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Jelenleg 160 mezõgazdasági gépek
gyártásával foglalkozó cég mûködik
Magyarországon, ezek 7000 embert
foglalkoztatnak, mondta köszöntõjében
Dr. Fekete Gyula, a MEGOSZ titkára.
Prof. Dr. Horváth Béla, az OEE Gépesí-
tési Szakosztályának elnöke hozzátette,
hogy a 160 cégbõl kb. 15 gyárt erdésze-
ti gépeket is. Az idei konferencia témá-
ját az is indokolta, hogy megközelítet-
tük a hagyományos erdõkbõl szárma-
zó, energetikai célú „biomassza” kiter-
melésének felsõ határát. A tûzifa jelen-
leg a teljes kitermelés több mint fele
(3,6 millió m3). A fakitermelési apadé-
kok részbeni felhasználásával max. 20%
növekedés érhetõ el. Ez azt jelenti,
hogy alapvetõen új források bevonása
szükséges, ha teljesíteni akarjuk vállalá-
sunkat: a megújuló energia arányának
14,6%-ra növelését 2020-ra. A célul ki-
tûzött energia-növekmény csak az
energetikai faültetvények szélesebb kö-
rû elterjesztése révén valósítható meg.
Ehhez alapvetõ érdekünk korszerû ter-
mesztéstechnológiai eljárások kidolgo-
zása, megfelelõ gépek fejlesztése.

Iso Lajos, a SEFAG Zrt. erdõgazdálko-
dási osztályának elõadója „Energiaerdõ-
projekt a SEFAG Zrt.-nél” címmel tartott
elõadást. A Lábodi Vadászerdészet ke-
zelésében 3400 hektár mezõgazdasági
mûvelési ágú terület van, jelentõs része
gyenge termõhelyi adottságú. A terület
hasznosítására egy 2008-ban kiírt GOP-
pályázat adott lehetõséget. A 200 millió
Ft-os nagyságrendû projekt keretében
136 ha bruttó területen, 5 helyszínen, 5
hektáros parcellákban, négyszeres is-
métlésben 6 fafajt, illetve fajtát hasonlí-
tottak össze kedvezõtlen termõhelyi vi-
szonyok között.  Fõ célkitûzésük az
volt, hogy a veszteséges mezõgazdasági
mûvelést gazdaságos tevékenységgel
váltsák fel. A kutatás-fejlesztés eredmé-
nyeképpen komplex technológiát dol-
goztak ki.  Az ültetvényszerû termesztés
folyamata a következõ volt:

• bozótirtás;
• mélyforgatásos talaj-elõkészítés

talajfertõtlenítéssel (a talajfertõtle-
nítés oka a nagymérvû pajorkár);

• vadkárelhárító kerítés építése;
• dugványozás és ültetés (az

akáccsemetét kézzel, a nyárdug-
ványt Bagodi BUD-2 és Spapperi
200 dugványozógéppel ültették);

• utómunkálatok (dugványok taka-
rása tárcsával);

• ápolási  munkák (tárcsázás, kapá-
lás);

• betakarítás (két vegetációs idõ-
szakot követõen);

• 30 ha-on (akác) kézi letermelés,
kiközelítés 2 km-en belüli készle-
tezéssel,

• 80 ha-on (nyárak) letermelés GBE
adapterrel szerelt Claas Jaguar
850-nel;

• készletezés prizmákban.
További terveik között szerepel a

minirotációs ültetvények
fenntartása (5–6 „aratást”
terveznek), valamint henge-
resfa-termelõ ültetvények
létesítése.

A Bagodi Mezõgép Kft.-t
a cég ügyvezetõje, Kaczor
Sándor mutatta be. A mezõ-
gazdasági, erdészeti, kerté-
szeti és kommunális gépe-
ket gyártó vállalkozás sike-
res uniós pályázat támogatá-
sával kezdett kutatás-fejlesz-
tésbe a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Erdészeti-
mûszaki és Környezettech-
nikai Intézetével (Sopron),
valamint a VM Mezõgazda-
sági Gépesítési Intézettel
(Gödöllõ) együttmûködve. Sorfügget-
len, a 10 cm tõátmérõ alatti fás állomá-
nyok betakarítására alkalmas gép létre-
hozása volt a céljuk. Elkészült az igé-
nyeket kielégítõ betakarítógép kísérleti
változata, majd prototípusa, melynek
már üzemi vizsgálatai is befejezõdtek.

A betakarítógép mûködési elve az er-
dészeti vízszintes tengelyû szárzúzó és az

aprítógép összekapcsolásából ered. Vágó-
szerkezete vízszintes tengelyû, lengõké-
ses megoldású. A lengõkéses vágószerke-
zet soros és szabálytalanul álló fás nö-
vényzet letermelésére egyaránt alkalmas,
10 cm-t meg nem haladó tõátmérõig. A
menetirány szerint felfelé forgó vágódob
alkalmas a korábban kézi vagy más esz-
közzel kitermelt, rendezetten földre fekte-
tett faanyag felszedésére és továbbítására
is. A korábbi kitermelések során
visszamaradt tuskók nem károsítják. Ke-
nést, hûtést, karbantartást vagy gyakori
élezést nem igényel. A behordószerkezet
csigás, behúzóhengeres rendszerû, mely a
vágószerkezet által levágott vagy földrõl
felszedett anyagot az aprítószerkezethez
továbbítja. Az aprítószerkezet a gép hala-
dási irányára merõleges tengelyû, dobos
rendszerû, jó minõségû aprítékot készít
bármilyen fafajú fás növényzet kitermelé-
se során. A kidobószerkezet lapátos rend-
szerû. A hajtásrendszerben az erõgép
TLT-jét kardántengely köti össze a három
irányba osztó hajtómûvel. Arról az egyik
oldalon az aprítószerkezet aprítódobjának
hajtása ékszíjhajtással, a másik oldalon a
vágószerkezet tengelyének hajtása két
szöghajtómûvön, kardántengelyeken és

ékszíjhajtáson keresztül történik.  A hajtó-
mû középsõ kimenõ tengelyéhez a kido-
bószerkezet lapátos ventilátorának tenge-
lye kapcsolódik. A behordószerkezet be-
húzó hegereit hidromotorok hajtják.

A betakarítógép nagy teljesítményû,
univerzális traktorok szabványos há-
rompont-függesztõ berendezéséhez
csatlakoztatható. Mivel az energetikai

Gépesítési technikák és technológiák
az energiaerdõkben

Az OEE Gépesítési Szakosztálya,
együttmûködve a Mezõgépgyártók
Országos Szövetségével (MEGOSZ)
Mezõgép Fórum címmel rendezett
szakmai konferenciát 2013. május
24-én a Bábolnai Nemzetközi Gaz-
danapokon. A hagyományteremtõ
szándékkal szervezett rendezvény,
amely az erdészeti gépesítési tech-
nikák és technológiák fejlesztésé-
nek témakörével kíván foglalkozni,
az idén az energiaerdõk gépesítési
kérdéseire fókuszált.

A BAG-1 betakarítógép
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célú állományokat télen kell betakaríta-
ni, a mezõgazdaságban alkalmazott,
meglévõ traktorokhoz kapcsolva a
gépet, alacsony beruházási költséggel
alakítható ki a biomassza betakarítására
alkalmas gépcsoport, anélkül növelve
az erõgép éves kihasználtságát, hogy
akadályoznánk a mezõgazdasági mun-
kák elvégzését.

A BAG-1 betakarítógép a 2013. évi
Bábolnai Nemzetközi Gazdanapokon
különdíjat kapott.

Prof. Dr. Horváth Béla az ERFARET
keretében folyó erdészeti gépesítés-fej-
lesztésekrõl beszélt. A NymE-ERFARET
(Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõ-
és Fahasznosítási Tudásközpont) 2004-
ben jött létre. A 2008-ban megnyert pro-
jekt keretében lehetõség adódott a kuta-
tás-fejlesztési tevékenység folytatására.
A 10 részprojekt közül egy foglakozik
erdészeti gépfejlesztésekkel. A „Faener-
getikai és erdõvédelmi gépesítés fejlesz-
tések” címû részprojekt során a követke-
zõ fejlesztések valósultak meg különbö-
zõ együttmûködõ partnerekkel:

• forgókaros injektálógép fejlesztése
(NYÍRERDÕ Zrt., Huniper Kft.);

• erdészeti többcélú (gyûjtõ, aprító,
tömörítõ) kihordó fejlesztése (IKR
Zrt.);

• vágástéren visszama-
radt áganyagot össze-
gyûjtõ berendezés fej-
lesztése (KEFAG Kis-
kunsági Erdészeti és
Faipari Zrt., Kiskunsá-
gi Erdõgép Kft.);

• erdõt kímélõ közelítõ-
gép fejlesztése (HM
Budapesti Erdõgazda-
ság Zrt.).

Ezek közül a mozgó ra-
koncás kivitelû erdészeti
kihordó (BPT-10MOZ típus) a 2012. évi
Bábolnai Nemzetközi Gazdanapokon
különdíjat, a 2013. évi AGROmashEX-
PO szakmai kiállítás és Agrárgép-show-
n pedig Hazai Termékfejlesztési Díjat
kapott, ahogy errõl korábban az Erdé-
szeti Lapok is hírt adott.

Utolsó elõadóként  – Gubacsi Imre, az
Omikron Kft. igazgatójának távollétében
– Dr. Fekete Gyula foglalta össze a „Ka-
mera képalkotással vezérelt kultivátor
soron tartó rendszer fejlesztése” során
elért eddigi eredményeket. Az Omikron
Kft. hatsoros kultivátorát fejlesztették to-
vább, kamerával látták el. A fotoanalitika
alkalmazásával egy program értékeli a
kamera által továbbított képet, és hidrau-
likus munkahengerekkel a szükséges

mértékben elmozdítja (menetirányhoz
képest keresztben) a kultivátor kapáit,
így védve a sorokat a véletlen kivágástól.
A prototípus üzemi vizsgálatai megtör-
téntek, már 100 ha-t teljesített.

Az elõadásokat követõen a MEGOSZ
díjátadójára került sor, ahol az NymE-
ERFARET Nonprofit Kft. az Erdészeti
többcélú kihordó fejlesztéséért a szer-
vezet elismerõ oklevelét kapta.

Az elõadások megerõsítették, hogy a
drága külföldi gyártmányok mellett ma
már rendelkezésre állnak jóval olcsóbb,
hazai fejlesztésû és gyártású gépek, az
energiaerdõk kezeléséhez.

Major Tamás
szakosztály-titkár

OEE Gépesítési Szakosztály

MEGOSZ díjátadó

Az Erdõvédelmi Figyelõ-Jelzõszolgálat kárbejelentõ modulját 2012-tõl kezdõdõ-
en felváltotta az Országos Erdõkár Nyilvántartási Rendszer (OENYR). A kárbeje-
lentések tartalma és formai elvárásai ugyancsak számottevõen változtak. Ez már
önmagában is szükségessé tette, hogy a kárjelentésekre kötelezettek munkáját
segítendõ új útmutató és kódjegyzék készüljön. A korábbi segédanyaghoz (Hir-
ka A. és Csóka Gy. 2006: Képes útmutató és kódjegyzék – az erdõvédelmi jel-
zõlapok kitöltéséhez) képest jelentõsen kibõvült szakmai tartalommal, az ERTI
és a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság közös kiadásában jelent meg az újabb kiad-
vány Erdõkárok – képes útmutató címmel (223 oldal, 125x215mm, keménytá-
blás kötés ISBN 978-963-7349-37-9). A könyvet négyen jegyzik szerzõként
(Csóka György, Hirka Anikó, Koltay András és Kolozs László), de az ERTI és
a NÉBIH Erdészeti Igazgatóságának számos további szakembere is közremû-
ködött az elkészítésében. A borítóterv Szõcs Levente (ERTI) munkája.

Az elsõ fejezetben található a kárjelentések kitöltését segítõ útmutató,
részletes tartalmi és formai elõírásokkal, az utolsóban pedig a kódjegyzék.
A kettõ között helyezkedik el az igazi „színes” rész, ahol 166 oldalon, fa-
fajonkénti bontásban találjuk meg a jellemzõ kárképeket, illetve okozói-
kat. A tömör leírások mellett színes képek (a könyvben több mint 650)
könnyítik a kárformák azonosítását. Az erdészek mellett vélhetõen erdõ-
járók, biológusok és növényvédelmi szakemberek, kertészek számára is
hasznos lehet a kiadvány. 

A kiadványt az Országos Erdõkár Nyilvántartási Rendszer keretében
bejelentõt küldõ jogosult erdészeti szakszemélyzet (a készlet erejéig)
ingyenesen szerezheti be. Az átvételrõl részletes információ érhetõ el a
NÉBIH honlapján.

Az ERTI Erdõvédelmi Osztálya és a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága

ERDÕKÁROK – KÉPES ÚTMUTATÓ
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