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A szórásegyenlőtlenség fogalma, hatása
A szórásegyenlőtlenség fogalma:
A szórásegyenlőtlenség a kijuttatott tápanyag térbeli elhelyezkedésének 
egyenlőtlenségét  (CV%) jelöli a talaj felszínén.

A szórásegyenlőtlenség hatása: ─ CV érték jelentősen hat a 
terméshozamra

─ 20%-ot meghaladó CV érték 
0,5 % feletti terméshozam 
csökkenést  eredményez

─ Szántóföldön 20% alatti CV-
hez laboratóriumban 15% alatti 
CV-t kell elérni

─ A CV növekedése rontja a 
termény minőségét



A munkaminőségi mutatók 
meghatározása

A munkaminőségi mutatók meghatározása vizsgálópályán történik. Lépései:
1. A beállított műtrágyaszóró géppel szórás közben háromszor, azonos 

beállítás mellett áthaladunk a mérőfelület  felett.
2. Az 50x50 cm méretű mérőtálcákba felfogott műtrágyát megmérjük, a 

mért értékeket számítógépbe tápláljuk.
3. Megfelelő célszoftver segítségével a CV értéket és a CV érték változását 

a munkaszélesség (B) függvényében meghatározzuk.
A munkaminőségi mutatók  meghatározása történhet zárt térben, erre a 
célra kialakított mérőcsarnokban.



Összefüggések a szórásegyenlőtlenség 
(CV %) meghatározásához
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Ahol: a háromszori ismétlés során egy mérőhelyen felfogott 
műtrágya mennyisége 

a három ismétlés során az összes mérőhelyen felfogott 
műtrágya mennyiségek átlaga

n a mérőhelyek száma

A CV megengedett értéke laboratóriumi körülmények között 15 %.
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Összefüggések a szórásegyenlőtlenség 
(CV %) meghatározásához

A CV érték mellett meghatározzák a közepes eltérést (ek), és a legnagyobb 
eltérést  (emax) az alábbi összefüggésekkel:
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emax megengedett értéke 20%

emax  jobban kifejezi a kiugró értékeket, amelyikeknek jelentős szerepe van 
a tápanyagok eloszlásának egyenlőtlenségét illetően. Kedvező, ha a 
szóráskép kiegyenlített, abban nincsenek kiugró értékek.



Szóráskép formák, szóráskép és a CV -
munkaszélesség (B) viszonya



Szóráskép formák, szóráskép és a CV -
munkaszélesség (B) viszonya

A fenti képen háromszög és trapéz formájú szórásképek láthatók. 
A háromszög formájú szórásképek esetén nagy a szórásszélesség és a 
munkaszélesség viszonya. Ebben az esetben a gép egy adott munkaszélesség 
alatt bármely munkaszélességgel üzemeltethető a CV érték jelentősebb 
változása nélkül.
A közölt beállítás mellett az alábbi paraméterekkel jellemezhető a gép:
Optimális munkaszélesség 16 m.
14-17 m között 15 % CV érték alatt üzemeltethető a gép.
Közepes eltérés 6,25 %.
CV (VK) érték 7,5 %.
Legnagyobb eltérés +12,68/-13,42 %.
Fontos a szóráskép szimmetria (jelen beállításnál a bal-jobb arány 48,47 %.



Adagolás egyenlőtlenség fogalma, 
hatása

Az adagolás egyenlőtlenség fogalma:
Az adagolás egyenlőtlenség, a beállított műtrágya mennyiségtől való eltérés.

Az adagolás egyenlőtlenség hatása:
Az adagolás egyenlőtlenség kihat a gép haladási irányú (hosszirányú) 
szórásegyenlőtlenségére, annak mértékét a sebesség ingadozása is  
befolyásolja. A hosszirányú szórásegyenlőtlenséget nem szokták mérni. 
Helyette az adagolás egyenlőtlenséget határozzák meg és esetenként 
sebességarányos kijuttatást valósítanak meg.
A szabvány értékeket határoz meg a tervezett mennyiségtől való megengedett 
eltérésre:
─ 25 kg/ha alatt 15%
─ 25-150 kg/ha között 10%
─ 150 kg/ha felett 7,5 % 



Adagolás egyenlőtlenség meghatározása
Az adagolás egyenlőtlenség meghatározása, egyben a beállított mennyiség 
ellenőrzése leforgató próbával történik:

A leforgatási próba történhet az egyik röpítőtárcsa 
leszerelése és mérőedény felerősítése után, 
menet közben. A menet közben végzett leforgatási 
próba, a gép rázkódása miatt, jobban modellezi a 
gép tényleges működését.

Megfelelő leforgató szett esetén a röpítőtárcsa 
leszerelése nélkül álló helyzetben végezhető a 
leforgatás.  A felfogó ernyő ebben az esetben 
körbefogja a röpítőtárcsát. A felfogó göngyöleg 
traktorra történő felerősítése esetén ebben az 
esetben is megoldható a menet közbeni leforgatás.



Az adagolás egyenlőtlenség 
meghatározására használt összefüggés

A leforgatási próbát, azonos beállítás mellett, legalább háromszor kell 
megismételni, és a felfogott műtrágyát megmérni.
Az adagolás egyenlőtlenség (ae) az alábbi összefüggéssel számítható:

Ahol: a mérések során felfogott legnagyobb mennyiség

a mérések során felfogott legkisebb mennyiség

a mérések során felfogott mennyiségek átlaga
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A keresztirányú szóráskép szántóföldi 
ellenőrzése

A pontos műtrágya kijuttatáshoz ismerni kell a munkaszélességet és azt be kell 
tartani. A beállító táblázatok alapján kiválasztható az optimális 
munkaszélesség, aminek szántóföldi ellenőrzése az alábbiak szerint történik:

A gépekhez ellenőrző szett kapható, mely 50x50 
cm méretű mérőtálcákból és mérőhengerekből 
áll. A mérőtálcákat három sorba helyezik ki, egy 
sort a traktor keréknyom mellé, egy-egy sort két 
oldalt az oda-vissza menet átfedési zónájába. A 
tálcákban felfogott műtrágyát mérőhengerekbe 
töltik.  Az egy sorban lévő tálcák tartalma a 
hosszirányú-, a soronként felfogott műtrágya a 
keresztirányú eloszlásra jellemző. Mindegyik 
esetben a mérőhengerekben egyenlő 
mennyiségnek kell lenni. Ellenkező esetben a 
beállítást korrigálni kell. 



Műtrágyaszóró gépek 
fogáscsatlakoztatása

Az optimális munkaszélesség betartása a fogáscsatlakoztatás pontosságától 
függ.  A háromszög jellegű szórásképpel rendelkező gépek kevéssé, a trapéz 
alakúak nagyobb mértékben érzékenyek a fogáscsatlakoztatás pontosságára. 
Különösen érzékenyek az osztott adagolású pneumatikus műtrágyaszóró 
gépek, amelyek a permetező gépekhez hasonlóan + 10-15 cm csatlakoztatási 
pontosságot igényelnek.
A csatlakoztatás elvárt pontossága művelő nyommal, vagy párhuzamosan 
vezető rendszerrel valósítható meg.
A művelő nyomok távolságát az alkalmazott műtrágyaszóró- és permetező gép 
munkaszélességét figyelembe véve kell meghatározni. A nyomokat a vetés 
során alakítják ki. A korszerű vetőgépeket ellátják a nyom kialakításához 
alkalmas, a nyomjelző  működtetéséhez kacsolódó automatikus sor elzáró 
rendszerrel.  
A kelés előtti nyomhasználat érdekében a vetőgépet nyomjelző tárcsapárral is 
ellátják, amelyek a keréknyom szélességében látható nyomot alakítanak ki.



Párhuzamosan vezető rendszer
Kívánt pontosságú fogáscsatlakoztatás valósítható meg a párhuzamosan 
vezető rendszer alkalmazásával. A globális helyzet meghatározó rendszerhez 
(GPS) csatlakozó párhuzamosan vezető rendszer 3-4 műhold jelet érzékel, 
amivel a gép helyzetét meghatározza. 

Korrekciós jelek vétele esetén (DGPS) a kívánt 10-15 cm pontosság elérhető. 
A megkívánt haladási iránytól való eltérést fénysor (led sor)  jelzi, az eltérés 
kormányzással korrigálható. A vezető korlátai nem tesznek lehetővé a fentinél 
pontosabb vezetést, ezért erre technikai oldalról sem érdemes törekedni.



Párhuzamosan vezető rendszer 
mozgásformái

A párhuzamosan vezető rendszer alkalmazásához a jelzett területen két 
bázispont felvétele szükséges, amelyhez képest a gép a beprogramozott 
munkaszélességnek megfelelően biztosítja a párhuzamos vezetést, látási- és 
domborzati viszonyoktól függetlenül. A párhuzamosan vezetést a 
legkülönbözőbb formációkban képes a rendszer biztosítani.

A párhuzamosan vezető rendszer segítségével automata kormányzás 
valósítható meg, ahol + 2-3 cm pontosság is megvalósítható sebesség korlátok 
nélkül. Ezzel jelentős területteljesítmények biztosíthatók.



Termőhely-specifikus tápanyag kijuttatás
A termőhely-specifikus tápanyag kijuttatás feltételei:
─ hely-specifikus talajmintavétel
─ hozamtérkép
─ a termelő korábbi tapasztalatai
─ differenciált kijuttatásra alkalmas műtrágyaszóró gép
─ az erőgép felszerelése a hely-specifikus kijuttatás technikai eszközeivel

A termőhely-specifikus tápanyag kijuttatás előnyei:
─ terméshozam növekedést eredményez
─ javul a termény minősége
─ csökken a felhasznált műtrágya mennyisége
─ csökken a termelés költsége
─ csökken a környezet terhelése



Termőhely-specifikus tápanyag kijuttatás

A termőhely-specifikus tápanyag kijuttatás módja:
A talajminták elemzésének adatai, a hozammérővel felszerelt arató-cséplőgép 
hely-specifikus hozamadatai, a termelő korábbi tapasztalatai, a termesztendő 
növény igénye, a termesztés módja (öntözött, nem öntözött) alapján digitális 
táblatérkép készül, mely alapján a differenciált tápanyag kijuttatás elvégezhető.

A digitális táblatérkép felbontásának 
meghatározásánál a kijuttatás technikai 
kivitelezhetőségét célszerű figyelembe 
venni. Nem célszerű a túl részletes 
táblatérkép alkalmazása. A korszerű 
műtrágyaszóró gépeken az adagoló 
szerkezet aszimmetrikusan nyitható, és 
a röpítőtárcsák fordulatszáma 
egymáshoz képest is állítható.



A tábla speciális adottságainak kezelése

A hatóanyagok kijuttatása során figyelembe kell venni a tábla egyéb 
adottságait, így a tábla alakjától és környezetétől függően szükség lehet 
normál-, ék-, szél- és határszórásra. Ezek a szórásformák elérhetők a 
röpítőtárcsák differenciált fordulatszámával, például:

Normálszórás:, mindkét tárcsa 
fordulatszáma azonos pl. 720 min-1

Ékszórás: tárcsa fordulatszám bal 
700 min-1, jobb 720 min-1

Szélszórás: tárcsa fordulatszám 
bal 540 min-1, jobb 720 min-1

Határszórás: tárcsa fordulatszám 
bal 400 min-1, jobb 720 min-1



Szórásformák: szélszórás
A fenti szórásformák közül a leggyakrabban alkalmazott a szélszórás, mely 
kiegészítő eszközök alkalmazásával is megoldható:

A szélszórást leggyakrabban terelőernyő 
segítségével oldják meg, melyet a kívánt oldalon 
a röpítőtárcsa mellé, annak hatósugarába 
szerelnek. A terelőernyő eltéríti a 
műtrágyaszemcséket és lecsökkenti a hajítási 
távolságot. Normál szórásnál a terelőernyő 
felhajtható, a szórást nem zavarja.

Szélszórásra alkalmazható speciális szórólapát, 
amelyiknek a két oldala eltérő. A rövidebb 
lapátoldal a röpítőtárcsa forgásirányának 
megváltoztatásával aktivizálható, ezzel a 
szórástávolság csökkenthető.



Az előadás összefoglalása 
A tápanyagok kijuttatásának egyenlőtlensége mind a termény mennyiségét, 
mind annak minőségét befolyásolja. Ezért ismerni kell a szórásegyenlőtlenség 
fogalmát, meghatározásának módját. 
A műtrágyaszóró gépek hosszirányú szórásegyenlőtlenségét  az adagolás 
egyenlőtlensége és a sebességváltozás határozza meg. Tisztában kell lenni 
tehát az adagolás egyenlőtlenség lényegével, meghatározásának módjával.
A műtrágyaszóró gépek beállítási adatait meghatározott fizikai jellemzőkkel bíró 
műtrágyákkal határozzák meg. Az adott esetben felhasznált műtrágya jellemzői 
ettől eltérhetnek. Ezért a gépek beállítását szórás előtt ellenőrizni kell, ehhez 
megfelelő ellenőrző szettek állnak rendelkezésre.
A jól beállított műtrágyaszóró gép is csak szakszerű üzemeltetés mellett biztosít 
megfelelő eredményt. Egyik legfontosabb üzemeltetési jellemző a 
fogáscsatlakoztatás, melyet korrekt módon művelő nyommal, vagy 
párhuzamosan vezető rendszer alkalmazásával lehet biztosítani.
Optimálisan beállított műtrágyaszóró géppel hatékony műtrágya felhasználás 
érhető el hely-specifikus kijuttatással. Ennek a termés eredményére, 
minőségére, valamint a költségekre való hatása jelentős.



Az előadás ellenőrző kérdései

1. Határozza meg a szórásegyenlőtlenség fogalmát, ismertesse a 
meghatározásának módját. 

2. Ismertesse az adagolás egyenlőtlenség fogalmát, ismertesse 
meghatározásának módját.

3. Ismertesse milyen ellenőrzéseket kell a műtrágyaszóró gépeken végezni a 
szántóföldön. Ismertesse továbbá ezek végrehajtásának módját.

4. Miért fontos műtrágyaszóró gépeknél a fogáscsatlakoztatás kérdése, 
milyen módszerekkel oldható meg a pontos fogáscsatlakoztatás?

5. Mutassa be a műtrágyaszóró gép keresztirányú szórásképe szántóföldi 
ellenőrzésének módját.

Mutassa be a párhuzamosan vezető rendszert és értékelje az ezzel elérhető 
pontosságot.



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

A következő
előadás címe: Tápanyag gazdálkodás gépei 2

• Előadás anyagát készítette: Dr. Csizmazia Zoltán
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