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A szocialista fejlődés alapvető törvénye a munkatermelékenység állandó és 
szakadatlan növelése. Ezt szolgálja az erdőgazdaság ágazatainak gépesítése is. Emellett-
az erdőgazdasági munkák gépesítése jelentékeny munkaerőt szabadít fel fejlődő, 
iparunk számára. 

Az erdőművelési munkálatok között a csemeteültetés az, amely eddig a legtöbb 
kézimunkaerőt igényelte. Ezért a szovjet rendszerű csemeteültetőgép megjelenése 
erdőgazdaságunkban az egyik legjelentősebb esemény. 

A Szovjetunióból érkezett csemeteültetőgép gyakorlati alkalmazását 1951. 
tavaszán ismertem meg. Meggyőződésem szerint már a közeljövő is a csemeteültető -
gépeké. Bámulatra késztető az egyszerűsége, bármely átlagos képességű munkás 
különösebb előképzés nélkül kezelheti. Traktorhoz csatolható erős vázon ültető árkot 
húzó, mélységében a gyökérhosszúságnak megfelelően szabályozható csoroszlya van, 
mögötte a csemetét földbe szorító csonkakúpalakra kiképzett, a csemetéhez meg
felelő távolságra szabályozható forgó tárcsapár, amelyekhez még a talajegyengetést 
végző 2 db gereblye csatlakozik. A vázon minden irányban elmozdítható, szabályozható 
üléspár és 2 db csemetetartály van elhelyezve. Minden ültetőgép egymás mellé kap
csolásához alkalmas szerelékkel is el van látva, hogy megfelelő erősségű von
tatógép után két-tíz darab ültetőgép kapcsolható. A munkafolyamatot megsza
kító kiemelőszerkezet úgy működik, mint a traktoroké. Indulás előtt a csemetetar
tályt megrakjuk az ültetni kívánt csemetékkel, hogy a gyökerek az üléseken el
helyezkedő munkások felé essenek. A tartályokba vizet is^önthetünk, a csemeték 
gyökerének száradástól való megóvása végett. A csemetéket a kötegekből kibontva 
kissé széjjel kell lazítani, hogy a tartályból az egyes csemeték könnyen, különválaszt-
hatóan kiemelhetők legyenek. 

Egy ültetőgép alkalmazása esetén a vontatást G-35-ös traktor végzi. Laza homo
kon lánctalpas traktort kell alkalmaznunk, mert a körmös traktor könnyen elássa 
magát, vagy oldalt csúszva elvéti az egyébként könnyűszerrel tartható sortávolságot. 
Indulás után a balszélen ülő munkás balkezével, a jobbszélen ülő a jobbkezével 
ütemesen, egyenként emelgeti ki a tartályból a csemetét, azt átteszi a csoroszlya 
felé eső kezébe és a két ültetőmunkás egymást váltogatva, egyenletes ütemben a 
csoroszlyába helyezi a, csemetét. A munkás lassan hátraengedve, könnyed fogással 
mindaddig kezében tartja a csemetét, amíg azt a tárcsapár a földbe szorítva, érez
hetően el nem kapja. Ez idő alatt már a másik munkás helyezi a csoroszlyába a 
csemetét. 

A gépi ültetés legfontosabb, ez idő szerint elengedhetetlen követelménye, hogy 
az erdősítendő terület talaja a lehető leggondosabban legyen előkészítve. A talajt 
az ültetési mélységet pár cm-rel meghaladóan, tehát általában 35—40 cm mélyen 
olyan időben kell szántani, hogy abban a leforgatott gaz, vagy egyéb növényi részek 
az ültetés idejére elkorhadjanak. Természetes, hogy gazmentes kultúrtalaj esetén 
ez a követelmény elesik. Ilyen esetben is kívánatos azonban 3—4 héttel előre végezni 
a szántást, hogy a fellazított talaj az ültetés idejére megülepedjék. Apró gaz vagy 



növényi részek nem akadályozzák a munkát. A talajban lévő, el nem korhadt, hosz-
szabb szálú növényi részek hátránya úgy jelentkezik, hogy azok tömegesen ráakadnak, 
rátapadnak a csoroszlyára, közeik megtelnek, tömítődnek földdel, megnövelik a 
csoroszlya ellenálló felületét, amely végül is nem képes vágni, vagy oldalt hárítani, 
hanem maga előtt olyan halomba túrja a földet, amely megfogja az erőgépet. Ilyen 
esetekben nincs más segítség, mint hátratolatni, munkából kiemelni és a halom felett 
áthuzatni az ültetőgépet. A sok gazt tartalmazó talaj még azt az akadályt is jelenti, 
hogy a csoroszlya által elkerült gazszálakat a szélesebb sávban működő gereblye, 
vagy a tárcsák sárhányója is összeszedi. Ez esetben is keletkezhetnek akadályozó 
földtúrások, vagy a tárcsa szorul be úgy, hogy a csemete gyökerének betakarását, 
földbeszorítását nem végzi el kellőképpen. Mivel pedig jelen körülményeink között 
«lég gyakran előfordul, hogy a legjobb akarat mellett sem lehet az erdősítendő terü
letet megfelelően gazmentesíteni, viszont az ültetőgép kézenfekvő előnyei az egyre 
szélesebb körben való alkalmazását teszik kívánatossá, minden áron meg kell keres
nünk azt a megoldást, amely az ültetőgép jómunkáját átlagos vagy azon aluli talaj
viszonyaink között is biztosítja. Ennek a célnak elsősorban azzal vélünk megfelelni, 
hogy a csoroszlya elé a talajban lévő gaz feldarabolására alkalmas tárcsát szerelünk, 
a merev gereblyék helyett pedig a gép után csatolt, felemelgethető boronával végez
tetjük a talajegyengetést. A Szovjetuniótól kapott ültetőgép mintájára a Bajai Gép
javító Vállalatnál készülő gépek próbadarabján rövidesen kikísérletezzük ezeket a 
módosításokat, amelyeknek eredményét a szakkörökkel haladéktalanul ismertetni 
fogjuk. Ha ez a megoldás nem vezetne kellő eredményre, nem marad más hátra, 
mint hogy gépi ültetési tervünket évekkel előre meghatározva, a legmesszebbmenő 
előrelátással végezzük a célnak legmegfelelőbb talajelőkészítést, azzal párhuzamosan 
pedig további, gépiúton végezhető gaztalanító módszereket keressünk. 

Gondolok itt elsősorban arra, hogy ültetés előtt külön e célra szerkesztett, mélyen 
járó gereblyével szednénk ki a gazt a talajból. 

Hosszúszálú növényi részektől mentes, porhanyós talajban a szovjetrendszerű 
ültetőgép a nem elágazó, merev gyökerű csemeték ültetését jól végzi. 

Hajlékony, vagy elágazó, tehát a csomóban összeakadó gyökerű csemeték gépi 
ültetése ezidőszerint azért alkalmatlan, mert a rendelkezésünkre álló traktorok menet
sebességéhez képest nincs elegendő idejük a munkásoknak arra, hogy a csomóból 
egy-egy csemetét kellő sebességű egyenletes ütemben kiemeljenek. Szürkenyár, akác, 
kőris, tölgy és más, ezekhez hasonló gyökérzetű csemete átlag 1 m tőtávolságra való 
ültetéséhez a régi Hofherr-traktorok 2.5 km-es alsó sebessége megfelel. Fenyő és elágazó 
gyökérzetű csemeteültetéshez 1 —1,5 km-es sebesség lenne kívánatos. 

Közepes viszonyok között 1 gép után 1 munkás könnyen elvégzi az esetleg 
megdűlt helyzetbe került csemeték igazítását. A megkívánt ültetési mélységnél azért 
végeztessünk 5—10 cm-rel mélyebb talaj művelést, a barázdahúzó csoroszlyát is 
azért járassuk annyival mélyebben, hogy a csemete a megkívánt végleges helyzeténél 
néhány centiméterrel mélyebben kerüljön a talajba, hogy azt az igazító munkás egv 
kis felhúzó mozdulattal hozhassa végleges helyzetbe. 

A teljesítmény 2.5 km-es vontatási sebesség mellett elsősorban a talaj gaztala-
nítási fokától, azután az ültetendő terület hosszúságától függ. 1951 tavaszán az 
ültetés előtt két hónappal traktorral 155 cm mélyen szántott, eredetileg nem nagyon 
gazos, de gépiültetésre mégsem eléggé gaztalanított homokon, 280 m hosszúságú 
területen 28 lóerős Hofherr-traktorral vontatott szovjet rendszerű csémeteültetőgép 
átlagosan óránként 960 db szürkenyár-csemetét ültetett el. A traktor 2,5 km menet
sebessége mellett 80—120 cm, átlag 100 cm tőtávolság adódott ki úgy, hogy a munka 
előrehaladtával a munkások begyakorlódása következtében fokozatosan csökkent 
<VA 1 m tőtávolságtól való eltérés. Az ültetőgép kipróbálása idején az erdősítési munka 
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már befejezéshez közeledett úgy, hogy a gépre már csak 28.000 db csemete elültetése 
maradt. Ezen mennyiségű csemete elültetése nem egészen 3 nap alatt, pontosabban 
29 mnnkaóra alatt történt meg. 10 órai munkaidő alatt tehát 4 munkás egy 28 lóerős 
traktorral vontatott ültetőgéppel 9600 db csemete ültetést végezte el. Ugyanakkor, 
ugyanazon a területen kézzel 1 munkás 10 óra alatt 400 db csemetét ültetett. Egy ültető
géppel tehát naponként átlag 200 munkaórát lehetett megtakarítani, vagy más sza
vakkal, 24 munkás teljesítményét 4 munkás végezte el. Figyelembevéve, hogy az 
ültetőgép kipróbálása aránylag kedvezőtlen körülmények között történt, a gyakotlat 
és az előfeltételek céltudatos javításával lényegesen fokozni lehet a teljesítményt. 

A gépiültetéssel a szakmunkaerő is jelentékeny mértékben felszabadul. Egy-egy 
erdészt ma igen komoly feladat elé állít 40—50 ültetőmunkás munkájának meg
szervezése, ellenőrzése és adminisztrálása. Könnyű belátni, hogy ugyanannyi erővel 
160—200 embert helyettesítő 8—10 ültetőgép munkáját is jól kézben tarthatja. 
Az ültetőgépek bevezetése tehát égető szakkáderhiányunk részbeni megoldásai is 
jelenti. 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az ültetőgép az ültetés alkalmával a talaj
nedvességet megóvja. Kézi ültetésnél a feltárt ültetőgödör szárító szélben és napsü
tésben a legjobb munkaszervezés mellett is sokszor hosszú ideig szárad, amikor a 
nedvesség minden parányára nagy szüksége lenne az elültetett csemetéknek. A gépi
ültetés ezt a hátrányt szinte maradéktalanul kiküszöböli, mert a talajt csak egy pilla
natra nyitja meg, nem enged időt a száradásra. 

A csemeteültetőgépet a Szovjetunióban, a baráti Csehszlovákiában jó ered
ménnyel alkalmazzák. A magyar erdészet eddig a rendelkezésére álló gépek kevés 
száma miatt inkább csak próbálkozásokra szorítkozott. Hullámtéri erdősítésekkel 
megnövekedett feladataink megsegítésére folyó év őszén 18 db új, a Szovjetuniótól 
kapott gépek mintájára gyártott, az előbbiekben említett módosításokkal ellátott 
ültetőgépet ad ki Igazgatóságunk az alföldi erdőgazdaságoknak. 

Remélem, hogy az ismertetett előnyök meggyőzik dolgozóinkat arról, hogy ahol 
az számításba jöhet, át kell térni a gépi ültetésre. Arra kell törekednie minden erdő
gazdaságnak, hogy az ültetőgépet saját viszonyainak megfelelően alkalmazza és 
újabb tapasztalatait, bevált módosításait, ötleteit közreadja. 


