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Előadás áttekintése

Környezetkímélő növényvédelmi eljárások:
─ sávos permetezés, mechanikai gyomirtás, levél alá permetezés
─ szakaszos permetezés
─ felkenő vegyszerezés
─ kis cseppek kezelése
─ nagy cseppek kezelése
─ vegyszermentes eljárások

Permetező gépek üzemeltetése:
─ permetlé készítés
─ fogáscsatlakoztatás
─ területarányos vegyszerkijuttatás:

- ellenőrző rendszerek
- szabályozó rendszerek
- közvetlen vegyszer beadagoló rendszerek



Sávos permetezés, mechanikai 
gyomirtás, levél alá permetezés

Vegyszer megtakarítás érhető el sávos permetezéssel.
A permetezés általában a vetéssel egy menetben, kis 
kúpszögű (45-90 o), lapos sugarú szórófejjel történik, 15-
25 cm széles sávban, kis nyomással (1,5-4 bar). A 
vegyszer megtakarítás elérheti az 50%-ot.

Sávos permetezés esetén a sorközöket mechanikusan 
kell kezelni, ami költség és vegyszertakarékos, 
környezetkímélő megoldás. Erre a célra a sorművelő 
kultivátorok alkalmazhatók.

A sorok kezelése állományban levél alá permetezéssel 
oldható meg. Erre a célra kis nyomású (1,5-3 bar), 
aszimmetrikus szórásképű (OC) szórófejeket 
alkalmaznak, megfelelő levélterelő- és védő burkolat 
mellett.



Szakaszos permetezés

Az ültetvénypermetező gépek elláthatók 
lombérzékelő automatikával. Az egy, vagy több 
magasságban elhelyezett infravörös érzékelők a 
lombot érzékelve mágnes szelepet nyitnak, amely 
a szórófejekhez permetlevet enged. Az érzékelők 
egymástól függetlenek, tehát a mágnes szelepek 
is függetlenül működnek egymástól. Csak lombbal 
szemben van permetezés, ezzel 15-40 %, 
esetenként 70-80 % permetlé megtakarítás érhető 
el.



Felkenő vegyszerezés

Cseppbontás nélküli vegyszerkijuttatás.
A vegyszert felkenő henger felületére juttatják 
(érintkező hengerrel, vagy zárt terű permetezéssel)
A henger a túlnövő gyomok (cukorrépában) 
felületére keni a gyomirtó szert, veszteség 
mentesen (100%-os hasznosulás).  5-6 l vegyszert 
10 l vízben oldva juttatnak ki 1 hektárra.
Gyepek, golfpályák ápolására is használják.
A műveletet a szél sem zavarja, a szokásosnál 
nagyobb (15 km/h) sebességgel végezhető.
Sorművelő kivitel is lehetséges.



Apró cseppek kezelése
Légfüggönyös permetezés

A menetszél az apró cseppeket elsodorja.
Légfüggönnyel csökkenthető a menetszél hatása, és vele a 
permetcseppek az állományba szállíthatók.
A technológia kevéssé szél érzékeny, a haladási sebesség is növelhető.
Csökkenthető a szórófejek mérete, a cseppméret, a permetlé mennyiség.
A szórófej osztás kisebb (250 mm).
A szórókeret magasság csökkenthető, a levegő az állományt megnyitja, 
javul a penetráció és a fedettség.



Apró cseppek kezelése
Védőernyős permetezés

Az állományon átjutott cseppeket ernyő 
fogja fel. A szórófejek ferdén, az ernyő 
irányában permeteznek.
Az ernyő által felfogott permetlé alul 
vályúban összegyűlik, szűrőn át a tartályba 
visszaszállítható (szivattyú).
Kisebb cseppekkel, kevesebb permetlével, 
jobb fedettség érhető el. 
Permetlé megtakarítás 30-40 % lehet.

A technológia szélérzékenysége kisebb, mint a hagyományosé, 4-5 m/s 
légsebesség mellett is lehet permetezni.
A környezetbe minimális vegyszer kerül, csökkenthető a környezetterhelés.
Az ernyők távolsága állítható az ültetvény sortávolságának megfelelően.
Levegő rásegítéssel a technológia hatékonysága növelhető.



Apró cseppek kezelése
Elektrosztatikus feltöltéses permetezés

A kis cseppek elsodródása csökkenthető azok elektrosztatikus feltöltésével.
A feltöltés leggyakoribb megoldása a korona feltöltés, amikor a szórófejből 
kilépő permetlésugarat nagy feszültségű, kis áramerősségű árammal ionizált 
levegőn vezetjük át, miközben a cseppek pozitív töltést vesznek fel.
A pozitív töltésű részecskék a negatív töltésű növény felületéhez vonzódnak, 
jobb fedettséget és kisebb elsodródást (veszteséget), kisebb környezeti 
terhelést eredményezve. A technológiát elsősorban ültetvénypermetező 
gépeken alkalmazzák.



Nagy cseppek kezelése
Levegő beszívásos szórófejek

A permetlé fúvókán (4) keresztül jut a keverőtérbe (6, 7, 8), 
miközben injektor hatás következtében kívülről levegőt 
szív be (5).A levegő és a permetlé keveredésével 
légzárványos nagy cseppek keletkeznek, amelyek a 
célfelületen szétpattannak, filmréteget képeznek és nem 
gördülnek le, mint a hagyományos nagy cseppek.
Ezzel a módszerrel a cseppek mérete 750 μm méretű 
cseppek is kezelhetők. A nagy cseppek miatt a kezelés 
akár nagyobb légsebesség mellett is végezhető.

Összehasonlítva a hagyományos és az 
injektoros szórófejeket látható, hogy azonos 
nyomáson az injektoros szórófejek (jobbra) 
nem képeznek sodródó cseppeket, 
szemben a hagyományos szórófejekkel.



Nagy cseppek kezelése
Levegő befúvásos szórófejek

Fokozható a levegő-permetlé keveredése, 
amennyiben nem légbeszívást alkalmazunk, 
hanem a levegőt nyomás alatt juttatjuk a 
szórófejekbe.
Ezeket a szórófejeket levegő befúvásos 
szórófejeknek hívjuk.
A  sűrített levegőt kompresszorral állítják elő, 
és minden szórófejhez csővezetéken juttatják 
el.
Ezzel a módszerrel a nagy cseppek okozta 
gondok (legördülés a célfelületről) 
biztonságosan akadályozható meg.
A légbeszívásos és a légbefúvásos szórófejek 
csökkentik a permetlé veszteséget és ezzel a 
környezet terhelését.



Vegyszermentes növényvédelem 
Precíziós mechanikus gyomirtás

A gyomokat digitális kamera ismeri fel nagyság 
alapján, és számítógép, képelemzés alapján 
határozza meg a kultúrnövény pozícióját és 
vezérli lektro-hidraulikus úton a kapát.
A sorok megvilágítása következtében a gép 
sötétben is képes pontosan dolgozni.
Minden szerszámhoz külön kamera tartozik.
A sorközt hagyományos kultivátor kapa műveli.
A soron speciális kapa halad, amelyet 
számítógép vezérel és lengő, valamint 
forgómozgással a kultúrnövény körül  és között 
megműveli a talajt (művelési mélység10-20 
mm). A kapát hidraulikus motor működteti.
Haladási sebesség 4 km/h.



Vegyszermentes növényvédelem 
Termikus gyomirtás

Propán-bután gáz elégetésével, gyomokra 
irányított égőfejekkel a leveleket 60-80 Co-ra 
melegítik.
Sejtfolyadék kitágul, sejtfal átszakad, fehérje 
kicsapódik, a növény 1-2 nap alatt elszárad.
10-15 cm gyommagasságig  (fiatal gyom) 
hatásos, ezért 3-4 ismétléssel lehet a vegetáció 
során biztosítani a gyommentességet.

A kezelést követő csapadék az eredményességet nem befolyásolja.
Nagyobb szélben is végezhető a kezelés.
Nem károsítja a talaj élővilágát, környezetkímélő.
A szükséges gázáram és a haladási sebesség összhangja (elegendő idő a 
levelek felmelegedésére) biztosítja a kellő hatást.
Felhasználható fasáv kezelésére, burgonya deszikkálásra, szőlő levelezésre, 
parkok, útszegélyek gyommentesítésére. 



Vegyszermentes növényvédelem 
Forró habos gyomirtás

A forró habbal/vízzel történő kezelés az egyéb termikus kezelések 
költségének 30-50 %-át teszi ki. Elfogadható sebességet (6 km/h) és 
területteljesítményt lehet elérni. Fasor kezelésnél a fa pozícióját ultrahang, 
vagy infravörös szenzor pozícionálja, és egy mechanikus törzsérintő rendszer 
fordul el a törzs körül a hab kijuttatása során. A hab koncentráltan a fa törzse 
köré, vagy folyamatosan a fasorra juttatható ki. Mulch technológiával 
kombinálva különösen környezetbarát növényvédelmet lehet megvalósítani.
Itt említhető meg a gőzöléssel végzett talajfertőtlenítés is.



Vegyszermentes növényvédelem 
Bio-kollektor

A bio-kollektor burgonya- bogarak és lárvák gyűjtésére alkalmas.
A sorok között haladó ventilátorok légárammal lefújják a kártevőket. Amelyek egy 
a ventilátor alatt a sorközben haladó vályúba hullnak, ahonnan üríthetők és 
megsemmisíthetők.
A géppel a bogarak 95%-a, a lárvák 85%-a gyűjthető be. Talajra ~2 % kerül.
Többszöri kezeléssel az állomány vegyszermentesen megvédhető.
A gépnek önálló hidraulikus rendszere van, melyet a TLT működtet. A 
ventilátorokat hidraulikus motor hajtja.



Növényvédő gépek üzemeltetése 
Permetlé készítés

A permeté készítésnek különböző módja van:
─ víz feltöltése a tartályba és a kimért vegyszermennyiség betöltése, majd a 

gép áramlási rendszerével keverés
─ víz feltöltése a tartályba és a külön elkészített törzsoldat betöltése, majd a 

gép áramlási rendszerével keverés
─ víz feltöltése a tartályba és a vegyszer bemosó rendszerrel a kívánt 

mennyiségű vegyszer bemosása, majd a gép áramlási rendszerével keverés
─ mobil, vagy stabil permetlé keverő géppel törzsoldat készítése, és vízzel 

keverve a tartályba töltése
─ mobil, vagy stabil permetlé keverő géppel permetlé készítése, és a tartályba 

töltése



Vegyszerbemosó rendszer
1. A permetező gép tartályát fel kell tölteni vízzel
2. A vegyszerbemosó tartályba be kell tölteni az egy 

tartályhoz szükséges vegyszert
3. A bekapcsolt áramlási rendszer mellett ki kell nyitni a 

vegyszerbemosó csapját és az injektor csapját.
4. Amikor a vegyszerbemosó tartálya kiürül, nyitni kell 

az öblítő csapot
Szilárd vegyszer esetén:

1. A permetező gép tartályát fel kell tölteni vízzel
2. A bekapcsolt áramlási rendszer mellett ki kell nyitni a 

vegyszerbemosó csapját , az injektor csapját, és az 
öblítő csapot

3. Folyamatosan az öblítő tartályába kell adagolni a 
szükséges mennyiségű vegyszert

A vegyszerbemosó alkalmas a kiürült göngyölegek 
kimosására is.



Szántóföldi permetező gépek 
fogáscsatlakoztatása

Művelő út

A szántóföldi permetező gépek + 15-20 cm 
csatlakoztatási pontosságot igényelnek.
Korábban próbálkoztak habjelző berendezéssel, 
pontatlansága miatt azonban nem vált be. Megfelelő 
csatlakoztatási pontosságot biztosít a művelő nyom.

A permetezőgép, műtrágyaszóró gép és a vetőgép munkaszélességének 
figyelembe vételével a vetés során alakítható ki. 
Fontos, hogy a vetőgép vetési szélességének (munkaszélességének) 
többszöröse legyen a permetező- illetve a műtrágyaszóró gép 
munkaszélessége.
A művelő nyomot a vetőgép két csoroszlyájának elzárásával (traktor 
nyomtávolságra lévő két csoroszlya) lehet kialakítani. Például egy 5 m vetési 
szélességű vetőgéppel minden 4. fordulónál elzárt csoroszlyákkal 20 m 
munkaszélességű permetező- illetve a műtrágyaszóró géphez lehet illeszkedni. 



Szántóföldi permetező gépek 
fogáscsatlakoztatása

Párhuzamosan vezető

A GPS-re alapozott párhuzamosan vezető differenciált jellel (DGPS) biztosítani 
tudja a permetező gépeknél szükséges 15-20 cm csatlakoztatási pontosságot.
Két pont felvételével és a munkaszélesség megadásával a rendszer különböző 
mozgásmóddal pontos vezetést eredményez. A párhuzamosan vezető felvillanó 
fényekkel (led sor) jelzi a munkaszélességtől való eltérést, és a gépkezelőnek 
kell kormányzással a hibát korrigálni.
Földi állomás (RTK) telepítésével + 2-3 cm pontosság is elérhető, ezt azonban 
csak automata kormányzással lehet biztosítani. A gépkezelő nem képes 15-20 
cm-nél pontosabb vezetésre.



Területarányos vegyszerkijuttatás 
Ellenőrző, illetve szabályozó rendszer

A haladási irányú permetléeloszlásra vonatkozó szabályok:
─ a névleges kijuttatott értéktől megengedett eltérés 6%
─ a variációs együttható megengedett értéke 3%
Ez a pontosság csak ellenőrző, vagy szabályzó rendszerrel 
érhető el.
Az ellenőrző rendszernél átfolyás mérő méri a kijuttatott 
permetlé mennyiséget, fedélzeti számítógép az út jeladó 
jeléből számított területtel összevetve összehasonlítja a 
beállított  adaggal, és az eltérést kijelzi. A gépkezelő  a 
sebesség módosításával korrigálja a hibát.

A szabályzó rendszer esetén átfolyás mérő méri a kijuttatott permetlé 
mennyiséget, vezérlőegység az út jeladó jeléből számított területtel ezt 
összevetve összehasonlítja a beállított adaggal, és szabályzószelep segítségével 
a permetlé egy részét visszavezeti a tartályba. A szórófejekhez ennek 
megfelelően mindig területarányos permetlé mennyiség jut.



Területarányos vegyszerkijuttatás 
Hatóanyag adagoló rendszer

Ebben az esetben a permetező gép tartályában tiszta víz (1) van, amelyet a 
szivattyú (2) szállítja a szabályozó egységen (3) át a vegyszeradagolóba (4).
A vegyszeradagoló sebességarányosan adagolja a vegyszert a vízáramba.
A víz és a vegyszer keverőkamrában (5) egyesül és jut a szórófejekhez (7).
A vegyszeradagoló közvetlenül a göngyölegből (6) adagolja a vegyszert , amely 
így csak a nyomóoldallal érintkezik.
Vegyszer váltásnál, vagy a permetezés végén a vegyszeradagoló a tartályból 
szívott vízzel (8) a nyomóoldalt átmossa, így az áramlási rendszer mindig tisztán 
tartható. További előny, hogy  nem marad permetlé a gépben, a göngyölegben 
maradt vegyszer később felhasználható.



Előadás összefoglalása
A növényvédelemben speciális környezetkímélő megoldások alkalmazhatók:
mechanikus gyomirtás, sávos permetezés, levél alá permetezés, szakaszos 
permetezés, felkenő vegyszerezés
A könnyen sodródó, beszáradó kis cseppeket megfelelő módon lehet kezelni:
légfüggöny, védőernyő, elektrosztatikus cseppfeltöltés alkalmazásával
A célfelületről könnyen legördülő nagy cseppeket ma már lehet kezelni:
légbeszívásos, lég befúvásos szórófejek alkalmazásával 
Vegyszermentes eljárások alkalmazhatók:
precíziós mechanikai gyomirtás, termikus-, forróhabos gyomirtás, gőzöléses 
talajfertőtlenítés, bio-kollektor alkalmazása
A növényvédő gépek szakszerű üzemeltetésével csökkenthető a kijuttatott 
vegyszer mennyisége és a környezetterhelés:
permetlé bemosó rendszerek alkalmazásával, helyes fogáscsatlakoztatással, 
ellenőrző-, szabályzó-, illetve közvetlen vegyszeradagoló rendszer 
alkalmazásával.



Előadás ellenőrző kérdései

1. Ismertesse a sávos permetezés megoldását, előnyeit.
2. Milyen megoldásokat ismer az apró cseppek kezelésre?
3. Hogyan lehet csökkenteni a nagy cseppek okozta veszteséget?
4. Milyen vegyszermentes növényvédelmi eljárásokat ismer?
5. Ismertesse a fogáscsatlakoztatás korszerű megoldásait.

Mutassa be a gyakorlatban a vegyszerbemosó berendezés alkalmazását
Állítsa be a permetező gép vezérlő rendszerét megadott paraméterekre



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

A következő előadás címe: Betakarító gépek

• Előadás anyagát készítette: Csizmazia Zoltán
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