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NÖVÉNYTERMESZTÉS

Az ültetvények mûvelési költségei-
nek folyamatos drágulása – beleértve
a vegyszerköltségeket is –, illetve az
egyre csökkenõ jövedelmezõség a fenti
tényre mindinkább rávilágít.

A növényvédelmi költségeket min-
den gazdálkodó csökkenteni szeretné.
Erre nagyszerû lehetõségük nyílik az
alagútpermetezõ-gépek használatával. 

Az elsõ alagútpermetezõket 1987-
ben állították munkába. Üzembe he-
lyezés elõtt több Növényvédõ Gépesí-
tési Intézet is tesztelte azokat Német-
országban és Svájcban. A teszt a ha-

gyományos axiálventilátoros gépekhez
mérten a biológiai hatékonyságra
koncentrált. Az eredmény a kétkedõ-
ket is meglepte: a permetlé beépülés
azonos a két rendszer esetében. 

Németországban az összes kuta-
tóintézet és permetezõszer-elõállító
vállalat már LIPCO alagútpermete-
zõ-gépeket használ az új növényvé-
dõ szerek kutatásához.

Az alagútpermetezõ-gépek az elsõ
néhány permetezésnél kétszeres szer-
beépüléssel, hatékonysággal dolgoznak.
A lombozat kialakulása után sem kell
aggódni a permetezés hatékonysága

miatt, mert azt az alagút belsejében elõ-
állított nagy páratartalom garantálja.

Ha többéves tapasztalattal ren-
delkezõ gazdákat kérdezünk az
alagútpermetezõ-gép elõnyeirõl,
minden esetben a BIOLÓGIAI
HATÉKONYSÁG-ot említik elsõ he-
lyen. 

A második helyre az elõnyök kö-
zül a megtakarításokat teszik, har-
madik helyre pedig a hatékonyságot
(két-, három- és négysoros permete-
zõgépek!) rangsorolják. 

A gép elõnyei közül már nem is

veszik külön figyelembe azt a tényt,
hogy ezeket akár nagy szélben, illet-
ve természetvédelmi területek és
élõvizek mellett is használhatják! 

Sikeres kísérletek igazolják, hogy
az alagútpermetezõ-gépek használa-
tával a hagyományos vegyszertö-
ménységeket 20-30%-kal csökkente-
ni lehetne. A BBA Intézete nagy
erõkkel dolgozik ezen, hiszen így a
jelenlegi vegyszerfelhasználást 50%-
kal lehet csökkenteni (min. 25%
vegyszer-visszaforgatás + 25% kon-
centrációcsökkentés).

Meg kell említeni, hogy vannak
olyan gazdák is, akik egyszerûen nem
hisznek az eddigi tapasztalatoknak. Szá-
mukra az alagutakba tangenciális venti-
látort építve az õ igényeiknek is meg tud
felelni a Lipco alagútpermetezõ-gép.

Le kell azonban szögezni: A jobb
permetezési minõséget nem a tangen-
ciális ventilátor beépítése eredménye-
zi, hanem a megfelelõ zöldmunka és
az ültetvény gondos kezelése.

A vegyszer-megtakarítás kiszámí-
tásához nem elegendõ egyszeri alka-

lommal méréseket végezni, hanem
csak a vegetáció teljes idõszakában
vizsgált módszer adhat megfelelõ in-
formációkat. Az elsõ permetezésnél
akár 90%-os megtakarítást is kapha-
tunk, míg az utolsóknál ez 15%-ra esik
vissza. A német gyártó mérései sze-
rint az átlagos megtakarítás éves
szinten 35-45% lehet.

Ezeket a tapasztalatokat és ered-
ményeket azon országok gazdái igazol-
ják, ahol már sok alagútpermetezõ-
gép dolgozik – ilyen pl. Kanada, USA,
Svájc, Hollandia és Németország. 

Magyarországon egyelõre két he-
lyen használják nagy megelégedéssel
az alagútpermetezõ-gépeket, amelyek
tangenciális ventilátor nélkül üzemel-
nek!

A gép számos vitathatatlan elõ-
nyének csak azok örülhetnek, akik
elhiszik, amit már több mint ezer
gazda igazol: az alagútpermetezõ-
gép a SAJÁT ÜLTETVÉNYÉBEN
IS KIVÁLÓAN DOLGOZIK.

A 24. héten az ország több pontján
tervezünk egy kétsoros vontatott alag-
útpermetezõ-géppel bemutatókat.

A bemutatóval és egyéb informáci-
ókkal kapcsolatban hívják a forgalma-
zót:

6345 Nemesnádudvar, Petõfi út 89.
Tel: 79 578612, Fax: 79 578613, 

Mobil: 30 2689824,
info@bartifarm.hu, ww.bartifarm.hu

A ALAGÚTPERMETEZÕ-GÉPEK BEMUTATÁSA
A modern költség hatékony technológiák alkalmazása

manapság egyre szükségszerûbb.
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