kell feltétlenül csökkenteni a növény körüli, ún. belső 

mérsékletet. Erre a fenti összefüggés szerint több lehetőség kínálkozik. 

 

12.5.1. Árnyékolás 

 

Ez többféleképpen valósítható meg, az ún. árnyékoló felület (kialakítás) lehet a 

termesztő-berendezésen kívül (ezt nevezik külsőnek, lásd 12.11. ábra), ill. belül, azaz belső 

árnyékoló. Ezen kívül lehet egy harmadik, köztes megoldás is, amikor a termesztő-

berendezés burkolóanyagának (
.át

  értékű) fényáteresztő képességét tudatosan csökkentik, 

rontják. Ezt nevezik satírozásnak. Szinte a berendezések kialakítása óta alkalmazott egyik 

legegyszerűbb módszer, hogy esőzést követően agyagport szórtak az üveg felületére ezzel 

csökkentve annak fényáteresztő képességét. Természetesen erre már van nagyüzemi 

megoldás is, megfelelő összetételű folyadékot lehet permetezni a burkolat külső felületére 

(12.12. ábra), amelyet ősszel ún. oldó folyadék kipermetezésével távolítanak el. Külső 



árnyékoló léte, ill. használata valamint a satírozás hatása a fenti összefüggés szerint kihat a 

belső hőmérsékletre. A belső árnyékolót (12.13. ábra) jellemző, annak árnyékolási mértékét 

számszerűsítő tényező nem szerepel az összegfüggésben tekintettel arra, hogy a belső 

árnyékolót érő fényáram azon része, amely visszaverődve jórészt a burkolaton keresztül 

távozhatna, szinte elhanyagolható nagyságú, míg az árnyékoló anyagában elnyelő rész 

hőenergiává válik. Az elnyelődő fényáram hatására felmelegedő közeg azonban olyan 

elektromágneses hullámhossz tartományban (Wien-eltolódási törvény) sugároz, mellyel 

szemben az üveg teljesen, de a legtöbb polimer származék is jórészt átlátszatlan. Ezt 

nevezzük különben üvegházhatásnak! 

 

   

2.11. ábra Külső árnyékoló                 12.12. ábra A burkolat satírozása 

 

 

12.13. ábra Belső árnyékoló 

 

 

 



12.5.2. Szellőztetés 

A termesztő-berendezés ún. alap-légcsereszámának (z) a növelésével csökkenthető a 

belső léghőmérséklet értéke. A szellőztetéskor aktuális légcsereszám meghatározásához tudni 

kell a termesztő-berendezésben kialakuló légáram (óránként bejutó légtérfogat) étékét. Annak 

alapján, hogy e légáram a berendezés kialakítása valamint a külső-belső levegő 

(hőmérsékletkülönbséggel arányos) sűrűség különbség hatására jön-e létre, beszélünk 

természetes, míg légszállító (pl. ventilátor) révén fenntartott légcsere kapcsán 

kényszerszellőztetésről.  

 

12.5.2.1. Természetes szellőztetés 

 E szellőztetési módnál a termesztő-berendezésen nyitott, ún. szellőzőfelületek (
.szell

A ) 

egy részén időegység alatt adott térfogatú levegő áramlik be, míg a fennmaradó részén 

ugyanekkora légáram távozik. Az áramló levegő átlagsebességét részben az határozza meg, 

hogy mekkora a külső és belső levegő hőmérséklete közötti különbség mivel ez a külső-belső 

levegő között sűrűség különbséget eredményezi: 
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 a külső levegő sűrűsége     [ kg·m
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 ]  

    a levegő köbös hőtágulási együtthatója, jó közelítéssel: 273
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 A termesztő-berendezés burkolatán lévő szellőző felületeken be ill. kilépő levegőáram 

áramlási keresztmetszeteinek tömegközéppontja közötti szintkülönbség ( h ) és a fentiek 

szerinti sűrűség különbség miatt alakul ki a: 
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nagyságú nyomáskülönbség a nehézségi gyorsulás (értéke: 9,812 ms
-2

) miatt. E 

nyomáskülönbségből adódóan a be és kiáramló levegő térbeli elhelyezkedése miatt annak 

nyomási energia tartalma is változik. Ezért Bernoulli egyenlete szerint (adott magasságban, 

szintben vizsgálva) a nyomási energia átalakul mozgási energiává. Ez alapján az összefüggést 

felírva majd átrendezve a levegő -átlag- sebessége:  
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 ahol:  a burkolaton nyitott -szellőző- felületek szűkítési tényezőinek 

   –súlyozott átlag– értéke  

 

 A fentiek alapján már meghatározható az így kialakuló légcsereszám értéke, mivel 

óránként a termesztő-berendezésbe be- ill. ki-áramló levegő térfogatárama: 
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 A fenti összefüggés felírásakor a szellőző felületek kialakításával kapcsolatban azt az 

ideális esetet vettük alapul, amikor a felületek 50 %-án keresztül be, míg a másik 50 %-án 

keresztül ki áramlik a levegő. Amennyiben a megvalósított kialakításnál ettől lényeges eltérő 

viszonyok vannak, akkor -közvetve- a szűkítési tényező étékének csökkentésével lehet ezt a 

számításnál figyelembe venni. A –szellőző– légáram ismeretében a légcsereszám: 
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 Az így meghatározott légcsereszám segítségével már a főfejezet elején felírt energia 

mérlegegyenlettel az aktuális belső léghőmérséklet értéke meghatározható. A termesztő-

berendezéseken nyitható adott nagyságú szellőző felület, a fenti összefüggések alapján akkor 

eredményez nagyobb légcsereszámot, azaz légcserét, ha a be- és ki-lépő levegő áram között 

minél nagyobb a szintkülönbség. Ezért célszerű a szellőző felületeket két csoportba sorolva 

tárgyalni, ill. vizsgálni. A belépő levegő számára szolgálnak az ún. alsó szellőző felületek, 

melyek kialakíthatók az:  

- orom  (12.14. ábra)  

- oldal (12.15. ábra)  

 

felületeken. A távozó légáram részére pedig ún. felső –nyitható– felületként a:  

 



                                          

12.14. ábra Orom szellőző kialakítás                    12.15. ábra Oldal szellőző kialakítás 

 

- tető (12.16. ábra) 

- akna, (12.17. ábra)  

- kémény (12.18. ábra)  

szellőztető kialakítások.  

 

             

12.16. ábra Tető szellőző kialakítás           12.17. ábra Akna szellőző kialakítás 

 

 

12.18. ábra Kémény szellőző kialakítás 



 Az alsó szellőző kialakítások fentiek szerinti megkülönböztetése, csupán a berendezés 

egyes részeinek elnevezése alapján lehet indokolt. Ezzel ellentétben a felső szellőző 

kialakítások ilyetén megkülönböztetésének már van jelentősége a légcsereszámra való hatásuk 

miatt. Ha megvizsgáljuk az egyes kialakításokat, akkor azt figyelhetjük meg, hogy a 

tető szellőzők számtalan gyakorlatban található kialakításaival maximum a gerinc 

magasságáig lehet emelni a nyitható –szellőző– felület keresztmetszete középpontjának 

helyét. Míg az aknaszellőző esetében, a nyitás kezdetén (tekintve hogy a két tetősík 

vízszinteshez képest 90 °-os, azaz függőleges, határhelyzetbe juttatásáig bármely köztes 

szögbe állítható), már a nyitott –szellőző– felület keresztmetszete középpontja magasabban 

van, mint a gerincmagasság. Ez még –jó közelítéssel– növekedhet a függőlegesbe állított 

tetősíkok felső éleinek magasságáig. A kéményszellőző kialakításánál pedig a kéményzáró 

„fedelének” a kémény felső éléhez való megemelésének felével növelt zárt kéménymagasság 

értéke aktuális, mint kilépő légáram keresztmetszete középpontjának magasság értéke.  

 

 A termesztő-berendezésen ezért alsó és felső szellőző felület kialakítása (a fenti két 

csoportból, egyet-egyet párban választva) szükséges. A fent ismertetett szellőző felület 

kialakítások révén megvalósuló légcsere nagyságát a geometriai paramétereken (pl. annak 

nagysága a termesztő-berendezés burkolatához képest) kívül a geometriai forma, valamint 

légcserekor a burkolaton be ill. kiáramló légkeresztmetszet középpontjai közötti 

szintkülönbség határozza meg. Például csak az oldalfalon elhelyezett adott nagyságú szellőző 

felület kialakításakor nem mindegy hogy a nyílás magassága mekkora mivel ezen érték fele a 

be, ill. kiáramló levegő keresztmetszeteinek középpontjai közötti szintkülönbség. Ez is 

alátámasztja, hogy célszerű párban, azaz alsó és felső (lehetőleg egyező nagyságú) szellőző 

felületeket kialakítani, mivel ezzel lehet a szintkülönbség ( h ) értékét a termesztő-

berendezés átlag belmagasságának értékéhez közelíteni, sőt attól nagyobbá alakítani. 

Természetesen az egy légterű termesztőházak alapterületének növelésével egyre kevésbé 

biztosítható az alsó, ill. felső szellőző felületek nagyságának egyezősége. Ez különösen a 

tömbösített termesztő-berendezésekben szellőztetésekor kialakuló helyi hőmérséklet értékek 

közötti jelentős, akár 3-5 °C-os eltéréseket is eredményezhet. 

 

 A -szellőző- felületek párban választásakor viszont a beáramló levegő részére az 

oldalfelületen nyithatóak a kedvezőbbek, mivel az orom felületeken (pl. ajtók miatt) 

elhelyezhető -szellőző- felületek eredő középpontja általában magasabban helyezkedik el. 

Míg a felső szellőző felület kialakítások közül a legkedvezőbb a kéményszellőző, ennek 

jelentős lehet a beruházási többletköltségén kívül az árnyékoló hatása. Ez szintén nem 

elhanyagolható bevételkiesést eredményezhet, főleg a fényszegény téli hónapokban. Ezért 

nem is nagyon találkozunk hazánkban ilyen kialakítással. 

 

 Végezetül a kialakításokkal kapcsolatban megjegyzendő hogy a nyitható –szellőző– 

felületeknek a burkolathoz képesti nagyságát statikai, szilárdsági valamint költségkihatásai 



korlátozzák. Ezek figyelembevételével a gyakorlatban a teljes burkolat felületének maximum 

30 %-át elérő szellőző felület (légáramlási keresztmetszet) nyitható.  

 

 A 12.5. fejezet elején lévő mérlegegyenlet jobb oldalának második tagjaként szereplő 

a légcserével távozó hőáram két részre bontható. A levegő száraz alkotóinak (oxigén, 

nitrogén, nemesgázok stb.) 
p

c –vel arányos belső energiaváltozására, valamint az abszolút 

nedvesség tartalom növeléséhez szükséges hőáramra. Az utóbbi értéke azonban a légáram 

növekedésével, azzal arányosan egyre kevésbé növekszik. Részben azért mert nincs elegendő 

párolgó felület és legfőképpen idő ahhoz, hogy a )xx(V
ei.levház

  mennyiségű víz 

elpárologjon, részben azért sem mert egyre inkább nincs is honnan párologjon, hacsak nem 

öntözünk folyamatosan. Csak érdekességképpen szélső esetben (alapterület) 

négyzetméterenként 0,6-0,8 liter víz kellene óránként! Ezért ha természetes szellőztetéssel 

már 10-nél nagyobb légcsereszámot valósítunk meg célszerű azzal a közelítéssel élni, hogy 

0)xx(
ei

 . Ezen a számítás biztonságát növelő egyszerűsítéssel a szellőztetéskor aktuális 

légcsereszám összefüggését a mérlegegyenletbe beírva, majd rendezve kapjuk: 
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 A fenti harmadfokú egyenlet alapján (melynek csak 1 valós gyöke lehet) belátható 

hogy a (főleg nyári) napsugárzás melegítő hatásának csökkentése miatt szükségessé váló 

szellőztetéskor a belső levegő hőmérséklete (felülről) csak közelítheti ( t értékkel) a külső 

levegő hőmérsékletét. Ez az eltérés csak végtelen nagy légcsere esetén válna nullává, ami nem 

valósítható meg. Amennyiben a külső levegő hőmérséklete alacsonyabb a kívánt belső 

hőmérséklet értékénél (legalább t -nyivel) a szellőztetéssel, azaz a megfelelő légcserével a 

belső hőmérséklet értéke a kívánt értéken tartható. Az ilyenkor szükséges légcsere a szellőző 

felület nagyságának állításával érhető el a belső léghőmérséklet legkisebb mértékű -időbeni- 

ingadozásával. Ezért terjedtek el, ill. találkozunk gyakrabban a zárt valamint teljesen nyitott 

állapot közötti folyamatos szellőző felület nagyság beállítását (szabályozását) lehetővé tevő 

kialakításokkal. Abban az esetben viszont, ha a külső levegő hőmérséklete közelíti, sőt 

nagyobb a szükséges belső (ti) léghőmérséklet értékénél akkor a légcsere fokozása is csak a 

külső léghőmérséklethez képesti hőmérséklet növekedés mértékét tudjuk csökkenteni. A fent 

tárgyalt ún. természetes szellőztetéskor a gyakorlatban megvalósított legkedvezőbb szellőző 

felület kialakításokat, valamint felület nagyságokat alapul véve a légcsereszám maximális 



értéke nem lehet nagyobb 40-nél. E légcsereszámmal számolva a nyári legnagyobb 

napsugárzási intenzitáskor bizony gyakran előfordulhat, hogy a belső hőmérséklet akár 12 °C-

al magasabb a külső -átlag- léghőmérséklet értékénél. 

 

12.5.2.2. Kényszer szellőztetés 

 

 Amennyiben nyáron is folyamatosan kívánjuk a termesztő-berendezést üzemeltetni 

akkor (a fentiek szerinti túlhőmérséklet csökkentése végett célszerű) kényszellőztetést 

kialakítani.  

 Kényszerszellőztetéskor a termesztő-berendezés oldal vagy orom felületén helyezik el 

a levegőáramot létrehozó légszállítót, általában axiálventilátort. Axiálventilátor (12.19. ábra) 

alkalmazásakor célszerű a vápamagasság (oldalfal magasság) értékét elérő átmérőjű 

lapátoskerék választása, mivel ekkor lehet a legkisebb fordulatszámmal a kívánt 

térfogatáramot létrehozni. A fordulatszám minimalizálását részben a fordulatszámtól -annak 

majd negyedik hatványával arányosan- függő zajszint részben az üzemeltetés hatására 

kialakuló rezonancia jelenségek, ill. annak erőhatásai, azaz szilárdsági szempontok 

indokolják. A vápa magasság minimum háromszoros értékű osztástávolságra elhelyezett -

egyező- ventilátorokkal szemben lévő (orom vagy oldal) felület, jelentős része nyitható. A 

ventilátorok járókerekének forgásiránya alapján vagy szívott (amikor a belső -termesztő- 

térből kifelé történik a légszállítás) vagy túlnyomású, azaz nyomott lesz (azaz kintről befelé 

irányul a ventilátorok légszállítása) a termesztő tér a külsőhöz képest. Elméletileg mindkét 

üzemmód ugyanolyan hőmérséklet eloszlású teret hoz létre. A szívott termesztő térnél az 

áramló levegő entalpia növekedése viszont kisebb, ezért az ilyen légtér folyamos 

fenntartásához kevesebb energia szükséges. Ez a magyarázata annak, hogy 

kényszerszellőztetésnél a szívott légtér a gyakoribb.  

 

 

12.19. ábra Kényszerszellőztetés axiálventilátora 

 



 Itt a nyitott felületen át belépő levegő miközben a talaj felszínével párhuzamosan 

áramlik a  ventilátorok felé hőmérséklete t -nyit növekszik, majd a ventilátorok síkjában 

elhagyja a termesztő-berendezést. A természetes szellőztetéskor, ugyanekkora légcserénél 

ugyanezen t -nyi változás a függőleges mentén alakul ki. A termesztett kultúra egyedeinek 

időben azonos fejlődése ellen hat a vízszintes menti változó hőmérséklet eloszlás, ezért ennek 

csökkentése szükséges. A csökkentés a légáram (légcsereszám) növelésével érhető el. A 

légáram viszont a termesztő-berendezésben az alábbi átlag légsebességet eredményezi:  

 

   1

.vent.kény
)Lh(Vnv


     m·s
-1
 

  

ahol:   n – a működő –azonos típusú– ventilátorok száma  

 V egy ventilátor légszállítása [m
3
·s

-1
]  

 h a légáram keresztmetszetének magassági értéke, amennyiben a ventilátorok 

        az oromfalon vannak akkor ez a vápa, ha az oromfelületen, akkor az átlag 

        belmagasság (gerinc+vápa magasság számtani közepe) értékével egyező [m] 

 L – azon felület (orom vagy oldal) hossza, amelyen a ventilátorok vannak 

  elhelyezve [m]  

 

 Megfigyelések alapján a növények 0,5 m/s –folyamatos (!)- légsebességig 

különösebben nem reagálnak viszont ettől intenzívebb légáramban egyre inkább lassabban 

fejlődnek, sőt egyes kultúrák (pl. az uborka) már 1 m/s (tartós) légsebességben elpusztul. Míg 

ugyanez a többi (hazai termesztett kultúráknál) „csak” 1,5 m/s légsebességnél következik be. 

Ezért a gyakorlatban 0,5 m/s légsebesség –tartós– kialakulásáig növelhető a légáram 

(légcsereszám) kényszerszellőztetéskor. 

 

 A határ áramlási légsebesség értéke, valamint ennek meghatározására felírt 

összefüggés alapján a termesztő-berendezés oldal, orom hosszúságának valamint vápa és 

gerinc magasságának értékeit ismerve már el lehet dönteni, hogy oldal, avagy orom felületre 

helyezve a ventilátorokat, ill. a nyílászárókat tudunk nagyobb légcsereszámot (ezzel a kisebb 

vízszintes menti léghőmérséklet növekedést) megvalósítani. Nagyjából egyező oldal, orom 

hosszúságú termesztő-háznál ez az orom felületen lévő ventilátorokkal, és a másik 

oromfelületen lévő fokozatmentesen nyitható nyílászárókkal érhető el. 

 



 A kényszerszellőztetés során kialakuló, a termesztés szempontjából kedvezőtlen 

hőmérséklet eloszlás mértékét nem mindig lehet (komoly anyagi kihatások nélkül) 

csökkenteni. A polietilén borítású fóliasátraknál a szélességétől lényegesen hosszabb ívelt 

oldalfelületen több ventilátor elhelyezése lényegesen többe kerülne, mint egy -nagyobb 

légszállítású- ventilátornak az oromfelület (hogy a be, ill. kijárást ne akadályozza) felső 

részébe történő helyezése. Ezért nem is lehet az ilyen fóliasátrakban megfelelő (pl. az 

üvegházakban észlelhető) hőmérséklet eloszlást fenntartani. 

  

 Kényszerszellőztetéskor (a növények által tartósan elviselhető –határ– légsebesség 

értéke miatt) a hazai termesztő-berendezések geometriai adatait figyelembe véve a 

légcsereszám megengedhető maximális értéke egyiknél sem nagyobb, mint 70. A ventilátorok 

üzemeltetésével kapcsolatban pedig feltétlenül számolni kell a légmozgatás (villamos) energia 

igényével, amelynek nagysága a légáram (termesztő-berendezésből eltávolított) belsőenergia 

növekményének legalább 5 %–a. 

  

 12.5.2.3. Adiabatikus hűtés 

 

 A természetes szellőztetés fejezet végén felírt harmadfokú egyenletnek a felírását az 

tette lehetővé, hogy az 0)xx(
ei

  gyakorlat szempontjából nem jelentős hibát eredményező 

egyszerűsítést elfogadtuk. Pedig az vel)xx(
ei

 arányos, a levegő abszolút 

nedvességtartalmának a növeléséhez szükséges energia igény igen jelentős nagyságú lehet. 

Ezért törekedtek olyan műszaki megoldást találni, amelynek révén lehetőség van hektáronként 

és óránként akár 10 köbméter víznek az elpárologtatására, míg a maximum 0,5 m/s 

sebességgel áramló levegő nem lép ki a termesztő-berendezésből. Ezért a 

kényszerszelőztetésnél már ismertetett szerkezeti kialakításnál a levegő teremesztőtérbe 

történő belépési helyénél ún. hűtőfalat (12.20. ábra) helyeztek el. A hűtőfal szerepe, hogy a 

rajta átáramló légáramba lehetőleg minél kisebb átmérőjű minél több vízcsepp kerüljön. Ezt 

azáltal érik el, hogy a kétoldalt pl. drótszitával határolt nedvesítő falat jelentős nagyságú 

határoló felülettel rendelkező porózus anyaggal, régebben faforgáccsal, ma inkább pl. 

máztalan porcelán darabokkal, vagy térfelületre préselt vulkánfíber lapokkal (12.21. ábra) 

töltik ki. A határoló felület résein belépő, majd felgyorsuló levegő folyamatosan iránytörésre 

kényszerülve a töltelék felületén fentről folyamatosan csörgedező folyadékfilmből cseppeket-

szakít ki, ill. visz magával.  

 



 

12.20. ábra Hűtőfal 

 

A levegő áram nagyságát részben a (termesztő teret szívó) ventilátorok teljesítménye, részben 

a hűtőfalon lévő –szabad– keresztmetszet nagysága, ill. annak légellenállása határozza meg. 

Mivel a termesztő térből elvonandó hőáram értéke változik ezért a légáram változtatásának 

lehetőségét vagy az üzemeltetett ventilátorok számának, esetleg (ritkán) a ventilátorok 

fordulatszámának vagy a hűtőfal légáramlással szembeni ellenállásának változtatásával 

biztosítják. Ez utóbbi (gyakran követett megoldásnál) a hűtőfal külső felületéhez egy zsalu 

illeszkedik. A zsalu elemek (ezek lehetnek akár fényáteresztő anyagból –pl. üvegből– is) 

szögállásának változtatása (12.22. ábra) révén, a levegő áramlási keresztmetszetének 

változtatásával lehet viszonylag könnyen (ugyan nem a levegő áramlását biztosító 

ventilátorokat működtető motorok energia fogyasztását a légszállítás arányában változtató 

módon, mint a fordulatszám változtatásnál) a légáram értékét (a légcsereszámot) 

fokozatmentesen változtatni. A levegőáramba csak annyi vizet célszerű csepphalmaz 

formájában a hűtőfal segítségével (a hűtőfalon lefelé csörgedeztetett vízáram nagyságának 

beállításával) juttatni amennyi elpárolog a (szívó) ventilátorokig való haladás során. Az erre 

való figyelést az indokolja, hogy a maximális napsugárzás alkalmával majd 1 liter 

négyzetméterenkénti víz igény is szükséges lehet óránként, így az elpárolgó víz díja sem 

elhanyagolható már az ilyen légtérhűtési rendszer üzemeltetésekor. Ezért a töltőanyag 

felületén lecsörgedeztetett vizet, a hűtőfal alján elhelyezett vályuba felfogják, és szűrést 

követően újból visszavezetik a felső –víz– elosztó vezeték segítségével a töltő anyag 

felületére. 

 



      

            12.21. ábra Hűtőfal töltet            12.22. ábra Üvegzsaluval határolt hűtőfal 

 

 A fent leírt módon a légáramba kerülő víz elpárolgásához szükséges hőenergia a 

levegő belső energiáját (közvetlenül a levegő hőmérsékletét) csökkenti. Tekintettel arra, hogy 

a légáram és a környezet között (jó közelítéssel) nincs hőcsere így a levegő állapotváltozása 

adiabatikus, ezért nevezzük az így megvalósított levegő hőmérsékletcsökkentési eljárást 

adiabatikus hűtésnek. 

 

 Az adiabatikus hűtéssel a (természetes esetleg kényszer) szelőztetéskor kialakuló belső 

(a külső hőmérséklethez képesti) túlhőmérséklet maximum 7-8 °C-al csökkenthető a hazai 

nyári 25-30 %-os relatív külső páratartalomnál, miközben a termesztő térből távozó levegő 

nedvességtartalma telítetté válik. Ez legkönnyebben a levegő i – x diagramja segítségével 

követhető, ill. számszerűsíthető adott légcsereszámnál. Ahol a kg-nyi száraz levegő –alábbi 

összefüggés szerinti– belső energianövekedése )i(  révén távolítható el a termesztőtérbe 

kerülő sugárzásos energiaáram: 
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 Végezetül érdemes a valós hűtés lehetőségének áttekintése, megvizsgálása. Léteznek 

(abszorpciós, ill. kompresszoros) körfolyamat révén hőenergia elvonást eredményező műszaki 

berendezések, ún. hűtőgépek, de ezek üzemeltetési költsége viszont oly magas, hogy 



egyáltalán nem teszi lehetővé használatukkal a gazdaságos termesztést. Ezért csak kísérleti 

céllal pl. fitotronoknál találkozunk alkalmazásukkal. Itt is fennáll, hogy használatuk az 

üzemeltetési költségeket jelentősen növeli, de azzal hogy szinte teljesen a külső 

klímajellemzőktől függetlenül tudjuk a kísérleti tér paramétereit fenntartani, időt nyerhetünk. 

 

 12.6. Megvilágítás erőségének befolyásolása 

 

 A természetes fényforrásunkból, a Nap-ból a talajfelszínre érkező napsugárzás (a 

sugárzás spektrális eloszlása alapján) közel 50 %-a (
iv

 ) infravörös, 48 %-a (
.lát

 ) látható 

tartományba eső és a fennmaradó, majd 2 %-a (
ui

 ) ultraibolya hullámhossz tartományba eső 

elektromágneses hullámokból ál. Természetesen ezen értékek –földrajzi– helyfüggőek, mert 

pl. ahogy emelkedünk a tengerszinthez képest az ultraibolya sugárzás hányada növekszik. 

Adott helyen az aktuális értéket a környezet is befolyásolhatja, hiszen ha havas környezetben, 

vagy vízfelszín közelében mérjük az ultraibolya sugárzás erősebb, mint hó, ill. vízfelszín 

nélkül. A termesztő-berendezésben a megvilágítás aktuális értékét (
v

E ) viszont a napsugárzás 

látható tartományába (380-760 nm) eső elektromágneses hullámok intenzitása határozza meg: 

 

328cosq683cosqE
Nap.át.látNap.átv

   [lx] 

 

ahol:   a megvilágított vízszintes felület normálisa és e felület bármely pontjából 

  a Nap felé mutató egyenes által bezárt szög 

 

 A növények fejlődését, a megvilágítás erőssége valamint annak időbeni alakulása is 

nagymértékben befolyásolja. A legtöbb növény esetében 1,5-2 klx tartományba eső azon 

megvilágítási (fénykompenzációs pont) érték, amikor a növény termelés helyett inkább 

„fogyasztani” kezdi a CO2–t fotoszintézise révén. A fejlődés szempontjából kedvező, 

optimális megvilágítási értékük alapján a növényeket fénykedvelők (5-8 klx) valamint 

árnyékkedvelők (3-5 klx) csoportjába soroljuk. 

 

 12.6.1. A fényáram csökkentése 

 

 Figyelembe véve hogy hazánkban a -nyári teljesen tiszta égbolt esetén- akár 600 watt 

négyzetméterenkénti sugárzás intenzitás is előfordulhat, a fenti összefüggéssel könnyen 



meghatározható a termesztő-berendezésben (ahol e miatt az árnyékolás szükségessé válik) az 

aktuális (egyben maximális) megvilágítás (közel 140 klx) értéke. Ilyen erős megvilágítás a 

legtöbb termesztett növényi kultúra számára káros. A növény az őt érő sugárzás jelentős 

részét elnyeli, és ezen elnyelt (abszorbeált) energia áram egy része (maximum 1,5 %-a !) a 

növény kémiai folyamatainak (fotoszintézis) fenntartásához szükséges (mellyel kötési energia 

formájában “raktározodik”). Az elnyel sugárzás másik -igen jelentős- része pedig oly 

mértékben melegíti fel a növényi állomány -átlag- hőmérsékletét, hogy az ennek 

következtében a környezete felé (konvekció + párologtatással) leadódó hőáram egyezzen az 

abszorbeálttal. A napsugárázás intenzitásával közel arányosan kell a növénynek párologtatnia, 

hogy a környezethez képesti -túl- hőmérséklete ne növekedjék egyenes arányban. Ez az egyre 

intenzívebb párologtatás, ill. átlag hőmérséklet növekedés a fotoszintézis leállásához vezethet, 

sőt a már kötési formában beépített energia felszabadítását is eredményezve a termesztés 

számára nem kedvező folyamatok beindítását jelenti. Ezért kell, és szükséges a megvilágítás 

értékét a nyári hónapokban csökkenteni. Ez árnyékolással érhető el. A termesztő-berendezés 

léghőmérsékletének nyári alakulásával kapcsolatosan tárgyalt 12.5.1. (Árnyékolás) fejezet 

szerint az árnyékolóknak a burkolóanyaghoz képesti elhelyezése alapján lehetnek:  

 

 belső (a termesztő térben elhelyezet)  

 külső (a termesztő-berendezésen kívüli)  

 

valamint a kettő közötti ún. közbülső megoldásként a: 

 

 burkolat satírozás, azaz a burkolat (
.át

 értékű) fényáteresztő képességének 

rontását, csökkentését eredményező megoldások  

 

 Alkalmazásukkor a megvilágítás nagysága:  

 

328cosq683cosqE
NAP.át.árny.látNAP.át.árnyv

    [lx] 

 

alapján határozható meg. A külső, vagy belső árnyékoló árnyékolásának mértékét 

számszerűsítő 
.árny

  a 12.5. fejezet elején már külső árnyékolóra definiált 
.á.k

 szerint értendő, 

azzal egyező. Mivel lényegtelen hogy a burkolathoz képest hol helyezkedik el a talajfelszínre, 

vagy növényi felületre kerülő fényáramot csökkentő árnyékoló berendezés. Az 0
.árny
  a 

sötétet jelenti, igaz műszaki értelemben a sötét definíciója: a megvilágítás értéke maximum 

100 lux. A sötétnek is van termesztéstechnikai jelentősége, mert a megfelelő 

fotoperiodicitással (a nap 24 órájából hány óra a sötét) lehet a növényt pl. virágzásra 

késztetni. Ezért készülnek fekete –polietilén– fóliából sötétítő ernyők (12.23. ábra), alagutak 



termesztő-berendezésekben. Vigyázat: ez a termesztés során –fűtésre– felhasznált energia 

értékének csökkentésére használatos energia ernyővel nem tévesztendő össze. Az energia 

csökkentés szempontjából a sűrű szövésű anyagból készült ernyő a legjobb, de a kedvező 

szálsűrűségű anyag fényáteresztő képessége lényegesen nagyobb, mint ami sötétítéshez még 

megengedhető. Viszont a sötétítő ernyő részleges zárásával (12.24. ábra) az alatta mérhető 

megvilágítás értéke a kívánt értékre állítható be.  

 

      

        12.23. ábra Sötétítő ernyő       

    12.24. ábra Sötétítő ernyővel történő megvilágítási érték 

beállítás 

 

 Végezetül a növény számára a sötét, amikor nem tud fotoszintetizálni. Ezért a növény 

színével egyező hullámhosszúságú elektromágneses hullámokat, melyeket azért látunk, mert 

azt jórészt visszaveri, vagy átengedi a növény ugyancsak sötétet eredményeznek. Mivel ekkor 

nincs sugárzási energia elnyelés, ami kell a fotoszintézishez. Ezt támasztja alá a 12.25. ábra is, 

amely egy adott –zöld színű– nővénynél a spektrális érzékenységet szemlélteti. 

 



 

12.25. ábra Zöld színű növény spektrális érzékenysége 

  

 Ezért nem árt tudni adott megvilágítási értéknél, hogy a növény színével egyező 

elektromágneses hullámok intenzitását is tartalmazza-e, avagy nem. Ez megfelelő 

színszűrővel a méréskor kiküszöbölhető, hiszen pl. a növény színével egyező fólia alatt 

bármekkora a megvilágítás erőssége, a növény nem fog nagyon fejlődni. Ezért is használnak 

ma már a gyakorlatban leginkább zöld árnyékoló (pl. raschel) hálót (12.26. ábra), fóliát. 

 

 

12.26. ábra külső raschel hálós kialakítás 

 

 12.6.2. A fényáram növelése 

 



 A termesztett kultúra nyugalmi időszakai -idő- tartamainak (fotoperiodicitásának) 

szabályozhatósága azt is szükségessé teheti, hogy a megvilágítás időtartamát, erősségét az 

adott napon aktuális természetes megvilágítás erősségéhez, időtartamához képest növelni is 

lehessen. Ilyen igény hazánkban leginkább a téli hónapokban merülhet fel, és ez csak 

mesterséges fényforrások üzemeltetésével lehetséges. A szükséges mesterséges fényforrások 

–négyzetméterenkénti– teljesítményének meghatározásához szükséges a kultúra megvilágítási 

igényének ismerete. A fenti csoportosítás, ill. megvilágítás igény ismerete alapján a szükséges 

mesterséges megvilágítás teljesítménye a fényforrások fényhasznosítási értéke alapján már 

tervezhető. A fényhasznosítás megadja, hogy a fényforrás a felvett energia hányad részét 

alakítja át látható (380÷760 nm) hosszúságú elektromágneses hullámokká. Ennek 

számszerűsítése valamint a lehetőségek megismerése miatt célszerű a jelenleg ismert, ill. a 

termesztési gyakorlatban használatos fényforrások működését, valamint fényáramaik 

jellemzőit áttekinteni:  

 

 12.6.2.1. Edison izzó 

 

 Vákuumban, vagy semleges gázban elhelyezett magas olvadáspontú fémek (jórészt 

wolfram) ötvözetéből készített (R értékű) ellenálláshuzal (U) feszültségre kapcsolva Ohm 

törvénye szerint (I=U/R) áramerősség kialakulását eredményezi. Ezen áramerősség hatására 

(I
2
·R értékű) villamos teljesítmény alakul át hő, leginkább sugárzásos energiaárammá. A 

felszabaduló hőenergia hatására a fémszál (oxigénmentes térben) izzásig hevül. E 

hőmérsékleten aktuális sugárzás spektrális eloszlási görbéjéből azonban csekély rész esik a 

látható tartományba, míg a jelentősebb része az infravörös tartományba esik. Az arány 

javítható az izzási hőmérséklet növelésével. Ezt valósítják meg a halogén izzók, de ennek a 

fém, ill. az ötvözet olvadása határt szab. Ezért e fényforrásoknak a fényhasznosítás mértéke 3-

5 %-nál nem nagyobb értékű. Ezen igen alacsony érték miatt, tekintettel a villamos energia 

árára szóba sem jöhet termesztő-berendezésben termesztett kultúra számára mesterséges 

fényforrásként. 

  

 12.6.2.2. Kisnyomású gázkisülő lámpák 

 

 Az 1 kPa-nál kisebb nyomású higany (Hg) vagy nátrium (Na) gőzzel kevert 

nemesgázzal töltött cső két végén lévő elektród között jön létre elektromos kisülés. Az –

elektron– áramot az elektromos erőtér hatására vezetővé váló (plazma állapotú) gáztér vezeti. 

Eközben az elektronok a Hg vagy Na atomokat gerjesztik, majd azok relaxációja során a Hg 

UV és kék érzetet keltő, az Na sárga érzetet kiváltó elektromágneses hullámokat bocsát ki. A 

kialakuló áram korlátozásához ún. fojtótekercs, a begyújtáshoz (gáztöltetnek vezetővé 

válásához) nagyfeszültségű impulzus (ennek előállítója a gyújtó) szükséges. Ezért e 



fényforrások jellegzetessége, hogy a kibocsátott fény spektrális eloszlása nem folytonos 

görbe, hanem „csak” vonalakból álló. Hétköznapi életünkben ma már két kialakítása 

használatos:  

 a./ fénycsövek: az egyenes csőben (hosszúsága szabványosított) alacsony nyomású Hg 

gázalkotó (a hálózati feszültség és frekvencia miatt a csőben alternáló mozgású elektronok 

általi) gerjesztődését követően kibocsátott UV sugárzás a cső belső felületén lévő fénypor 

réteggel kerül kapcsolatba. A fénypor összetételéről tájékoztat a fénycső adatai között 

szereplő F betű utáni szám. Ez lehet 1, 2 avagy 3 karakterű, annak függvényében hogy hány 

markáns vonal található az UV sugárzás hatására kibocsájtódó fényáram  spektrális 

eloszlásában. A fényhasznosítás mértéke: 10-12 %. Mivel a fényforrás beépítési tér igényének 

vízszintes vetülete nappal jelentős részt (akár 20 %-ot) árnyékolhat, termesztő-

berendezésekben ritkán használják, inkább csak kísérletek során (12.27. ábra), vagy 

fitotronokban. 

 

12.27. ábra Fénycső világítású termesztőtér 

 b./ kompakt fénycsövek: az egyenes cső helyett, U formára hajlított egy, vagy több 

csőből álló fényforrás. A cső, ill. csövek belső felületén itt is fénypor van, melynek 

összetételéről szintén az F utáni szám informál. A fénykibocsátás módja egyező a 

fénycsőével, csak az elektron áram alternálásának frekvenciája 50 Hz helyett 20 – 30 kHz 

tartományba eső. Fényhasznosításuk viszont akár 16-18 %. A hálózati frekvenciát (minél 

kisebb veszteséggel) átalakító ún. nagyfrekvenciás előtét költsége viszont jelentősen drágítja e 

fényforrást. Ezért termesztéskor, széleskörűen fényforrásként nem használják. A működése 

alapján téves a néha előforduló „energiatakarékos izzó” elnevezése.    

 12.6.2.3. Nagynyomású gázkisülő lámpák 

 

 Működési módjuk hasonló a kisnyomású kisülő lámpákhoz, a –fém– gőznyomás 

azonban összemérhető a környezeti légnyomással. Szükség van külső áramkorlátozó –



áramköri– elem alkalmazására, a fémhalogén és a nátriumlámpa esetén külső 

gyújtókészülékre is. Termesztő-berendezésekben használatosak: 

 a./ higanygőz lámpa: a belső, magas üzemi hőmérséklet miatt kvarcüvegből készült 

zárt burában majd légköri nyomású Hg gőzben gerjesztődő Hg atomok kibocsátotta 220 nm 

körüli hullámhosszúságú UV sugárzását alakítja át látható tartományba eső elektromágneses 

hullámokká a külső bura belső felületén lévő fénypor. Ennek megfelelő összetételével mind a 

fényhasznosítást 14-16 %-ra növelik, mind a lámpa színvisszaadását javítják. Az így kapott 

(sápadt fehér színű) fényáram azért jórészt hideg érzetet keltő, ez pedig a növényekben 

végbemenő fehérjeszintézisre, a vitaminok, a karotinok képződésére, a fermentumok és a 

növekedési anyagok működéséhez szükséges (12.28. ábra). A lámpában lévő higany teljes 

elpárolgásához, gőzzé alakulásához néhány percre van szükség, a lámpa csak ez után világít 

teljes fényével. A kikapcsolt lámpa viszont csak akkor gyújtható be újra, ha lehűlt, azaz a Hg 

kondenzálódott. 

 

12.28. ábra Hg láma termesztőtérben 

  

b./ nátriumgőz lámpa: a belső burában Na-gőz és kevés Hg valamint Xe van. Ahol a közel 

légköri nyomásnál a Na rezonancia vonalak igen jelentősen, 550 - 700 nm tartományra 

szélesednek ki. A Hg és Xe gáztöltetben való jelenléte, ill. gerjesztésükkel színkorrekció 

érhető el, így e fényáram alkalmassá válik mérsékelt színigényű belsőterek megvilágítására. 

Míg a növényeknél a levélfelület nagyságának, a szártagoknak, általában a szárazanyag 

tartalomnak a gyarapodását segíti elő inkább. Majdhogynem az e tartományba eső 

elektromágneses sugárzásnál a legintenzívebb a fotoszintézis. Ezért igen elterjedten 

alkalmazzák a zöldségtermesztésnél (12.29. ábra). Fényhasznosítása a higanylámpáéval közel 

egyező értékű. A nagy nyomás és hőmérséklet, valamint a nátriumgőz agresszív tulajdonsága 

miatt a belső-, kisülő- csövet általában kerámiából készítik. 

 

 

12.29. ábra Na lámpa termesztőtérben 



 

Ellenőrző kérdések: 

 

1./ Csoportosítsa szerkezeti kialakítás alapján a termesztő berendezéseket.  

2./ A termesztő berendezések fűtési teljesítményigényét milyen szerkezeti és környezeti 

tényezők határozzák meg?  

3./ Milyen fűtési rendszerek fordulnak elő a termesztő berendezésekben?  

4./ A termesztő berendezések természetes szellőztetésének szerkezeti megoldásai, korlátai.  

5./ A termesztő berendezések kényszerszellőztetésének technikai megoldásai.  

6./ A termesztő berendezésekben alkalmazható pótlólagos megvilágítás berendezései.  

7./ A növényházak árnyékolásának technikai megoldásai. 

 

 


