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MAJOR TAMÁS

1. Bevezetés
A tuskózás nélküli erdõfelújítási tech-
nológiákban, ahol a terület felszíné-
nek csak egy részét mûveljük, a me-
zõgazdaságban használt gépek több-
nyire nem alkalmazhatók. Tuskós te-
rületek talajmûvelésére alapvetõen
olyan gépek használhatók, amelyek
képesek a tuskókon, köveken való át-
haladásra a gép szerkezeti részeinek
károsodása nélkül. Ezeket célirányo-
san erre a területre fejlesztették ki.

2. Pásztás talaj-elõkészítõk
Pásztás talaj-elõkészítésre több megol-
dás kínálkozik, nevezetesen: mélylazí-
tókkal, mélylazító és tárcsa kombináci-
ókkal, pásztakészítõ ekékkel, pász-
takészítõ tárcsákkal és forgó rendszerû
pásztakészítõ gépekkel.

Pásztakészítõ mélylazítók
Az erdészeti gyakorlatban alkalma-

zott pásztakészítõ mélylazítók hátrahaj-
ló élû gépek. A hátrahajló élû szerszám
általában egyenes élû gerinclemezbõl
és a hozzá kapcsolódó (egy-, kettõ-
vagy három pár) lazítószárnyakból áll.

Az EMKI Géptani Tanszéke által
2000-ben készített gépkataszter szerint
az ERTI által kialakított E-TM típusú la-
zítószárnyas gépek (E-TM-1; E-TM-2; E-
TM-3) a leginkább elterjedtek. E gépek
gyártása a rendszerváltozáskori ipar-
struktúra átalakulásakor megszûnt, ezt
követõen némiképp módosított konst-
rukcióval, de változatlan funkcióval a
MEFI Rt. (Budapest) gyártotta a feladat
ellátására alkalmas ETL típusú gépeket,
majd ezt követték a Bagodi Mezõgép

Kft. BEL típusú gépei, melyeket ma is
gyártanak.

Ezek a pásztakészítõ mélylazítók álta-
lában egysorosak, munkamélységük: 0,3
÷ 0,6 m, munkasebességük: 2 ÷ 4 km/h,
öntömegük: 300 ÷ 400 kg (mely pótsú-
lyozással 1000 ÷ 1200 kg-ra növelhetõ),
vonóerõ-igényük: 14 ÷ 30 kN közötti.

Pásztakészítõ ekék
A pásztakészítõ ekék számos változa-

ta létezik, közülük ma leginkább az ASP-
2 típusú német eke és az ERDÕGÉP Kft.
EFE-1 típusú ekéje ismert.

Az erdészeti gyakorlatban használt
pásztakészítõ ekék munkamélysége:
0,1 ÷ 0,2 m, munkasebessége: 2 ÷ 4
km/h, tömege: 300 ÷ 600 kg, teljesít-
mény-igénye: 30 ÷ 50 kN közötti.

Pásztakészítõ tárcsák
A pásztakészítõ tárcsák:
– szabadonfutó és
– hajtott kivitelûek lehetnek.
A szabadonfutó pásztakészítõ tár-

csák – a sorközmûvelõ tárcsák és a ne-
héz tárcsák – szerkezeti kivitele hason-
ló a teljes felületet mûvelõ tárcsákéhoz,
csak kisebb munkaszélességûek, na-
gyobb tárcsalevél-átmérõjûek, általá-
ban egy, esetleg kétsorosak, és robusz-
tusabb építésûek.

A sorközmûvelõ tárcsák alapvetõen
az erdõfelújítások sorközi ápolására
szolgálnak, ugyanakkor alkalmasak
tuskózás nélküli területeken az ültetést
megelõzõ pásztás talajmûvelésre is.

Felmérésünk szerint az erdészeti gya-
korlatban az E-PST, az UST-2B, ETB-2, az
ETS-2 és az ET-8, sorközmûvelõ tárcsák a

legelterjedtebbek. Fentiek közül az E-
PST tárcsák gyártása már megszûnt. Az
ETS-2 sorközmûvelõ tárcsát a Bagodi
Mezõgép Kft. BETS-2-EF típusjellel adap-
tálta a közelmúltban kifejlesztett BGT-
ETG-EF típusú erdõtelepítési gépsorba.
Említésre érdemes még az ET-4/4, mely
BET-4-4-EF néven szintén része az elõbb
említett új erdõtelepítési gépsornak.

Az ET-8 és az ET-4/4 tárcsa felépíté-
se eltér a megszokottól, a tárcsalevelek
ugyanis egymástól függetlenül dolgoz-
nak, az útjukba kerülõ akadály esetén
egyenként felemelkednek és az akadá-
lyon átgördülnek, ezáltal a tárcsázás
egyenletessé válik, a tuskók mellett
nem maradnak mûveletlen foltok.

A nehéz tárcsák tuskós területek talaj-
mûvelésére készültek, közülük az
ERDÕGÉP Kft. NT-6 típusú nehéz tárcsá-
ja, illetve az olasz NARDI, az amerikai
ROME tárcsa és a közelmúltban megje-
lent ausztrál Savannah érdemel említést.

A hajtott kivitelû pásztakészítõ tárcsák
pásztánként egy vagy két tárcsalevelûek,
általában csonka kúp alakúak, külsõ ke-
rületükön csipkés tárcsalevelekkel.

Több hazai erdõgazdaságnál a brnói
Mendel Mezõgazdasági és Erdészeti
Egyetem Masarikùv Erdei Tangazdasá-
gának Køtiny Kutató Intézetében kifej-
lesztett TPF-1 (1. ábra) egytárcsás, illet-
ve TPF-2 kéttárcsás erdészeti hajtott tár-
csát sikeresen alkalmazzák.

Forgókés-rendszerû pásztakészítõ
gépek

A forgókés-rendszerû pásztakészítõ
gépek legelterjedtebb fajtái a pász-
takészítõ talajmarók. A talajmarók szá-

Tuskós területek talaj-elõkészítésének
gépesítési helyzete, fejlesztési lehetõségei

1. ábra. TPF-1 típusú hajtott tárcsa 2. ábra. BPG-600 típusú forgókés-rendszerû pásztakészítô
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mos változata közül a ROTOR Frangitor
erdészeti talajmarók alkalmazhatók tus-
kós területeken is. A ROTOR Frangitor
gépek 80, 90, 110 és 120 cm-es munka-
szélességben készülnek, mûvelési mély-
ségük 10-40 cm. Köves területeken, és
vastag (7-12 cm átmérõjû) gyökerekkel
átszõtt talajokon is használhatók.

A közelmúltban jelentek meg a spe-
ciális forgókés-rendszerû pásztaké-
szítõk, melyeket gyártójuk után bagodi
pásztakészítõként ismerünk. Ezek a gé-
pek alapvetõen a tuskózás nélküli
erdõfelújítási technológiák talaj-elõké-
szítésének eszközei.

A gépcsaládnak már két típusa létezik:
– a BPG-600 típusú gép (2. ábra) na-

gyobb munkamélységû és kisebb mun-
kaszélességû, és elsõsorban a csemeteül-
tetés elõtti pászta készítésére alkalmas;

– a BMP-900 típusú gép pedig kisebb
munkamélységû és nagyobb munka-
szélességû mûvelésre képes, melyet ál-
lomány alatt alkalmazva a lehulló ma-
gok számára tud létrehozni kedvezõ
magágyat (a lehulló magot, makkot ké-
pes bedolgozni a talajba).

A speciális pásztakészítõk munkaszé-
lessége: 0,6 ÷ 0,9 m, munkamélysége: 0,15
÷ 0,25 m, forgó mûvelõszerszámuk fordu-
latszáma: 0,9 ÷ 1,1 1/s, munkasebessége:
1 ÷ 3 km/h, tömege: 600 ÷ 700 kg, teljesít-
mény-igénye: 30 ÷ 40 kW közötti.

Tárcsás-láncos pásztakészítõk
A tárcsás-láncos pásztakészítõk szin-

tén a tuskózás nélküli erdõfelújítási tech-
nológiák részleges talaj-elõkészítésének
eszközei. Ezen gépek letisztítják a pász-
ta felületét, eltávolítva arról a kisebb mé-
retû vágástéri hulladékokat, sarjakat és
lágy szárú aljnövényzetet.

Ezen gépek alkalmazása nem
jellemzõ a magyar erdõgazdálkodás-
ban, az erdõgazdálkodás gépesítettsé-
gének felmérése során egy ilyen gép-

pel, a Vértes típusú láncos pász-
takészítõvel (3. ábra) találkoztunk.

3. Foltos talaj-elõkészítõk
A foltos talaj-elõkészítõk – melyeket ta-
lajszaggatóknak vagy pásztakészítõ
szkarifikátoroknak is nevezünk – általá-
ban függesztett gépek. Üzemeltetheti
õket univerzális traktor vagy speciális er-
dészeti erõgép. Utóbbi esetben a füg-
gesztésük, azaz a szállítási és a munka-
helyzet közti átállás, a munkagépre sze-
relt hidraulikus rendszer vagy az erõgép
csörlõje segítségével oldódik meg.

A talajszaggató gépek közül az eddi-
giek során a Svendlung AB svéd cég
LENO-78 típusú talajszaggató gépét
vizsgálták hazai körülmények között. A
gép egy menetben két egymással pár-
huzamos sávban készít foltokat. A fel-
szaggatott foltok hossza középkötött ta-
lajon 0,5 ÷ 3 m között állítható. Üzemel-
tetéséhez csörlõvel felszerelt erdészeti
traktor szükséges.

Európa számos országában alkalmaz-
zák a különbözõ univerzális traktorra, ill.
speciális erõgépre szerelhetõ talajszagga-
tókat, közülük a függesztett kivitelû Ko-
bold talajszaggatót mutatja a 4. ábra.

4. Tányéros (fészkes) talaj-
elõkészítõk

A tányéros (fészkes) talaj-elõkészítõk
függõleges tengely körül forgó mûvelõ-
szerszámú gépek. Mûvelõszerszámuk
mûvelõeleme általában boronafog, kul-
tivátorkapa vagy tárcsalevél.

A tányéros (fészkes) talaj-elõkészí-
tõk gyakorlatilag mindig függesztett gé-
pek. A boronafogas és a kultivátorka-
pás mûvelõelemû gépeknél a fogak egy
olyan vázra kerülnek, amely felülnézet-
ben kör keresztmetszetû. Ezt a szerszá-
mot függõleges irányban elõtolva – a
megkívánt munkamélységnek megfele-
lõen – és függõleges tengely körül meg-

forgatva történik meg a kör felületû ta-
lajmûvelés. Az ilyen szerszámot általá-
ban nem önmagában, hanem más mun-
kamûvelet – pl. gödörfúrás – szerszá-
mával együtt alkalmazzuk. Ilyen komp-
lett szerszámú gép pl. a tányérozó gö-
dörfúró.

A tárcsaleveles mûvelõelemû gépek
egyik változatánál a viszonylag kis
átmérõjû tárcsalevelekbõl álló tárcsatag
szabadon forog a saját tengelye körül,
mely vízszintes, és forog egy hajtott füg-
gõleges tengely körül. Munkájának
eredménye a tárcsatag szélességével
megegyezõ átmérõjû tányér. Másik vál-
tozatánál a normál méretû tárcsalevelek
száma kevesebb, melyek egyenként
csapágyazva egy körbeforgó vázon he-
lyezkednek el. A talaj felületén a mûvelt
tányér kialakulását vágókések is segítik.
A mûvelõszerszámot általában hidro-
motor forgatja. Hazai gyártásuk jelenleg
nincs.

Mind a foltos, mind a tányéros talaj-
elõkészítõk nagyobb mérvû hazai alkal-
mazása indokolt lenne, ezt kívánja a
természetközeli szemlélet is.

(A szerzõ a Nyugat-Magyarországi
Egyetem doktorandusza)

3. ábra. Vértes típusú láncos pásztakészítô 4. ábra. Kobold típusú foltos talaj-elôkészítô
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