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Beszámolási időszakra vállalt részfeladatok státusza
Részfeladatok megnevezése

A részfeladatok tartalma az
adott beszámolási időszakban
Növényvédelmi technológia Elsősorban a gyomszabályozás
kérdésének megoldása,
kidolgozása
növényvédelmi kombinációk
beállítása. Különböző
termőhelyi viszonyok között
felmerülő problémák leírása.
Komposztra alapozott
Tápanyag-visszapótlási
technológia kidolgozása, az
technológia kidolgozása
alkalmazás lehetséges
területeinek meghatározása.
A szimplasoros technológia
Betakarítási technológia
kidolgozása, betakarítógép betakarítás gépi megoldásának
kidolgozása, nagyteljesítményű
és ültetőgép fejlesztése
ültetőgép kifejlesztése (nagy
dugványszám miatti
hatékonyság fokozása)

Státusz

Elkészült

Elkészült

Elkészült

Az adott beszámolási időszakra vállalt részfeladatok megvalósításában nem volt
eltérés.
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2

Beszámolási időszakban elkészült feladatok és elért eredmények

2.1 Növényvédelmi technológia kidolgozása (4.sz. feladat)
Ebben a munkafázisban elsősorban a gyomszabályozás problémáira kerestünk
hatékony megoldást. Ennek érdekében növényvédelmi (kémiai gyomirtási) kísérletet
állítottunk be a Szent István Egyetem Növénytermesztési és Biomassza-hasznosítási
Bemutató Központban, valamint valamennyi kísérletben (Hatvan, Gödöllő,
Jánoshalma, Dombóvár) megfigyeléseket végeztünk, ahol szükség esetén elvégeztük
a megfelelő beavatkozásokat. A növényvédelmi technológia gyakorlati
alkalmazhatóságának elbírálásához egy 40 ha-os ültetvényben végeztünk
gyomszabályozási munkákat.
Az energetikai célra termesztett fűz és nyár növényvédelmének számos olyan eleme
van, amelyek az elméleti és gyakorlati szakembereket egyaránt foglalkoztatják. A
termesztés sikerét (különösen a telepítés évében) nagymértékben meghatározza,
hogyan sikerül megoldani a gyomszabályozást. Az eddig hazánkban energetikai célra
telepített fűz és nyár ültetvények első évi kudarca részben a termőhely helytelen
megválasztására (elégtelen nedvességviszonyok), valamint a nem megfelelő
gyomszabályozásra vezethetők vissza.
A konzorciumban dolgozó elméleti és gyakorlati szakemberek eddigi tapasztalata
alapján a fás szárú energiaültetvények növényvédelmi problémái az alábbiakban
foglalhatók össze:
 a terület megválasztásánál nem veszik figyelembe a termőhely gyomviszonyait,
 a hagyományos szántóföldi növényeknél (pl. kukorica, őszi búza) számos
gyomnövény nem jelenik meg, amelyek ültetvényszerű telepítés esetén
intenzíven felszaporodnak,
 a jelenleg rendelkezésre álló kétszikű gyomirtó szerek alkalmazhatósága
korlátozott a fűzre gyakorolt letális hatása miatt,
 a szántóföldi kultúrákban alkalmazható szerek jelentős része jelenleg még nem
engedélyezett energetikai célú ültetvényekben,
 a leggyakrabban alkalmazott ikersoros technológia a gyomok elleni mechanikai
védekezést akadályozza, illetve jelentős lehet a gépek okozta károsító hatás,
 a gyomnyomás okozta károk megszüntetésére a kézi kapálás elkerülhetetlen
lehet, ami jelentős költségnövekedést okozhat.
A fenti gyakorlati problémák megoldása érdekében arra törekedtünk, hogy olyan
módszert dolgozzunk ki, amely során már a telepítést megelőzően elpusztítsuk a
gyomok jelentős részét, illetve azzal egyidőben preemergens módon védekezzünk.
Eddigi tapasztalataink alapján a preemergens védekezés alapvetően meghatározza a
telepítés évének sikerességét. Ezért állítottunk be olyan kísérleteket, amelyek során a
leghatékonyabb preemergens gyomirtási technológia kidolgozását tűztük ki célul.
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2.1.1 Fűz gyomirtási technológiafejlesztési kísérlet
A Szent István Egyetem Növénytermesztési és Biomassza-hasznosítási Bemutató
Központ területén 2008. kora tavaszán állítottunk be gyomszabályozási kísérletet
különböző energetikai célra alkalmas fűzfajtákkal és gyomirtó szer kombinációkkal. A
kísérlet célja kedvezőtlen adottságú termőhelyen a különböző fűzfajták és
prreemergens gyomirtószerek és szerkombinációk hatásának vizsgálata volt. Erre a
célra olyan területet választottunk ki, amelyen a korábbi években nem volt kémiai
gyomszabályozás, ezért a talaj gyommagtartalma jelentős volt, ami a szerhatás
könnyebb mérhetőségét tette lehetővé.
A kísérlet parcelláinak mérete 16 m2, valamennyi kezelést randomizáltan három
ismétlésben állítottunk be. A fűzdugványok telepítése 2008. március 21-én történt. A
kísérletben 6 fajtát, illetve fajtajelöltet ültettünk el, amelyek a következők voltak:
Inger, Tora, Sven, Tordis, Csala, Express. Valamennyi fajtára összesen 9 gyomirtási
(pre- és postemergens) kezelést végeztünk el az előzetesen összeállított technológia
alapján. Az egyes szereket illetve azok kombinációit korábbi gyakorlati tapasztalatok
alapján határoztuk meg. A növényvédelmi kezeléseket az 1. táblázat, a szerek
hatóanyagát a 2. táblázat tartalmazza.
1. táblázat. A gyomirtási kísérlet kezelései (Gödöllő, 2008)
Sorszám
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Kezelés
Successor T
Ally 20 DF
Ally 20 DF
Goal duplo
Ally 20 DF + Successor T
Ally Max SX + Sucessor T
Flusilade Forte + Lontrel 300 +
Starane 250 EC
Flusilade Forte + Starene 250
EC
Flusilade Forte + Lontrel 300

Dózis
4 l/ha+0,1%
100 g/ha
60 g/ha
0.5 l/ha
50 g/ha+4 l/ha
50 g/ha+3 l/ha
1.0+0.5+0.5

Időzítés
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T2

1.0+0.5

T2

1+0.5

T2

Jelmagyarázat: T1 időzítés: telepítés után rügyfakadás előtt,
T2 időzítés: postemergens 2008.05.09. 22 hajtások 20-70 cm AMBAR
6 leves, CHEAL, AMARE, POLspp, ECHCR, SETspp 10-15 cm
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2. táblázat. A kísérletben alkalmazott vegyszerek hatóanyagai
Gyomirtószer
Successor T
Ally 20 DF
Ally 20 DF
Goal duplo
Ally 20 DF
Successor T
Ally Max SX
Sucessor T
Flusilade Forte
+Lontrel 300
Starane 250 EC
Flusilade Forte
Starene 250 EC
Flusilade Forte
Lontrel 300

Hatóanyag
300 g/l petoxamid + 187,5 g/l terbutilazin
20 % metszulfuron-metil
20 % metszulfuron-metil
480 g/l oxifluorfen
20 % metszulfuron-metil;
300 g/l petoxamid + 187,5 g/l terbutilazin
143 g/kg metszulfuron-metil + 143 g/kg
tribenuron-metil;
300 g/l petoxamid + 187,5 g/l terbutilazin
15 % fluazifop-P-butil;
300 g/l klopiralid;
36 % fluroiipir-1-metilheptil-észter
15 % fluazifop-P-butil;
36 % fluroiipir-1-metilheptil-észter
15 % fluazifop-P-butil;
300 g/l klopiralid

A gyomirtás hatékonyságát a vegetációs időszak folyamán három alkalommal
végeztük el (3-5. táblázat). A legjobb gyomirtó hatást a 1, 2, és 3-as kezelést adta. A
Succerssor T, az Ally 20 DF, valamint az Ally Max SX készítmények kiváló hatással
irtották a magról kelő egy- és kétszikűeket. A csapadékos szezon miatt a gyomirtó
szerek tartós talajhatást biztosítottak. A készítmények közzül kiemelkedett a
Successor T, amely hosszantartó gyommentes periódust biztosított (100 nap). A
fitotoxikus hatás szempontjából is a Successor T emelkedett ki a készítmények
közül, biztonsággal használható ültetés után, de még eredés előtt a fűzfa hibrideken
4 l/ha dózisban. A kezelésben valamennyi fajtánál a nyár folyamán 25-30 %
borítottságban jelentek meg egyes egyszikűek (pl. Sorghum sp., Setaria viridis),
amelyek ellen azonban hatékony védekezést jelentenek a kémiai módszerek.
Az Ally 20 DF és az Ally Max SX készítmények jó gyomirtóhatást biztosítottak a
kétszikű gyomok ellen, de közepes hatás volt kimutatható az egyszikű gyomoknál is.
Ugyanakkor nagyon erős fitotoxikus hatást figyeltünk valamennyi fűz fajtán, ami a
gyakorlati alkalmazhatóságot korlátozza. A vegetációs időszak végére ezekben a
kezelésekben a kultúrnövények csaknem teljes pusztulása volt megfigyelhető. A
hibridek érzékenysége e hatóanyagokra eltérő, a legtoleránsabbnak az Express fajta
bizonyult a vizsgálat során.
A Flusilade Forte és Lontrel 300, Starane 250 EC kombinációk eredés után kijuttatva
nagyon erős fitotoxikus hatást okoztak a fűzhibrideken, 100 nappal a kezelés után
szinte teljesen elpusztították a hibrideket ezért felhasználásuk nem javasolt. Kétszikű
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gyomok ellen fakadás után a Lontrel 300, alkalmazható, elsősorban parlagfű és egyéb
fészekvirágzatúak ellen, de csak önmagában.
3. táblázat. A gyomirtás hatékonysága (%) a növényvédelmi kísérletben az 1.
felvételezés során (Gödöllő, 2008. április 5.)
Kezelés ECHCR SETspp AMARE AMBAR POLspp ELYRE
1
100
100
100
100
100
0
2
100
100
100
100
100
80
3
100
100
100
100
100
65
4
65
100
100
100
100
0
5
100
100
100
100
100
0
6
100
100
100
100
100
0
7
8
9

Fitotoxicitás%
0
5
3
7
5
10

4. táblázat. A gyomirtás hatékonysága (%) a növényvédelmi kísérletben a 2.
felvételezés során (Gödöllő, 2008. május 6.)
Kezelés
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ECHCR
98
99
100
94
99
100

SETspp
97
99
100
94
99
99

AMBAR
99
100
100
96
100
97

AMARE
100
100
100
100
100
100

POLPE
100
100
100
100
100
100

CHEAL
100
100
100
100
100
100

Fitotoxicitás%
0,0,0,0,0,
40.30,35,40,15
40,30,15,30,10
10,10,10,10,10,
30,30,15,25,15
25,15,25,30,15

5. táblázat. A gyomirtás hatékonysága (%) a növényvédelmi kísérletben a 3.
felvételezés során (Gödöllő, 2008. június 6.)
Kezelés ECHCR SETspp AMBAR AMARE POLPE CHEAL Fitotoxicitás%
1
92
91
94
100
100
100
0,0,0,0,0,
2
85
80
92
98
100
99
40.30,35,40,15
3
80
82
92
100
96
100
40,30,15,30,10
4
60
55
50
75
75
82
10,10,10,10,10,
5
88
87
100
100
98
100
30,30,15,25,15
6
90
85
95
100
100
100
25,15,25,30,15
7
75
70
90
92
85
80
90.88,75,84,85
8
70
70
65
70
68
80
80.80,95,84,65
9
70
68
78
75
65
70
70.80,75,74,65
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1.fotó. Preemergens szerrel kezelt (1.
kezelés) gyommentes fűz állomány
(Gödöllő, 2008. május 25.)

2.fotó. Postemergens szerrel kezelt (8.
kezelés) állomány (Gödöllő, 2008. május
25.)

2.1.2 Növényvédelmi vizsgálatok és megfigyelések a fűz technológiafejlesztési
kísérletekben
Hatvan
A Hatvan külterületén található kísérletben 6 fűzfajtát és 3 tápanyagdózist vizsgáltunk.
A terület belvíz járta, jó minőségű vályogtalaj. A gyakori belvízelöntés miatt nem
hasznosították, nádas volt a területen. 2008. februárban került sor a kísérlet területén
35 cm mély szántásra, majd márciusban két alkalommal kombinátoroztuk, amely a
gyomok többségét eredményesen elpusztította. A sorközök gyomirtását mechanikai
úton talajmaróval végeztük 3 alkalommal. A sorokban pedig háromszori kapálást
alkalmaztunk. A területen kémiai gyomszabályozást nem végeztünk. Évelő gyomok
közül folyamatosan jelen volt a Cynodon dactylon(G1) a Phragmites australis(G1) az
Asclepias syriaca(G3), Cirsium arvense(G3) és a Convolvulus arvensis (G3) A magról
kellő egyéves nyári gyomnövények közül legnagyobb mértékben az Amaranthus
retroflexus(T4) és a Chenopodium album(T4) jelent meg. Ezenkívűl elvétve fellelhető
volt a Chrysanthemum vulgare(H5). A rendszeres felvételezések során rovarkártételt
nem tapasztaltunk.
Jánoshalma
A jánoshalmi kísérletben, amely a várostól DK-re 2 km-re található 6 fűzfafajtát és 3
tápanyagdózist vizsgáltunk. A kísérleti terület mély fekvésű, belvíz járta jó minőségű
vályogtalaj. A gyakori belvízelöntés miatt korábban gyepként hasznosították. A
korábban évente kétszer kaszált gyepből adódóan főleg évelő fajok jellemezték a
területet. A telepítést megelőző középmély szántással a gyomok többségét
eredményesen elpusztították, csak néhány G1-es faj: Elymus repens és Cynodon
dactylon maradt. A terület 2008-ban kémiai gyomirtásban nem részesült. A
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sorközökben egyszeri talajmarózást, míg az ikersorok között kétszeri kapálást
alkalmaztunk. A két évelő egyszikű gyom folyamatosan jelen volt, de jelentősebb
borítottságot nem ért el, így hátráltatták számottevően a fűzdugványok fejlődését. A
feltört gyep után nyár közepén néhány Lotus corniculatus megjelenését is tapasztaltuk.
A magról kelő gyomok csírázására csak nyár közepén került sor. Az egyszikűek közül
az Echinoclhoa cruss-galli, a kétszikűek közül a Datura stramonium az Ambrosia
artemisiifolia, a Chenopodium album és az Amaranthus retroflexus jelent meg csekély
számban a területen, de a második kapálással hatékonyan lehetett egyedszámukat
korlátozni. A csapadékos szeptember után kései rozsdagomba fertőzést figyeltünk
meg, de mivel ekkora a fűzfa növekedését már befejezte, ez az állományra semmilyen
hatással nem volt. Rovarkártételt nem tapasztaltunk.
Gödöllő
A Szent István Egyetem Növénytermesztési és Biomassza-hasznosítási Bemutató
Központban 2007-ben beállított kísérletben folyamatosan végezzük a növényvédelmi
vizsgálatokat. Az 5 fűz- és 4 nyárfajtát és 3 tápanyagdózist bemutató kísérletben az
első évben a nem megfelelő preemergens gyomirtás következtében a kétszikű gyomok
a kulturnövény csírázásával egyidőben jelentősen felszaporodtak, ami a sorokban
egyszeri kézi kapálást tett szükségessé. A sorközök gyomirtását mechanikai úton
talajmaróval oldottuk meg. Ezt a vegetációs időszak folyamán két alkalommal kellett
megismételni. A kórokozók közül a rozsdagomba (elsősorban a nyárnál) jelent meg,
azonban a kártétel nem volt jelentős, kémiai beavatkozásra nem volt szükség. A
kártevők közül a Clytra laeviuscula és a levéltetű jelent meg kárküszöb alatti
kártétellel. Az első év után a növényeket kb. 3 cm-rel a talajfelszín felett visszavágtuk,
aminek következtében 2008 tavaszán intenzív fejlődés indult meg. A sorokban sem
kémiai, sem mechanikai gyomszabályozásra nem volt szükség a fűz gyors növekedése
miatt. A sorközökben két alkalommal történt mechanikai gyomszabályozás. A
csapadékos évjárat miatt a rozsdagomba kártétele az előző évhez képest jelentősebb
volt, azonban ezek elsősorban az alsó leveleken jelentek meg, ezért kémiai
beavatkozásra nem volt szükség.
Kerekharaszt
Hatvan mellett az Econovum Kft. területén 2008 tavaszán mintegy 40 ha-on történt
energetikai célú fűz telepítés. A terület talaja jó víz- és tápanyag-gazdálkodású
csernozjom barna erdőtalaj. A vállalkozás a dugványokat szimplasoros technológiával
(sortávolság: 2,1 m, tőtávolság: 40 cm) telepítette, aminek célja a gyomok elleni
könnyebb mechanikai védekezés volt. A területen a korábbi években kukoricát és jó
gyomelnyomó hatású őszi búzát termesztettek. A telepítés után preemergens gyomirtás
nem történt, ami a kora tavaszi gyomnövények csírázását jelentősen megkönnyítette. A
szimplasoros technológia ellenére a sorokban kétszeri kapálásra volt szükség, míg a
sorközök gyomszabályozása mechanikai módszerrel (talajmaróval) történt. A nyár
folyamán az egyszikű gyomnövények ellen kémiai gyomirtással történt a védekezés.
Kártevő és kórokozó nem jelent meg az állományban.
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2.1.3 Összefoglaló javaslatok és értékelés
A projekt keretében beállított technológiafejlesztési, valamint gyomirtási
kísérletekben, továbbá ültetvényeken végzett megfigyelések, vizsgálatok alapján az
alábbi megállapítások és javaslatok fogalmazhatók meg:
 Fás szárú energiaültetvény telepítése előtt elengedhetetlen a termőhely alapos
felmérése, amelyet a hagyományos talajvizsgálaton kívül ki kell terjeszteni a
gyomviszonyok értékelésére is. Fontos, hogy ne csak a leendő területre
terjedjen ki a vizsgálat, hanem a környező táblákra is. A terület
gyomviszonyainak feltárására alapos képet a talaj gyommagtartalmának
vizsgálata után kaphatnánk, amelyet nagyobb területen történő telepítés előtt
célszerű elvégeztetni. Amennyiben a talaj gyommagokkal fertőzött
(fészekvirágzatúak és egyszikűek kivételével), szükséges a telepítést megelőző
totális gyomirtás elvégzése.
 A telepítést követően (de még a hajtásnövekedés megindulása előtt) a
talajállapottól függetlenül elmaradhatatlan a preemergens gyomirtás elvégzése,
amely többéves vizsgálataink szerint leghatékonyabban és a kultúrnövény
károsodása nélkül a Successor T szerrel végezhető el. A telepítést célszerű úgy
elvégezni, hogy a dugványok a talajszintig legyenek lehelyezve, esetleg 1-2 cm
vastag talajréteg is boríthatja. Amennyiben a dugványokban a telepítés idején
megindult a nedvkeringés, illetve a rügyfakadás, és nincs takarásban a dugvány
teteje, a vegyszer károsodást okozhat a kultúrnövényben.
 Amennyiben a terület kétszikű gyomokkal korlátozottan fertőzött, illetve
elsősorban fészekvirágzatúak alkotják a gyomflórát (pl. Ambrosia
artemisiifolia, Cirsium arvense), a postemergens gyomirtás 6-8 leveles állapotig
elvégezhető (pl. Lontrel). A nyár folyamán megjelenő egyszikűek ellen a
kultúrnövény károsodása nélkül védekezhetünk kémiai úton.
 A vegyszerfelhasználás csökkenthető a sorokba juttatott permetezéssel. A
szimplasoros technológia az ikersoroshoz képest 30-35 %-kal csökkentheti a
vegyszerigényt.
 A sorközökben elegendő a mechanikai gyomszabályozás, amelyet a terület
gyomosságától függően 1-3 alkalommal kell elvégezni. A telepítés kezdetén a
rendelkezésre álló eszközhöz kell választani a technológiát (sortávolságot).
 Eddigi kutatási eredményeink szerint a svéd fűzfajták érzékenyebbek a talaj
állapotára (elsősorban levegőgazdálkodására), továbbá a kártevőkre és a
kórokozókra, ami a növekedést, és ennek következtében a gyomokkal szembeni
konkurenciát befolyásolja. A legkedvezőbb fenológiai paramétereket az
Express fajtánál tapasztaltuk. Ugyanez vonatkozik a növényvédőszerekkel
szembeni toleranciára is.
 A telepítést követő második évben az eddigi vizsgálatok alapján egészséges, jól
fejlett növényállomány esetén nincs szükség kémiai gyomszabályozásra.
Ugyanakkor a 2-4. évben, illetve a betakarításokat követő években egy
alkalommal szükség lehet a sorközök mechanikai ápolására.
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2.2 Tápanyag-visszapótlási technológia kidolgozása (5. sz. feladat)
Ebben a munkafázisban a fás szárú energiaültetvények tápanyag-visszapótlási
technológiáját szerves eredetű hulladékokból, illetve melléktermékekből előállított
komposztok segítségével oldottuk meg. Ennek érdekében valamennyi termőhelyen
beállított kísérletben külön tényezőként szerepelt a tápanyag-utánpótlás.
A fás szárú energiaültetvények termesztésének jövedelmezőségét alapvetően
meghatározza a gyomszabályozás mellett a tápanyag-visszapótlás technológiája. A
nagy biomassza mennyiséget előállító növények 10-15 éven keresztül ugyanazon a
helyen növekednek, amely jelentős tápanyagkivonással járhat. A fás szárú
energianövények 1 tonna frissmassza előállításához évente 3,7-5,5 kg N-t, 0,6-1,0 kg
P-t, 2,6-4,0 kg K2O-t 5.0-5,5 kg Ca-ot, valamint 0,5-0,8 kg Mg-ot használnak fel. Ez
összevetve a hagyományos lágyszárú szántóföldi növények által felvett tápanyag
mennyiségével nem tekinthető kiemelkedőnek, de a sokévi egyoldalú tápanyagfelvétel
miatt fontos odafigyelni a visszapótlásra.
A kutatásaink során olyan technológia kidolgozását céloztuk meg szerves alapú
növényi tápanyag visszapótlásával, amely a tápanyagellátás mellett elősegíti a
szerves anyag visszajuttatását, továbbá megoldja a sok esetben nehézfémeket
tartalmazó szennyvíziszap alapú komposztok elhelyezését. Az előállított
komposztok felhasználása, amelyek tápanyagszolgáltató képességük mellett jelentős
mértékben csökkentik az evaporációt, valamint a talajborítás révén jelentős a
gyomelnyomó hatásuk is. A Jedlik Ányos Program keretében az ország különböző
termőhelyein (Gödöllő, Hatvan, Jánoshalma) 2007-ben, illetve 2008-ban állítottunk be
kísérleteket különböző fás szárú energianövényekkel (fűz, nyár), amelyek esetében
három különböző tápanyag-gazdálkodási szintet határoztunk meg. 1; felszíntakarás
komposzttal (50 t/ha) (3-4. fotó), 2; nitrogén műtrágya tavasszal (50 kg/ha), 3;
tápanyag nélküli kezelés.

3.fotó. Komposzttal fedett növényi sorok a
telepítés évében (Gödöllő, 2007. június
15.)

4.fotó. Komposzttal fedett növényi sorok a
telepítés
évében
(Gödöllő,
2007.
szeptember 16.)
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A komposzt és a műtrágya kijuttatása május elején a sorokba történt. Az alkalmazott
technológia ikersoros, a sortávolság 70 cm, az ikersorok között 2,5 m távolságot
hagytunk, ami a gépi munkákat könnyíti meg. A sorokon belül a dugványokat 40 cm
tőtávolságra telepítettük. Dugványozás céljára 25 cm hosszúságú egyéves, gyökér
nélküli hajtásrészeket használtunk fel. A telepítés kézzel történt április közepén. A
vegetációs időszak során kémiai gyomszabályozást végeztünk a sorokban, a
sorközökben talajmaróval két alkalommal történt mechanikai gyomszabályozás. A
kártevők és kórokozók elleni kémiai védekezésre nem volt szükség.
A tápanyag-visszapótlási kísérletek során az alábbi kérdésekre kívántunk választ
kapni:
 Lehetséges-e szennyvíziszap alapú komposzttal teljes értékű tápanyagutánpótlás fás szárú energiaültetvényekben.
 Hogyan befolyásolja a talaj és a növény nehézfémtartalmát a szennyvíziszap
komposzt kijuttatása.
 Csökkenthető-e a felszíni komposztkijuttatással a talajnedvesség-veszteség?
 Hogyan befolyásolja a mulcsként kijuttatott szennyvíziszap komposzt a gyomok
kelését és fejlődését?
2.2.1 Fajta és tápanyag hatása a növekedésre és fejlődésre
A fajták növekedési ütemét és végleges magasságát az 1-2. ábra mutatja. A fajták
növekedési üteme júniusban volt a legintenzívebb, ekkor a napi növekedés mértéke
meghaladta a 2 cm-t. A genetikai különbségből adódó eltérések jól láthatók az ábrán.
A Csala kisebb növekedésű erélyű, több hajtást és elágazást nevelt, míg a másik öt
fajtát a tövenkénti 1-2 elágazás nélküli hajtás jellemezte. A legnagyobb növekedési
eréllyel az Inger rendelkezett. A Csala és a Tora szignifikánsan kisebb magasságot ért
el, a másik négy fajta átlagos magassága között nem volt kimutatható statisztikai
eltérés. A Tora kivételével valamennyi fajtánál a komposztos kezelés adta a
legmagasabb növényállományt, míg a műtrágyázott a legkisebbet. Az eltérés
statisztikailag nem igazolható, de mind az öt fajtára jellemző volt. Toránál is a
műtrágyázott parcella mutatta a legalacsonyabb magasságot – itt az eltérés a
kontrolhoz képest szignifikáns. Ha a különböző tápanyagdózisok hatását a fűzfafajták
együttes növekedésére vizsgáljuk , bár statisztikai hibahatáron belül, de nyár közepétől
kezdve a komposzttal takart parcellák jobban fejlődtek. A pozitív tendencia a
komposztban található tápanyagok, és a visszatartott nedvesség együttes hatásával
magyarázható. A műtrágyázott parcellák kisebb mértékű növekedési ütemének
magyarázata további vizsgálatokat igényel.
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1.ábra. A fűzfajták növekedési üteme a
vegetáció során (Jánoshalma, 2008)

2.ábra. A fajták magassága a vegetáció végén
(Jánoshalma, 2008)

A vegetáció végi hektáronkénti zöld és száraztömeget a 6. táblázat tartalmazza. A
növénymagassághoz hasonlóan a fajták a legnagyobb zöldtömeget a komposztos, míg
a legkisebb zöldtömeget a műtrágyás kezeléseknél érték el. A legnagyobb zöldtömeget
az Inger érte el, rajta kívül csak az Expressnél mértünk még 1 t/ha feletti zöldtömeget
az első vegetációs év végén. A fajták nedvességtartalma tápanyagdózistól függetlenül
49-51 % között volt, csak a Tordisnál mértünk alacsonyabb értékeket.
6. táblázat. A fűzfafajták zöldtömege és száraztömege(Jánoshalma, 2008)
kontrol
zöldszárazFajta
tömeg
tömeg
(t/ha)
(t/ha)
Tora
0,677
0,338
Inger
1,448
0,721
Sven
0,806
0,409
Tordis
0,937
0,526
Express
1,064
0,508
Csala
0,520
0,242
átlag
0,909
0,457
SzD5% zöldtömeg = 0,460
SzD5% száraztömeg = 0,234

komposzt
zöldszáraztömeg
tömeg
(t/ha)
(t/ha)
0,628
0,323
2,109
1,052
0,809
0,430
1,036
0,591
1,300
0,620
0,655
0,306
1,089
0,554

műtrágya
zöldszáraztömeg
tömeg
(t/ha)
(t/ha)
0,377
0,190
1,364
0,672
0,595
0,301
0,947
0,525
0,982
0,468
0,473
0,224
0,790
0,397

átlag
zöldszáraztömeg
tömeg
(t/ha)
(t/ha)
0,561
0,284
1,640
0,815
0,737
0,380
0,973
0,547
1,115
0,532
0,549
0,257
0,929
0,469

2.2.2 Fizikai talajállapot mérés eredményei
A fajták talajellenállásra gyakorolt hatása között nem volt jelentős eltérés (7. táblázat).
A komposzttal fedett parcellák talajellenállása mindenütt alacsonyabb volt, mint a
kontrolé és a műtrágyázotté. A különbség nem volt szignifikáns, de a komposzt pozitív
hatása a 30-50 cm-es talajrétegre is kiterjedt. A kontrol és a műtrágyázott parcellák
talajellenállás-értéke mindkét mélységben azonos volt.
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7. táblázat A fűzfajták, illetve a tápanyagdózisok hatása a talaj tömörödésére (éves
átlag) (Jánoshalma, 2008)
kontrol
komposzt
műtrágya
átlag
0-30 cm 30-50 cm 0-30 cm 30-50 cm 0-30 cm 30-50 cm 0-30 cm 30-50 cm
(MPa)
(MPa)
(MPa)
(MPa)
(MPa)
(MPa)
(MPa)
(MPa))
Tora
2,4
2,6
2,2
2,0
2,1
2,0
2,2
2,2
Inger
2,1
2,0
1,9
1,8
2,1
1,8
2,0
1,9
Sven
2,0
2,0
1,7
1,9
2,0
2,0
1,9
2,0
Tordis
1,9
1,7
1,8
1,8
2,1
2,2
1,9
1,9
Express
1,8
1,9
1,6
1,8
1,8
2,0
1,7
1,9
Csala
1,8
1,8
1,7
2,0
1,8
2,1
1,8
2,0
átlag
2,0
2,0
1,8
1,9
2,0
2,0
1,9
2,0
SzD5% 0–30 cm = 0,4
SzD5% 30–50 cm = 0,4
Fajta

Az egyes fajták talajnedvességre gyakorolt hatásában igazolható különbséget
mutattunk ki (8. táblázat). A komposztban részesült parcellák mindkét mélységben
szignifikánsan több nedvességet tartalmaztak mind a kontrolhoz, mind a műtrágyázott
parcellákhoz képest. A műtrágyázott és a kontrol között nem volt statisztikailag
igazolható eltérés.
8. táblázat A fűzfafajták, illetve a tápanyagdózisok hatása a talaj nedvességtartalmára
(éves átlag)(Jánoshalma, 2008)
kontrol
komposzt
műtrágya
átlag
Fajta
0-30 cm 30-50 cm 0-30 cm 30-50 cm 0-30 cm 30-50 cm 0-30 cm 30-50 cm
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Tora
24,1
29,4
28,8
32,2
24,4
30,3
25,8
30,6
Inger
25,3
30,8
29,1
31,9
25,1
30,7
26,5
31,1
Sven
25,4
31,1
28,3
31,5
25,7
30,8
26,5
31,1
Tordis
24,8
30,5
28,8
32,0
25,6
30,8
26,4
31,1
Express
24,7
30,2
28,5
31,6
25,0
30,5
26,1
30,8
Csala
25,4
30,9
28,1
31,8
25,8
30,9
26,4
31,2
átlag
25,0
30,5
28,6
31,8
25,3
30,6
26,3
31,0
SzD5% 0–30 cm = 1,1
SzD5% 30–50 cm = 0,9

2.2.3 Fás szárú energianövények nehézfém-felvétele
A szennyvíziszap komposztok szántóföldi felhasználásának egyik legkritikusabb
pontja a nehézfémtartalom, ami miatt az élelmiszer és takarmány célú termesztés
esetén kerülni kell a közvetlen kijuttatását. Ugyanakkor energianövények esetében a
komposzt kedvező hatásain túl (párolgás és gyomosodás csökkentése, tápanyagutánpótlás) a talaj tisztításában is közvetlen szerepe lehet: a fás szárú energianövények
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különösen nagy koncentrációban veszik fel a nehézfémeket. Ebben az esetben azonban
csak akkor szabad a hamuanyagokat újra a szántóföldi növénytermesztésben
felhasználni, amennyiben a tüzelés során elektrosztatikus filter segítségével
megtörténik a nehézfémek leválasztása.
A mezőgazdasági művelésre alkalmas talajaink nehézfém tartalma elsősorban
antropogén hatásokra visszavezethetően folyamatosan növekszik, aminek
következtében 15-ször több kadmium, 13-szor több réz, 21-szer több cink kerül a
talajba, mint a természetes mállások során. A króm, a nikkel, a réz, a cink és a
kadmium nagyobbik hányada a mezőgazdasági talajokba a trágyázásra használt
szennyvíziszap, a komposzt, a szerves trágya, valamint a foszfát műtrágyák révén
kerül. A talajba került nehézfémek könnyen bejuthatnak a termesztett növényekbe,
ahol mérgező koncentrációban is felhalmozódhatnak. A talajban és növényekben
előforduló nehézfémek közül a kutatások során a kadmium, a króm, a réz, valamint a
nikkel tartalomra helyeztük a hangsúlyt. Az egyes fűzfajták közötti
nehézfémtartalomban nem találtunk igazolható eltéréseket, ezért valamennyi adatot
átlagoltuk, és csak a különböző tápanyag-ellátottsági szinteket hasonlítottuk össze. A
3. ábrán a talaj és a növénymintákban mért kadmiumtartalom értékei láthatók. A
kadmium a környezetszennyezés szempontjából a legveszélyesebb elem, nemcsak az
emberek, az állatok, hanem a növények számára is. A talaj legfelső rétegében a
kadmiumtartalom egyik kezelésben sem haladta meg a 0,2 mg/kg szárazanyagban mért
mennyiséget, ami a szennyezettségi határértéknek legfeljebb 20 %-a. Ugyanakkor a
növény által felvett mennyiség 250-270 %-kal túllépte a talajban mért értéket, ami
energianövény esetében nem jelent élelmezésügyi kockázatot. Irodalmi adatok szerint
a kertészeti és szántóföldi növényekben nem haladja meg a 0,3 mg/kg szárazanyag
mennyiséget.
A króm a talajban gyakori elem, jelentős része a talaj felső 10 cm-es rétegében
adszorbeálódik. A 4. ábra a krómtartalom vizsgálat értékeit mutatja a növényekben és
a talajban. Vizsgálataink szerint a komposzt kezelésben igazolhatóan nagyobb volt a
krómtartalom, mint a műtrágyázott és a kontroll parcellákon, de ez is jelentősen
elmaradt a szennyezettségi határértéktől (75 mg/kg). A növényi részekben ugyanakkor
rendkívül alacsony króm koncentrációt mértünk, ami azt mutatja, hogy a fűz
hajtásrészeibe kevésbé jut be a fém. Irodalmi adatok szerint a felvett króm mintegy 98
%-a a gyökerekben halmozódik fel.
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3.ábra. A kadmium tartalom alakulása a
talajban és a növényben különböző
tápanyagellátás esetén (Gödöllő, 2008)

4.ábra. A króm tartalom alakulása a
talajban és a növényben különböző
tápanyagellátás esetén (Gödöllő, 2008)

A rezet a legtöbb növény csak nagyon csekély mennyiségben veszi fel, ugyanakkor
fontos biokémiai funkciókat tölt be. Szennyvíziszapban, nem megfelelően kezelt
szerves trágyában és komposztban egyaránt nagy mennyiségben juttathatjuk ki. Az 5.
ábra a növényekben és a talajban mért rézkoncentrációt mutatja. A kezelések között
igazolható különbség mutatható ki, azonban a legnagyobb értéket mutató komposzt
parcellában is jelentősen elmarad a szennyezettségi határértéktől (75 mg/kg). A
növények által felvett mennyiségben statisztikailag igazolható különbséget nem
állapítottunk meg. Hasonló tendenciát tapasztaltunk a nikkel esetében is, azonban a
növények ezt az elemet sokkal nehezebben veszik fel (6. ábra).

5.ábra. A réz tartalom alakulása a talajban
és a növényben különböző tápanyagellátás
esetén (Gödöllő, 2008)

6.ábra. A nikkel tartalom alakulása a
talajban és a növényben különböző
tápanyagellátás esetén (Gödöllő, 2008)

16

2.2.4 Összefoglaló javaslatok és értékelés
A projekt keretében beállított technológiafejlesztési kísérletekben, továbbá
ültetvényeken végzett megfigyelések, vizsgálatok alapján az alábbi megállapítások és
javaslatok fogalmazhatók meg:
 Fás szárú energianövények tápanyag-utánpótlása teljes mértékben megoldható
szerves hulladékokból előállított komposzt segítségével. A szerves anyag
elsősorban nitrogénnel és foszforral látja el a talajt. Amennyiben a talajvizsgálat
alapján kevés a talajban lévő kálium mennyisége, a hiány műtrágyával
szüntethető meg. A biomassza elégetése során keletkező hamuanyagok
ugyanakkor jelentős káliumtartalommal rendelkeznek, ami a komposztba
keverve teljes értékű növényi tápanyagot hoz létre. A hamu kijuttatása
önmagában nehezen gépesíthető, ugyanakkor komposztba keverve szerves
trágyaszóró gépekkel teríthető.
 A fás szárú energianövények termesztése kedvező és kedvezőtlen környezeti
hatásokat egyaránt előidézhet. A különböző hulladékokból előállított
komposztok számára ellenőrzött körülmények között fontos felhasználási
területet jelenthet. Mivel az előállított termék nem kerül sem állati sem emberi
fogyasztásra, ezért kockázatot csak a talaj számára jelenthet. Vizsgálataink
szerint 50 t/ha komposzt kijuttatása nem növelte káros mértékben a mért
nehézfémek koncentrációját. A statisztikailag igazolható változás kétévenkénti
kijuttatással talajszenyezettségi határérték alatt tartható. Megállapításunk
szerint az energiafűz a fitoremediációban (talajtisztítás) is szóba jöhet, amit
jelentős mértékű kadmiumfelvétele tesz lehetővé.
 A felszínre kijuttatott komposzt a vegetációs időszak folyamán védi a
talajfelszínt, 25-30 %-kal mérsékelhető a nedvesség párolgása. A komposzt a
talajfelszínen mulcsként viselkedik, amely a fűz számára kritikus
talajnedvesség jelentős hányadát helyben tartja.
 A komposzt nemcsak tápanyaggal látja el növényeket, illetve mérsékli a
párologtatást, hanem a dugványok kihajtása után a felszínre kijuttatva a
gyomok csírázását is korlátozza. A kísérletekben a komposzttal kezelt
területeken a nyári kelésű egyszikű gyomnövények szaporodtak el nagyobb
arányban, de ekkor már a kultúrnövények borítottságából adódóan kémiai
védekezésre nem volt szükség.
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2.3 Betakarítási technológia kidolgozása, betakarítógép és ültetőgép
fejlesztése (6. sz. feladat)
A projekt keretében a munkatervnek megfelelően a konzorciumi tagok feladataihoz
kapcsolódóan közreműködtünk a projekt keretében kifejlesztendő ültetőgép „K”
változatának gyártás-előkészítésében, valamint jelen anyag keretében kidolgozta az
„Új fás-szárú energiaültetvény betakarítás gépi technológiáját”.
2.3.1 Nagyteljesítményű dugványozógép kifejlesztése

A dugványültető fejlesztés eredményei
A korábban meghatározott műszaki követelményeknek a „Tervcél”-nak megfelelő
dugványozó-gép kifejlesztésére megbízást adtunk az ASPIDRON Kft-nek
(1111 Budapest, Bartók Béla u. 4.). Az ASPIDRON Kft. elkészítette a legyártandó
dugvány ültetőgép „K” példányának dokumentációját és azt elektronikusan „CD”
lemezen és nyomtatott formában is átadta az MGI-nek. Az átadott dokumentáció
alapján a kísérleti gép gyártása megkezdődött.

7. ábra. A gép 3D modellje
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8. ábra. A függesztő keret és
tartóváz összeállítási rajza

9. ábra. A dugványozó tárcsa a
csipeszek nélkül

A 2009. január 9-én lefojtatott műszaki szemle alapján, amelyet Pécsen a „SERES
Kft.” telephelyén bonyolítottunk le megállapítható volt, hogy a „K” gép készültségi
foka mintegy 80 %-os. Mindezek alapján vélelmezhető, hogy a „FELADATTERV”ben meghatározott 2009. január 31-ig a „K” gép legyártása megtörténik.

5. fotó. A kialakított dugványozó csipeszek és a tárcsa
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Kifejlesztendő dugványültető-gép műszaki paraméterei
A dugványültető-gép gerendelye egy zárt szelvényű kereszttartó, melyhez hegesztéssel
csatlakozik a két alsó függesztő-csap, valamint a harmadik pont függesztő csapjának
durvalemezből, ill. laposvasból kialakított bakja. A gerendely osztott kivitelű, a
középső tagjába a két szélső (950-950 mm) hosszú tag – szállítási helyzetben, illetve
ikersoros ültetés esetén – betolható és ott csapszegekkel rögzíthető. A dugványozó-gép
ezen csapokkal kapcsolódik az üzemeltető traktor hidraulikával működtetett függesztő
berendezéséhez. A gerendely két végéhez csapszegen keresztül kapcsolódik a kézi
erővel működtetett, azaz kiemelt, ill. munkahelyzetbe állítható nyomjelző csoroszlya
mechanizmusa, melyet kiemelt helyzetben biztosító-csap rögzít.

6. fotó. A dugványültető hátulnézete a függesztő kerettel és a tároló kosarakkal
A zártszelvényű gerendelyhez szorítócsapok rögzítik az ültető vagy dugványozó kocsi
tartóvázát. Az ültető vagy dugványozó kocsi a tartóvázból, a lemezből kialakított
tálcákból, ültető tárcsából és csipeszekből, tömörítő hengerből, hidraulikus rendszerből
és a tartóvázra erősített ülésekből áll.
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10. ábra. A dugványültető tárcsa csapágyazása
A kifejlesztendő berendezés a szorító csipeszes, illetve hüvelyes gépekhez sorolható.
A dugványokat megfogó csipeszek nagy átmérőjű fémkerekeken vannak elhelyezve,
darabszámuk szintén a kívánt tőtávolságnak megfelelően állítható be. A kezelőszemély
a szabványos 20 cm hosszúságú dugványokat behelyezi a szorító hüvelybe, a kerék
körbe fordulásával a dugvány függőleges helyzetben az ültetés helyére kerül, amit egy
fotocella érzékel, a fotocella által vezérelt munkahenger a dugványt a talajba nyomja.
A kerék mellett haladó henger a talajt a dugvány jobb oldalán, maga a kerék pedig a
bal oldalán betömöríti.

7.fotó. A dugványültető tárcsa és tömörítő henger
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9. táblázat A dugványültető fontosabb műszaki adatai
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Megnevezés
Teljes hosszúság
Teljes szélesség (összecsukva)
Teljes magasság
Saját tömeg
Max. ültető mélység
Sortávolság
Ültető kocsi száma
Erőgépigény
Tőszám
Dugványátmérő fűz
Dugványátmérő nyár, akác
Dugványhossz

Mértékegység
mm
mm
mm
kg
mm
mm
db
kW
db/ha
mm
mm
mm

Típus
2850
2350
1400
1300
150-230
700-1500-2500-3000
2
57
7000-18000
10-15
15-20
150-300

11. ábra. A kifejlesztendő gép üzemeltetési paraméterei

A dugványozás agrotechnikája
A mezőgazdasági területen létrehozandó energiaültetvények létesítésére általában
vegetatív módon szaporodó, jól gyökeresedő dugványokat használnak. Magyarország
éghajlati viszonyai, illetve a változatos és eltérő talajadottságok mellett elsősorban
nyár, fűz, akác fajok, illetve azok klónjai telepíthetők és termeszthetők sikeresen.
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A rövid vágásfordulójú fás-szárú energiaültetvények telepítésére általában 20 cm
hosszúságú dugványokat használnak. A dugványok mérete elsősorban átmérője a
telepítendő fajta tulajdonságaitól függ. Az akác-, nyárdugványok átmérője 1,5-2,0
cm, míg a fűzdugványok átmérője 0,8-1,5 cm közötti lehet. A dugvány
alapanyagot törzsültetvényekből egyéves vesszőkből nyerjük.

8. fotó. Ültetésre előkészített dugványok
Az alapanyagot a vegetációs időszak szünetében a teljes nedvkeringés, nyugalom
időszakában gyűjtik be. Egyes kevésbé jól sarjadó fajok és klónok esetében a
dugványok hossza 25,0 cm is lehet. Egyes speciális telepítési célra karos dugványokat
is alkalmaznak, melyeket szintén egyéves állományban vágjuk le. Ugyancsak speciális
körülmények közötti telepítésre a méretre vágott alapanyagot „iskolában”
gyökereztethetjük és a telepítést gyökeres vesszőkkel végezhetjük el. Az ültetési
alapanyag jellemzőit a 10. táblázatban foglaljuk össze.
10.táblázat. Ültetési alapanyag rövid vágásfordulójú ültetvények telepítéséhez
(létesítéséhez)
Az ültetési alapanyag
fajtája

Kor

Hossz,
magasság

Kritériumok
Átmérő
Optimális
ültetési
mélység
(cm)
(cm)
10-20
15-20

1-éves
többéves

(cm)
30-80
70-150

Rövid dugványok

1-éves

20

1,0-2,5

20

Hosszú dugványok

1-éves

80-250

1,0-2,5

20-40

Karódugványok

többéves

200-400

2,0-5,0

70-150

Fektetett dugványok*

1-éves
többéves

80-250

Növények

15-25
(fektetési
mélység)

Minőségre vonatkozó
kritériumok
fásodott
hajtás
friss, egészséges,
sérülésmentes kéreg
friss, egészséges,
sérülésmentes kéreg
egyenes, friss,
egészséges, elágazások
nélkül, sérülésmentes
kéreg
friss, egészséges,
sérülésmentes kéreg

*többnyire kizárólag mérnöki biológiai intézkedésekhez
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A rövid vágásfordulójú ültetvényekben alkalmazott sor- és tőtávolság megválasztása
nagy körültekintést igényel. A sor- és tőtávolság megválasztása elsősorban a
telepítendő fajta vagy klón geometriai tulajdonságaitól függ, de figyelembe kell venni
a tervezendő vágásforduló idejét, a termőhelyi adottságokat és az egyes
munkaműveletekben alkalmazni kívánt gépi technológiát. Az egysoros vagy
szimplasoros telepítés a nagyhozamú nyár- és akácklónok telepítésére javasolható,
ebben az esetben a vágásfordulót hosszabb vagy közepesen hosszú időszakra, 3-5 évre
érdemes tervezni. Az ikersoros telepítést rövid vágásfordulóra és fűz klónok
telepítésére célszerű tervezni. Az ikersoros ültetvények esetében a sortávolságot 60-75
cm-re kell megválasztani, a tőtávolság pedig min. 50 cm kell legyen. A telepítendő
ültetvények paramétereit és a tervezendő hektáronkénti tőszámot irodalmi adatok
alapján a 11. táblázatban adjuk meg.
11. táblázat. Az ültetéshez szükséges dugványok száma a fafaj, a vágásforduló és az
ültetési hálózat függvényében
Fafaj

Fűz

Vágásforduló
(rotációs
időtartam)
(év)
2 (1-2)

Közlekedő út
(művelőút)
szélessége
(m)
1,50

3 (3-4)

1,50

3 (3-4)

2,50

3 (3-4)

3,00

5 (4-6)

3,00

2 (1-2)

2,50
2,50

3 (3-4
3,00
2,50
Nyár

5 (4-6)
3,00

2,50
10 (8-15)
3,00

Akác

3 (3-4)

3,00

5 (4-7)

3,00

10 (8-15)

3,00

Ültetési hálózat
Térállás
egysoros
kétsoros1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ültetési
távolság
(tőtávolság)
(m)
0,50
0,50
0,75
0,50
0,75
0,50
0,75
0,50
0,75
0,50
0,75
0,50
0,75
0,50
0,75
0,50
0,75
0,50
0,75
1,00
0,752
1,502
2,50
0,752
1,502
3,00
0,75
1,00
0,75
1,00
1,50
0,752
1,00
1,50

Szükséges
dugvány
szám
(db/ha)
17.800 (17.600)
17.800 17.600)
12.00 (11.792)
12.600 (12.400)
8.500 (8.308)
11.00 (10.800)
7.400 (7.236)
11.000 (10.800)
7.400 (7.236)
12.600 (12.400)
8.500 (8.308)
8.100 (8.000)
5.500 (5.360)
6.700 (6.600)
4.600 (4.422)
8.100 (8.000)
5.500 (5.360)
6.700 (6.600)
4.600 (4.422)
3.400 (3.300)
8.100 (8.000)
5.500 (5.360)
1.700 (1.600)
4.600 (4.422)
2.300 (2.211)
1.200 (1.122)
4.600 (4.422)
3.400 (3.300)
4.600 (4.422)
3.400 (3.300)
2.300 (2.211)
4.600 (4.422)
3.400 (3.300)
2.300 (2.211)

Az ikersorok egymástól való távolsága 0,75 m
Az állomány bizonyos részének betakarítása a negyedik (legkésőbb a hetedik) vegetációs évben

1
2
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2.3.2 A betakarítás gépi technológiája
A technológia leírása
Az energiatermelés céljaira mezőgazdasági területen létrehozott gyors vágásfordulójú
ültetvények telepítése és hasznosítása Magyarországon nem túl hosszú ideje kezdődött,
illetve nem hosszú múltra tekinthet vissza. Ennek ellenére az élelmiszer alapanyag
termelésből kivont területeken a termőhelyi adottságoknak megfelelően sokféle,
elsősorban talajjellemzőkhöz igazodó, eltérő sor- és tőtávolságú ültetvényt telepítettek.
Manapság ezen ültetvények a termelést, ill. életkort tekintve kitermelhető, vagyis
betakarítható állapotba kerültek. A betakarítás gépesítése ma még nem tekinthető
kiforrottnak, de a termeléstechnológiai változatoknak megfelelően már több
konstrukciós megoldás áll rendelkezésre.
Jelentésünkben a mezőgazdasági termőterületen, az élelmiszer alapanyag termelésből
kivont területen létesített ültetvények betakarítására használatos berendezéseket
ismertetjük részletesen, és ezen berendezéseket a továbbiakban „Energiaültetvény
betakarítógép”-eknek nevezzük.
Az energiaültetvény betakarítógépek jelenleg csak a betakarító adapterek tekintetében
kerülnek sorozatgyártásra, a függesztett vagy vontatott gépek egyedi kialakításúak.
Az energiaültetvények betakarítására alkalmas berendezések csoportosítását,
konstrukciós megoldásait a 12. ábrán szemléltetjük, ill. foglaljuk össze.
ENERGIAÜLTETVÉNY BETAKARÍTÓGÉPEK

Kialakítás

Függesztett gépek

Vágószerkezet

Anyagtovábbító

Aprítószerkezet

Vontatott gépek

Szecskázóra
szerelt adapterek

Fűrésztárcsás

Vízszintes
behúzó henger,
kézi etetés

Függőleges,
körmös lehúzó

Tárcsás egyenes
késes

Csigás szegmensek
és homlok felhordó

Bedobó ujjak

Dobos szecskázó

Fűrésztárcsára szerelt
forgó kések, vázba
épített álló kés

12. ábra. Az energiaültetvények betakarítására alkalmas berendezések csoportosítása
konstrukciós megoldásai
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A függesztett gépek konstrukciójukat tekintve lehetnek vízszintes behúzó hengerrel és
tárcsás aprítóval, vagy függőleges lehúzóval, csigás lehúzóval és aprítóval, vagy a
kettő kombinációjával szerelt aprító szerkezetű gépek.
A vízszintes behúzó hengerrel szerelt gépek vázkerete közvetlenül függesztő
csapokkal csatlakozik az üzemeltető traktor mellső- vagy hátsó függesztő karjaihoz, és
hajtásukat az üzemeltető traktor TLT tengelycsonkjáról kapják. A tárcsás
aprítószerkezet a vázkeretbe csapágyazott függőleges tengelyű tárcsára sugár irányban
szerelt egyenes, nagy szilárdságú acélból kialakított késekből és az adagolónyílás alsó
széle képezte álló késből áll. Az állókés megtámasztja a recézett acélhenger által
behúzott anyagot, a tárcsára szerelt kések pedig az előtolásnak megfelelő méretűre
aprítják. A vízszintes behúzó berendezések áttelepíthető, de álló üzemben dolgozó
berendezések, az etetésük – az előre motorfűrésszel levágott anyaggal – kézzel
történik. Éppen ezért üzem közben a gép vázkerete a talajon támaszkodik.
A csigás vagy szegmenses függőleges lehúzóval kialakított berendezések a traktor
mellső, vagy hátsó függesztő-berendezéséhez függesztett gyorscsatlakozó kerettel
kapcsolódnak, hajtásukat az üzemeltető erőgép mellső vagy hátsó TLT csonkjáról
szabadon-futós kardántengelyen keresztül kapják.

9. fotó. Az egy forgórészes függőleges lehúzó hengeres gép munka közben
A függesztett gépek vázszerkezetét munkahelyzetben csúszótalpak, ill. támkerekek
támasztják alá. A csúszótalpak, ill. támkerekek talajterhelése a tehermentesítő rugók
feszítésével állíthatók be. Ez praktikusan lehet hidraulikus rugózás is, ez esetben a
rendszer nyomását kell 100-120 bar-ra állítani. Az üzemeltető traktor emelő
hidraulikáját minden esetben úszó üzemmódba kell állítani. A csúszótalpak egyben a
forgórészek bázisfelületei is. A forgórészek tengelyei a csúszótalpak keretében
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elhelyezett golyós csapágyakba vannak ágyazva. A fa levágását a forgórészek alján
elhelyezkedő Ø 800 mm vízszintesen forgó fűrésztárcsa végzi. A fűrésztárcsa
fordulatszáma 1000 min-1. A tárcsa fölött függőlegesen elhelyezett hengeres
kialakítású dob a paláston spirálisan elhelyezett vágóélek segítségével az anyagot
lefelé húzza és a homlokfalhoz nyomva menetemelkedésnek megfelelő nagyságúra, 78 cm névleges méretre aprítja. Amennyiben ettől kisebb névleges méretű apríték
szükséges, úgy stabil gépen az anyagot újra kell aprítani. Az aprított anyag a csigák
szállításának megfelelően a gép alján elhelyezett dobóventilátorhoz jut.

10. fotó. Az egy forgórészes aprítékkészítő lehúzó hengere
A függőleges tengelyű, két forgórészes dobbal szerelt gépnél a jobboldali hengeres
rotor palástjára csavarvonal mentén a centrifugális erő hatására kinyíló acélöntvény
szegmenseket szereltek. Az acélöntvény szegmensek csapokon keresztül kapcsolódnak
a rotor palástjára rögzített fülekhez. A szegmensek a két rotor közé került anyagot,
fatörzset húzzák lefelé. Ennél a konstrukciós megoldásnál az aprítást a fűrészlapon
elhelyezett forgókés és a vele szemben elhelyezett állókés végzi. A baloldali rotor,
melynek palástján lemezből kialakított füleket helyeztek el, a forgórészek közé került
anyag terelését végzi. A felaprított anyag ez esetben is a dobóventilátorra jut.
A dobóventilátor forgórésze a fűrésztárcsák és a behúzó kúpok között helyezkedik el.
A dobóventilátor az anyagot a gép mellett haladó szállítójárműre juttatja a fúvócsövön
keresztül. A forgó részeket – leállás esetén – hidraulikusan működtetett tárcsafék
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rögzíti az esetleges balesetek elkerülése céljából. A forgórészek hajtásukat
hidromotorról ékszíjakon keresztül kapják

11. fotó. Két forgórészes gép
Az energiaültetvény betakarítására kialakított adapterek a magajáró szecskázók
adagolószerkezetéhez, az egyéb adapterek csatlakoztatási felületéhez kapcsolhatók.
Az ily módon létrehozott gépkapcsolat magajáró betakarítógépként is kezelhető. Ezért
röviden kitérünk a magajáró szecskázóknak, mint aprító alapgépeknek a konstrukciós
ismertetésére.
A magajáró aprító alapgépeken az adagoló-tömörítő szerkezet csaknem kizárólag
hengeres kivitelű. A rugós leszorítású felső hengerek biztosítják az aprító
berendezéshez kerülő anyag megfelelő tömörségét, az alsó- és felső hengerek együttes
hajtása pedig az egyenletes anyagáramlási sebességet.
Az aprítási hossz állításának alapvető módja az etetési sebesség szabályozása az
adagolóhengerek fordulatszámának változtatása útján. Ez a legtöbb gépnél
mechanikusan fokozatokban történik homlok-fogaskerekes váltómű segítségével. Az
újabb konstrukcióknál a hidrosztatikus hajtás következtében az fokozatmentesen is
beállítható.
A magajáró betakarítógépek aprító berendezésüket tekintve lehetnek tárcsásak vagy
dobosak. A tárcsás aprítóberendezések átmérője a beépíthető geometriai méretek miatt
korlátozott, ennek következtében az áteresztőképességük, ill. tömegteljesítményük is
korlátozott. Azonban az aprítékkészítő gépnél ez a konstrukciós kialakítás –
egyszerűségénél fogva – feltétlen előnyt jelent a dobos konstrukcióval szemben.
A tárcsás aprítókra az a jellemző, hogy az anyagáram irányára merőlegesen elhelyezett
tárcsa síkjára sugár irányban kések vannak felszerelve, amelyek forgás közben, az
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ellenkés előtt szorosan elhaladva vágják az anyagot. A levágott anyagot ugyanerre a
tárcsára felerősített dobólapátok továbbítják a légcsatornán keresztül a szállítójárműre.
Az egyenes mozgókések élezés után állíthatóak, míg az állókés szerepét betöltő lapok
nagyobb mértékű kopás esetén cserélhetők.
A dobos szecskázó berendezés jellemzője, hogy egy vízszintes elhelyezésű négyszögkeresztmetszetű állókésből, egy vízszintes tengely körül forgó henger palástján
elhelyezett mozgó késekből áll. A legegyszerűbb változatok esetén a dob palástján az
alkotó mentén szöget bezáróan helyezik el az egyenes élezésű késeket. Az aprítási
munka, vagyis az energia-felhasználás csökkentése érdekében az egyes típusoknál a
késeket kissé csavart vonal mentén helyezik el. Az osztott kések, pl. a két-sorban "V"
alakban elhelyezve szintén a vágási munka energia-felhasználását csökkentik.
A lépcsősen elhelyezett kések pedig praktikus megoldást jelentenek, mivel ez esetben
a kések meghibásodása esetén, egyes rövid késdarabok kicserélésével elhárítható a
hiba.
Energiaültetvény betakarítása, vagyis apríték készítésben használhatók az eredeti
dobok, az apríték 5-8 cm hosszúságának biztosítására azonban minden második kést le
kell szerelni.
A dobos aprítók között az anyagtovábbítást tekintve vannak önkidobósak, segédventilátorosak és dobó-ventilátorosak. Az önkidobós dobbal felszerelt aprítókon a dob
az aprításon túl – a tárcsás aprítókhoz hasonlóan – a kések alatt elhelyezett lapátok
segítségével az anyagtovábbítást is elvégzi.
A segéd-ventilátoros aprítók dobja lényegében megegyezik az önkidobósakéval, de a
kifúvó csatorna középmagasságában az anyagáram felgyorsítása érdekében beépítenek
egy segéd-ventilátort.
A dobó-ventilátor forgás irányát tekintve az anyagárammal megegyező vagy azzal 90oot bezáróan esetleg döntött elhelyezésű is lehet.
Ugyancsak közös jellemző valamennyi magajáró aprító esetében a kifúvócsatorna 270290o-ban való forgathatósága, és a csatorna végén elhelyezett terelőlap állíthatósága.
Természetesen elektropneumatikus vagy elektrohidraulikus távvezérléssel.
A magajáró aprító alapgépeket kivétel nélkül diesel, többnyire turbófeltöltésű
motorokkal készítik. A 80-90 %-os kihasználással dolgozó, nagy hőterhelésnek kitett
motorok erős robusztus kivitelűek. Beépítésük többnyire a gép hossztengelyére
merőleges, de előfordul ettől eltérő beépítés is. Egyik oldaláról a hajtást a dob és az
egyéb szerkezeti elemek működtetése céljából mechanikusan továbbítják, a másik
oldaláról pedig a hidraulikus szivattyúkat hajtják. A beépített motorok teljesítménye
ma már a kisebb gépeken is eléri a 200 kW-ot, a nagyobbakon pedig meghaladja a 350
kW-ot. Az állandó és nagy igénybevétel miatt kizárólag nagy, 30 % körüli nyomaték
rugalmasságú motorokat használnak. A nagy nyomatékrugalmasság energiaültetvény
betakarítás, vagyis aprítékkészítésben különösen fontos.
A magajáró alapgép adagoló-, ill. tömörítő szerkezetéhez kapcsolódik az
„energiaültetvény betakarító” adapter.
29

12. fotó. Szecskázóra szerelt
fűrésztárcsás adapter

13. fotó. Szecskázóra szerelt
adapter munka közben

Az energiaültetvény betakarító adapter vázkeretében csapágyazták a két függőleges
tengelyű forgórészek tengelyeit. A forgórészek tengelyeinek alsó végén rögzítették a
két darab fűrésztárcsát. A fűrésztárcsák fölött helyezkedik el a bedobóujjas
anyagtovábbító szerkezet, mely a levágott anyagot egy bedobólapokkal szerelt,
lemezből kialakított továbbító hengerre juttatja. Az anyagtovábbító henger pedig a
levágott alapanyagot az alapgép adagoló-tömörítő szerkezetéhez, majd a már
ismertetett aprítószerkezetre juttatja. A levágott anyag zavarmentes továbbítását és
bevezetését a forgórészek közé az adapterre kétoldalt felszerelt csigák végzik. Az
adapteren felül és kétoldalt terelőcsöveket helyeztek el. A két forgórész között szintén
anyagterelő, ill. választónyúlvány található, mely lemezből került kialakításra. Az
adapter a hajtását az alapgép meghajtó tengelycsonkjáról kapja.
Az aprítékkészítő gépek alkalmazási területeinek megválasztásánál, ill. az
energiaültetvények betakarításánál számos technológiai körülményt kell figyelembe
venni.
 a betakarítandó ültetvény vágásfordulójánál a betakarítás ismétléseinek
számával kapcsolatos – ültetvény, fa – geometriai méreteket;
 az energiaültetvény sor- és tőtávolsági jellemzőit, iker soros, szimpla soros,
normál, vagy növelt sortávolság;
 az energiaültetvény fa-fajtájára jellemző mechanikai tulajdonságok, aprítási
fajlagos energiaigény, nedvességtartalom, térfogatsűrűség;
 az ültetvény területének nagysága és geometriai jellemzői; a termőhely
járhatóságának jellemzői; a felújítás technológiája.
Vágásfordulók hossza, ideje alapvetően meghatározza az energiaültetvény fafajtájának geometriai jellemzőit, a megfelelő aprítékkészítő gép kiválasztását is
alapvetően ennek a szempontnak kell alárendelni.
A magajáró alapgépre szerelt adapterek az igen rövid vágásfordulójú
energiaültetvényekben alkalmazhatók előnyösen. Az igen rövid (mini) vágásforduló
esetén az ismétlődő vágások során és eredményeként viszonylag kis tőtávolságban
felújuló sarjcsokrok betakarítására kerül sor, a jellemző tőátmérő 0-5 cm, a hajtások
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magassága 2-5 m. A sarjcsokrokként számításba vehető fatömeg 3-7 kg. Rövid
vágásforduló esetén az ismételt vágások során sarjcsokrok jönnek létre, de azok jellege
az ültetvényre jellemző telepítési hálózat függvényében jelentősen eltérő.
Tág hálózatban a hajtások a kellően nagy növőtérben megerősödnek, és egy tőről több,
tőben 3-5 cm átmérőjű, 3-6 m magas sarj jön létre. A tövenkénti fatömeg 7-25 kg.
A sűrű tartásban (kis sor- és tőtáv) a sarjcsokor erősebb hajtásai kiugróan növekednek,
a gyengébbek elmaradnak, esetenként el is száradnak, így az ültetvény az eredeti
állapothoz hasonló képet mutat, de viszonylag sok vékony és elszáradt hajtást is
találunk benne. Az ilyen paraméterekkel rendelkező anyagot az adapter fűrésztárcsái
könnyen elvágják, a bedobó ujjak pedig továbbítani tudják az alapgép adagoló-, ill.
aprítószerkezetére.
A csigás lehúzó berendezéssel, ill. a lehúzó szegmensű forgórésszel szerelt gépek a
közepes, ill. a hosszú vágásfordulójú állományban – ahol már vastagabb törzsű fák is
előfordulnak – használhatók eredményesen. Hosszú vágásfordulójú ültetvényekben az
eredeti telepítési hálózattól sok esetben szinte függetlenül egy természetszerű erdő
jelleg jelenhet meg, amelyben az öngyérülés eredményeként a 2-4 m2-es növőtérrel
rendelkező sarjegyedek, vagy sarjcsokrok erősödnek meg, majd a sarjcsokorban indul
meg az öngyérülés. A betakarítást igen változatos tőátmérőjű (5-15 cm) és változatos
magasságú (4-12 m) fákkal kell elvégezni.
A függőleges forgórészre szerelt fűrésztárcsa, ahol a fák törzsét elvágja a forgórészre
szerelt csiga húzza a törzset lefelé és a homlokfalnak, mint ellenkésnek szorítva a csiga
menetemelkedésének megfelelően feldarabolja. A két forgórészes változat is –
hasonlóan a fűrésztárcsák által elvágott törzset – a szegmensek segítségével lehúzza és
a fűrésztárcsára szerelt aprítókés felaprítja.
A termőterületi sajátosságok, adottságok – rendezett nagy termőterületek – esetén a
magajáró gép vagy vontatott gép használata mellett célszerű dönteni.
Nehezen járható, tagolt területek betakarítását az egy- vagy két forgórészes,
függesztett gépekkel lehet eredményesen elvégezni. Szórványterületek betakarítására,
utak menti tisztításra pedig a telepíthető vízszintes, behúzó hengeres, tárcsás aprítóval
szerelt függesztett gépeket kell alkalmazni.
Energiaültetvények betakarítását egyébként a hazai fejlesztésű OG-FA, ill. az OPTIVFA gépekkel az OPTIGÉP Kft. (Békés, Vésztő u. 1.) bérmunkában is elvégzi. A
CLAAS JAGUAR 850 gépre szerelhető adapter forgalmazását az AXIÁL Kft. (Baja)
végzi, de az AXIÁL Kft. is vállal bérmunkát.
Az aprítékkészítő gépeken viszonylag kevés beállítási munkát kell elvégezni.
A függesztett és vontatott gépek esetében a vágási magasság a csúszótalpak, ill. a
tánkerekek magasságával adottnak, 150-200 mm-nek tekinthető.
A két forgórészes géppel készített apríték mértékét a 12. táblázat szemlélteti, az
energetikai jellemzőket pedig az 13. táblázatban foglaltuk össze.
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12. táblázat. A különböző energiaültetvényekből készített apríték méret szerinti
tömegeloszlása százalékban kifejezve
Sor- 2.3.2.1 Betakarít
szám
ott
ültetvény
megnevezése
1
2 éves nyár
állomány
2
2 éves nyár
állomány
3
3 éves akác
állomány

17,9

Tömegarány (%)
Méretosztály (mm)
25-50 50-75 75100100
125
20,1
22,5
11,6
12,4

125150
10,6

150
<
4,9

18,1

19,9

23,6

10,4

13,4

11,6

3,0

19,2

20,1

22,0

11,6

14,1

9,6

3,4

0-25

13. táblázat. A két forgórészes gép különböző ültetvények betakarításában mért
energetikai jellemzői
Sorszám
–
1
2
3

Betakarított
ültetvény
megnevezése
–
2 éves nyár
állomány
3 éves nyár
állomány
3 éves akác
állomány

Műve Hajtóanyaglési
felhasználás
idő
(sec) (kg/h) (l/h)
181,5 16,30 18,37

Fajlagos
hajtóanyagfelhasználás
(kg/t)
1,055

Motor
teljesítményigény
kW
LE
92,8 126,2

170,8

16,65

18,77

0,913

95,4

129,7

255,3

16,85

18,99

0,955

73,4

133,0
8

A magajáró alapgép esetében pedig a rászerelt adapter vágási magassága a
vezetőfülkéből a kívánt 150-200 mm-re beállítható A magajáró gépek esetében az
apríték nagysága a behordó hengerek fordulatszámának változtatásával állítható a
kívánt 50-80 mm hosszúságra. Ekkora aprítási hossz beállításához azonban az
aprítószerkezet dobjáról minden második kést le kell szerelni.
A magajáró gépek esetében az üzemeltetéshez, a vágáshoz, aprításhoz,
szállítóeszközre való fújáshoz az alapgépbe épített diesel motorok teljesítménye
általában megfelelő.
Az apríték még nedvesen is alacsony térfogattömegű anyagot képez. Ez az alacsony
térfogattömegű anyag a mezőgazdasági üzemekben meglévő, rendszerint jó
terepjáróképességű, billenőszekrényes pótkocsik, tehergépkocsik térfogatnövelő
felépítménnyel szerelt változataival biztonságosan elszállítható. Normál
terepviszonyok mellett a rugózott kéttengelyes futóművel szerelt 8-12 t teherbírású
pótkocsik alkalmasak 60-80 kW motorteljesítményű univerzális traktorokkal vontatva.
Nehéz terepviszonyok mellett a tandem futóműves vagy háromtengelyes, 14-16 t
teherbírású pótkocsik és 120 kW motorteljesítményű traktorok használata javasolható.
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A traktoros pótkocsis szállítás mellett a 10 t teherbírású összkerékhajtású
tehergépkocsiból és 10 t teherbírású alacsonynyomású gumiabroncsokkal szerelt
gépcsoport használata is szóba jöhet, különösen nagyobb szállítási távolságok mellett.
A nem hosszú múltra visszatekintő és mostanra már vágásra, ill. betakarításra érett
energiaültetvények betakarítására már ma is az eltérő ökológiai adottságoknak és
technológiai igényeknek megfelelő különböző konstrukciójú betakarító gépek és
adapterek állnak rendelkezésre. Ezen a területen azonban a műszaki fejlesztésnek a
konstrukció, az üzemeltetési paraméterek javítása, betakarítási teljesítménynövelés, az
aprítás egyenletességének javítása, energiaigény csökkentése terén számos lehetősége,
ill. tág perspektívája van.
A technológia alapgépének, a betakarítógépnek a kiválasztása
Mint az az ismertetőből kiderült az ismertetett változatok nem tekinthetők nagy
sorozatban gyártott típusoknak, többnyire nem kiforrott gyártmányok. Éppen ezért
célszerű egy olyan betakarító célgépet kifejleszteni, mely a mezőgazdasági
üzemekben, vállalkozásokban meglévő magajáró alapgépre szerelhető. A hazai
mezőgazdasági üzemek többsége rendelkezik valamilyen magajáró szecskázóval
CLAAS, JOHN DEERE, KRONE vagy a NEW HOLLAND gyártmányok a
legelterjedtebbek. Tehát a kifejlesztendő adaptereknek ezen típusokhoz kellene
csatlakozniuk. Tárcsás aprítószerkezetű szecskázóval egybeépítve féligfüggesztett
gépként is üzemeltethető. Ebben az esetben a traktor hátsó vagy mellső függesztő
berendezéséhez csatlakoztatható, hajtását a traktor TLT tengelycsonkjáról kapja.
Működésmódot tekintve két fűrésztárcsás vágószerkezettel célszerű kialakítani.
A fűrésztárcsák függőleges tengelyén kerül csapágyazásra a kettő darab csigás
szegmensekkel szerelt lehúzódob. A fűrésztárcsák a lábon álló anyagot tarlószinten
levágják, a dobok a szegmensek segítségével lefele húzzák, zúzzák és előaprítják.
Az előaprított anyag a szecskázó behordójára jut, onnan pedig a szecskázódobra vagy
tárcsára. A felaprított anyagot a dobóventilátor fújja a szállítóeszközre.
A kialakítandó adapter főbb műszaki adatai:
– legnagyobb
–
–
– fűrésztárcsák

szélesség
magasság
hosszúság
száma
átmérője
fordulata
– lehúzó dobok átmérője
magassága
csigalevelek magassága
menetemelkedés

2000
3100
1600
2
800
1000
700
1200
40
40

mm
mm
mm
db
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
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– az adapter hajtása
– teljesítményigény
– kardánfordulat

mechanikus a behordó
szerkezetről
 120 kW
 160 LE
1000 min-1

A kialakítandó berendezés működési vázlatát a 13. ábra szemlélteti.

13. ábra. A kialakítandó berendezés működési vázlata
2.3.3 Összegzés
Az NKFP-07-04-ENFATECH projekt munkaterve 2.3.6 pontja szerinti feladatnak
megfelelően meghatároztuk a szimplasoros fűz energiaültetvény telepítésére alkalmas
dugványozó-gép
kifejlesztéséhez
szükséges
műszaki
paramétereket.
Közreműködésünkkel és instrukcióink alapján az ASPIDRON Kft. elkészítette a
dugványozó-gép „K” változatú példányának dokumentációját, melynek alapján a
dugványozó-gép legyártását megkezdte. A Pécsen 2009. január 09-én megtartott
műszaki szemle alapján a gép készültségi foka 80 %-ra tehető, ami azt jelenti, hogy a
gép az előírt határidőre 2009. január 31-re elkészül.
A téma keretében kidolgoztuk a szimplasoros energiafűz ültetvény gépi
betakarításának technológiáját, meghatároztuk egy magajáró aprítógépre szerelhető,
ill. egy tárcsás féligfüggesztett szecskázóhoz kapcsolható betakarító adapter
konstrukcióját és főbb méreteit. Ezzel párhuzamosan tárgyalásokat folytattunk az
adapter gyártására a SERES Gépipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Bajor u. 2/1.)
képviselőivel. A tárgyalás és árajánlatkérés jelenleg van folyamatban.
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Mezőgazdasági mérnök BSc szak
Növénytermesztési hetesi gyakorlat. Ea.: Soltész András, Szent István Egyetem,
Gödöllő, Mezőgazdasági mérnök BSc szak
Környezettechnika biológiai módszerei– Ea.: Alexa László, Szent István Egyetem,
Gödöllő, MKK, MSC.1.
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Munkaszakasz tervezett és tényleges költségei
2. munkaszakasz - 2009.01.31.

Kért támogatás
Működési költségek
Személyi kiadások
személyi juttatások
munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
külső megbízások
egyéb dologi kiadások
Felhalmozási költségek
Eszközök
Immateriális javak
Beruházás
Működésiből általános költség
Működésiből koord. költség
Saját forrás
Működési költségek
Személyi kiadások
személyi juttatások
munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
külső megbízások
egyéb dologi kiadások
Felhalmozási költségek
Eszközök
Immateriális javak
Beruházás
Működésiből általános költség
Működésiből koord. költség
Egyéb forrás
Összköltség
Levonható ÁFA
Összköltség ÁFA-val
Kért előleg

tervezett költségek tényleges költségek
(eFt)
(eFt)
88 800,00
87 864,93
63 855,00
63 746,16
12 200,00
15 462,36
9 000,00
11 637,70
3 200,00
3 824,66
51 655,00
48 283,80
29 500,00
24 603,11
22 155,00
23 680,69
24 945,00
24 118,77
24 945,00
24 118,77
0,00
0,00
0,00
0,00
3 730,00
3 730,00
0,00
0,00

eltérés
(eFt)
935,07
108,84
-3 262,36
-2 637,70
-624,66
3 371,20
4 896,89
-1 525,69
826,24
826,24
0,00
0,00
0,00
0,00

33 860,00
20 860,00
14 195,00
10 500,00
3 695,00
6 665,00
0,00
6 665,00
13 000,00
13 000,00
0,00
0,00
1 670,00
0,00

33 466,64
20 431,82
14 005,51
10 513,43
3 492,07
6 426,32
0,00
6 426,32
13 034,82
13 034,82
0,00
0,00
1 670,00
0,00

393,36
428,18
189,49
-13,43
202,93
238,68
0,00
238,68
-34,82
-34,82
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
122 660,00
18 600,00
141 260,00
88 800,00

0,00
121 331,57
-

0,00
1 328,43
-
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A projekt 2. munkaszakaszának a teljes költségvetése kis mértékben (0,03%)
kevesebb lett a tervezettnél. Figyelembe véve az 1. elszámolásból adódó
átcsoportosításokat (minden cégnél külön nyilatkozatban leírtak szerint) a
munkaszakaszok közötti 10%-os átcsoportosítási lehetőségét kihasználva, a
4 014,00 eFt (támogatás: 3 888,00 eFt + saját forrás: 126,00 eFt) összeget
átvisszük a 3. munkaszakaszba.
Az eltérés és átcsoportosítások (munkaszakaszon belül és munkaszakaszok között)
cégenként részletezve (nem haladják meg a szerződés 6.4 és 6.5 pontjában foglalt
mértéket):
1. Termoster Kft.:
Munkaszakaszon belül:
- személyi kiadásokról a dologi kiadásokra átcsoportosított 95 eFt-ot, 0,55%
Munkaszakaszok között:
- 2. munkaszakasz saját forrásról az 3. munkaszakasz sajátforrásra
átcsoportosított 126 eFt-ot, 1,36%.
2. FBH Kft.:
Munkaszakaszon belül:
- külső megbízásból és eszközökről az egyéb dologira átcsoportosított 1
637,69 eFt-ot, 17,72%.
Munkaszakaszok között:
- 2. munkaszakasz támogatásból a 3. munkaszakaszra átcsoportosított 924,00
eFt-ot, 10%.
3. FVM MGI
Munkaszakaszon belül:
- eszközökről a személyi juttatásokra és munkaadói járulékokra
átcsoportosított 3 382,64 eFt-ot, 13,01%.
- egyéb dologiról a külső megbízásokra és a személyi juttatásokra és
munkaadói járulékokra átcsoportosított 496,11 eFt-ot, 1,91%.
4. KÖZÉV Kft.:
Munkaszakaszon belül:
- a saját forráson belül egyéb dologiról és a munkaadói járulékokról a
személyi juttatásokra átcsoportosított 3,77 eFt-ot, 0,00%.
- a támogatáson belül külső megbízásokról egyéb dologira és eszközre
átcsoportosított 3 819,87 eFt-ot, 12,89%.
Munkaszakaszok között:
- 2. munkaszakasz támogatásból a 3. munkaszakaszra átcsoportosított
2 964,00 eFt-ot, 10,00%.
5. Econovum Kft.:
Munkaszakaszon belül:
- támogatás egyéb dologi kiadásokról a támogatás eszköz kiadásokra
átcsoportosított 36,82 eFt-ot, 0,55%.
- saját forrás egyéb dologi kiadásokról a saját forrás eszköz kiadásokra
átcsoportosított 34,82 eFt-ot, 0,52%.
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Monitoring adatszolgáltatás

Indikátorok
1. A projekt közvetlenül hasznosítható eredményei
Kifejlesztett új termék (db),
Kifejlesztett új szolgáltatás (db),
Kifejlesztett új technológia (db)
Kifejlesztett új prototípus (db)
Benyújtott szabadalmak száma (db)
ebből hazai (db)
ebből nemzetközi (db)
Megítélt szabadalmak száma (db)
ebből hazai (db)
ebből nemzetközi (db)
Állami minősítésre bejelentett fajtajelölt (db)
Egyéb iparjogvédelmi oltalom (db)
Publikációk száma (db)
ebből hazai (db)
ebből nemzetközi (db)
Disszertációk száma; PhD (db)
Projekt eredményeként létrejött új projektek száma (db)
ebből hazai (db)
ebből nemzetközi (db)
2. Emberi erőforrás
A projektbe bevont, K+F munkakörben foglalkoztatottak száma (fő)
A projektbe bevont PhD hallgatók száma (fő, FTE)
A projektbe bevont posztdoktorok száma1 (fő, FTE)
A projektbe bevont fiatal kutatók száma (fő, FTE)
A projektbe bevont nők száma (fő, FTE)
A projekt révén létrejött munkahelyek száma (db)
ebből az új kutatói munkahelyek száma (db)
A projektben résztvevő kutatók száma (fő)
A projektben résztvevők munkaidő ráfordítása (FTE)
A projekt lezárása után megtartott munkahelyek száma (db)
3. Társadalmi és gazdasági hasznosítás
Horizontális szempontok érvényesülése (fenntartható fejlődés,
környezetvédelem, esélyegyenlőség, biztonság, regionális egyenlőtlenségek
mérséklése)
A projekt eredményeinek disszeminációja pl: nyilvános fórumon történő
bemutatása (formája és száma, db)

érték
1

3 db

1 fő

22
19,36 FTE

hazai konferenciákon (db)
nemzetközi konferenciákon (db)
Oktatásban/képzésben hasznosított eredmények formája és száma (db)
Nemzetgazdasági, illetve közcélú hasznosíthatóság (hasznosítók köre,
vállalkozások száma, db)
1

156/1997. (IX.19.) Korm. rendelet a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bólyai János Kutatási Ösztöndíjról
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Spin-off cégek száma (db)
4. Forrásbevonás
A projektbe bevont saját forrás (Ft)
A saját forráshoz bevont külső tőke összege (pl. kockázati tőke, bankhitel stb.)
(Ft)
5. Hosszú távú gazdasági hasznosítás (projektzárást követő 3 évben)
Az eredményt hasznosító cég(ek), intézmények száma, szövetkezetek,
vállalkozások száma (db)
A projektben hasznosított magyar szellemi termék(ek) száma (db)
A projekt eredményeként létrejött többlet export árbevétel (Ft) és/vagy
jövedelemteremtő-képesség, piaci részesedés növekedése
A projekt eredményeit mely országokban alkalmazzák
További együttműködés az egyetemmel, kutatóintézettel (db)
6. Egyéb, a projekt jellegéből adódó, a pályázó által megadott speciális
monitoring mutatók

6

Projektben résztvevő személyek

6.1 Termoster KFT.
Szakmai munkában
részt vevő személyek

Konzorciumi tag
(sorszám)

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)

Ráfordított idő (nap)

Dr. Gyuricza Csaba

1

4, 5

87

Dr. Aleksza László

1

4, 5

87

Csuzi Szabolcs

1

4, 5

19

Összesen:

193
Teljes munkaidőre
átszámított kutatói
létszám:

1,26 (fő)
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6.2 FBH KFT.
Szakmai munkában
részt vevő személyek

Konzorciumi tag
(sorszám)

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)

Ráfordított idő (nap)

Agatics Roland

2

4,5

66

Kiss Mónika

2

4,5

70

Zöld Levente

2

4,5

71

Szabó Balázs

2

4,5

53

Vanó Mariann

2

4,5

31

Erdősiné Szabó Mária

2

4,5

31

Lehoczki Krsjak Szilvia

2

4,5

82

Tóth Zoltán

2

4,5

6

Szudóczki Balázs

2

4,5

6

Gál Károly

2

4,5

13

Bíró Zsolt

2

4,5

19

Rostás Dániel

2

4,5

6

Petrics Károly

2

4,5

22

Németh Tibor

2

4,5

13

Kozári Antal

2

4,5

12

Iványi István

2

4,5

44

Müller Sándor

2

4,5

33

Beck Tibor

2

4,5

26

Fazekas Tibor

2

4,5

17

Juhász Attila

2

4,5

23

Sirok József

2

4,5

22

Braun Roland

2

4,5

6

Összesen:

672
Teljes munkaidőre
átszámított kutatói
létszám:

4,40 (fő)
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6.3 FVM MGI KFT.
Szakmai munkában részt
vevő személyek

Konzorciumi tag
(sorszám)

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)

Ráfordított idő (nap)

Dr. Fenyvesi László

3

6

78

Dr. Szente Márk

3

6

18

Dr. Hajdú József

3

6

20

Tóvári Péter

3

6

70

Szabó István

3

6

67

Körmendi Péter

3

6

26

Dr. Herdovics Mihály

3

6

11

Gulyás Zoltán

3

6

43

Kocsis László

3

6

52

Gaál Katalin

3

6

101

Takács Sándor

3

6

36

Összesen:

522
Teljes munkaidőre
átszámított kutatói
létszám:

3,42
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6.4 KÖZÉV KFT.
Szakmai munkában részt
vevő személyek

Konzorciumi tag
(sorszám)

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)

Ráfordított idő (nap)

Ferencz Kornél

4

4,6

64

Szűcs Attila

4

4,6

70

Tiringer Lászlóné

4

4,6

67

Tiringer József

4

4,6

49

Bugyik Miklós

4

4,6

49

Évinger Mihály

4

4,6

49

Kristóf Sándor

4

4,6

49

Heiland János

4

4,6

49

Bernáth Károly

4

4,6

49

Kocsis István

4

4,6

49

Linger Gábor

4

4,6

49

Juhász István

4

4,6

45

Ocsovai Mihály

4

4,6

49

Kókány János

4

4,6

49

Kiss János

4

4,6

49

Összesen

785
Teljes munkaidőre
átszámított kutatói
létszám

5,14
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6.5 Ecomovum KFT.
Szakmai munkában
részt vevő személyek

Konzorciumi tag
(sorszám)

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)

Ráfordított idő (nap)

Racsmány Dániel

5.

4,5

114

Dr. Iványi Attila Szilárd

5.

4,5

57

Dr.Hoffer Ilona

5.

4,5

57

Bene György

5.

4,5

98

Nagyné Deme Krisztina

5.

4,5

71,5

ifj. Balog István

5.

4,5

57,5

Kiss János

5.

4,5

65

Miklós Sándor

5.

4,5

65

Balogh István

5.

4,5

60

Osztrider Zoltán

5.

4,5

40

Összesen:

685
Teljes munkaidőre
átszámított kutatói
létszám:

4,49 (fő)

43

