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ÖSSZEFOGLALÁS

aA máktermesztés technológiáján belül a betakarítás az, amely a legnagyobb kézi munka
igénnyel rendelkezik. A kézi munka kiváltására az elmúlt idôkben is történtek próbálko-
zások, de eddig nem hozták meg a kellô eredményt, elsôsorban a betakarított termény
minôsége nem érte el a követelményekben meghatározott szintet.
A Sokoró Kft. betakarító-adaptert fejlesztett, mellyel hatékony, gyors és gazdaságos beta-
kkarítás valósítható meg, valamint kiváltható a kézi betakarítással járó kemény munka.
A betakarítás hatékonyságának és minôségi jellemzôinek megállapítása szántóföldi mé-
rések során történt, ahol a Sokoró Kft. által gyártott SMG-420 típusú adapter 2005-benrések során történt, ahol a Sokoró Kft. által gyártott SMG-420 típusú adapter 2005-ben
EE-302, míg 2006-ban E-303 jelû alapgépre volt szerelve. A vizsgálatokat Abonyban, Szent-
mártonkátán és Tápiószentmártonban végeztük. 
A szántóföldi vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a betakarítás közbeni gubóvesz-
tteség 7,6–14,4%. A gubókkal levágott szárrész 85–90%-a 10 cm alatti.
Kulcsszavak: máktermesztés, betakarítás, tokveszteség.

BEVEZETÉS

ôA mák betakarításának, tárolásának és feldolgozásának alapvetô feltétele a megfelelô
érettségi állapot és nedvességtartalom.
Érettnek tekintendô az a máktok, amely fajtára jellemzô szalmasárga vagy szürkéssárgaÉrettnek tekintendô az a máktok, amely fajtára jellemzô szalmasárga vagy szürkéssárga

ôszínû, nyomásra roppan, és a benne lévô szemek a nyitás pillanatában fajtára jellemzô
kék, szürkéskék színt mutatnak. Ebben az állapotban a mákmag 9–12%, a tok 12–16%kék, szürkéskék színt mutatnak. Ebben az állapotban a mákmag 9–12%, a tok 12–16%
nedvességtartalom között van. Az érett máktok aratása az idôjárástól függôen, július
közepe, augusztus közepe között történik.közepe, augusztus közepe között történik.
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IRODALMI ÁTTEKINTÉS

a A máktermesztés technológiáján belül a betakarítás az, amely a legnagyobb kézi munka
igénnyel rendelkezik. A kézi munka kiváltására az elmúlt idôkben is történtek próbál-
kozások, de eddig nem hozták meg a kellô eredményt, elsôsorban a gépek mûszaki kozások, de eddig nem hozták meg a kellô eredményt, elsôsorban a gépek mûszaki

 megbízhatósága és a betakarított termény minôsége nem érte el a követelményekben
meghatározott szintet. 

 Az Alkaloida gyár megbízásából a Mezôgép Fejlesztô Intézet az 1970-es évek közepén
 fejlesztett mákbetakarító adaptert az E-300 típusjelû alapgépre, melynek vizsgálatát az

MMGI végezte (Berczi(( 1977). Az M-4 típusjelû adapter a többszöri áttervezés után funkcio-
 nálisan megfelelôen mûködött, de a gyakori meghibásodások miatt csak korlátozottan

a volt használható. A berendezésbôl tudomásunk szerint 16 db készült, és az Alkaloida
üüze meltette az összes berendezést.

 Hosszú évekig kézzel történt a betakarítás, mígnem a Sokoró Kft. az 1990-es évek végén
 megpróbálta megoldani a feladatot, és MTZ traktorra tervezett betakarító adaptert, mely

zsákba gyûjtötte a máktokot. A kísérleti gép vizsgálatát szintén az MGI végezte (  Fenyvesi
t 1988). A gépnek kicsi volt a területteljesítménye és a munkaminôségi követelményeket

sem teljesítette.
Az elôzô fejlesztés tapasztalatai alapján a Sokoró Kft. olyan betakarító adaptert (SMG-420)

t fejlesztett, mellyel hatékony, gyors és gazdaságos betakarítás valósítható meg, valamint
kkiváltható a kézi betakarítással járó kemény munka.

ANYAG ÉS MÓDSZER

 A betakarító gép vizsgálatát a gyakorlatban elôforduló körülmények között végeztük. A
 mák érett – törésre alkalmas –, álló állományú volt. A visszanedvesedést okozó reggeli

k órákban nem dolgoztunk. Az üzemi sebességet a gyûjtô pótkocsi szinkronjáratásának
 feltételei szabták meg. A szántóföldi vizsgálatokat 2005-ben két helyszínen, Abonyban

a és Szentmártonkátán végeztük, július 20. és 26. között. Abonyban 30 cm-es sortávolságra
a vetett mákot takarítottunk be a vizsgálat során. Szentmártonkátán a mák sortávolsága

445 cm volt. Abonyban két fajta (Alfa, A1), míg Szentmártonkátán egy fajta (Alfa) t mákot
k vontunk be a vizsgálatba. 2006-ban egy helyszínen, Tápiószentmártonban takarítottunk

bbe 30 cm sortávolságra vetett máknövényt.
A Sokoró Kft. által gyártott SMG-420 típusú kísérleti adapter (1. ábra)r  2005-ben E-302

a alapgépre volt szerelve, 2006-ban az alapgép típusa E-303 volt. A betakarító gép a tábla
körbeszegése és a parcella kiosztások elkészítése során a maga után húzott pótkocsira körbeszegése és a parcella kiosztások elkészítése során a maga után húzott pótkocsira
ürítette a terményt. Az üzemszerû betakarítás során a gép a vele párhuzamosan haladó ürítette a terményt. Az üzemszerû betakarítás során a gép a vele párhuzamosan haladó
jjármû pótkocsijára fújta a betakarított mákgubót.

 A betakarító adapterre 2005-ben két csôkamerát szereltünk fel, hogy betakarítás közben
k megfigyelhessük az adapter munkáját, az esetleges hibák helyszínének feltárására. Az egyik

kamerával a vágószerkezetet, a másikkal pedig a terelôcsiga munkáját dokumentáltuk.kamerával a vágószerkezetet, a másikkal pedig a terelôcsiga munkáját dokumentáltuk.
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aA növényállomány jellemzôinek meghatározásához mindkét évben 3 m hosszban és a
t sortávnak megfelelô szélességben mintaterületeket jelöltünk ki. A területeken soronként
aaz összes növény magasságát és tokátmérôjét meghatároztuk. A növény magasságán a

nódusznak (a tok alatti bütyök) a talaj felszínétôl mért távolságát értjük. Soronként és
 összességében is meghatároztuk a fajtára jellemzô magassági és tokátmérô adatok átlagát,

szórását, a maximum és minimum értékeket (Sváb 1979).
k A betakarítás minôségének legmarkánsabb jellemzôje, a hatóanyagra termesztett mák

esetén, a szár hosszúsága. Az elsôdleges szempontnak mi is ezt a jellemzôt tartottuk. A
betakarítás során mértük egy pótkocsi megtöltéséhez szükséges idôt, a learatott terület betakarítás során mértük egy pótkocsi megtöltéséhez szükséges idôt, a learatott terület
nagyságát és a termés mennyiségét. Az adatokból meghatároztuk a területteljesítményt,
az átlagsebességet és a termésátlagot.
A betakarító gép elhaladása után, a kijelölt mintaterületrôl 10 cm-es szárhosszal össze-

 gyûjtöttük a gép által elhagyott tokokat, meghatároztuk a tokátmérôk átlagát és szórását,
összes tömegét, valamint részarányát.

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

Álló állományú mák betakarítása (2. ábra) közben a gép a gubók 85–95%-át betakarítja,
ôés kocsira fújja. A vágatlanul maradt gubók gyakorlatilag az apróbb oldalhajtásokon lévô

mákfejekbôl adódnak. A lehullott gubók aránya 1–2%, apróbbak és nagyobbak vegyesen.
a A levágott gubókat – megfigyeléseink szerint – a gép láthatólag veszteség nélkül a kocsira

jjfújja.

1 b1. ábra A S G 420 í ú ákb k í ó éAz SMG-420 típusú mákbetakarító gép

Figure 1. The SMG-420 poppy harvester

Ipari mák betakarítási technológiája
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A b k í bók bb é é l k l állí ó já û é lé fiA betakarított gubók többsége sérülten, törötten kerül a szállító jármûre, a sérülés megfigye-
léseink szerint alapvetôen a dobóventilátoron történô keresztüljutás közben történik. A gu-
bbókkal levágott szárrész hossza nagy többségében alatta marad a megengedett 10 cm-nek.

 A gép elhaladása után a szár, a mindenkor alkalmazott betakarítási sebességtôl függôen,
d menetirányban kissé megdôlve, de lengôkéses szárzúzóval felaprítható állapotban marad

 vissza. A szárzúzást célszerû a betakarítással ellentétes irányban végezni. A betakarító gép
kkeréknyomában letaposott szárak zúzásának sikere a taposás mértékétôl függ. 

2. ábra Mákbetakarítás

Figure 2. Poppy harvesting

Abonyban két mákfajta (Alfa, A1) betakarítására került sor. Az Alfa fajta átlagos növény-
 magassága 70,7 cm, tokátmérôje 21,8 mm volt. Az átlagos tôtáv 6,5 cm. A tövek 16,4%-án

ttalálunk 2 vagy 3 tokot.
Az A1   fajta átlagos növénymagassága 70,1 cm, tokátmérôje 23,5 mm, az átlagos tôtáv 5,1
cm. A tövek 15,5%-án találunk 2, 3 vagy 4 tokot.
Szentmártonkátán egy mákfajta (Alfa) betakarítására került sor. Az Alfa fajta átlagos nö-

 vénymagassága 61,7 cm, tokátmérôje 18 mm, az átlagos tôtáv 3,3 cm. A tövek 1,8%-án
ttalálunk 2 tokot.
Tápiószentmártonban egy mákfajta (Alfa) betakarítására került sor. Az Alfa  fajta átlagos
növénymagassága 79,2 cm (3. ábra),   tokátmérôje 21,4 mm, az átlagos tôtáv 6,45 cm. A
ttövek 28,5%-án találunk két tokot, 8,1%-án pedig hármat.

t A mintaterületen vizsgáltuk az aratás után visszamaradt szármagasságot, és veszteségként
a száron maradt tokok átmérôjét, valamint tömegét.
Tápiószentmártonban az Alfa fajta aratás utáni átlagos szármagassága 71,3 cm (4. ábra),

g j g ,veszteségként a száron maradt tokok átmérôjének átlaga 21,4 mm.

Deákvári J. – Földesi I. – Fenyvesi L. – Borsa B. – Szabó T. – Mizsei I.:
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Veszteségként a szárakon összesen 23 db tok maradt, ez az összes tokok számához viszo-
a nyítva 12,4%. A növénymagasság átlagadataiból számolva, a tokokkal levágott szár hossza
 átlagosan 7,9 cm. Betakarítás elôtt és után a növénymagasság adatainak szórása (betakarítás

r elôtt: 9,8 cm, betakarítás után: 9,4 cm) nagyon hasonló, így elmondhatjuk, hogy az adapter
nem azonos magasságú tarlót hagy maga után, hanem a szár magasságától függôen más
és más magasságban vágja el a szárat.

aA betakarítás során a gépcsoport teljesítményének meghatározásához fordulónként mértük a
mûvelet idejét, az út hosszát és a pótkocsi megtelte után az összes anyag tömegét. Az alapada-
ttokból számoltuk az átlagos sebességet, a megmûvelt területet, a területteljesítményt és a termés-

 átlagot. Abonyban 13, míg Szentmártonkátán 9 sornyi munkaszélességgel történt a betakarítás.
gA betakarító g p j y j yép teljesítményére jellemzô eredményeket az z1. táblázatban j közöljük.

3 b3. ábra ák á á l lá b k í á lô Mákszármagasság eloszlása betakarítás elôtt lf(Alfa),
Tápiószentmárton, 2006

Figure 3. The standard deviation of the poppy height before harvesting (Alfa)

4. ábra Mákszármagasság eloszlása betakarítás után (Alfa)
(Tápiószentmárton, 2006)

Figure 4. The standard deviation of the poppy height after harvesting (Alfa)
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Összefoglalóan megállapítható, hogy az E-302 alapgépre szerelt SMG-420 típusú mák-
bbetakarító gép gyommentes és tiszta, álló állományú mák üzemszerû betakarítására alkal-

 mas, pontos technológiával termesztett mák gyógyszer-alapanyag célú betakarítására jól
hhasználható.
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SUMMARY

Within the technology of poppy growing it is the process of harvesting that necessitates Within the technology of poppy growing it is the process of harvesting that necessitates
the hardest manual labour. Several attempts have been made in the recent past to avoid the hardest manual labour. Several attempts have been made in the recent past to avoid

 manual labour; however these attempts have not been successful, especially because the
quality of the harvested crop never reached proper standards.
Sokoró Ltd. has developed a harvesting-adapter, which makes an efficient, fast, and eco-

d nomical harvesting process possible. With the application of the harvesting-adapter, hard
manual labour can also be avoided throughout the process of harvesting.

 The efficiency and the quality of the harvesting process were tested in fields. The SMG-420
 adapter produced by Sokoró Ltd. was attached to an E-302 basic machine in 2005 and to an

EE-303 basic machine in 2006. The tests were carried out in Szentmártonkáta and Tápiószent-
 márton. Through field-tests we found out that poppy-head loss is approx. 7.6–14.4%. During

harvesting 85–90% oharvesting 85–90% o p ppyf stems cut with poppy-heads were shorter than 10 cms.

1 bl1. táblázat ákb k í ó d lj í é j ll ôi 2005 2006 Mákbetakarító adapter teljesítmény jellemzôi, 2005–2006t

Table 1. Specifications of the poppy harvester, 2005–2006

Helyszín Fajta
Átlagsebesség

(km/h)
Területteljesítmény

(ha/h)
Termésátlag

(kg/ha)
Abony Alfa 6,5 2,5 902
Abony A1 6,2 2,4 1020
Szentmártonkáta Alfa 8,3 3,3 950
Tápiószentmárton Alfa 6,8 2,7 950
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