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NÖVÉNYTERMESZTÉS

A Bartifarm Kft. legjelentõsebb ter-
mékköre a meggy- és gyümölcsrázók és
az ipari almafelszedõ gépek körébõl ke-
rül ki. Ezekbõl a gépekbõl már több tu-
cat dolgozik az országban, de a rázógé-
pes betakarítás mellett – a versenyké-
pesség megõrzése érdekében – elõbb-
utóbb gépi metszést is kell alkalmazni.

Felismerve ennek szükségszerû-
ségét az idei évtõl az olasz BMV olyan
gépeit ajánljuk a gazdálkodóknak,
amelyek kimondottan a magyar viszo-
nyokhoz lettek kialakítva. A gyártó
eredeti gépméreteit ugyanis a Ma-
gyarországon általánosan alkalmazott
5, 6 és 7 méteres sortávolságú ipari ül-
tetvényekhez illesztettük.

Ahhoz, hogy a gép valóban minden
igényt kielégítsen, azt speciális „Z”
kinematikán mozgatható tartószerke-
zetre szereltük, amellyel a gépet a
traktortól távolabbra is eltolhatjuk,

és a vágási magasságot 6,8 méterig ál-
líthatjuk. 

A síkfalmetszõ gép elsõsorban fû-
résztárcsákkal alkalmas az ipari ültet-
vények gépi metszésére. Ezek a tár-
csák 7 cm átmérõig képesek gyorsan
dolgozni (a vágókéses verzió kimondot-
tan csak a zöld, puha vesszõk metszésé-
re alkalmas – míg az alternáló késes
verzió nagyon lassú, és nem képes na-
gyobb vastagságokkal megbirkózni).

Természetesen a gép felsõ vágósík-
ját a függõleges helyzetbõl egészen a
vízszintes helyzetig változtathatjuk, ez
esetben a vízszintes sík maximális el-
érhetõ magassága 4,8 méter. 

A gép alsó függõleges síkját viszont
megtörtük, és alul egy 80 cm-es részt a
fa felé behajlított állapotban használ-
hatunk. Ezáltal a gépi rázás nagymér-
tékben gyorsul, hiszen a fatörzs job-
ban látható lesz.

A metszés gépesítése gyümölcs- 
és szõlõültetvényben

A metszés az egyik legfontosabb, legmunkaigényesebb és a legnagyobb fizikai megterhelést jelentõ mûvelet a gyümölcs- 
és szõlõmûvelésben. A hagyományos metszési munkákat érthetõ módon tehát egyre többen szeretnék gépesíteni.

kes kereplõk, riasztólö-
véseket leadó berendezé-
sek, stb. Legfõbb hátrá-
nyuk, hogy a vad ezeket
hamar megszokja. 
A másik lehetõség a villa-

nófény használata. Ennél egy
fényérzékeny elektromos au-
tomata az esti sötétedéskor
bekapcsolja a szerkezetet, és
az rendszeres idõközönként
villámfény erõséggel felvil-
lan, és ehhez még robbanó
hangot is ad. Amint a hajnali
világosodás erõsödik, a be-
rendezés kikapcsol. Még tö-
kéletesebb ez az eszköz ak-
kor, ha csak mozgást érzékel-
ve kapcsol be. Ezt a vad nem,
vagy csak igen hosszú idõ
után szokja meg.

A kémiai vadkárelhárítás
kémiai vegyszerek alkalma-
zását jelenti, a vadkárok el-
kerülése érdekében. Attól
függõen, hogy csak egyetlen
(a kezelt) növényt védünk
meg vagy az egész területtõl
tartjuk távol a vadat, két
módszer jöhet számításba:

A rágás és hántás ellen
védõ vegyszereket a növény
felületére – hajtásaira, tör-
zsére – kell kenni vagy per-
metezni. Hatásukat kétféle
módon fejtik ki. Az egyik
módszer kemény, kellemet-
len bevonatot képezve, fizi-
kailag akadályozza meg a
rágást. Kijuttatáskor figyel-
ni kell arra, hogy a fedõré-
teg ne legyen se túl kemény
– mivel az akadályozza a rü-
gyek kihajtását –, se túl híg,
mert akkor a szer lefolyik a
kezelt felületrõl. A másik
szercsoport termékei kelle-
metlen szag- és ízhatást
keltve riasztanak. 

A riasztó védõszerek cél-
ja az állatok elriasztása a te-
rületrõl szaganyag segítsé-
gével. Ezeket a készítmé-
nyeket nem a növényekre
juttatjuk, hanem pl. zacs-
kókba tesszük, vagy a vegy-
szerrel átitatott textildara-
bokat a növényzet közé he-
lyezzük. A kezelést rendsze-
resen ismételni kell. (FG)
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A síkfalmetszõ gépnek több típusa
is van, de véleményünk szerint az FL
600 P típus jelentheti a legsikeresebb
választást. Ennek a változatnak a víz-
szintes vágósíkja 5 db, függõleges sík-
ja 4 db és az alsó ferde síkja 2 db 400-
as fûrésztárcsával tudja kiszolgálni a
gazdák igényeit.

Meghajtása a traktor három pont-
jára helyezett saját hidraulikaellátó
rendszerrõl történik, amely komplet-
ten szûrõvel, hûtõvel biztosítja a gép
számára szükséges 80 liter/perc hidra-
ulikateljesítmény-igényt.

A szõlõ metszését szintén lehetsé-
ges géppel, gyorsabban elvégezni. A
Bartifarm Kft. kínálatában szereplõ
német KMS RINKLIN elõmetszõ gép
az újabb ültetvénytípusoknál (kordon,
Lenz-Mosel, ernyõ) használható.

A gépet oldalanként 8-12, lézerrel
élezett, csipkés késtárcsával szerelik
fel. Ezek a tárcsák vízszintesen egy-
másba vágva kb. 8 cm-es darabokra
vágják a vesszõket. Az oszlopoknál a
tárcsákat egy hidraulika nyitja-zárja.
A gép érzéketlen a támrendszer drót-
jainak lazaságára. 

A gépi metszések után szükség van
egy kézi igazító metszésre is, amely
munkához az elektromos metszõolló-
kat javasoljuk

Az elektromos metszõolló elõnye,
hogy nem igényel egyéb gépi beruhá-
zást, nincs károsanyag-kibocsátása,
alacsonyabb az üzemeltetési költsége
(hiszen nincs szükség üzemanyagra)
és nincs hosszú, kényelmetlen tömlõ-
rendszere.

Ezek az ollók már 8-12 órás fo-
lyamatos mûködést biztosítanak!

A Bartifarm Kft. a francia
ELECTROCOUP cég elektromos ol-
lóit kínálja a magyar piacon. A francia

gyár volt az elsõ a világon ezekkel a
szerkezetekkel, és immáron a 6. gene-
ráció szerepel a kínálatában. A konku-
rens ollókhoz képest ezek a termékek
jóval stabilabbak (önhordó fém szerke-
zet, 4 cm-es vágási vastagság), kétféle
vezérlési módon is mûködhetnek (a
penge vagy teljesen ki-be mozdul, il-
letve a ravasz húzásával arányosan
vág!).

A francia gyártó különbözõ mé-
retû hosszabbítókat (akár 5 méte-
rig!) is kínál az ollókhoz, amelyek-
kel az eszközök a kommunális mun-
kák esetében is valóban sikerrel al-
kalmazhatók.

A metszés utáni ág- és venyigezú-
záshoz a FAUSTINI cég gépeit kínál-
juk.

A zúzók munkaszélessége 1,2 mé-
tertõl 2,6 méterig terjed. Megvásárol-
ható középnehéz (5 cm) és nehéz (8 cm
átmérõig) kivitelben. Opcióként több-
féle hidraulikus eltolás, oldalazó kasza,
rõzsesöprû és árokpartnyíró szerkezet
is rendelhetõ. 

Minden érdeklõdõt 
készséggel tájékoztatunk!
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