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Dreyíüsia Nüsslini in Lngarn . Von D. Till. 
Verj", beriohtet — naeh Vorausschickung der im Schrifttum nieder-

gelegten biologisehen Erkenntnisse — über seine in den Tamnenbestánden 
der Kön . Freistadt Kassa gamachten Erfahrungen, welahe die Annahuie 
zu rechtíert igen seheinen, dass strenge Winterkalte und kühler nieder-
sehlagreicher Sommer heiminend auf die Voiiuohrumj des Schadlings 
wirkein, 

La Dreyfusia Nüsslini en Hongr ie . Par D. Till. 
Suivarit l 'expérienee de l 'Auteur, les hivers r igoureux et les étés 

frais et p luvieux sout dé íavorables á la multiplicatioia de cet eímemi 
des. foréts. . 

Dreyfusia Nüsslini in Hungary . By D. Till. 
Aeeord ing to experience oi the author sti'ong winter cold and cool 

ra iny sunrmer deerease the danger. 

Egy újfajta iiúzólag- működő irtógép. 
K ö z l i : Dr. vi téz Bokor Rezső. 

A fakitermelés után visszamaradt tüskék eltávolítása több
ször erdőművelési okból történik, de igein gyakori a tuskók és 
gyökérfa kitermelése eladás vagy további feldolgozás céljából 
(pl. gyantakivonás). A tuskó és gyökérfa gyoirs kitermelésére 
készült az alább ismertetett, „Ostmark" néven forgalomba hozott 
irtógép, amely könnyű kezelhetőségénél, gyors áthelyezhetősé
génél és nagy húzóerő-kifejtésénél fogva méltán kelti fel érdek
lődésünket. Az eddig ismert hasonló erőkifejtésű, húzólag mű
ködő irtógépek nehezebben kezelhetők, a velük való munka ne
hézkes, sőt némelyik állati vonóerőt is igényel. Az „Ostmark" 
irtógép csak -emberi erőt kíván és két kiviteliben készül. 

A könnyebb, kisebb gép súlya 18 kg. Teljes felszereléssel 
együtt 66 kg. Ezt a gépet csak 20 cm-nél kisebb átmérőjű tuskók 
és bokros részek irtására használhatjuk és nem is igen ter
jedt el korlátolt alkalmazhatósága miatt. A mi céljainkra a 
nagyobb és erősebb kivitelű gép felel meg. Teljes felszereléssel, 
húzókötelekkel együtt 186 kg. (5. kép.) Több darabban szállít
ható, tehát a legnehezebb terepeken is emberi erővel használ
ható. Könnyen szétszedhető és újból hamarosan üzemképes álla
potba helyezhető. 

Az irtógép egy acélrudakból készült állványra szerelt dob
ból, a dobbal együttforgó, vele összeszerelt nagy átmérőjű fogas
kerékből, majd ennek fogazatába kapaszkodó kedvező erőátté
telű kisebb fogaskerékből áll. A kisebbik fogaskerék tengelyén 
laza kötéssel egy emelőrúd van, ennek a végén működik az 
emberi erő. 
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A géphez különböző segédfelszerelések: húzókötelek, csigák 
és kampók tartoznak, ezeket az irtógép működésének a leírásá
nál ismertetem. 

Az irtógépet kisebb tuskók kihúzására (1. kép), egy 4.5 m 
hosszú és 26 mm vastag horgonykötéllel tuskóhoz |vagy álló fá
hoz kötjük. A húizókötél 18 m hosszú és 19 mm vastag. Ha a 
horgonyul szolgáló álló fa nem kerül kihasználásra, akkor a 
kötél bemarása ellen rőzselbur.kolattal vagy erre a cálra dorong
fából készült, huzalokkal összefont és hordozható burkolattal 
védekezünk. Ha tuskó szolgál a lehoirgonyzásra, a kiesúszás 
ellen a kötelet minden esetben a tuskó bevágásával biztosítjuk, 
(amint a 6. képen látható). 

1—3. kép. 1. a) Az irtógép, b) horgonykötél, c) húzókötél. 2. a) Az irtógép, 4,1 liúzókfl'él. e) csiga, 
d) kötél szorító, e) Iiúzóköiél különleges hurokképző-vassal. 3. a) As irtógép, b) húzókötéí, c) és 

c,) cs igák, d) kötélsaorító és rövidítő, e) második húzóköeél, j) horgonykBtél. 

Nagyobb és igen nagy tuskók irtásánál a gép és a kihú
zandó tuskó közé az erő sokszorozására egy vagy két csigát 
iktatunk a 2. és 3. kép szerint. Az utóbbi esetben a gép felsze
reléséhez tartoznak: a boirgonykötél, 2 drb húzókötél (23 és 14 
m hosszban, 22 mm átmérővel), 2 drb. csiga és az egyik kötél 
hosszának a gyors beszabályozására szolgáló kötélszorító csa
varszerkezet, amellyel a kötél tetszőleges hosszban (rögzíthető, 
és így gyorsan kifeszíthető. A kifeszült kötélrendszer rövidülé
sét az egyik húzókötélnek a dobra való felcsavarásával érjük 
el. Ennek a következménye, hogy — ha az erő legyőzi az ellen
állást — a kihúzandó tuskó kimozdul helyéből . 

Az utóbbi elrendezéssel az emelőt forgató ember vagy em-
herek ereje 500-szorosra fokozható fel. 

1. 
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A kifejthető legnagyobb húzóerő a gyártó (címe: Dipl. 
ing. E. Scheffenegger, Wien, 71/IX. Miehelbeuerngasse 3.) adatai 
szerint 40.000 kgi Az irtógép ára az 5-ik képen látható teljes 
felszereléssel a magyar határig szállítva 1400 EM. 

A tuskószorító hurkok képzésére a kötelek végére erősített, 
különleges acélból öntött vashurkok szolgálnak, amelyeken a 
másik kötélvég áthúzható. A felszereléshez tartozik még egy 
szerszámtartó láda a szükséges szerszámokkal. 

02.. 

4. kép : Több kisebb tuskónak egyszerre való kihúzása a négyes körmű 
húzóvas (c) közbeiktatásával, a) Irtógép, b) csiga. 

Különleges célokat szolgál a 4-ik képen látható, 4 körmű 
íogóvas. Alkalmazásával a fiatalosok irtásánál több fát, több 
tuskót vagy bokros terepen több tősarjat, bokrot húzhatunk ki 
egy munkamenettel. A különleges felszereléshez tartozik még egy 
erős vaskampó, amely csalvarszorítók segítségével a kötél vé
gére erősíthető. Vele a húzókötél vastag gyökerekbe beakaszt
ható és így húzható ki a tuskó. 

A napi teljesítmény a körülmények szerint változó. Mély 
gyökerű tuskók nehezebben, sekély gyökerüek könnyebben irt
hatok. Nehéz terepen és kötött talaj esetén a teljesítmény is 
kisebb, míg sík terepen és homokos talajon nagyobb. Attól is. 
függ a teljesítmény, hogy a tuskót egész gyökérrendszerével 
húzzuk-e ki, vagy a vastagabb gyökereket levágva a munkát 
megkönnyíthetjük. Az utóbbi esetben a talajban maradó gyöke
rek elkorhadása nyomán keletkező üregek a talaj szellőzéséhez 
járulnak hozzá. Mezőgazdasági művelés, útépítés azonban meg
kívánják a teljes gyökéreltávolítást. 

A teljesítmény fokozható to|vábbá: a munkások betanítá
sával, erélyes és ügyes irtómester kiképzésével és alkalmazásá
val, a munka észszerű beosztásával és azzal, hogy a talajból ki
emelkedő tuskók közé szorult földet arra alkalmas szeirszám-
mal egy munkás leveri a gyökerekről. Különösen kötött tala
jokon kívánatos ennek a munkásnak az alkalmazása. 
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5. kép : Az <sUstmark» irtógép teljes felszereléssé!. 

Közepes terepviszonyok és nem kötött talajon, rendes vágás-
fordulóban kezelt tarvágásban, a napi teljesítmény teljes gyö
kéreltávolítás mellett erdeifenyőnél átlag 100 tuskó. Ehhez mér
hetjük a más fafajok és terepek mellett elérhető munkatelje
sítményt és eszerint végezhetjük a jövedelmezőségi számításokat. 

Az irtógép természetesen nemcsak tuskók, hanem álló fák 
irtására is alkalmas^ Nagy húzóerejénél fogva közepes vastag 
fáknál elegendő a húzókötelet a talaj felett 1.5 m-re megerősí
teni. Terelő csigák alkalmazásával a fa dőlési irányát is tetszés 
szerint beszabályozhatjuk. 

A gazdaság körében a húzógép még más célra is felhasz
nálható. Feldűlt kocsik, teherautók kiemelése, megsüllyedt trak
torok és cséplőgépek kivontatása könnyen elvégezhető vele. 
Nagyobb fákat gomollyal szokás átültetni, ezt télen reáfagyaszt
ják a gyökérrendszerre. Sok fejtörést okoz ilyenkor a nehéz fa 
és a földgomoly kiemelése a körülásott gödörből. Ezt a munkát 
könnyedén el lehet a géppel végezni. Útépítésnél is kitűnő szol
gálatot tehet az útvonalba eső tuskók és egyéb akadályok el
távolításánál. (A Reichsautobahn építésénél sok száz volt szol
gálatban. Napi teljesítményre egy gépnél 500—600 m 2 irtandó 
területet számítanak és a munkát szakmányiban |végeztetik). 

Használható állványok, oszlopok felállítására, nehéz tuta
joknak a vízre'bocsátásánál, ha azokat lejtős parton kötöttük be, 
igen nehéz rönkök emelésénél, felterhelésénél vagy árokból való-
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6. k é p : Az «Ostmarkí> irtógép munkaiján. 

kihúzásánál, faúsztatásnál keletkezett torlaszok szétbontásánál, 
drótkötelek felhúzásánál és kifeszíté'sénél stb. 

Mint előnyét, újból ki kell emelnem könnyű kezelhetőségét, 
szilárd építési módját és a vele kifejthető nagy húzóerőt. 

• 
Eine neue Rodemaschine. V o n dr. vitéz R. Bokor. 
Die unter deni Naanen ,,Ostmark" in Handel gebrachte Rode- und 

Zugmiaschine erwies sich in der Praxis als eine sehr handliche, auch 
unter den schwierigsten Verhaltnissen gut anwendiba.re und ho.be Leistun-
gen l ieíernde deutsche Erfindung-, dessen Zugwirkung — zufolge eines 
sinnreicheri Sysitems von Hebel- und Zahnradübersetzungen — bis zu 40.000 
K g gesteigert werden kann. Züm Betrieb — der durch die Betat igung 
eines Handhebels erfolgt — genügen 2 Maiin. Die Maschine erhöht die 
entfaltete menschliche Krat't auf das 500-faohe, leistet alsó in der Eorst-
wirtschaft auch bei anderen Arbei ten, wo groisse Zugwirkung erzielt wer
den soll, sehr gute Dienste. 

* 
Une nouvelle arracheuse. Par le Dr. vitéz R. Bokor. 
La maichine „Ostmark", d ' invention allemande, capable d 'exercer 

une force de 40,000 kg, a une construct ion simple et s'est révélée 
exoelleinte dans la pratique. 

A New Uprooting-Maehine. B y Dr. vitéz R. Bokor. 
With the simple Germán instrument "Ostmark" a fo rce of at'traclrion 

of 40'.000 kg enni be developped. This machine hasi proved therefore 
ve ry useful in forest practice. 
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