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Előadás áttekintése
Lazításos talajművelés gépei
─ szántóföldi kultivátor
─ nehéz kultivátor
─ közép mély lazító
─ mélylazító
Aktív talajművelő gépek
─ lengőborona
─ forgóborona
─ talajmaró
Gépkombinációk
─ könnyű magágy készítő
─ nehéz magágy készítő
─ magágy készítő-vetőgép kombináció
─ aktív talajművelő géppel kombinált vetés
─ mulcsvetés

Lazításos talajművelés
Szántóföldi kultivátorok

A szántóföldi kultivátorokat elsősorban
tarlóhántásra, gyommentesítésre, szántás
elmunkálásra alkalmazzák.
Lazítás célú alkalmazásnál dárda alakú kapákat
használnak átfedés nélkül.
A rugós felfüggesztés a kapákat munka közben
rezgésbe hozza, ezzel javítja a lazító munkát.
Amennyiben gyomirtás is párosul a lazítással, úgy
lúdtalp alakú kapákat alkalmaznak.
A kapákat átfedéssel szerelik.
A kapák elhelyezése 3-4 sorban történik.
A szántóföldi kultivátorok előnye a tárcsákkal
szemben az, hogy a talajt kevéssé szárítják,
porosítják és nem alakul ki tömődött talajréteg.
A szokásos művelési mélység 5-15 cm, üzemi
sebesség 6-8 km/h.

Lazításos talajművelés
Nehéz kultivátorok

A nehéz kultivátorok a szántóföldi kultivátorokhoz
hasonló felépítésűek, azonban a nagyobb művelési
mélység (szántást helyettesítenek) miatt robosztus
felépítésűek.
Művelő eszközeik lúdtalp alakú és dárda alakú kapák.
A szántáshoz optimális talaj nedvességtartalomhoz
képest szárazabb talajon (15-20 tömegszázalék
nedvesség) dolgoznak kedvezően, 8-10 km/h üzemi
sebesség mellett.
Művelési mélységük15-30 cm.
Ha a kívánt mélység egy menetben nem érhető el,
úgy a következő menetet két hét múlva, a megelőző
művelési irányra hegyes szögben kell elvégezni.
Azonos keresztmetszet műveléséhez kevesebb
energia szükséges, mint a szántáshoz.
További előny, hogy a talaj szerkezetét nem rombolja,
és nem tömörít.

Lazításos talajművelés
Közép mély lazítók

A közép mély lazítók a rendszeres, azonos mélységben végzett művelés,
valamint a talajtaposás következtében létrejött talaj tömörödés megszüntetését
szolgája. Művelési mélységük 30-50 cm. Az alkalmazott lazító szerszámok
lehetnek függőleges síkban előrehajlók, illetve a függőleges síkhoz képest
íveltek. Ez utóbbi a felette lévő talajréteget jobban átlazítja. A függőleges síkú
lazító szerszámoknál ez a hatás lazító szárnyakkal érhető el. A szerszámok
beállításánál fontos a mélység-osztás arány. Például 40 cm mélység esetén 60
cm osztás. Az ideális talajállapot megegyezik a nehéz kultivátornál említettel.
Kedvező sebesség 5-8 km/h. Teljesítmény igényük talajtól függően 11-20
kW/szerszám. Alkalmazásuk 2-3 évenként előnyös.

Lazításos talajművelés
Mélylazítók

A mélylazítók melioratív beavatkozás eszközei, a
talajban a vízmozgást segítik és a talaj
szerkezetének javításában játszanak szerepet. A
cél lehet a belvíz kialakulásának mérséklése,
vagy a mélyebb rétegek vízkészletének
aktivizálása.
A mélylazítók szokásos munkamélysége 50-80
cm, esetenként a művelés mélysége az 1 m-t is
elérheti.
Felépítésük hasonlíthat a közép mély
lazítókéhoz. A művelő eszközök száma 3-5.
Amennyiben kisebb vonóerő áll rendelkezésre, akkor 1-2 szerszámos kivitel is
alkalmazható. Munkasebességük 4-8 km/h, teljesítmény igényük talajjellemzőktől
és mélységtől függően 20-40 kW/szerszám.
A mélylazítást szemben az eddig bemutatott lazító eszközökkel csak ritkán (5-6
évente) alkalmazzák.

Aktív talajművelő gépek
Lengőboronák

A vetőágy készítésben könnyű talajokon alapművelőként számításba vehetők a
lengőboronák.
A TLT-ről hajtott, lengő gerendely páron elhelyezett fogak a haladási irányra
merőlegesen mozogva (lökethossz 6-10 cm) intenzív rögtörést, rögaprítást
végeznek (kiegyensúlyozás érdekében a két gerendely ellentétes irányban
mozog). A fellépő tömegerők miatt kevéssé elterjedt, mint a forgóborona.
Művelési mélysége 10-15 cm, a vetési mélységtől függően.
Munkasebesség 5-6 km/h.
A kívánt munkamélység elérését a lengőborona tömege (2), a kapcsolt henger
tömege (3), és a fogak behúzó képessége biztosítja.

Aktív talajművelő gépek
Forgóboronák

A szántóföldi növénytermesztésben leggyakrabban alkalmazott aktív talajművelő
gép a forgóborona. Szántáselmunkálásra, vetőágy készítésre és könnyebb
talajokon alapművelésre alkalmas. A művelő eszköz egy forgó tárcsán
elhelyezkedő erős fog pár. Az egyes művelő elemek átfedik egymást, Kerületi
sebességük azonos. Ezt úgy biztosítják, hogy a tárcsák tengelyeit fogaskerekek
kapcsolják össze.
A TLT-ről hajtott gép munkamélysége 15-20 cm, haladási sebessége 6-8 km/h.
A kívánt mélység elérését a gép tömege (2), a kapcsolt gép tömegéből adódó
terhelés (1) és a kések behúzó hatása (3) biztosítja. A szerszámokat az
akadályok kikerüléséhez biztosítással láthatják el.

Aktív talajművelő gépek
Talajmarók

A talajmarók elsősorban kertészeti munkáknál jönnek szóba, ritkán azonban
szántóföldi termesztésnél (zöldségtermesztés, ágyásos művelés stb.) is
alkalmazzák.
A TLT-ről hajtott, a haladási irányra merőleges tengelyen, derékszögű, ívelt, vagy
egyenes kések vannak.
A kések kerületi sebessége és a haladási sebesség viszonya ~5.
Nagy szerves anyag tartalmú talajokon előnyös, egyébként porosíthat.
Energiaigénye a TLT-n jelentkezik, vonóerő igénye minimális.
Aprómorzsás vetőágy kialakításához kiváló.
Munkamélysége 5-15 cm.

Gépkombinációk
Könnyű magágy készítők

A könnyű magágy készítőket elsősorban a tavaszi vetésű növények magágy
készítéséhez alkalmazzák.
A vetési mélység alatt lazító rugós szárú szántóföldi kultivátor két eszköz között
helyezkedik el, például elöl simító, hátul hengerborona lehet. Ez pontos mélység
szabályozást és mélység tartást eredményez.
Vetési mélységben a hengerborona készít tömör talajréteget, felette lazít.
Összetettebb gépkombinációnál elöl hengerborona és simító, a lazítóegység
mögött dupla hengerborona következik.
A kedvező magágyhoz a gép munkasebessége 12-14 km/h.

Gépkombinációk
Nehéz magágy készítők

A nehéz magágy készítő gépekkel elsősorban őszi
vetésű növények vetőágyát készítik.
Felépítése változatos és összetett.
Elöl lehet rögrendező, utána valamilyen rögaprító
szerkezet, például rövid tárcsa, majd spirál henger,
ezt követheti szántóföldi kultivátor kapák sora, majd
ismét spirálhenger, végül rögaprító, tömörítő henger.
A spirál hengereket általában két-két sorban
alkalmazzák.
A gépek rögös száraz talajon készítenek magágyat,
ezért a kívánt mélység eléréséhez tömegük jelentős.
A gépeket általában vontatott kivitelben készítik, és a
kerekeket munka közben kiemelik.
A gépek a mostoha talajkörülmények ellenére egy
menetben képesek megfelelő magágy készítésre.

Gépkombinációk
Magágy készítés és vetés egy menetben

A gépkombinációk legváltozatosabb formáival igyekeznek megoldani a vetést és
az azt megelőző műveleteket.
Egy lehetséges változat, amikor szántott talajon a magágy készítést és a vetést
egy menetben végzik el. A kombinációban szükséges elemek a rögtörők és
lazítók, amelyek lehetnek rövid tárcsák, vagy kultivátor kapák, rögrendezők,
tömörítő kerekek, vagy hengerek, melyek az egyenletes vetés mélység feltételeit
teremetik meg, valamint a csoroszlyák, amelyek a magokat a talajba juttatják.
Végül talajfésűvel zárják le a talajfelszínt.
A szerkezetileg hosszú gépkombináció miatt pneumatikus vetőgépet
alkalmaznak.

Gépkombinációk

Aktív talajművelő géppel kombinált vetés
Csökkenthető a gépkombináció hossza, amennyiben a
szántás elmunkálására aktív talajművelő gépet
alkalmaznak.
Ekkor leggyakrabban forgóborona képezi a kombináció
első tagját.
A forgóborona által fellazított talajt az egyenletes vetés
érdekében tömöríteni kell, erre tömörítő keréksort, vagy
tömörítő hengert alkalmaznak.
Az egyenletesen tömörített talajba a csoroszlyák pontos mélységbe tudják
helyezni a magokat, ami az egyenletes kelés és a jó termés feltétele.
A csoroszlyák után itt is rugós fésűtagok alkalmazhatók a mag takarására és a
talaj felszín egyengetésére, lezárására.
Miután az erőgép teljesítménye az aktív gépre TLT segítségével jobb
hatásfokkal vihető át, mint a vontatott eszközökre, a gépkombináció
üzemeltetéséhez kisebb teljesítményű és tömegű traktor is elegendő, ami a
talajtaposás elkerülése érdekében előnyös.

Gépkombinációk

Aktív talajművelő géppel kombinált vetés
A gépkombinációkban gondot okozhat a kombináció
hossza, amennyiben függesztett gépekből állítják össze a
gépkombinációt.
Ebben az esetben a kombináció súlypontja messze esik
az emelő szerkezettől, így a keletkező nyomaték megnő
és csak nagy teljesítményű és tömegű erőgéppel
üzemeltethető a gépkombináció.
A probléma megoldására fejlesztették ki a kombinált függesztő szerkezetet,
amely kihelyezett hidraulikus munkahengerek segítségével először a
kombinációban legtávolabb elhelyezkedő gépet, a képen a vetőgépet emeli fel az
aktív talajművelő gép-henger kombináció fölé, és a hárompont függesztő
szerkezettel csak ezután, lényegesen kisebb erőkarral emelik ki a teljes
gépkombinációt.
Ezzel a megoldással lényegesen kisebb teljesítményű és tömegű erőgéppel
üzemeltethető a gépkombináció, amely mind hajtóanyag fogyasztás, mind
talajtaposás szempontjából kedvező.

Gépkombinációk

Az erőgép egyenletes terhelése

A gépkombinációk lehetőséget nyújtanak az erőgép egyenletes
tömegeloszlásának megvalósítására.
Az iker járókerekek egyenletesen tömörítik a vetőgép előtt a talajt, a kerekek által
nem tömörített sávon gyakran külön tömörítő kerékegységet, vagy különböző
tömörítő hengereket szerelnek.
Amennyiben szántott területen történik a vetés, úgy a szántás következtében
keletkezett üregek eltüntetésére mélytömörítő hengerek szerelhetők az erőgép
elejére.
Amennyiben a gépkombináció az alapművelést is elvégzi, az erőgép elején
helyezhető el a lazítást végző nehézkultivátor.

Gépkombinációk

Az erőgép egyenletes terhelése
A pneumatikus rendszerű vetőgépeknél a mag
szállítása levegővel történik és nagyobb távú
szállítás is lehetséges, ezért a magtartály az
erőgép elején is elhelyezhető.
Ebben az esetben a magtartály, a légáramot
biztosító ventilátor, valamint a központi vetőegység
(általában cellás adagoló) egy egységként az
erőgép mellső függesztő művére kerül.
Az erőgép hátsó függesztő művéhez kapcsolódik a talajművelő gépkombináció
(passzív, vagy aktív), a magelosztó szerkezet, és magkihelyező egység.
Az egyenletes erőgép terhelés csökkenti a talajtaposást, javítja az erőgép
kapaszkodó képességét és ezáltal a teljesítmény átadását.
A fenti példák bizonyítják, hogy a gépkombinációk ésszerű összeállítására
számtalan lehetőség adódik.
A konkrét összeállítást mindig a helyi viszonyok szabják meg.

Gépkombinációk
Mulcsvetés

A vetőgép kombinációk alkalmassá tehetők mulcsvetésre, amikor a
szármaradványok a talaj felszínén, vagy a felső rétegbe bekeverve találhatók.
Ez a konzerváló, talajvédő művelési mód nem alkalmaz forgatást, csak 5-15 cm
mély lazítást.
A talajfelszín takarása ebben az esetben akár 80%-os is lehet.
A gépkombinációt olyan módon kell összeállítani, hogy az említett feltételek
mellet biztonságos maglehelyezést eredményezzen.
Ez azt jelenti, hogy a szármaradványok átvágására is alkalmasnak kell lenni a
csoroszlyáknak.

Előadás összefoglalása
Az előadás összefoglalja a lazításos talajművelés legfontosabb jellemzőit,
bemutatja előnyeit.
Részletesen foglalkozik a szántóföldi kultivátor alkalmazásának előnyeivel, a
szántást is helyettesíteni tudó nehézkultivátorral és annak üzemeletetési
jellemzőivel, meghatározza a közép mély lazító feladatát, alkalmazási
lehetőségeit, jellemzőit. Röviden érinti a mélylazítás kérdését.
Bemutatja az aktív talajművelő gépeket. Összehasonlítja a lengő- és a
forgóborona működését, előnyeit, hátrányait. Foglalkozik a talajmaróval, mint a
kertészeti termesztés alapvető talajművelő gépével, és kitér a legfontosabb
üzemeltetési jellemzőkre.
A gépkombinációk ismertetése során kitér a könnyű- és nehéz magágy készítők
legfontosabb jellemzőire, felhasználási területére.
Bemutatja azokat a gépkombinációkat, amelyekben a vetőágy készítést a
vetéssel összevontan alkalmazzák, ezzel lényegesen csökkentik a menetek
számát, ezzel az energiafelhasználást és a talajtaposást.
Külön kitér az előadás a mulcsvetésre, mint a talajkonzerválás, megőrzés
fontos módjára.

Előadás ellenőrző kérdései
1.
2.
3.
4.
5.

Sorolja fel a lazításos talajművelés előnyeit.
Állítsa sorrendbe mélység szerint a lazító eszközöket.
Ismertesse a forgóborona alkalmazásának előnyeit, felhasználási területét.
Mutassa be a talajmaró késeinek megoldását, ismertesse főbb jellemzőit.
Határozza meg a könnyű-, és a nehéz magágy készítő gépek
felhasználási lehetőségeit, fontosabb jellemzőit.

Adott feladatokra állítson össze gépkombinációkat és határozza meg azok
legfontosabb jellemzőit.

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

A következő előadás címe:
Tápanyag gazdálkodás gépei

Az előadás anyagát készítette: Csizmazia Zoltán

