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Az előadás vázlata

Korszerű műtrágyaszóró gépek
─ függesztett röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek 
─ vontatott röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek
─ magajáró röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek
─ pneumatikus műtrágyaszóró gépek
Folyékony műtrágya alkalmazása, kijuttatása
Szervestrágya szóró gépek
─ vízszintes szóródobos gépek
─ függőleges szóródobos gépek
─ röpítőtárcsás szervestrágya szóró gépek
─ oldalraszóró gépek
Hígtrágya környezetkímélő, hatékony kijuttatása
─ hagyományos hígtrágya kijuttatás 
─ csúszócsöves hígtrágya kijuttatás
─ a hígtrágya talajba injektálása



Függesztett röpítőtárcsás műtrágyaszóró 
gépek

A korszerű függesztett röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek gravitációs 
adagolású, kéttárcsás rendszerűek. Kiválasztásuk szempontjai:

─ a tartályban betöltő rács
─ lassú boltozódás gátló (100-200 min-1)
─ kis adaghoz is kedvező adagolónyílás forma
─ vezető ülésből szabályozható adagolónyílás
─ állítható adagolási hely
─ 2 db kúpos röpítőtárcsa
─ röpítőtárcsánként  2 db állítható szögű lapát
─ hely-specifikus kijuttatáshoz felszereltség
─ alakszóráshoz megoldás
─ ellenőrző szettek (szóráskép, adag, mérleg)



Vontatott röpítőtárcsás műtrágyaszóró 
gépek

A korszerű vontatott röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek kényszer adagolásúak, 
kéttárcsás rendszerűek. Kiválasztásuk szempontjai:

─ a tartályban betöltő rács
─ láncos, vagy szalagos kihordó
─ vezető ülésből szabályozható résállító
─ szimmetrikus adagolás
─ 2 db kúpos röpítőtárcsa
─ fejtrágyázáshoz 2-2 db szórólapát
─ alapműtrágyázáshoz 3-6 db lapát
─ ellenőrző szett (szóráskép, adag, stb.)
─ hely-specifikus kijuttatás  megoldása
─ alakszóráshoz felszereltség
─ tömegéhez igazodó biztonság
─ sebesség független, területarányos kijuttatás



Magajáró röpítőtárcsás műtrágyaszóró 
gépek

A korszerű magajáró röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek kényszer adagolásúak, 
kéttárcsás rendszerűek. Kiválasztásuk szempontjai:

─ a tartályban betöltő rács
─ láncos, vagy szalagos kihordó
─ vezető ülésből szabályozható résállító
─ szimmetrikus adagolás
─ 2 db kúpos röpítőtárcsa
─ fejtrágyázáshoz 2-2 db szórólapát
─ alapműtrágyázáshoz 3-6 db lapát
─ ellenőrző szett (szóráskép, adag, stb.)
─ hely-specifikus kijuttatás  megoldása
─ alakszóráshoz felszereltség
─ tömegéhez igazodó biztonság
─ automatikus kormányzás
─ sebesség független, területarányos kijuttatás



Pneumatikus műtrágyaszóró gépek
Függesztett gép

Az osztott adagolású pneumatikus műtrágyaszóró gépek a legpontosabb 
kijuttatást biztosítják, áruk azonban többszöröse a röpítőtárcsás gépekének.

A 25-50 cm szórófej osztású gépek keresztirányú szórásképe meredekfalú, 
trapéz alakú. Pontos fogáscsatlakoztatást (+10-15 cm) igényelnek, ellenkező 
esetben kezeletlen sávok, vagy duplán szórt felületek keletkeznek. Művelő 
nyom, párhuzamosan vezető rendszer, vagy automatikus kormányzás  
alkalmazása szükséges.



Pneumatikus műtrágyaszóró gépek
Magajáró gép

A pneumatikus műtrágyaszóró gépeknek 
készültek traktorra szerelhető és önjáró 
változatai is.
A gép adagoló és szóró szerkezete 
megegyezik a függesztett gépével, csupán 
méretekben van eltérés.
A 24 m munkaszélességű géppel jelentős 
területteljesítményt lehet elérni, a

függesztett gépeknél jelzett kiváló munkaminőség biztosítása mellett.
A  nagyobb tartály és az ebből következő ritkább feltöltési igény tovább növelte 
a gépek területteljesítményét.
A bonyolult keret az erőgép vezető fülkéjéből irányítva hidraulikus úton, az 
erőgép fölé rendezhető, ami a közúton gyors haladást tesz lehetővé.
A gép tőkeerős, a hatóanyag eloszlásra igényes gazdaságok számára ajánlott.



Folyékony műtrágya alkalmazása
A műtrágyák folyékony formában történő kijuttatásának potenciális előnyei:
─ a hatóanyagokból tetszés szerinti összetétel előállítása
─ a permetezőgépek pontosságával megegyező egyenletes kijuttatás
─ a hatóanyagok jobb hasznosulása

A műtrágyák folyékony formában történő kijuttatásának hátrányai:
─A folyékony műtrágyát gyártóüzemek csak korlátozott számú hatóanyag  

összetétel előállítására voltak alkalmasak (tárolótartályok száma)
─ a három hatóanyagot csak nehezen kezelhető szuszpenzió formájában 

lehetett keverni
─ a szuszpenzió ülepedése gondokat okozott
─ a szuszpenzió kijuttatása speciális kijuttató gépeket igényelt (nagyobb 

átmérőjű, szűrőktől mentes áramlási rendszer, speciális szórófejek)
─ a permetezőgépek fogáscsatlakoztatási pontosságát igényelte 
Miután a potenciális előnyöket csak részben sikerült teljesíteni, az előnyök és 
hátrányok mérlegelése is okozta, hogy az elmúlt időszakban a szilárd 
hatóanyag kijuttatás dominált.



Folyékony műtrágyák kijuttatása

A folyékony műtrágyák közül az oldat műtrágyák a hagyományos szántóföldi 
permetező gépekkel juttathatók ki, amennyiben áramlási rendszerük anyaga  
ellenáll a folyékony műtrágyák korrozív hatásainak.
A szuszpenziós műtrágyák kijuttatására speciális gépeket rendszeresítettek, 
amelyeknél megnövelték az áramlási rendszer vezetékeinek átmérőjét, 
elhagyták a szűrőket és a szóró keretet nagy méretű ütközőlapos szórófejekkel 
látták el.
Ebben az esetben a zagyszerű folyadék biztonságosan kijuttatható volt.



Vízszintes dobos szervestrágya szóró gépek

A kisebb gazdaságok gépe. 

Előnye:
─ egyszerű 
─ olcsó 
─ azonos tárgya mennyiség a 

teljes munkaszélességben
─ egyenletes trágyaeloszlás
─ könnyű munkaszélesség tartás 

Hátránya:
─ kis munkaszélesség (2 m)
─ kis területteljesítmény
─ nagyobb csomók kiszórása lehet
─ pontos csatlakoztatási igény
─ nagy teljesítményű 

géprendszerhez nem illeszthető



Függőleges dobos szervestrágya szóró 
gépek

A leg elterjedtebb szervestrágya szóró gép

Előnye:
─ nagyobb munkaszélesség (6-8 m)
─ nagyobb területteljesítmény
─ szimmetrikus szóráskép
─ csatlakoztatási pontatlanságra nem érzékeny

Hátránya:
─ szórásszélességben kiegyenlítetlen szóráskép
─ csak megfelelő átfedéssel érhető el egyenletes 

eloszlás
─ nagyobb csomók szórására hajlam
─ a csatlakoztatáshoz segédeszköz szükséges



Röpítőtárcsás szervestrágya szóró gépek

Nagy teljesítményű szervestrágya szóró gép

Előnye:
─ munkaszélesség  nem érett trágyával (8-14 m)
─ munkaszélesség érett trágyával (12-20 m)
─ nagy területteljesítmény
─ szimmetrikus szóráskép
─ csatlakoztatási pontatlanságra nem érzékeny
─ csomóban szórás nem jellemző (vízszintes, 

vagy függőleges dobos bontó szerkezettel bír)
Hátránya:

─ szórásszélességben kiegyenlítetlen szóráskép
─ csak megfelelő átfedéssel érhető el egyenletes 

eloszlás
─ a csatlakoztatáshoz segédeszköz szükséges



Oldalra szóró szervestrágya kijuttató gépek

Nagy teljesítményű szervestrágya szóró célgép.

Előnye:
─ munkaszélesség 7-9 m
─ nagy területteljesítmény
─ csatlakoztatási pontatlanságra nem érzékeny

Hátránya:
─ szórásszélességben kiegyenlítetlen, 

aszimmetrikus szóráskép
─ csak megfelelő átfedéssel érhető el egyenletes 

eloszlás
─ a csatlakoztatás az asszimmetria miatt nehéz
─ a gép kiszolgálását szállító eszközökkel meg 

kell oldani



A hígtrágya környezetkímélő, hatékony 
kijuttatása

A hígtrágya hatékony, környezetkímélő kijuttatása körültekintő munkát igényel.

Feladatok a hígtrágya kijuttatásakor:
─ homogenizálás (5-10% szárazanyag tartalom lehetséges)
─ feltöltés a tartálykocsiba (saját, vagy külső szivattyúval)
─ szállítás a kiszórás helyére (közben keverés, ha szükséges)
─ kijuttatás a talaj felszínére, vagy a talajba
─ talajfelszínre juttatás esetén talajba dolgozás ( a hatóanyag veszteség és a 

környezetterhelés elkerülése érdekében)
Felületre szórás esetén nagy lehet a veszteség és a környezet terhelés 
(különösen, ha a hígtrágya szórás közben a levegőben mozog). Ezért olyan 
kijuttatási módokat kell választani, ahol a hígtrágya alacsony nyomás mellett 
repítés nélkül jut a talaj felszínére (csúszó csöves kijuttatás),  vagy a talajba jut 
(mély-, vagy sekély injektálás).



A hígtrágya hagyományos kijuttatása

A hígtrágya környezetkímélő kijuttatásának igényét jól alátámasztja, ha a 
hagyományos kijuttatást bemutatjuk.
Ebben az esetben a hígtrágya központi szóró csövön, nyomás hatására, 
jelentős porlasztás mellett, a levegőben számottevő út megtétele után jut a 
talajra.
Ezzel a módszerrel jelentős kipárolgás, hatóanyag veszteség következik be, 
ami igen nagy környezeti terheléssel jár.
Próbálkoztak ugyan keretes gépekkel, ahol a hígtrágya a keretből közvetlenül a 
talajba jut, azonban a környezeti terhelés csak mérsékelhető volt de nem volt 
megszüntethető.



Csúszó csöves hígtrágya kijuttatás

A korszerű tartálykocsik saját szivattyúval rendelkeznek (csigaszivattyú), amely 
a feltöltést , a keverést és a kijuttatáshoz szükséges nyomást is biztosítja. A 
szivattyú aprító-elosztó szerkezetbe juttatja a hígtrágyát, ahonnan az a talaj 
felületén csúszó, 50 mm átmérőjű, 250-300 mm osztású csöveken jut a talaj 
felszínére. Azonnali bedolgozás esetén sem hatóanyag veszteséggel, sem 
környezetterheléssel nem kell számolni. További előny, hogy a nagy 
munkaszélességgel (18-20 m), nagy területteljesítmény érhető el relatíve kis 
energiafelhasználás mellett. 



Hígtrágya talajba injektálása

A hígtrágyát mélyen (15-30 cm), vagy sekélyen (5-10 cm) injektálják a talajba. A 
mély injektálás előnye, a hatóanyag veszteség csökkentése és a hatóanyag 
hasznosulásának javítása. Hátrány a nagy energiaigény és a kis 
munkaszélesség. Emiatt az utóbbi időben egyre inkább terjed a sekély 
injektálás, ahol lényegesen kisebb energiafelhasználás mellett, nagyobb 
munkaszélességgel végezhető el a kijuttatás. Megfelelő tömörítő kerekek 
alkalmazásával a hatóanyag veszteség és a környezetterhelés  minimálisra 
csökkenthető.



Az előadás összefoglalása
A műtrágya szilárd és folyékony formában juttatható ki. Ma a szilárd kijuttatás 
dominál.  A szilárd műtrágya kijuttatására egyenletesen szóró, korszerű 
függesztett, vontatott  és magajáró röpítőtárcsás és pneumatikus 
műtrágyaszóró gépek állnak rendelkezésre, amelyek alkalmasak a 
helyspecifikus műtrágyakijuttatásra.
A szervestrágya vízszintes és függőleges szóró dobokkal szerelt, vagy 
röpítőtárcsás szállító-szóró gépekkel,  illetve oldalra szóró szervestrágya szóró 
célgépekkel juttatható ki. Ezeknél a gépeknél a kisebb hatóanyag tartalom miatt 
az eloszlás egyenlőtlensége kevéssé kritikus.
A hígtrágya hatékony, környezetkímélő módon a talaj felületére csúszó csöves 
kijuttató egységgel szerelt tartálykocsival, illetve a talajba mély, vagy sekély 
injektáló berendezéssel felszerelt tartálykocsival juttatható ki. Ezek közül a 
csúszó csöves a legnagyobb teljesítményű és a legkisebb energiaigényű.  Az 
injektáló rendszer energiaigénye sekély injektálással csökkenthető, ebben az 
esetben a gép munkaszélessége jelentősen növelhető.



Az előadás ellenőrző kérdései

1. Ismertesse a függesztett műtrágyaszóró gépek kiválasztási szempontjait.
2. Értékelje a műtrágyaszóró gépeket a csatlakoztatás pontosságának igénye 

szerint
3. Ismertesse, hogy melyik szervestrágya szóró géptől milyen 

munkaszélesség várható el
4. Milyen hatóanyag megőrző, energiatakarékos, környezetkímélő hígtrágya 

kijuttatási módszereket ismer.
Megadott táblázat alapján állítsa be a műtrágyaszóró gép munkaszélességét 
és adagoló szerkezetét, majd ellenőrizze a beállítás helyességét.



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

A következő
előadás címe: Vető-, ültető- és palántázó 

gépek

Előadás anyagát készítette: Csizmazia Zoltán
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