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A környezetkímélő, takarékos művelés 
megvalósítási módjai

Kultivátoros művelés



„A tökéletes munkához tartozik az is, hogy a tarlómaradványok jelentős
része, mint talajvédő, a kultivátorral megmunkált föld tetején marad. Ezek
a tarlómaradványok megvédik a talajt az eróziós hatásoktól, a széltől,
valamint az esőcseppek romboló pergőtüzével szemben,
megakadályozzák a talaj korai összeiszapolódását és csökkentik a
nedvesség pazarlását”

MANNINGER G. Adolf, 1957.



A kultivátor mint eszköz:

•Kultivátorok

•Nehézkultivátorok

•Középmély lazítók

•Mély (altalaj) lazítók

A kultivátorok és lazítók megkülönböztetése:

•Munkamélység alapján (kultivátorok 30 cm-ig, lazítók 30 cm-től)

•Céljuk és az eljárások sorrendjében elfoglalt helyük alapján (a 
kultivátorozás kiegészítő, míg a lazítózás alapvető talajművelési 
eljárás)



Az eszközök jellemzése:

Kultivátorok:

•Könnyű (5-15 cm-re kiterjedő lazítóhatás)
•Nehéz (20-25 cm)
•Mélyművelő (20-35 cm)

A szerszámok szárai lehetnek:

•Merev
•Félmerev
•Rugós

A művelőszerszámok:

•Véső alakú lazítófog (10-15 cm-es mélységig)
•Kétoldalas, lazítókapa (18-20 cm-es mélységig)
•Lándzsa vagy szív alakú kapa (kismértékű keverőhatás is)



A kultivátorok használatának sajátosságai:

Sokféle technikai megoldás. Az eltérő feladatokhoz igazíthatók (lennének) a 
szerszámok, a kapatestek és a szerszámszár is.

Hazai gyakorlatban gond: tőkehiány! → Többféle feladatra alkalmas 
konstrukciót választanak.

A MODERN KULTIVÁTOROK MŰVELŐELEMEK KOMBINÁCIÓI

A különböző feladatok:

•Lazító hatás megőrzése

•Porhanyítás

•Keverés

•Felszínegyengetés CÉLJÁBÓL:



Különböző hatású művelő elemekkel egészítik ki:

•Egyengetőlemez

•Ásóborona

•Hengerborona

•Síktárcsa

•Keverőtárcsa

•Borítótárcsa

•Lezáró-tömörítő elem

A kombináció eredményessége érdekében figyelni kell az egyes elemek 
és a teljes gépkombináció talajra gyakorolt hatására. Pl. ha sok a 
tarlómaradvány az alapgép és a kombináció többi tagja se legyen 
eltömődésre hajlamos!



A kultivátoros munka előnyeit jóval később ismerték fel, mint magát az 
eszközt!

Hátrányosnak tartották, maradványos felszínt hagy, mind tarlóhántáskor, 
mind alapműveléskor.

Gyárfás (Köztelek, 1925)

„… a velük össze-vissza túrt tarlót vegyes érzelmekkel nézi az, aki először 
látja és akivel azt akarják elhitetni, hogy ez sokatérő talajmunka akar lenni 
(…) ez a csúnya munka mégis jó arra, hogy alatta a talaj annyira 
felporhanyuljon, hogy még száraz nyárban is később, jó omlós szántást 
adjon, míg ugyanakkor a fel sem tört tarló be sem veszi az ekét”. 

→ MULCSHAGYÓ TARLÓHÁNTÁS NEDVESSÉGVESZTESÉGET 
CSÖKKENTŐ HATÁSA!!!

Vegyük figyelembe: az 1920-as években nem használtak szárzúzókat, és a 
kultivátorokat sem kombinálták keverést javító művelő elemekkel!!!



„… közel sem olyan fontos a tarlómaradványok tökéletes alátakarása, 
mint ahogy a köztudatban van, inkább elmarcangolásuk lényeges, mert 
ezáltal tudjuk megteremteni a szervesanyaggal kevert takaróréteget, az 
ún. „mulch”-ot, amelynek olyan nagy jelentőséget tulajdonít a korszerű 
földművelés.”

Kemenessy Ernő. Nem hiányolta a hatékonyabb keverést!



A kultivátoros munka gyakorlati előnyei:

•A műveléskor az ekéhez, vagy a tárcsához viszonyítva mérsékeltebb a 
rögösítés és a porosítás, vagyis a talajszerkezet károsítás esélye kisebb.

•A mélyebben (20-25 cm-ig) járatható nehézkultivátorokkal átlazítható a 
felszín közelében kialakult tömör – ún. tárcsatalp – réteg.

•A művelő szerszámoktól (kapatest, szerszámszár) és a talaj 
nedvességtartalmától függően kisebb a művelőtalp-tömörödés 
kialakulásának veszélye.

•A jobb minőséget alapul véve a szántástól és valamelyest a tárcsázástól is 
eltérő talajnedvesség-tartományban alkalmazható. Ez elsősorban a száraz 
és nyirkos talajállapotra vonatkozik, amikor a talaj vízkapacitása 42-55%. A 
szárnyas kapás merevszárú kultivátorok, ha a talaj nyirkos még 
alkalmazhatók, de, ha a kapatestek a művelés mélységében kenik a talajt, 
akkor már nem.



•A kultivátoros művelés ma még alig kihasznált előnye a talajnedvességtől 
való erős függés enyhülése. A nedves, erőgéppel még járható talajon ugyanis 
legkevesebb kár a rugós késes kultivátorok munkája nyomán keletkezik. 
Nemcsak a kenő-gyúró hatása enyhébb más eszközöknél, hanem a művelt 
réteg alját tömörítő hatása is!

•A mulcshagyó művelés haszna a talaj kisebb nedvességvesztésében is 
kimutatható. Ennek különösen nyáron, a hőségnapokon vesszük hasznát.

•A közvetlen gyomirtó hatás a gyenge és közepes gyomfertőzöttség esetén 
jó. Tarlóhántáskor kultivátorral olyan talajállapot körülmények alakíthatók ki, 
amelyek elősegítik a felszínhez közeli rétegben elfekvő, csíraképes 
gyommagvak kikelését. Az árva- és gyomkelést kultivátorral eredményesen 
lehet korlátozni. Nem elhanyagolható a kultivátoros művelés közvetett 
szerepe a gyomirtásban. Elgyomosodott területeken a sekélyművelés 
megismétlésével csírázásra, kelésre serkenthetők a felső talajrétegben 
található gyommagvak. Természetesen a kikelt gyomnövényeket még a 
maghozás előtt el kell pusztítani!



•A kultivátorral művelt talajon – ha a szóban forgó réteg eredetileg fertőzött 
volt – a szántotthoz (a durvább műveléshez) képest hamarabb kelnek a 
gyomok, ezért az irtásukat jól kell időzíteni. A gyakran hangoztatott 
véleménnyel ellentétben, nem a kultivátor (vagy más sekélyművelés) 

gyomosít, hanem a talaj kedvezőbb állapota ad jobb esélyt a gyomkelésre, 
amelyet az eljárás megismétlésével eredményesen gyéríthetünk.

•A kombinált nehézkultivátorok művelő elemei között különböző funkciójú 
eszközök vannak. Lazításra és keverésre alkalmas: forgóelem, rugós, vagy 
duplarugós, „S-alakú”, vagy ívelt szerszámszár, a csavart kés. A 
feszínegyengetést a kombinációban a henger (rögtörő, léces, tüskés, stb.) és 
valamelyest az ún. „borítótárcsa” végzi.

•A kultivátoros művelés munkasebessége (6-12 km/h), a tárcsáshoz hasonló, 
a szántásnál nagyobb. A gyorsaság tarlóhántáskor, hántott tarló, lazított 
felszín ápolásakor és nyári alapműveléskor is előnyös.



•A nehézkultivátoros művelés – bár a nagy munkaszélességű, több művelő-
elemből álló kombináció vonóerő igénye nagy – energiatakarékos.  Az energia 
igény azonos talajállapot, munkaszélesség és mélység esetén a szántásnál 25-
35%-al kevesebb, a tárcsással azonos, vagy annál 10-15%-al több.

•A nehézkultivátorra alapozott művelési rendszer kevesebb menettel 
valósítható meg, mint a szántásos. A kultivátorral végzett alapművelés után 
(tekintettel az eszköz felszereltségére) nincs szükség a hagyományos 
értelemben vett (pl. tárcsás) elmunkálásra, ezért az így előkészített talajok nem 
tömörödnek vissza. Ily módon a kultivátoros műveléskor tapasztalt kedvező 
tendencia érvényes a teljes rendszerre.

•A kultivátorelem kombinálhatósága már művelő elemekkel jó, így a talajmunka 
összképe – a lazítás, porhanyítás, keverés, felszínegyengetés és tömörítés 
együttese – kielégíti az agronómiai elvárásokat.



•Talajállapot vizsgálatok a kultivátorral 25-35 cm-ig megmunkált talajok 
kedvező nedvesség tárolását igazolják (ellentétben azzal a nézettel, hogy az 
őszi-téli csapadék megfelelő befogadására és tárolására csak a szántott 
talajok alkalmasak). A csapadékot ugyanis olyan talajok fogadják be, 
amelyekben nincs nedvességforgalmat gátló akadály, pl. művelőtalp.

•A talajkímélés lehetősége az új alkalmazótól az első időkben több 
odafigyelést követel, mint bármely más eljárásnál. A kultivátorral 0-15, 0-25, 
illetve 0-35 cm mélyen átmunkált talaj, ha az e réteg alatt nem tömör, bármely 
növény igényének megfelel.



Megfontolandók a kultivátoros műveléskor:

A KOCKÁZATOT ELSŐSORBAN AZOK A TÉNYEZŐK JELENTIK, AMELYEK 
KORLÁTOZZÁK, VAGY RONTJÁK A KULTIVÁTOROS MŰVELÉS 
HATÉKONYSÁGÁT:

•Beázott, nedves talajon a rugóskéses kultivátorok nyomán várható jobb 
szerkezetkímélés.

•A túlságosan tömörödött és kiszárított talajokra az erősebb konstrukciók 
valók. Elhanyagolt talajállapotnál a kultivátor sem képes csodákra.

•A szár- és gyökértarackos gyomok irtásában a kultivátoros művelés 
hatékonysága közepes. A gyökértarackos gyomok kimerítéséhez a kultivátor, 
talajszerkezet kímélő hatása miatt alkalmasabb a tárcsánál.



•A kultivátorok szerszámszárai nagy, aprítatlan, vonódott (átázott) 
tarlómaradvány tömeg esetén eltömődhetnek. Ezért kultivátoros művelés előtt 
– vagy már a betakarítássa egy menetben – a szárzúzás elvégzése ugyanúgy 
célszerű, mint más eljárások előtt.

•A kultivátor keverő munkája nedves talajban ugyanúgy romlik, mint a 
hagyományos tárcsáké. A két eszköz közötti különbség a 
szerkezetkárosodásban mutatható ki, a kultivátor előnyére.

•A kombinált kultivátor a hagyományos tárcsánál korlátozottabban használható 
ki, pl. nem alkalmas kukorica szárzúzásra. Ez a hátrány eltörpül az előnyök 
mellett.

•A kombinált nehézkultivátor a hagyományos tárcsánál bonyolultabb 
szerkezet. A művelő elemek szakszerű beállítására a minőségi munka 
érdekében külön-külön is ügyelni kell.



ÖSSZEGZÉS:

A kultivátor több funkciójú eszköz. 

•Korai betakarítású növények tarlójának sekély hántása. → Talajszerkezet 
kímélés, zúzott szár és szalma részleges talajba keverése.

•A kombináció a legtöbb kultivátornál a felszínzáró elemet is magában 
foglalja, így külön menetre nincs szükség.

•A lezárt felszín, a talajba nem kevert tarlómaradványok (mulcshagyás) 
együttesen csökkentik a nedvességvesztést. Így a talaj beéredéséhez 
szükséges legfontosabb feltételek teljesülnek (tarlómaradványok, vagyis 
tápanyag, kellő levegőzöttség és nyirkosság a mikrobiális tevékenység 
élénküléséhez.)



Nehézkultivátorok

•Alapművelésre alkalmazni – hasonlóan más eszközökhöz – hántott tarlón,

és ha szükséges szárzúzás után tanácsos. → Így elérhető a megcélzott 
munkamélység

•A kultivátorral lazított és porhanyított, 20-25 cm mélységig átmunkált talaj, 
mint alapozó művelés, kedvező az őszi kalászosok és a repce, vagy bármely 
másodvetésű növény alá (kielégíti az őszi árpa gyökérágy igényét is)

•A mélyebben (30-35 cm) dolgozó kultivátorok számításba vehetők a 
kapásnövények alapművelésére is. Az ilyen művelés előnyét a kellő 
mélységig kialakított lazultság és a szerkezetkímélés adja.

•A kultivátoros alapművelés előnyeire bármely idényben lehet számítani, 
mivel a talajszerkezet kímélésében jobb más eszközöknél. A 20 cm-nél 
sekélyebb kultivátoros művelés kockázata, – hasonlóan más 
sekélyműveléshez – a 18-22 cm alatt károsan tömör állapot, ha az év 
aszályos, vagy csapadékos.



A tarlómaradványokkal szembeni érzékenység csak vonódott, aprítatlan, 
nagy tömeg esetén tapasztalható.

Kalászos, borsó, len, repce, mustár, olajretek, mák, szója, napraforgó jól 
zúzott tarlóján a kultivátor munkájára kifogás alig tehető.

Jó munkaminőségre lehet számítani hántatlan silókukorica tarlón, vagy 
túlzottan nem taposott cukorrépaföldön is.

Lucernatarló feltörésekor, ha a törést tárcsával végezték, a második 
menetre a kultivátor alkalmasabb.



Kultivátorra alapozott művelési rendszerek



A művelési beavatkozások csökkentése:

A termesztendő növény igényének megfelelő talajállapot a termőhely 
körülményeihez szabott lehető legkevesebb eljárással és menettel 
teljesül.

A hazai gyakorlatban:

•Kultivátoros rendszer

•Középmély lazítóra alapozott rendszer

•Tárcsás rendszer

•Művelés és vetés egy menetben

•Magágykészítés és vetés egy menetben



Kultivátoros rendszer

Elsősorban nyár végi, őszi és másodvetésű növények talajművelési 
rendszere

TARLÓHÁNTÁS: sekélyen kultivátorral, felszín lezárva

ÁPOLÁS: kultivátor vagy tárcsa a gyomosodástól függően

ALAPMŰVELÉS: kultivátor

MAGÁGYKÉSZÍTÉS, VETÉS: külön menetben vagy egy menetben

A talajt kíméletesen porhanyító, lezáró elemmel kombinált kultivátor 
kevésbé rögösít, porosít, mint az eke vagy a tárcsa.

Jól alkalmazható: repce-, mustár-, kalászos-, silókukorica- és 
cukorrépatarlón, zúzott napraforgótarlón is.

A magágykészítés és vetés külön menetben is végezhető, egy menetben 
talaj- és költségkímélőbb

ALKALMAZÁSI KOCKÁZAT: erős gyomosság, a mélyebb rétegek tömör 
állapota, nedves talaj.



Szántásos rendszer Tárcsás rendszer Kultivátoros rendszer

Tarlóhántás tárcsával 
(+)

Tarlóhántás tárcsával 
(+)

Tarlóhántás 
kultivátorral (-)

↓ ↓ ↓

SZÁNTÁS: 
váltvaforgató eke + 

kombinált henger (0)

TÁRCSÁZÁS 
hengerboronával(0)

KULTIVÁTOROS 
ALAPMŰVELÉS (-)

↓ ↓ ↓

Elmunkálás 
tárcsával/ 

ásóboronával (+)

Elmunkálás késes 
porhanyítóval (-)

↓ ↓

Magágykészítés 
kompaktorral (-)

Magágykészítés 
kompaktorral (-)

Magágykészítés 
kompaktorral (-)

↓ ↓ ↓

VETÉS VETÉS VETÉS

Talajkímélő hatás: 
közepes

Talajkímélő hatás: jó Talajkímélő hatás: 
igen jó

Kárt idézhet elő (+), kárt nem vagy alig okoz (-), hatása közömbös (0)

Szántásos, tárcsás és kultivátoros művelési rendszerek összehasonlítása 
száraz talajon



Nyirkos talaj Nedves talaj

Szárzúzás tárcsával ősszel (+) Szárzúzás betakarításkor, ősszel 
(-)

↓ ↓

KULTIVÁTOROS MŰVELÉS (-) KULTIVÁTOROS MŰVELÉS 
forgóelemes kombináció

↓ ↓

Elmunkálás
Szükség szerint rugós 

porhanyítóval (-)
↓

Magágykészítés forgóelemes 
kompaktorral (-)

Magágykészítés forgóelemes 
kompaktorral (-)

↓ ↓

VETÉS VETÉS

Talajkímélő hatás: kedvező Talajkímélő hatás: igen kedvező

Kárt idézhet elő (+), kárt nem, vagy alig okoz (-)

Kultivátoros művelési rendszerek alkalmazása tavaszi növény alá



A kultivátorra alapozott művelési rendszerek tanulságai:

Száraz talajon több választási lehetőség

Száraz talajon a szántás kockázata nagy. Az elmunkálóval kombinált 
váltvaforgató eke használatával kisebb

A tárcsás rendszer környezeti kockázata azért kicsi, mert az alapművelés utáni 
eljárások megfelelően enyhítik a kedvezőtlen hatásokat

A kultivátoros rendszerben, ha a tarlóhántást időben a talaj kiszáradása előtt 
végzik el, akkor a talaj legfelső rétegekedvező állapotba kerül, amely a további 
csökkentett menetszám alkalmazásával sem romlik. A rögösödés és a 
porosodás is elkerülhető, vagyis a kultivátoros rendszer környezeti hatása igen 
jó.



A kultivátorok kihasználhatósága a művelő-elemek által is fokozható. A 
lazítóelemek által a felszínen hagyott tarlómaradványokat a talajra nyomó 
henger elé pálcasort építve elkerülhető a torlódás.





Ha több a maradvány, a csavart kés keverő munkája a borító tárcsa 
takarásával egészül ki.





A kultivátoros művelés nyirkos-nedves talajon tanulságai:

Példát szolgáltat, hogy elmaradt őszi alapművelés esetén milyen 
megoldással előzhető meg a talajállapot romlása.

Nyirkos talaj: 4 munkamenettel vetésre kész talajállapot alakítható ki → 
nedvességvesztés és talajállapot romlás is elkerülhető

Nedves talaj: akkor előzhető meg a környezeti kár, ha a kultivátoros 
művelést akadályozó szárat ősszel, a betakarításkor zúzzák

Kármegelőző megoldás a lehető legkevesebb menetszám, a nedves talajt 
kevéssé gyúró művelő-elemek alkalmazása



A kultivátor és a kompaktor típusokból a forgóelemmel kombinált 
változatok használata a tarlómaradványok talajba keverése érdekében 
tanácsosabb.



A kultivátoros művelés értéke az alábbiakban foglalható össze:

•A talaj felső (0-15, 0-25, 0-35 cm) rétegének kíméletes lazítására és 
porhanyítására alkalmas

•Lényeges elem kultivátoros műveléskor a mulcshagyás, amely a talaj 
kiszáradásának megelőzésére, további művelhetőségének javítására 
használható ki eredményesen

•Száraz és nyirkos talajon jó agronómiai minőség várható tarlóhántáskor és 
alapműveléskor a környezeti kockázat növelése nélkül

•Nedves – de még művelhető talajon – kultivátoros művelés alkalmazásával 
elkerülhető a nagyobb környezeti kár kialakulása, vagy súlyosbodása

•A kultivátoros művelés közvetett gazdasági haszna a talajszerkezet kímélése, 
a kedvező talajállapot kialakítása és fenntartása



NÉHÁNY ZÁSZLÓSHAJÓ

Kverneland CLC



A Kverneland CLC mélykultivátort a talajfelszínen lévő szármaradványok 
bekeverésére és a talaj 5-40 cm-re történő megművelésére tervezték. 
Mivel a gép sekélyen- és mélyen is tud dolgozni, így a legtöbb talaj-
munkagépet helyettesíteni tudja, ha az igények úgy kívánják.

A Kverneland CLC nehézkultivátor az ideális munkagép, tarlóhántásra és 
magágykészítésre, a traktorok, kombájnok, szállítójárművek okozta 
taposási károk enyhítésére, vagy akár burgonya ültetés előtti középmély 
lazításra is. 

Hatalmas vázmagasság

A robosztus felépítés, a különlegesen hőkezelt kapákkal együtt nagy, 800 
mm-es vázmagasságot eredményez, ezt kiegészítve a 270 mm-es 
kapaosztással, különlegesen jó átömlési keresztmetszetet garantál a 
gépnek, szármaradványos területen. 

Kétféle kapatípus
•"Non-Stop" kapabiztosítás a jól ismert Kverneland laprugós rendszerrel, 
kemény, kötött, köves talajokra. 
•Merev, nyírócsapos kapabiztosítás, kőmentes talajokra



Speciálisan hőkezelt kapák

A CLC kultivátorokat automatikus laprugós biztosítású, speciálisan hőkezelt 
kapákkal szerelik csakúgy, mint a váltvaforgató ekéken. Alkatrészek, amelyek 
méltán híresek a magas minőségükről és szívósságukról. 

Orrbetét

Minden kapa, megfordítható és cserélhető orrbetéttel szerelt, amely kiváló 
minőségű acélból készült és hosszú élettartammal bír. Így a CLC mélyebb 
talajrétegeket is gond nélkül át tud művelni, még köves talajokon is, ahol a 
eketalp-réteg áttörése a és a talaj kapillaritásának természetes helyreállítása 
a cél.

A sekély tarlóhántáshoz a CLC kultivátor kapái 300 mm-es szárnyaskapával is 
felszerelhetők, így a teljes talajszelvény átvágásra kerül 5-15 cm mélyen, az 
egész munkaszélességben.



Robosztus vázfelépítés

A Kverneland CLC mélykultivátor 2.00-5.10 m munkaszélességben 
kapható, függesztett kivitelben, 2-3 sorban elhelyezett kapákkal, 
nyírócsapos, vagy laprugós kivitelben:
•Merev főtartó-váz 2.00-3.60m munkaszélességben
•Hidraulikus csukású változat (2 részben) 3.60-5.10m munkaszélességben

A Kverneland CLC-nek 100x100 mm-es heggesztett acél, főtartó váza van, 
2-vagy 3 sorban elhelyezett kapákkal. A fötartó-váz hatalmas, 800 mm-es 
hasmagassága nagy biztonságot ad szármaradványos talajon.

Mellső függesztésű kivitel
Egy speciális mellső-függesztésű készlet opcióként rendelhető a CLC 
mélykultivátorhoz.

Opcionális felszerelések
A talajállapot további javítása érdekében a következő kiegészítők állnak 
rendelkezésre:
•Egy-vagy két sorban elhelyezett 500 mm-es csipkés tárcsasor 
•Csipkés tárcsasor és 410 mm-es csöves henger kombinációja
•410 mm, vagy 550 mm átmérőjű csöves henger







Väderstad Cultus







A kapák formája és elhelyezése a titka kultivátor jó munkájának. Mivel
a kapák munkája folytán a föld és a szármaradvány keveréke
folyamatosan halad át a gép hasa alatt, az egyengető tárcsáknak és a
tömörítő hengernek könnyű dolga van a lezárás során. A talaj
megmunkálása nagyon intenzív, akár a 25 cm-es mélységig
terjedően, a felszín jól elegyengetett és tömörített.
Ha kővel ütközik a kapa, akár 25 cm-t is kiemelkedhet a talajból, A
merev kapák 450 kp terhelésnél mozdulnak hátra, ami azt jelenti,
hogy a gép járása igen stabil, munkája pedig igen hatékony.



Hatékony felszínegyengetés
Az alapfelszereltség részeként a kapák utáni sorban 
egyengető tárcsák dolgoznak, melyek gumibakolásra 
vannak függesztve. Munkamélységük fokozatmentesen 
állítható csavarorsó segítségével.



A tömörítő henger biztosítja azt, hogy a talaj visszanyerje a kellő mértékű 
tömörségét, ami optimális a magvak csírázásához. Az aratás után, amikor a 
Cultust leggyakrabban használják, a felszín tömörsége a kulcsa annak, hogy 
az árvakelés csírázása meginduljon, hisz így megőrizhetjük a 
talajnedvességet.

Acélhengerek
A 600 mm átmérőjű acélhengerek kínálják az alternatívát kötöttebb talajokra, 
ahol agresszívebb felszínlezárást akarunk elérni. Az acélhenger gyűrűit 
speciálisan edzett acélból készítik, aminek rendkívül nagy az élettartama.

Gumihenger
A gumihengerek a 800 mm-es átmérőjükkel minden körülmény közt jó 
tömörítést biztosítanak, a könnyű talajokon pedig egyszerűen a legjobbnak 
bizonyulnak a nagy átmérő miatt. Kicsi a gördülési ellenállása és szinte kizárt, 
hogy a föld feltornyosuljon előtte. 

Tömörítés





Az elöl található nagyméretű támkerekek stabil futást kölcsönöznek a gépnek, 
még nagy menetsebesség esetén is. A munkamélység hidraulikusan állítható 
a traktrorfülkéből, akár menet közben is.
Az ugynevezett Master and Slave rendszernek köszönhetően a gép 
munkamélysége, mind a támkerekeken, mind pedig a tömörítőkerekeken 
egyszerre szabályozható. Egy könnyen leolvasható skála figyelmezteti a 
kezelőt az állandó munkamélység tartására. 

Mélységszabályozó támkerék



A szárnyas elemek a 80 és 120 mm-es szárnyakra szerelhetők.
A keskeny, 50 mm-es kés a talaj mélyebb lazítására szolgál, pl. az eketalp 
réteg feltörésére.
Az új, 210 mm-es kés sekély művelésre használható, hogy a közvetlenül 
aratás után elősegítsük az árvakelés és gyomnövének csírázását. 

Különböző késtípusok, könnyű késcsere



A Cultus modellek felhajtható kapákkal is rendelhetők, melynek 
köszönhetően nagyobb művelési mélység érhető el, ugyan azon traktor 
alkalmazásával. Két-két kapát hajthatunk fel mindkét oldalon, ekkor 
keskenyebb munkaszélességet kapunk, vagy másik megoldásként két 
kapasor emelhető ki, tágabb kapa osztásköz elérésével. 

Felhajtható kapák





































Előadás összefoglalása



Előadás ellenőrző kérdései

• 3 – 5 KÖZÖTTI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉRDÉS 
• ILLETVE MEGOLDANDÓ GYAKORLATI FELADAT



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME

• Előadás anyagát készítették: Dr. Schmidt 
Rezső,    Dr. Beke Dóra
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