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Az erdőgazdasági gyakorlatban síkvidéki erdőtelepítések és részben erdő
felújítások előtt homokvidékeken széles körben elterjedt talajelőkészítési mód a 
mélyszántó ekével történő forgatás. A homoki fenyőtelepítések egyik legvesze
delmesebb rovarellensége a cserebogár pajor. Az ellene való vegyszeres védeke
zés az ültetőgépek széles körű elterjedése előtt az ültetőgödör vegyszerezése, az 
ún. gödörporozás, vagy ékásó használata esetén a második hasíték vegyszerezése 
volt. Az ültetőgépek alkalmazása gyakorlatilag lehetetlenné tette az említett 
részleges talajfertőtlenítést, egyúttal felvetette a teljes talajfertőtlenítés egyszerű 
üzemi megoldásának szükségességét. 

A teljes talaj fertőtlenítés üzemi gyakorlatban leginkább alkalmazott mód
szere az, hogy a vegyszert többnyire kézi eszközökkel szántás, forgatás előtt el
szórják a területen. Történtek próbálkozások az egyenletesség biztosítására oly 
módon, hogy háti porozással az eke előtt gyalog járva porozták a barázdát. Ez 
tekinthető az alkalmazott eljárások közül a legjobbnak. Ugyanakkor előfordult 
az is, hogy a vegyszert napokkal előbb kocsiról lapáttal szórták szét, egyes vegy
szerfoltokat képezve. Az alkalmazott kézi módszerek közös hátránya, hogy a 
munka egészségtelen, fárasztó, minőségileg sem megfelelő és gazdaságtalan. 

A forgatásra kerülő területeken a teljes talaj fertőtlenítés erdőgazdasági gya
korlatban való gépesítésének lehetséges módjai a következők: 

1. Forgatás előtt a vegyszert műtrágyaszóróval szétteríteni. 
Előnyei: Nem igényel új gépet. Az adagolás pontosan, egyenletesen megoldható. 
Hátrányai: Külön gépi munkát jelent. Bokros, tuskós területen nehezen oldható 

meg. A vegyszer viszonylag hosszú ideig van a nap kedvezőtlen hatásának 
kitéve. Mérgezési veszély. 
2. A forgatással egy munkafolyamatban. Két megoldás lehetséges: 
a) A talaj átfordítása előtt az eke fogásszélességének megfelelő sáv felületi 

vegyszerezése a gépre vagy ekére szerelt berendezéssel. 
Előnyei: Az azonnali beforgatás miatt a vegyszer minimális ideig van szabadon 

a nap hatásának kitéve, kicsi a mérgezési veszély. 
Hátrányai: A berendezés az erőgépre csak excentrikusan oldalt kinyúlóan, a gép 

egyéb közlekedését gátló módon szerelhető fel. Az ekére a kormánylemez 
elé szerelt berendezés tuskótól, felcsapódó ágtól, vagy feltorlódó földtől is 
könnyen sérül. A vegyszer a beforgatás után kedvezőtlenül, túl mélyen he
lyezkedik el a talajban. 
b) A talaj átforgatása után az eke kormánylemeze mögé szerelt berende

zéssel. 
Előnyei: Viszonylag rövid ideig van a vegyszer szabadon (egy forduló idejéig) 

ezért kicsi a mérgezési veszély, elenyésző a napsütés káros hatása. A vegy
szer a talajban megfelelően (ferde síkokban) helyezkedik el. A berendezés 
a kormánylemez mögött jól védett helyre szerelhető. A meghajtás járóke
rékkel biztonságosan megoldható. 

Hátrányai: Mindössze annyi, hogy az első és utolsó barázda nem kap vegyszert. 
3. Az ültetéssel egy munkafolyamatban, az ültetőgépre szerelt vegyszer ada

golóval. 
Előnyei: Kevesebb vegyszerrel lényegében a részleges talajfertőtlenítés lenne 

megoldható. 
Hátrányai: A vegyszer közvetlenül a gyökerekhez kerülne. A dolgozók mérge

zési veszélye nagyon nagy lenne. 



Talajfertőtlenítő mélyszántó eke működésben 

A felsorolt, gyakorlatilag megvalósítható lehetőségek közül a 2/b pont alatt 
említett megoldást választottuk. Fő szempont az volt, hogy a dolgozókat csak a 
vegyszer beöntésével járó minimális mérgezési veszélynek tegyük ki, valamint 
az, hogy a vegyszert megfelelő eloszlásban a legegyszerűbb és ezért legüzembiz-
tosabb műszaki megoldásokkal tudjuk a talajba juttatni. 

A teljes talaj fertőtlenítés problémájának megoldására a vázolt elvi meg
fontolások alapján az Erdészeti Tudományos Intézet Gépkísérleti Üzemében egy 
ekére szerelt vegyszerszóró berendezést készítettünk, amelynek segítségével a 
talajfertőtlenítés a forgatással egy műveletben, külön kezelőszemély nélkül meg
oldható. 

A berendezés a vegyszert egy vízszintes tengely körül forgó adagolóhenger 
segítségével a kormánylemez mögött szórja az eke fogásszélességében a barázda 
oldalára. A kiszórt vegyszer a következő forduló során kerül betemetésre. A hen
ger forgatásához szükséges meghajtóerőt egy járókerék szolgáltatja. A meghaj
tás és az adagolóhenger szerkezete biztosítja, hogy a vegyszeradagolás az eke 
haladási sebességével mindig szinkronban van. A gép munkaközbeni megállásai 
idején a vegyszerszórás automatikusan leáll. Ügyszintén megszűnik a vegyszer
szórás az eke kiemelésekor is. A traktor vezetőjének csak arra kell ügyelnie, 
hogy a tartályt megfelelő időközökben feltöltse. A járókerék gyökeres, tuskós ta
lajon is üzembiztosan forog. A vegyszer adagolása az áttétel változtatásával há
rom fokozatban állítható. 

A talaj fertőtlenítő berendezéssel felszerelt ekék alkalmazásával lényegesen 
egyszerűbbé válik a homoki erdősítések egyik legveszedelmesebb kártevője, a 
pajor elleni védekezés. 
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Dr. Lengyel Gy.—Szecska D.: TIEFBEETPFLUG ZUR BODENVERUNSEUCHUNG. 
Der im Institut für Fortswissenschaften entwickelte Bodenentseuchungspflug ist ein viel 

versprechendes Gerát der ehemischen Bekámpfung der Maikaferengerlinge. In einem Ausschnitt 
des Streichblattes wird ein Bodenrad angebracht. wodurch eine Vorrichtung angetrieben wird, 
die das Mittel gleichmássig auf die Furchenwand streut und die ganze bearbeitete Boden-
schicht verunseucht. 


