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FORDULJON HOZZÁNK,
HOGY TÉRÍTÉSMENTESEN

SEGÍTHESSÜNK VÁLLALKOZÁSÁNAK!

Kedvezményes kamatozású hitelek
Hazai Pályázati források (Új Széchenyi terv, EMVA, stb.)
Nemzetközi Pályázati források (FP7,
Eco-Innovation, Intelligent Energy Europe, stb.)
Nemzetközi Üzleti partnerkeresés
Nemzetközi Technológiai Partnerkeresés
Adózás Mezőgazdaság

KÉRDEZZEN SZAKÉRTŐNKTŐL

TISZTELT OLVASÓ!
Jelen visszajelző lap segítségével kérjük adja meg adatait, és az Önt érdeklő témákat, hogy a 
témakörben leginkább jártas kollégánk felvehesse Önnel a kapcsolatot és segítsen a probléma 
megoldásában TÉRÍTÉSMENTESEN!
Ha elküldi telefonszámát, mi visszahívjuk Önt!

Név/Vállalkozás neve:

Kapcsolattartó:

Telefonszám:

E-mail cím:

Postacím:

Kérjük, fogalmazza meg kérdését*:

Cím: Enterprise Europe Network – PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány, 4400 Nyíregyháza, Víz u. 21/b.
Telefon: 42/414-188 • Fax: 42/414-186, E-mail: primomeu@chello.hu

Témakörök:

Aláírás:

*Kérdésének megfogalmazásához használhat külön lapot is.

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira
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-
vényeink más és más célcsoport számára lehetnek hasznosak: a mikro-, kis- és közepes vállalkozások; a kezdő és haladó exportőrök, az 

Üzleti partnerkereső rendezvények 
Üzletember-Találkozók az Enterprise Europe Network szervezésében

Milyen partnerkereső rendezvényeket szervezünk?
-

elősegítő belföldi és külföldi üzletember-találkozókat szervezünk. 
Különleges kapcsolatbővítési lehetőséget jelentenek a nemzetközi 

-
retében tárgyalhatnak potenciális partnereikkel. A kiutazó üzlet-

-
szonyba kerülhetnek. Technológiatranszfer rendezvények szerve-

hálózatokhoz való csatlakozást, valamint a nemzetközi kutatási 

Miért érdemes részt venni ezeken a rendezvényeken?
A partnerkereső rendezvényeken megismert cégekkel, szerve-

• 
• sikerrel vehet részt az FP7 keretprogramban.

Hogyan lehet igénybe venni a szolgáltatást?
Böngésszen alábbi rendezvénynaptárunkban, majd forduljon 

hozzánk levélben, faxon, e-mailben, telefonon, vagy akár szemé-
-

ajánlja azokat a partnerkereső rendezvényeket, melyek leginkább 

Enterprise Europe Network PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány
4400 Nyíregyháza, Víz u. 21/b. Telefon: +36-42-414-188; Fax: +36-42-414-186;

e-mail: primomeu@chello.hu; web: www.enterpriseeurope.hu

Ecobuild & Resource Partnerkereső 2016

Időpont: 2016.03.09.
Helyszín: London, Egyesült Királyság

Ecobuild & Resource Partnerkereső Esemény – Egy lehetőség potenciális 
üzleti partnerekkel való találkozáshoz!

Az angol Enterprise Europe Network egy partnerkereső rendezvényt 
szervez az Ecobuild és a Resource kiállítások alatt, melyek közül előbbi 
a fenntartható építészet egyik legnagyobb kiállítása a világon, utóbbi 
pedig a Körkörös Gazdaság egyik legmeghatározóbb eseménye.
Az ingyenes partnerkereső rendezvény lehetőséget nyújt arra, hogy elő-
re leegyeztetett, 30 perces találkozókon megismerkedjen új, potenciális 
üzleti és technológiai partnereivel, emellett valós lehetőségeket teremt 

azon cégek között, melyek az építőipari szektor és az energia hatékony-
ság területein vállalnak aktív szerepet.
A rendezvény fő témái:
• Fenntartható tervezés
• Innovatív és hatékony öko-technológiák
• Új építőanyagok és technológiák
• Alternatív forrásokból származó energiát használó rendszerek és esz-

közök
• Hulladékgazdálkodás
• Megújuló energiák
• Bioenergia
• Újrahasznosítás
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Tavola 2016

Időpont: 2016. 03.14.
Helyszín: Kortrijk, Belgium

Tavola a Benelux államokbeli, észak-franciaországi és a kelet-angliai 
„Fine food” szektor minden szakértőjének a találkozási pontja. A kiállítás, 
mely 2016. március 13. és 15. között kerül megrendezésre, vezető pozíci-
ót tölt be exkluzív üzleti fórumként a kereskedelmi élelmiszer szektor és 
a vendéglátó szervezetek számára.
Egy nemzetközi partnerkereső esemény is megrendezésre kerül a Tavola 
kiállítás ideje alatt.
Ennek dátuma: 2016. 03. 14. Hétfő

A résztvevők számára ingyenes „csomagot” biztosítanak, mely a követ-
kezőket tartalmazza:
• Regisztráció az üzleti találkozókra – 2016. 03. 14-én 9:30-tól 18:00-ig
• Közel 17, az Ön igénye alapján előre kiválasztott és megszervezett ta-

lálkozó (30 perces) 
• Ingyenes belépés a rendezvényre és a kiállításra
• Ingyenes szendvics ebéd (12:00-1400)
• Ingyenes belépés a nemzetközi koktél estére (18:00)
+ Igény esetén: részvétel az üzleti vacsorán 13-án

Bővebb információ:
http://www.b2match.eu/FoodBusinessMeetings2016 

Üzletember találkozó a Vaasai EnergyWeek-en

Időpont: 2016.03.16-17.
Helyszín: Vaasa, Finnország

A Vaasa EnergyWeek évente megrendezésre kerülő kiállítás, amely ér-
dekes eseményeket és fórumokat kínál a közösségi- és privát energia 
szektor szakértőinek. A különböző rendezvények keveréke egyedülálló 
lehetőséget kínál az energia területén szerzett ismeretek felfrissítésére, 

magába foglalva az üzleti, valamint technikai kérdéseket.
A Vaasa EnergyWeek 2016-ban ötödik alkalommal kerül megrendezésre. 
2015-ben több mint 3200 szakmabeli látogatott el Vaasába az energia 
szektorból.
2016-ban is érdekes témákkal és előadásokkal várja a látogatókat a ren-
dezvény egy egész héten keresztül.
Bővebb információ:  www.energyweek.fi 

Üzletember találkozó a Tátra Expon

Időpont: 2016. 04. 15.
Helyszín: Poprád, Szlovákia

A szlovák EEN iroda és a Szlovák Üzleti Iroda közösen szervez egy üzlet-
ember találkozót a Tátra Expón, mely az építkezés és lakásépítés egyik 
legfontosabb nemzetközi kiállítása, és amely idén már 17-ik alkalommal 
kerül megrendezésre.
A kiállítás szervezéséről Poprád város polgármestere, a lengyel Nagykö-
vetség, Magyarország tiszteletbeli követe, a Pozsonyi Kereskedelmi- és 
Iparkamara és a szlovák Iparművészeti Egyesület gondoskodik. 
A kiállítás által érintett szektorok:

• Építőipar: építőipari szolgáltatások, építészet, mérnökség, nyílás-
zárók, falak, tetőfedés, faanyagok, építőanyagok, szigetelő anyagok, 
fűtés, légkondicionálás

• Fenntartható építkezés: energiatakarékos eszközök, smart living, 
újrahasznosítható anyagok, napelemes fűtés, szennyvíz csatornarend-
szer 

• Otthon: bútorok, fa- és más anyagok bútor gyártáshoz, belsőépíté-
szet, építészeti és tervezési szolgáltatások

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kö-
tött, melynek határideje: 2016.04.11.
Bővebb információ: https://www.b2match.eu/tatraexpo2016 

Hannover Messe 2016: Technology Cooperation Days

Időpont: 2016.04.26-04.28.
Helyszín: Hannover, Németország

Idén az üzletember találkozó párhuzamosan kerül megrendezésre a Tech-
nology Cooperation Days és a Hannover Messe 2016 keretein belül.
Hannover Messe 2016 az új ipari technológiák, anyagok és termék ötle-
tek vezető kiállítása, mely ideális helyszín a legfrissebb ipari know-how 
megszerzéséhez.
A kereskedelmi kiállítás témája az ipari automatizálás, adaptív gyártás, 

könnyűszerkezetű építés, energia hatékonyság, intelligens hálózatok.
A „Technology cooperation Days” üzletember találkozó lehetőséget nyújt 
kis- és középvállalkozásoknak, kutató szervezeteknek, hogy üzleti part-
nereket találjanak kereskedelmi megállapodásokhoz valamint kutatási 
és technológiai együttműködésekhez.
Ezen az eseményen lehetőség nyílik új technológiák, ötletek és megoldá-
sok megszerzésére.
Bővebben: http://www.technologycooperationdays.com



Enterprise Europe Network

5

P Á L Y Á Z A T F I G Y E L Ő

· 2016/1 szám: tél - tavasz ·w w w . o s t e r m e l o . c o m

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - 
trágyatárolók építése
(VP5-4.1.1.6-15)
A Felhívás keretében az állattartó telepeken kép-
ződő trágya kezelését, tárolását, felhasználását 
szolgáló beruházások, valamint gépbeszerzés va-
lósítható meg.

• trágyatárolók kialakítása (kötelezően válasz-
tandó projektelem)

• a trágya kezelésére vonatkozó beruházások
• a csapadék trágyarendszertől való elve-

zetése
• a trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring 

rendszer kialakítása
• a trágyatárolásához, feldolgozáshoz, moz-

gatáshoz szükséges erő és munkagépek be-
szerzése

Elszámolható költségek:
• építéssel, eszköz- és gépbeszerzéssel kap-

csolatos költségek (beleértve IKT beszerzé-
sét is)

• projekt előkészítésének költségei (épí-

tészi, mérnöki díjak, hatósági eljárások 
költségei, tanácsadói és projektmenedzs-
ment költségek)

• fejlesztéshez kapcsolódó immateriális beru-
házások

• infrastruktúra fejlesztések (üzemen be-
lüli anyagmozgatás, a vagyonvédelem, 
közművek és a munkakörülményekhez 
kapcsolódó)

• ingatlanvásárlás (a projekt költségvetésé-
nek 2%-a)

A pályázók köre:
Pályázni a mezőgazdasági termelők, a fiatal me-
zőgazdasági termelők és a mezőgazdasági ter-
melők egy csoportjai tudnak.

A finanszírozás jellemzői:
A támogatás összege: az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás összege egyéni beruházás 
esetén maximum 50 millió Ft, kollektív beruházás 
esetén 100 millió Ft.

A támogatás mértéke: a támogatás maximális 
mértéke nem közép-magyarországi régióban 
(nem KMR) az összes költség 50%-a. A fiatal me-
zőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 
10 százalékponttal, a fiatal gazdák által kollektív 
módon végrehajtott projektek összes 20 száza-
lékponttal megemelt támogatási intenzitásra jo-
gosultak.

Előleg igénylésére van lehetőség a megítélt 
támogatási összes 50 %-ának mértékéig.

Pályázat benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása keretkimerü-
lésig, de legkésőbb a felhívás közzétételét köve-
tő 24 hónapig van lehetőség.

A támogatási kérelmek szakaszos elbírálás 
alapján kerülnek elbírálásra, a következő benyúj-
tási időszakok szerint ütemezve: 

• 2015. december 20. - 2016. január 20.
• 2016. április 20. - 2016. május 20.
• 2016. augusztus 21. – 2016. szeptember 21.
• 2016. december 20. – 2017. május 20.
• 2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 21.

A Vidékfejlesztési Program 2020
mezőgazdasági termelők és vállalkozások 
számára elérhető forrásai
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Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfor-
rás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
(VP-3-4.2.1-15)
Támogatható tevékenységek:
I. Önállóan támogatható
tevékenységek 
A) A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a 
piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést 
célzó beruházások támogatása az élelmiszer-fel-
dolgozás vállalati hatékonyságának növelése 
érdekében. 

• Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek 
beszerzése, új technológiai rendszerek és ka-
pacitások kialakítása; 

• Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz 
és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz 
beszerzése; 

• A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső 
nyilvántartási-, és a vállalati infokommuniká-
ciós rendszerekhez kapcsolódó informatikai 
eszközök és szoftverek beszerzése; 

• A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló 
épületek, építmények kivitelezése. 

B) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével 
összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot 
célzó fejlesztések támogatása. 

• Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a kör-
nyezetterhelést egyéb módon csökkentő fel-
dolgozási technológiák és működési módsze-
rek bevezetése. Energiahatékonyság javítására 

vonatkozó tevékenységek, megújuló energiá-
val működő technológiák. 

• Megújuló energiaforrást hasznosító technoló-
giák alkalmazása. 

II. Önállóan nem támogatható tevékenységek 
• Projekt előkészítés (szakmai előkészítés, köz-

beszerzés); 
• Mérnöki feladatok; 
• Projektmenedzsment; 
• Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás 

és nyilvánosság biztosításának kötelező tevé-
kenységét; 

• Inputhatékonyságot nem érintő infrastruktu-
rális beruházás; 

• Ingatlan beruházás. 
Pályázók köre: 

• Mezőgazdasági termelők, 
• mezőgazdasági termelőknek nem minősülő 

mikro- és kisvállalkozások, illetve 
• ezek legalább 5 tagból álló konzorciuma (kol-

lektív beruházás).

A finanszírozás jellemzői:
A támogatás összege: az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás összege egyéni beruházás 
esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás 
esetén 1,5 milliárd Ft.

A támogatás mértéke: a támogatás maximá-
lis mértéke nem közép-magyarországi régióban 

(nem KMR) az összes 
költség 50%-a. A tá-
mogatási intenzitás 
kisvállalkozás esetén 
20 százalékponttal, kö-
zépvállalkozás esetén 
10 százalékponttal nö-
velhető.

Előleg igénylésére 
van lehetőség a meg-
ítélt támogatási összes 
50 %-ának mértékéig.

Pályázat benyújtásá-
nak határideje:
Jelen Felhívás kere-
tében a támogatási 
kérelmek benyújtásá-
ra 2016. február 15. 
naptól 2018. február 
15. napjáig van lehető-
ség. Ezen időszak alatt 
az alábbi értékelési 
határnapokig benyúj-
tásra került projektek 
kerülnek együttesen 
elbírálásra: 
• 2016. április 15. 
• 2016. július 15. 
• 2016. október 15. 
• 2017. január 15. 
• 2017. április 15. 
• 2017. július 15. 
• 2017. október 15. 
• 2017. február 15. 

Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai 
erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ 
megőrzése (VP4-10.2.2.-15)
Támogatható tevékenységek:
A Felhívás értelmében vissza nem térítendő tá-
mogatás vehető igénybe a mezőgazdasági gene-
tikai erőforrások ex situ megőrzése keretében:

• a kiírás 1. számú mellékletben felsorolt nö-
vényfajok, illetve– fajtáik, valamint azok 
vad- és rokon fajai és fajtái megőrzéséhez, 
felszaporításához, és 

• a mezőgazdaság területén hasznos vagy ká-
ros tevékenységet végző mikroorganizmu-
sok megőrzéséhez. 

Nem vehető igénybe támogatás fajta-előállító 
nemesítési tevékenységhez, a támogatás alapjául 
szolgáló tételek tekintetében vetőmag és szaporí-
tóanyag kereskedelem folytatásához.

Az élelmezési célú növényi genetikai erőfor-
rások ex situ megőrzése prioritást élvez a gyűjte-
mények élelmezésben és élelmezésbiztonságban 
betöltött szerepe miatt a 2020-ig szóló Élelmezési 
célú növényi genetikai erőforrások megőrzésé-
nek stratégiájában foglalt célkitűzésnek megfe-
lelően. 
Mikroorganizmusok esetében a növénytermesz-
tés, az állattenyésztés, az élelmiszeripar, az er-
dőgazdálkodás, a talajvédelem, a vízgazdálkodás 
stb. területein hasznos és káros tevékenységet 
végző mikroorganizmusok (vírusok, baktériumok, 
élesztőgombák, penészgombák, és egyéb gom-
bák, idesorolva a termeszthető nagygombákat 
is) megőrzése és hosszú idejű fenntartása a cél, 
a genetikai tulajdonságaik változatlan állapotban 
való megtartása mellett.

Tételcsoport

Támogatá-
si összeg 
(eurónak 
megfelelő 

forint- 
összeg/tétel)

1

Maggal 
szaporított 
egyévesek

önter-
mékenyülők 22

2
szélporozta 
idegenter-

mékenyülők
26

3
rovarporozta 

idegenter-
mélkenyülők

32

4 Maggal 
szaporított 
évelők

tenyészkerti 
fenntartás 30

5 magtárolással 
fenntartva 22

6 Vegetatív szaporítású 
lágyszárú növények 34

7 Évelő fásszárú 
növények 
fenntartása 
ültetvényben

fák 38

8 cserjék 38

9 Merisztéma kultúrákban való 
fenntartás 20

10 Mikroorga-
nizmusok

Krio-
prezerválás 40

11 Liofilizálás 32
A támogatás intenzitása 100%.

A támogatás mértéke, összege:
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Támogatást igénylők köre:
Kérelmet nyújthat be a veszélyeztetett kategóriá-
ba sorolandó mezőgazdasági- és élelmezési célú 
növényfajok tájfajtái, termesztésből kiszorult faj-
tái, régi fajtái, illetve az egyéb haszonnövények 
ökotípusai, továbbá ezek vad- és rokonfajai, vala-
mint mikroorganizmusok fenntartásával és meg-
őrzésével foglalkozó:

a. aktív mezőgazdasági termelő 
b. génmegőrző tevékenységet végző szervezet. 

Kérelem benyújtásának határideje az alábbi üte-
mezés szerint történik: 

• 2016. április 1 - 2016. május 2. között, 
• 2017. április 1 - 2017. május 2. között. 

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgaz-
dasági állatfajták genetikai állományának in situ 
megőrzése (VP4-10.2.1.-15)
Támogatható tevékenységek:
A védett őshonos és a veszélyeztetett mező-
gazdasági állatfajták fenntartásáért felelős te-
nyésztőszervezet által törzskönyvezett nőivarú 
egyedek, baromfifélék esetében vegyes ivarú ál-
lományok tartása. 

A támogatás feltétele a vállalt tevékenységek 
betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időtarta-
ma alatt.

Támogatást igénylők köre: 
Támogatási kérelmet nyújthat be a felsorolt 
védett őshonos és veszélyeztetett, mezőgaz-
dasági célra hasznosított állatfajták nőivarú 
egyedeit, baromfifélék esetében vegyes ivarú 
állományokat tartó, a génmegőrzésből szárma-
zó többletköltségeket viselő, a nyilvántartási 
rendszerekben az állatok tartójaként bejegy-
zett állattartó. 

Családi gazdálkodás estében támogatási 
kérelem benyújtására a családi gazdaság ve-
zetője azon állatok vonatkozásában jogosult, 
amelyekre vonatkozóan a nyilvántartási rend-
szerekben az állatok tartójaként ő a bejegyzett 
állattartó.

A támogatási kérelem benyújtásának határ-
ideje:

• 2016. február 1. és 2016. február 28.
között 

• 2017. február 1. és 2017. február 28.
között 

A fenti kiírások támogatási kérelmét kizárólag 
elektronikus úton, elektronikus űrlapon, ügy-
félkapus regisztrációval a www.mvh.gov.hu 
oldalon lehet benyújtani.

Pályázat részletes feltételeiről, cégének a pályá-
zatban való részvételének lehetőségéről és pá-
lyázatírással kapcsolatos részletes információ- 
kért keresse pályázatíró kollégáinkat:

PRIMOM Alapítvány
4400 Nyíregyháza, Luther u. 16.

Tel.: +36-42/799-143
E-mail: tanacsadas@nyirinku.hu

Forrás: internet

Veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
Faj Fajta

Szarvasmarha magyar tarka
szarvasmarha 

Juh magyar merinó 

Védett őshonos állatfajták
Faj Fajta

Szarvasmarhafélék 
magyar szürke szarvas-
marha,
magyar házibivaly

Ló 

gidrán, hucul , kisbéri 
félvér, lipicai,
furioso-northstar, nóni-
usz, magyar hidegvérű, 
shagya arab

Szamár magyar parlagi szamár 

Sertés 
szőke mangalica, 
fecskehasú mangalica, 
vörös mangalica

Juh

hortobágyi (magyar) 
racka, gyimesi racka, 
tejelő cigája, cigája, 
cikta

Kecske magyar parlagi kecske 

Tyúk 

sárga magyar tyúk, ken-
dermagos magyar tyúk, 
fehér magyar tyúk, fo-
golyszínű magyar tyúk, 
fehér erdélyi kopasz-
nyakú tyúk, fekete er-
délyi kopasznyakú tyúk, 
kendermagos erdélyi 
kopasznyakú tyúk

Gyöngytyúk magyar parlagi
gyöngytyúk 

Lúd fodros tollú magyar lúd, 
magyar lúd

Kacsa fehér magyar kacsa, 
tarka magyar kacsa

Pulyka bronz pulyka,
réz pulyka

A támogatható védett őshonos és veszélyeztetett me-
zőgazdasági állatfajták köre:

A támogatás tárgya 
(fajta)

Támogatás max. össze-
ge (eurónak megfelelő 
forintösszeg/egyed/év)

Szarvasmarhafélék 300
Ló 500

Szamár 250
Sertés 198

Juh 57
Kecske 57
Tyúk 25

Gyöngytyúk 25
Kacsa 34
Pulyka 44

Lúd 50
A támogatás intenzitása 100%.

A támogatás mértéke, összege:
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A burgonyát hazánkban bakhátas 
és ágyásos technológiával termesztik, 
bár túlnyomórészt a bakhátas művelés 
dominál. Kisebb részben találkozunk 
ágyásos műveléssel, ahol az ágyások 
szokásos osztása 150-180 cm. Az ágyá-
sokba két sor burgonyát ültetnek.

Talaj előkészítés
A burgonya aprómorzsás szerkezetű, 
légjárta talajt kíván, melynek kiala-
kítása már az őszi talajmunkák során 
megkezdődik. Alapvető fontosságú a 
szerves és műtrágyák egyenletes kijut-
tatása és talajba dolgozása, a talajta-
posás elkerülése és az optimális felü-
letkialakítás. 

A tarlóápolást célszerű a talaj szer-
kezetét romboló tárcsázás helyett la-
zítóeszközzel (szántóföldi kultivátor) 
elvégezni. Ez biztosítja a szármaradvá-
nyok optimális bekeverését, elősegíti 
az őszi kelésű gyomok kifejlődését. 

Az őszi alapművelés lehet forga-
tásos, vagy forgatás nélküli, lazításos. 
Tekintettel arra, hogy a burgonya mély-
művelést igényel, forgatásos művelés 
esetén 30-35 cm mélyszántást célszerű 
végezni, váltvaforgató ekével. Az ágy-
szántás okozta műveletlen talajsávok 
és barázdák ugyanis zavarják a további 

gépi munkákat és nehezítik az optimá-
lis vetőágy elkészítését. A jó szerkeze-
tű talaj biztosítása érdekében célszerű 
gépkombinációkat alkalmazni, mely-
nek legegyszerűbb formája az ekéhez 
kapcsolt szántáselmunkáló (1. ábra). 
Ma már a váltvaforgató ekékhez kiala-
kultak azok, az egyszerűen kezelhető 
szántáselmunkálók, amelyek nem kor-
látozzák a gépek mozgását, ugyanakkor 
porhanyóbb, jobb nedvességmegőrző 
képességű talajt biztosítanak. A mély-
tömörítő-, és rögtörő henger kombi-
nációból álló szántáselmunkáló a tábla 
szélén az eke kiemelésével automatiku-
san lekapcsolódik, majd visszafordulás 
után felkapcsolódik az ekére.

Lazításos alapművelés esetén elő-
nyösen alkalmazhatók a szárnyas közép-
mély lazítók. Természetesen a lazítók is 
üzemeltethetők gépkombinációban. A 
gépkombináció összeállításnál mindig 
ügyelni kell a talaj lezárására.

A rossz vízbefogadó 
képességű, tömörö-
désre hajlamos talajok 
esetén az 50-60 cm 
mélységű altalajlazí-
tás kedvezően hat a 
termesztés eredmé-
nyességére. 

Bakhátas művelés
A tavaszi talaj-előkészí-
tést a burgonya igénye 
miatt a szokásos tava-
szi magágy készítésnél 
mélyebben kell elvé-
gezni. A talajmegóvás 
érdekében célszerű 
a műveleteket össze-
vontan egy menetben 
elvégezni, gépkombi-
nációkat alkalmazni. 
Jó minőségben elvég-

zett őszi munkák után eredményesen 
alkalmazhatók könnyű magágy készítő 
gépek. A ma rendelkezésre álló kom-
paktorok a lazítóeszközt közrefogó, 
simító és hengerboronák segítségével 
biztosítani tudják, hogy a talaj 12-15 
cm mélységben egyenletesen átlazí-
tott és rögmentes legyen (2. ábra, a). 

Jó eredménnyel használhatók az ásó-
boronák különböző kombinációi. Ki-
válóan alkalmas a munkára a fent már 

említett rögtörő hengerrel kombinált 
forgóborona (2. ábra, b) amely a kellő 
mélységű lazítás, a talaj porhanyítása, 
rögmentesítése mellett a talaj lezárá-
sát is elvégzi. Megfelelő teljesítményű 
traktor esetén a vetőágy előkészítéssel 
egy menetben elvégezhető az ültetés 
és a bakhátkészítés is. Ebben az esetben 
gyakran alkalmazott aktív talajművelő 
eszköz a talajmaró. Az aktív talajművelő 
eszközök fontos előnye, hogy a mun-
kaművelethez szükséges teljesítményt 
jobb hatásfokkal érvényesítik, mint a 
vontatott gépek.

A fent felsorolt műveletek célja az 
egyenletesen átlazított talaj, az osztó-
barázdák és bakhátak nélküli egyenle-
tes talajfelszín kialakítása mellett a téli 
csapadék megőrzése, a tavasszal ese-
dékes tápanyagok, vegyszerek egyen-
letes bekeverése.

Köves talajokon a kövek kiválasztá-
sa fontos, hiszen azok zavarnák a gépi 
munkákat, a gumók fejlődését, a beta-
karítás során a gumók kiválasztását. A 
kőkiválasztó (3. ábra, a) nagy teljesít-
ményigényű, összetett gép. Ásószer-

BURGONYAÜLTETÉS-, ÁPOLÁS GÉPEI

1. ábra: Váltvaforgató eke, szántás elmunkálóval
(www.lemkenhungary.com)

2. ábra: Rau kompaktor és forgóborona
(www.seippel-landmaschinen.de)
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kezete a művelt talajszelvényt kiemeli, 
rostélyláncra, rögaprító szerkezetre (3. 
ábra, b) juttatja. A kiválasztott követ 
bakhátak, vagy ágyások közé helyezi le 
(3. ábra, c).

A vetőgumó előkészítése
A vetőgumót- amennyiben a betárolás 
során nem osztályozták- tavasszal osz-
tályozzuk és a beteg, sérült gumókat 
eltávolítjuk. A ma használatos merítő 
rendszerű ültetőgépek kanálméretéhez 
történő alkalmazkodás érdekében a 30-
60 mm vastagságú, 40-150 g tömegű 
gumókat célszerű 2-3 méretfrakcióra 
bontani. 

A betegségek átvitelének csökken-
tése érdekében a vetőgumót célszerű 
csávázni, melyhez speciális gumócsává-
zó gépek állnak rendelkezésre (4. ábra). 
Gyakran használt csávázási módszer, 
hogy csávázó lével átitatott szivacs hen-
gerpárok között vezetik át a vetőgumót. 
A csávázó levet szórófejek juttatják a 
csávázó hengerekre. Gyakran második 
hengerpárt is alkalmaznak, hogy a fölös-
leges csávázó levet a gumók felületéről 
eltávolítsák, illetve a csávázatlan felüle-
teket másodlagos műveletként fedjék. 

Hazánkban is gyártottak és alkalmaztak 
ilyen gépeket (Gumotox 4. ábra, a), és 
nagyobb teljesítményű változatokat kül-
földön is használtak.

A csávázás egy lehetséges módja a 
szállítószalagon haladó vetőgumók szó-
rófejekkel történő közvetlen kezelése. 

A gumók csávázása elvégezhető az 
ültetőgépben is. Ebben az esetben az 
erőgépre szerelt tartályból szivattyú jut-
tatja a csávázó levet a sornyitó csorosz-
lyára szerelt szórófejekhez. Soronként 
optimálisan pozícionált szórófejek biz-
tosítják a megfelelő csávázó lé függönyt. 
A barázdába hulló gumók áthaladnak a 
csávázó lé függönyön és felületük egyen-
letes bevonatot kap (4. ábra, b). Újab-
ban az erőgépre, vagy az ültetőgépre 
400-800 l űrtartalmú vegyszertartályt 
helyeznek el, a szükséges áramlási rend-
szerrel, amivel a csávázáson kívül, igény 
esetén, a növényvédő szerek kijuttatása 
is megoldható (4. ábra, c).

Ültetés
A burgonyaültetés ideje, módja, a kiülte-
tett gumószám, a gumók elhelyezkedése 
a termés mennyiségén kívül jelentősen 

befolyásolja a termés minőségét vala-
mint a gépi betakaríthatóságot. Az ültető 
gépek a jól előkészített talajba, csúszó 
vagy tárcsás csoroszlya által nyitott ba-
rázdába, 10-20 mm mélységbe helyezik 

a gumókat. A bakhátak kialakíthatók 
előre, ekkor külön menetben speciális 
bakháthúzó gépet alkalmaznak (5. ábra), 
amely talajmaró és bakhátformázó kom-
binációja. 

A mai korszerű termesztéstechnoló-
giában azonban a vetőágy készítés, a táp-
anyag-, és vegyszerkijuttatás, a csávázás, 
az ültetés és a bakhát kialakítás egy me-
netben történik (6. ábra). Az összetett 
műveletekhez a gépegységeket a trak-
toron úgy helyezik el, hogy a műveletek 
sorrendje, egymásra épülése, a hajtás 
kedvező megoldása és az erőgép egyen-
letes terhelése szempontjából optimális 
összhangot kapjanak. A 6. ábra, a esetén 
az erőgép elején helyezték el a műtrágya 
kijuttató egységet, a 2 × 200 l-es vegyszer-

tartályt öblítővíz-, és kézmosó  tartállyal, 
a talajmaróval kombinált sorelőművelő 
egységet. Hátul csatlakozott az erőgép-
hez az ültető és bakhát kialakító egység. 
Ehhez az elrendezéshez kisebb teljesít-
ményű és emelőképességű erőgép is al-
kalmas. Természetesen a fenti egységek 

3. ábra: Standen Spectra kőmentesítő gép
(http://www.kbm-info.de)

4. ábra: A vetőgumó csávázása
(www.grimme.com)

5. ábra: Bakháthúzó gépek (www.grimme.com)

6. ábra: Burgonyaültetés egy menetben
(www.grimme.com)
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integrálhatók az ültetőgépre (6. ábra, b), 
amennyiben megfelelő teljesítményű és 
tömegű erőgép áll rendelkezésre a 6-8 
soros, tekintélyes tömegű és vonóerő 
igényű gép üzemeltetésére. A korábban 
alkalmazott 625 mm-es sortávot felvál-
totta a nagyteljesítményű traktorok fel-

tételeit jobban kielégítő 750-800 mm-es 
sortávolság. Az alkalmazott tőtávolság 
a termesztés céljától függően 200-350 
mm. A gumók megfogása és talajba he-
lyezésének módja szerint félautomata 
és automata burgonyaültető gépeket 
különböztetünk meg.

A történeti hűség kedvéért célszerű 
bemutatni a korábban alkalmazott meg-
oldásokat is. Először a csíráztatott gumók 
ültetésére, a csíra megóvására is alkal-
mas félautomata burgonyaültető gépe-
ket ismertetjük. A gép ebben az esetben 
barázdát nyit, a burgonya lehelyezése 
kézzel történik. Ennek legegyszerűbb 
módja az ejtőcsöves ültetőgép, amelynél 
az ültető személy a gépen lévő rekeszből 
kivett gumókat hangjelzésre ejtőcsövön 
keresztül a barázdába ejti. A gép előnye 
az egyszerűség, hátránya, hogy a jelzés 
ellenére a tőtávolság kezelő függő és ál-
talában pontatlan. Javítható a tőtávolság 
beállítás a cellás kerekes ültetőgéppel 
(7. ábra, a). Ebben az esetben az ültető 
személy a vízszintes síkban forgó cellás 
kerék feltöltését végzi, a gumók lehelye-
zését a járókerékről hajtott cellás kerék 

biztosítja ejtőcsövön keresztül. A járóke-
rék és a cellás kerék közötti áttétel vál-
toztatásával a tőtávolság módosítható. 
A gumók nagy esési távolsága mindkét 
megoldásnál rontja a kihelyezési pon-
tosságot.

Pontosabb gumólehelyezést és na-
gyobb ültetési teljesítményt eredmé-
nyez a kelyhes ültetőgép (7. ábra, b). 
Ebben az esetben a járókerék függőleges 
síkban mozgó, vezérelt ültető kelyheket 
hajt, melyek a vezérlés következtében 
az ültető személy előtt összesűrűsöd-
nek, egyszerűsítve a kelyhek feltöltését, 
a barázda felett szétnyílnak, nagyobb 
kerületi sebességet biztosítva és ezzel 
nagyobb haladási sebességet lehetővé 
téve. A kerületi sebességgel megegyező 
haladási sebesség esetén a gumóknak 
nincs haladási irányú 
sebessége ezért -és a kis 
esési távolság miatt- ül-
tetési pontossága jobb 
az előző gépekétől. A tő-
távolság a járókerék és 
a kelyhes kerék közötti 
áttétellel változtatható.

Mindhárom félau-
tomata ültetőgépre a 
kis ültetési teljesítmény 
-80-120 gumó/perc- és 
a nagy munkaerőigény 
a jellemző. Üzemelte-
tésük az erőgép mászó 
sebességével (0.8-1.6 
km/h) történik. 

Az automata burgonyaültető gépek-
nél a gumók tartályból történő kiválasz-
tása és azok talajba helyezése egyaránt 
gépi úton történik. Ennek megfelelően 
gumó kiválasztási sebességük lényege-
sen nagyobb, mint a félautomata gépe-
ké (300-600 gumó/perc). 

Hazánkban korábban többségében 
szorítóujjas ültetőgépeket alkalmaz-
tak (8. ábra, a, b). A gumótartály két 
oldalán járókerékről hajtott függőleges 
síkú ültető tárcsák helyezkedtek el, 
amelyeken rugószorítású, vezérlőpá-
lyával nyitható-zárható szorítóujjak és 
vele szemben elhelyezett markoló ka-
nalak szolgáltak a gumó megfogására, 
szállítására és lehelyezésére. A szorító-
szerkezet a gumókon lévő csírákat letör-
heti, ezért csírázott gumók ültetésére 
alkalmatlan. Az ültető szerkezet hibája, 
hogy egyenlőtlen gumóméret esetén 

jelentős ültetési hibával (kettős ülte-
tés, tőkihagyás) kell számolni. A hibák 
jelzése ugyan lehetséges - mind az ül-
tető tárcsa forgását, mind a tőkihagyást 
fény jelzi- a hiba elhárítása azonban csak 
ismétlődő hiba esetén szokásos, ami je-
lentős hiba forrása lehet. A tőtávolság 
a járókerék és az ültető tárcsa közötti 
áttétellel szabályozható. A felsorolt hi-
bák miatt a szorítóujjas gépeket merítő 
rendszerű ültetőgépek váltották fel (8. 
ábra, c). Ezeknél a gépeknél láncra, vagy 
hevederre (1) erősítik egy vagy több 
sorban a gumószállító elemeket (2). A 
szállítóelemek egy, vagy több burgonyát 
emelnek ki a tartályból. A fölösleges 
gumókat rázórendszer (3) távolítja el a 
szállítóelemből (8. ábra, e). A cél, hogy a 
szállítóelemek a gumókat egyesével jut-

tassák a barázdába. Ezt a rázószerkezet 
helyes beállításával és a szállítóelemek 
tisztaságával lehet elősegíteni. Ezért a 
szállítóelemek folyamatos tisztításáról 
egy kefés tisztító (4) gondoskodik. A 
vetőgumó sérülését csökkenti, hogy a 
szállítóelemek csak vékony gumóréte-
gen haladnak át a gumófelvétel során. 
A szükséges és elégséges burgonyaré-
teget helyesen beállított résszabályozó 
lemez (5) biztosítja. Egyes gépeknél a 
tőkihagyást érzékelő szerkezet (6) el-
lenőrzi (8. ábra, d). Ez egy rugós pálca 
lehet, amely tapogatja a szállítóelemek-
ben haladó gumókat és üres szállítóe-
lem esetén a rugó hatására elmozdul (a 
szállítóelem réselt kialakítása lehetővé 
teszi a nagyobb mértékű elmozdulást). 
Az érzékelő hiánypótló berendezést hoz 
működésbe, amely a hiányzó gumót 
pótolja. A barázdába juttatott gumókat 

7. ábra: Félautomata burgonya ültetőgépek a 
múltban (www.tankonyvtar.hu)

8. ábra: Automata burgonya ültetőgépek múlt-jelen
(www.tankonyvtar.hu)
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töltögető elem (7) takarja be és alakítja 
ki az elsődleges, vagy a végleges bakhá-
tat. Az ültetőgép járókerékről (8) kapja 
a hajtását. Amennyiben a gép aktív mű-
velő elemmel rendelkezik, akkor annak 
hajtása TLT-ről (9) történik.

A hagyományos burgonyatermesztő 
nyugat-európai országokban a merítő 
kelyhes és merítőkanalas ültetőgépek 
terjedtek el. Ezekkel a gépekkel csí-
ráztatott burgonya is kiültethető és 
az ültetés pontossága kiváló. Szigorú 
agrotechnikai követelményeket kell 
teljesíteni ezeknek az ültetőgépeknek. 
A tőkihagyás 2 %-nál, a kettősültetés 3 
%-nál, a tőtáv eltérés szórása 20 %-nál 
nem lehet nagyobb. 

A merítő kelyhes ültetőgépeknél (9. 
ábra, a) az ültető kelyhek (1) általában 
hevederen helyezkednek el, legtöbb-
ször két sorban (9. ábra, c), de lehet-
séges az egy és háromsoros megoldás 
is. Osztályozott burgonya ültetésére al-
kalmas, a kelyheket betéttel (9. ábra, d) 
vagy cserével lehet a gumó méretéhez 
igazítani. A merítő kelyhekhez a gumók 
szabályozott rétegben jutnak, a gumó-
sérülés csökkentése érdekében. A so-
ronként általában több mint 200 kg be-
fogadóképességű tartályok (7) kelyhek 
felőli oldalfala függőleges irányban sza-

bályozható (8), ezzel a kedvező réteg-
vastagság beállítható. A biztos gumó-
fogás érdekében a kelyhek mérete több 
gumó felvételét teszi lehetővé. A kettős 
ültetés elkerülése érdekében heveder-
rázó szerkezet távolítja el a kelyhekből 
a felesleges gumókat (2). A heveder-

csúszást és ezzel a tőtáv pontatlansá-
got speciális hevederhajtó és feszítő (3) 
görgőkkel oldják meg, melynek egyik le-
hetséges változata a gumigörgők alkal-
mazása. A pontos gumókihelyezést se-
gíti, hogy a kelyhek átfordulása (9. ábra, 
b) után a gumók a kelyhek hátoldalán, 
szabadon mozognak lefelé az ejtő csa-
tornában (4), és minimális esési magas-
ságból jutnak a barázdába. A ferde ejtő 

csatorna a gumókat egy sorba rendezi, 
ami segíti a tőtáv pontos tartását. Az 
esési magasság általában az ültetőgép 
magasságának több fokozatban törté-
nő állításával (6) is szabályozható. Az 

esetleges tőkihagyást 
érzékelő által vezérelt 
hiánypótló automata 
pótolhatja. Szigorúak 
az ültetési mélységgel 
kapcsolatos előírások, 
hiszen az optimális ül-
tetési mélységtől való 
eltérés akár 70 t/ha 
többlet föld megmoz-
gatását jelenti a beta-
karítás során, mely a 
betakarítás energia-
igényét és a betakarító 
gép elhasználódását 
egyaránt növeli. Ezért a 
sornyitó csoroszlyák (9) 
mélységtartását egyedi 
mélységhatároló kere-

kekkel (10) és paralelogramma felfüg-
gesztéssel biztosítják. A mélységhatá-
roló kerekek oldal- és függőleges irányú 
állítása több fokozatban lehetséges, 
igazodva az erőgép és a talaj adottsá-
gaihoz. A barázdába hullott gumót köz-
vetlenül az ejtő csatorna mögé szerelt, 

három dimenzióban (szélesség, magas-
ság, szögállás) állítható takaró tárcsapár 
(11) fedi, kialakítja a kívánt bakhátat és 
megakadályozza a gumók elgurulását. 
A tőtávolság általában lánckerék cseré-
vel 10-15 fokozatban állítható 15-45 cm 
tartományban. 

A merítőkanalas ültetőgépek (10. 
ábra, a) a merítő eszköz kivitelében, 
a kettős ültetés megakadályozásának 

módjában különböznek az ismertetett 
kelyhes gépektől. A merítő eszköz eb-
ben az esetben egy vagy több sor lánc-
ra szerelt nyújtott kanál (1), mely több 
gumó felvételére alkalmas. A három 
lánckeréken (3) vezetett láncnak felül 
vízszintes szakasza van (2), ahol a függő-
legesen álló kanalak (10. ábra, b) lánc-
felőli végénél kisebb kehely biztosítja, 
hogy a kanalak függőlegesre fordulása 
során a felesleges gumók kihullnak és 
egy terelőlemezen (5) visszajutnak a 
tartályba. A kanálbetétet (10. ábra, c) 
a gumó méretéhez kell igazítani. A gép 
egyébként kevéssé érzékeny a gumók 
méretére és alakjára. A ferde ejtőcsövön 
(4) a merítőkanalak hátoldalán, szaba-

9. ábra: Merítő kelyhes ültetőgépek (www.tankonyvtar.hu)

10. ábra: Merítőkanalas ültetőgépek (www.tankonyvtar.hu)

11. ábra: Hajtatott burgonya
(www.tankonyvtar.hu)
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don lefelé mozgó gumóknak a haladási 
iránnyal ellentétes irányú mozgásuk is 
van, ami javítja az ültetés pontosságát. 
Az ültetőgép egyéb szerkezetei meg-
egyeznek a 9. ábra, a jelöléseivel.

Csíráztatott gumók (11. ábra) ülte-
tése különösen kíméletes bánásmódot 
igényel az ültetőgépektől. A 9. és a 10. 
ábrán ismertetett gépek mindegyikével 
lehet csíráztatott gumókat ültetni, azon-
ban a csírasérülés csökkentése érdeké-
ben ezt csökkentett munkasebességgel 
célszerű végezni. A csíráztatott gumók 

kíméletesebb ültetése lehetséges ada-
golószalag beépítésével (12. ábra, a). 
Ebben az esetben a tartályból vízszintes 
szállítószalag (12) juttatja a gumókat egy 
rétegben egy ferde lemezre, ahonnan a 
gumók belegurulnak a kelyhekbe meg-
akadályozva, hogy a merítő szerkezet 

görgesse a gumókat és ezzel csírasérü-
lést okozzon. Az adagolószalag optimális 
működését érzékelő (13) vezérli. Egyéb 
vonatkozásban a gép megegyezik a 10. 
ábra, a jelöléseivel.

A német TRINKEL cég PLANTEX néven 
speciális szalagos ültetőgépeket gyárt és 
kínál. A gép működési elve (12. ábra, b) 
egyszerűsített rajzon tanulmányozható. 
A tartályból a haladási irányban mozgó, 
vízszintes adagolószalag juttatja a csí-
ráztatott gumókat a hátrafelé mozgó, 
rendező szalagra, amely homorú profilt 

alkotó, hosszanti 
elemekből felépülő 
rostélyszalag, amely 
tömör sorba rendezi 
a gumókat (hasonló-
an a soroló szalagok-
hoz). A szalag végén 
adagoló görgő jutatja 
egyenként a gumókat 
az ejtőcsőbe, bizto-
sítva az egyenletes 
tőtávolságot. A tőtáv 
szabályozásához 32 
fokozatú hajtómű 
áll rendelkezésre. Az 
egyenletes ültetési 
mélységről tandem 

rendszerű mélységszabályozó kerék ál-
tal vezérelt csúszó csoroszlya gondos-
kodik. Az ültetőgép (12. ábra, c) 2, 3, 4 
és 6 soros változatban készül. A csávázó 
berendezést az ültetőgépbe integrálták. 
A gép nagy előnye, hogy nem érzékeny 
a gumók méreteltérésére, a gumók osz-

tályozása nem szükséges. A gép további 
előnye, hogy kedvező üzemeltetési jel-
lemzőit 10 km/h üzemi sebesség mellett 
is megtartja. A gépet természetesen el-
látták bakhát kialakító és formáló rend-

szerrel. Gumótar-
tálya hidraulikusan 
billenthető.

Az eddig ismer-
tetett rendszerek-
től eltérő felépítésű 
ültetőgépekkel is 
találkozhatunk, ese-
tenként kísérleti jel-
leggel. Ennek egyik 
változata, amikor a 
Grimme cég GL 34 
T gépét komposzt- 
adagolóval szerel-
ték fel (13. ábra) és 
a kiültetett gumók-
hoz komposztot is 
adagolnak. A kísér-
leti jellegű techno-
lógia terméstöbble-

tet eredményezett.
Az ültetőgépek felszerelhetők sor-

műtrágyázó berendezéssel, töltögető 
testekkel, mely a töltögető tárcsák-
kal együtt, vagy anélkül használhatók, 
nyomlazítókkal, bakhátköz tisztítóval, 
bakháttömörítő kerékkel, nyomjelző 
automatikával, hidraulikusan billenthe-

tő póttartállyal, oldalstabilitást növelő 
vezetőtárcsával (különösen lejtős terü-
leten előnyös), sorkikapcsolóval, ülte-
tésellenőrző monitorral, mely a tőtáv 
beállítás, tőtáv ellenőrzés, sebességelle-
nőrzés, adagolószalag vezérlés stb. mű-
veletek automatizálásának lehetőségét 
teremtik meg. 

12. ábra: PLANTEX szalagos ültetőgép (www.gemuesetechnik.de)

13. ábra: Komposztadagolóval szerelt GL 34 T ültetőgép
(www.grimme.com)

14. ábra: Burgonyaültető gép változatok
(www.grimme.com), (www.standen.co.uk),
(https://www.kokotech.de)
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Az ültetőgépeket 1-től 8 soros vál-
tozatig minden sorszámmal gyártják. 
Példaként 8 soros (14. ábra, a), 6 so-
ros (14. ábra, b), 4 soros (14. ábra, c), 
2 soros (14. ábra, d), és 1 soros (14. 
ábra, e) gépet mutatunk be.

Az eddig bemutatott gépek alap-
ján megállapítható, hogy a mai kor-
szerű burgonyaültetési technológiá-
hoz rendkívül összetett gépek állnak 
rendelkezésre. Ezt az összetettséget 
elsősorban az motiválja, hogy az ül-
tetés minden műveletét egy menetbe 
lehessen elvégezni, és ezzel mérsékelni 
lehessen a rendkívül káros talaj-
taposást. A gépkombináció (15. 
ábra) első tagja egy aktív talaj-
művelő gép, amely általában 
talajmaró, vagy forgóborona. Ez 
általában függesztett egység, és 
elhelyezkedhet az erőgép ele-
jén, vagy a gép mögött. Gyakori 
a gépkombinációban a műtrá-
gya kijuttató egység. Ma már 
szinte kivétel nélkül ellátják a 
gépkombinációkat vegyszertar-
tályokkal (1 vagy 2 db), valamint 
folyékony vegyszer kezelésére 
alkalmas áramlási rendszerrel. 
Ezzel mind a növényvédő szerek 
kijuttatása, mind a csávázás el-
végezhető. Végül a gépkombi-
nációt ültetőgép zárja, amely 
a végleges bakhát kialakítást is 
elvégzi tárcsás bakháthúzó és 

bakhátformáló lemezek segítségével.
A bakhátas burgonyatermesztési 

technológia mellett kisebb arányban 
bár, de alkalmaznak ágyásos termesz-
tési technológiát is. Előnye, hogy csök-
kenthető az ápolási munka, kedvezőbb 

a fényhasznosítás és a tápanyagfelvétel, 
jobb a nedvességmegőrzés, kiegyen-
lítettebb a gumóméret, kevesebb a 
zöldgumó, betakarításkor kisebb a gu-
mósérülés. Természetesen hátránya 
is van, hiszen a betakarító gépnek na-
gyobb földtömeget kell mozgatni. Az 
ágyáskialakító gépek (16. ábra) általá-

ban egy (16. ábra, b), kettő, vagy három 
ágyás (16. ábra, a) kialakítását végzik. A 
kialakított ágyásba általában 2 sor bur-
gonyát ültetnek, de van olyan módszer 
is, amikor az ültetőgépek egy ágyásba 3 
vagy 4 sor burgonyát ültetnek.

 
Növényápolás

A végleges bakhát kialakítás az ültetés-
sel egy menetben történhet, illetve arra 
bakhátformázó egységgel kombinált 
marórendszerű talajművelő eszközök 
alkalmazhatók. A jól formált, rögmen-
tes, kellően tömör bakhát kevéssé om-
lik le a csapadék hatására, kiküszöböli 
a zöld gumó kialakulását, megkönnyíti 
a betakarítás előtti száreltávolítást. A 
másodlagos bakhát kialakítása egyben 
jelentős gyomirtást is jelent. A gép al-
kalmas a bakhátak őszi kialakítására is, 
mely a rögmentes vetőágy előkészíté-
sének egyik lehetséges változata. 

A burgonya mechanikus gyomir-
tására a bakháthoz igazodó művelő 
eszközökkel felszerelt kultivátorokat 
alkalmazhatnak (17. ábra). A kultivát-
or keret helyzete az erőgéppel azonos 
nyomban járó 2 db támasztókerék-
kel szabályozható. A kultivátorkapák 
lengőkeretre szereltek és a bakhát 
oldalán haladó két mélységhatároló 
kerék biztosítja mélységtartásukat. Ez 
a kivitel még könnyebb talaj esetén is 
jó mélységszabályozást eredményez. 
A mélységhatároló kerekek talajnyo-
mása talajtípusnak megfelelően rugó 

15. ábra: Burgonyaültető gépkombináció (www.grimme.com)
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előfeszítéssel szabályozható. A bakhát 
tetejét –a burgonyát nem károsító- 
gyomfésű műveli. A kultivátorra bak-
hát formázó lemezek is kapcsolhatók, 
melyek a kultivátorozással egy menet-

ben sima, enyhén tömörített bakhátat 
hagynak maguk után. A gyomirtó kul-
tivátoroknak 4, 6, 8 soros változatai az 
elterjedtek. A 17. ábra, a 8 soros kulti-
vátort mutat, amely a kelés előtti gyo-
mirtáshoz és bakhátformáláshoz nyújt 
segítséget. A 17. ábra, b azonos gyárt-
mányú gépet mutat 4 soros változat-

ban, állománykezelésben. A 17. ábra, c 
STRUIK gyártmányú, 4 soros rotációs 
bakhátápoló kultivátort mutat.

A burgonya növényvédelme általá-
nos rendeltetésű permetezőgépekkel 

történik, bár a zárt lombba való beha-
tolás és a jobb fedettség érdekében 
előnyösebb lenne a légfüggönyös il-
letve a célszerű szórófejekkel kialakí-
tott légporlasztású permetezőgépek 
alkalmazása.

Speciális növényvédő gépnek te-
kinthető a rovargyűjtő gép (18. ábra), 

(Bio-Collector), mely alkalmas a bur-
gonyabogarak és a nagyobb lárvák 
összegyűjtésére. A kártevőket radiál 
ventilátor által keltett légáram fújja le 
a növényzetről. A légáram fúvókákon 
lép ki a burgonyasorok között veze-
tett légcsatornákból és a növényzetet 
két oldalról fújja. Helyes beállításnál 
a fúvónyílások a növényzet felső har-
madára irányítják a légáramot. A gép 
érzékeny az esetleges sortáv eltérésre, 

ezért az ültetés során a sortávot pon-
tosan kell beállítani. Sortávolsága fo-
kozatmentesen állítható. A kártevők a 
fúvóegység alját képező vályúba össze-
gyűjthetők és a vályú leemelése után 
megsemmisíthetők. A ventillátorokat 
hidromotorok hajtják. A gyűjtőegység 
a traktor első, az olajáramot biztosí-
tó hidraulikus egység a traktor hátsó 
függesztő szerkezetéhez kapcsolható. 
A gép 2, 3, 4 és 6 soros változatban 
készül. Munkaminőségére jellemző, 
hogy a bogarak mintegy 95 %-át, míg 
a lárvák mintegy 85 %-át képes egy me-
netben összegyűjteni. A talajra hullott 
és ezáltal a begyűjtés szempontjából 
veszteségként jelentkező károsítók 
aránya 2 % alatt marad. A növényzeten 
lényegében csak fiatal lárvák marad-
nak, melyeket a gép nem tudja lefújni. 
A 4 soros gép tömege mindössze 300 
kg, ajánlott üzemi sebessége 6 km/h, 
területteljesítménye 1 ha/h. A gép eu-
rópai szabadalom, de a tengerentúlon 
is alkalmazzák. Hazánkban ez ideig 
használatára nem került sor.

Csizmazia Zoltán

16. ábra: Ágyáskészítő gépek
(www.gemuesetechnik.de), (www.alfa-gep.hu)

17. ábra: Bakhátművelő gépek
(www.grimme.com), (www.traktorpool.de)

18. ábra: Rovargyűjtő gép
(www.biocollectors.com)
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Készült az Enterprise Europe Network

vállalkozásfejlesztési hálózat nyíregyházi irodájának

és a PRIMOM Tanácsadó és Információs Hálózatának

együttműködésében.

Kiadó: PRIMOM Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei

Vállalkozásélénkítő Alapítvány

Vállalkozói Központ Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.

Felelős vezető: Jászai Menyhért ügyvezető igazgató

Tel.: 42/502-133; 502-104; Fax: 42/502-103

Szerkesztőség: PRIMOM Tanácsadó és Információs Hálózat

4400 Nyíregyháza, Víz u. 21./b., • Tel.: 42/414-188 • Fax: 42/414-186;

E-mail: primomth@chello.hu vagy ostermelo@chello.hu

Tördelés: Csutkai

Nyomás: Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme.

Felelős vezető: Balogh Zoltán Vezérigazgató.

Felügyeleti szerv: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25, Postacím: 1525 Budapest Pf. 75,

Tel.: 06-1-457 7100 Fax: 06-1-356 5520,

E-mail: info@nmhh.hu, www.nmhh.hu



Bodrogkeresztúri Riolittufa

Nemes Gábor
Mobil: +36 30 839 66 58
E-mail: nemes.gabor@colas.hu 

Dr. Köhler Mihály
Mobil: +36 20 932 02 92; 
+36 52 419 795 

Értékesítés
Telefon: +36 1 883 12 02

Colas Északkő Kft.
Fax: +36 47 380 236
H - 3915, Tarcal, Malom utca 10.
www.eszakko.hu

Elérhetőségeink

•  Természetes anyag, kizárólag produktív hatása van a vegetációra

•  Lúgosítja és szellőzteti a savas talajokat, megköti a nedvességet

•  Hatására fokozódik a fotoszintézis, és a nagyobb CO2 asszimiláció következtében több 
cukorfoszfát képződik.

•  Hozamfokozó és talajjavító képessége gazdák és kutatók által bizonyított.

•  Talajvizsgálati eredményektől függően, négyzetméterenként 2-3 kg alkalmazásával 
megtakarítható akár a tápanyagköltség jelentős része az 5-8 éves tartamhatása alatt.
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