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Csatornák vízalatti és vízparti növényzetei
eltávolításának hatékony módszerei

Mátrai Gyula
Környezetápoló kommunális gép értékesítési vezető



A víz hol káros , hol hasznos !

Ez a víz itt hasznos,
ide kell vezetni !

Ez a víz itt káros,
innen el kell vezetni !

A nyílt vizek vezetéséhez ”tiszta” csatornák
kellenek !



A csatornák állapota ma többségben ilyen

Ezekben  a csatornákban nem tud folyni a víz!
sűrű növényzet van benne.



Csak a KÖTIVIZIG területén több
mint 4000km csatorna van!

Csak a Szolnoki Szakaszmérnökséghez
750 km csatorna karbantartása tartozik.

Országos szinten az eddig
alkalmazott kotrógépes kosaras

kaszás megoldással lehetetlen időben
elvégezni a folyamatos

karbantartásokat.



A megoldás:

A folyamatosan haladó géppel történő növényzet
eltávolítás a vízpartról és a víz alól egyaránt.

Először , vagy egy munkamenetben a csatorna
partján lévő,a munkagép közlekedését és a
csatornára való rálátást akadályozó növényzetet
kell eltávolítani – mulcsolós kaszálással.

Másodszor, vagy egy munkamenetben a víz alatt
gyökerező növényzetet kell a meder aljához közel
kivágni és a partra kidobni.



A csatorna partról a növényzetet és a vízben
lévő túl magas növényzet víz feletti részét egy

erőgép elejére kapcsolt karos kaszával
mulcsolva vághatjuk le.



A folyamatos csatornatisztítás víz alatt működő
munkaeszköze :
a víz alatt működő növényzet eltávolító
munkaeszköz 5 műveletet végez egyszerre:

1.vág
2.felúsztat
3.part felé sodor
4.kidob
5.partoldalt tisztít

Az eszközhordozó – erőgép- nagyon lassan- 400-600 m/óra
sebességel halad a csatorna parton.

Munkaszélessége
változtatható 80cm -180 cm
között



A víz alatti vágófejet működtető szerkezet

Erős kar tartja az 1000kg körüli kaszáló fejet.
Nagy teljesítményű hidraulikus tápegysége
működteti a hidro motoros hajtású tárcsákat.
A fülkéből Joystickkal vezérelhetők a funkciók.

Nagy terhelhetőségű traktor szükséges a
működtetéséhez.



A víz alatti növényzetet eltávolító munkaeszköz
működtetéséhez legalább 40-50cm –es  víznek
kell lenni a csatornában!

A vízzel együtt dobja a partra a levágott anyagot
és a csatorna oldal profilozása során lemart

földrészeket is.



Tisztítás előtt

Tisztítás után



A víz alatti kaszáló-kidobó fej átcserélhető száraz ,
vagy kevés vízzel telt árok – kisebb csatorna
kitisztítását végző – árokmaró fejre és kosaras
kaszára is.





A csatornapartot , a meredek töltés rézsűket
karbantartó gépek rendszerben  hatékonyabbak



KÖTIVIZIG J-II.-1.öntöző csatornapart kaszálása
géprendszerben 1.

Tiszasülyi Tájgazdálkodási projekt keretében felújított csatorna.
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Egy hevederes járószerkezetű gép az elején lengőkalapácsos
mulcsolós kaszával 217 cm –es sávot vág és ez által

láthatóvá teszi a csatornaszélt a csatorna rézsűt kaszáló
géplánc további gépei számára.



KÖTIVIZIG J-II.-1.öntöző csatornapart kaszálása
géprendszerben 2.)

Tiszasülyi Tájgazdálkodási projekt keretében felújított csatorna.

A második gép
hátsó kaszája
csatlakozik és ezt
követi az  első
kasza.



KÖTIVIZIG J-II.-1.öntöző csatornapart kaszálása
géprendszerben 3.)

Tiszasülyi Tájgazdálkodási projekt keretében felújított csatorna.

A 3.  gép első
kaszája csatlakozik
és ezt követi a
hátsó kasza.



Az 5 db kasza vágási szélessége egy
menetben összesen: 792 cm
Az átfedést levonva: 750 cm ( 7,5m )
Munkasebesség: 3000 - 5000m/óra

Területteljesítmény:
22500 - 37500 m2/ óra





Sok olyan csatorna van ahol a gazdák
beszántották a csatorna melletti karban tartó utat.



KITE táblán belüli belvíz elvezetési
módszer ajánlat

A műholdas RTK telepített átjátszóink lefedik az országot,
ma már több mint 1000 felhasználó veszi igénybe ezt a
szolgáltatásunkat.



A precíziós  gazdálkodás agronómiai előfeltételei
A terület alkalmassá tétele a gazdaságos termelésre

TalajjavításVízkárelhárítás



Agronómiai előfeltételek – Belvízelvezetés
Ideális lefolyást biztosító vízelvezető árok kialakítása
3D-s térkép alapján

-- 3D-s térkép felvétele

- Árokrendszer megtervezése

- Ároknyitás – átjárható árkok

Műszaki-, informatikai háttere:

3D térkép,nyomvonalak – SMS Water Management
Felszíni vízkezelés modul – Surface Water Pro Plus
Szintezés vezérlés - iGrade Controller
Automatikus kormányzás – AutoTrac





A belvízzel érintett terület
4,4 millió ha , ennek kb. 41 % -a
intenzíven művelt mezőgazdasági
terület.

A KITE rendelkezik jó
megoldással a belvíz
elvezetésre a tábla
szélén lévő csatornáig !



Köszönöm szépen , hogy meghallgattak !

Mátrai Gyula
2016


