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A klasszi kus piacra jutási mód sze re ket két módon defi ni ál ják a szak köny -

vek: vagy kiváló minõ ség gel vagy ala csony érté ke sí tési árral lehet a pia cot

meg nyerni. A mai világ saj nos kezd rácá folni erre a „tör vényre” ugyanis már 

a kiváló minõ sé get is csak nyo mott áron lehet érté ke sí teni. A gaz dák nak

egy ér tel mûen ter me lési költ sé ge ket kell csök ken te niük.

A gyü möl csö sök elsõ és talán leg fon to sabb

mun ka fá zisa a ter més kor lá to zás meg va ló sí tása.

Hagyo má nyo san két lehe tõ ség adó dik erre: a kézi

ter més rit kí tás és a vegy sze res, kémiai keze lés,

illetve – aki való ban töké le tes minõ sé get sze retne

elérni – ennek a két mód szer nek a páro sí tása. E

mun ká nak az ered mé nye az egy sé ges, szép –

kizá ró lag nagy mé retû gyü mölcs. 

A vegy sze res keze lést (Ethrel, Dirigol, Paturil)

álta lá no san két alka lom mal kell alkal mazni és

utána is még szük sé ges a kézi ter més rit kí tás. Ez

összes sé gé ben elég drága folya mat, hiszen a

vegy sze res keze lés alkal man kénti költ sége kb.

8.000 Ft/hek tár, és a kézi manu á lis kont roll még

ennél is többe kerül, hiszen hek tá ron ként átlag 80

órát is igé nyel (kaj szi ba rack nál ez elér heti akár a

250 órát is). Egy hek tárra vetítve így össze sen a

ter més rit kí tás költ sége kb. 55.000 Ft/hek tár, és

ekkor még nem szá mol tunk a vegy sze res kezelés

kijuttatási költségeivel sem!

Ilyen nagy ság ren dek mel lett és nem utol só sor -

ban a kémiai vegy sze rek iránti ellen szenv és az

egyre szi go rodó elõ írá sok miatt a Bodeni Tó kör -

nyé kén (ahol már rég óta nagyon szi gorú fel té te lek

mel lett lehet kémiai vegy sze re ket fel hasz nálni)

1982-ben fej lesz tet ték ki az elsõ mecha ni kus

virág rit kító gépet. Azok a gépek is a mai FRUIT

TEC gép elvén készül tek, azon ban az akkori

anyag mi nõ sé gek és vezér lési nehéz sé gek miatt a

fel hasz ná lá suk nem terjedt el robbanásszerûen.

Az utóbbi évek ben azon ban virág ko rát éri ez a

beren de zés és fel hasz ná lá suk expo nen ci á li san

növek szik mind az „öreg” kon ti nen sen mind az

USA, Kanada és Dél Ame rika államaiban.

Elsõ sor ban alma ültet vé nyek ben hasz nál -

ják, de sike re ket értek el már kaj szi és õszi ba -

rack ültet vé nyek ben is. 

Miért is ter jed mos ta ná ban ilyen gyor san ez az

alkal ma zási tech no ló gia?

– az egyre növekvõ vegy szer költ sé gek és

ezzel pár hu za mo san az egyre szi go rodó fel hasz -

ná lási fel té te lek miatt, nem utolsó szem pont ként

nézve a vegy sze rek kel szem beni erõ södõ ellen -

szen vet, 

– a haté kony fel hasz ná lás és kiváló vég -

ered mé nyek miatt,

– a költ ség ha té kony sága miatt,

– egy sze rûen alkal maz ha tó sága miatt –

bár mi lyen trak to ron üze mel tet hetõ,

– nagy tel je sít mé nye is segíti az elter je dé -

sét,

– erõ sen csök kenti az alternancia (kiha -

gyó faj ták hul lámzó ter mése) hatá sait. 

Hogyan is dol go zik a gép való já ban? 

Három titka van a tech no ló gi á nak:

1. Meg fe lelõ anyag mi nõ ségû és for májú

verõ szá lak alkal ma zása

2. Trak tor for du lat szá má tól füg get le nül –

állandó rotorsebesség tar tása

3. A keze lési uta sí tás betar tása – a gya kor -

lati tapasz ta la tok fel hasz ná lása mel lett

A virág rit kító gép üzembehelyezésekor nem

sza bad azon nali kiugró ered mé nye ket várni. Igaz,

már az elsõ évben is szép ered mé nye ket lehet

elérni, de a tapasz ta la tok sze rint a 2. sze zon után

ala kul ki a kellõ gya kor lat – mikor, hogyan hasz nál -

ható a gép. 

A leg gya ko ribb hibák a túl zott óva tos ság ból

adód nak. Ilyen kor

• Nem hala dunk elég nagy sebes ség gel a

trak tor ral

• Túl távol tart juk a verõrotort a lomb ko ro -

ná tól

• Nem meg fe lelõ a rotor sebes sége

• Nem a kellõ idõ ben tör té nik a keze lés

Ezek hal la tán az érdek lõdõ biz to san azt gon -

dolja, hogy ez tény le ge sen nem is jelent egy szerû

fel hasz ná lást, és ebben tel je sen igaza van! Ez a

gép nem egy fûnyíró! Csak abban az eset ben érjük

el a meg fe lelõ ered ményt, ha a gazda több ténye zõt 

is képes meg fe le lõen kezelni és ezek hatá sára a

gépet üze mel tetni, beál lí tani. Ezért van szük ség

egy-két év saját tapasztalatra.

Néz zük azon ban, hogyan is lehet a gép pel opti -

má li san dol gozni.

A trak tor sebes sé gét soha nem sza bad 6 km/h

alá engedni, álta lá ban 10-14 Km/h sebes ség az

aján lott, de meg fe lelõ körül mé nyek között (a terü -

let tala já nak függ vé nyé ben) akár 16-20 km/h-val is

dolgozhatunk.

A rit kító rotor ten ge lye min dig a lombkorona 

külsõ síkja mel lett a fatörzs irá nyá ban áll jon a

külsõ sík tól kb. 10 cm-re. Ügyelni kell a rotor dõlé -

sére, amit folya ma to san a lomb ko ro ná hoz kell állí -

tani. Erre szol gál a hid ra u li kus döntés.

A ritkítórotor sebes sé gét álta lá ban 200-250 for -

du lat/perc közé kell beál lí tani, mely min dig a gyü -

mölcs faj tá já tól, a korona mére té tõl és a virág zás

mennyi sé gé tõl függ.

A keze lési idõt úgy kell meg ha tá rozni, hogy a

gépet a király vi rá gok meg je le né se kor indí tani

kell. A nagy sebes ség lehe tõ sége és a fel hasz ná -

lás idõ já rás tól való füg get len sége (ned ves idõ ben

is lehet dol gozni) biz to sítja a gép nagy

területteljesítményét.

Nagyon fon tos betar tani, hogy csak egy

keze lést sza bad alkal mazni. A két keze lés már

nagy mér tékû ter més csök ke nés hez vezet het.

Hiába látja az elsõ keze lés után úgy a gazda, hogy

nem érte el a meg fe lelõ ered ményt, nem sza bad

újra gépi ter més rit kí tást alkal mazni. A Fruit Tec gép 

hasz ná la tá nak ered mé nyét álta lá ban az elsõ ter -

més hul lás után lehet markánsan tapasztalni!  

A ritkítórotor tech ni kai kiala kí tása két féle lehet.

Egy sûrûbb és egy rit kább verõ szál sínt lehet a gép

rotor ján elhe lyezni. Az újabb tapasz ta la tok sze rint a 

rit kább verõ szá lak kal érünk el jobb mun kát, de

sûrûbb verõ szá la kat is hasz nál ha tunk tömör lomb -

ko ro nák hoz. 

A fen tiek átta nul má nyo zása és meg emész tése

után min den érdek lõ dõt szí ve sen látunk a gépi

bemu ta tókra, melyek pon tos idõ pont ja i ról és a hely -

szí nek rõl a www.bartifarm.hu olda lon találnak

információt.

Amennyi ben más gyü mölcs ker té sze ti- szõ lé -

szeti gépe sí tési kér dé sek ben vár nak segít sé get

kérem hív ják a Bartifarm Kft irodáját. 
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A gépi ter més rit kí tás a gya kor lat ban


