
Erdészeti növényvédelem 

alkalmazástechnikája

◼ Permetezőgépek típusai

◼ Cseppképzés módja, hatékony cseppméret

◼ Időjárás jelentősége

◼ Alkalmazás idejének jelentősége

◼ Dózis beállítása

◼ Adjuvánsok

◼ Alternatív kezelési módok



Permetezőgépek típusai

◼ Háti hidraulikus permetező

◼ Háti motoros permetező

◼ Forgótárcsás CDA gyomirtó permetező

◼ Forgótárcsás CDA motoros permetező

◼ Forgótárcsás CDA drifteltetős permetező

◼ Földi erőgépre szerelt szántóföldi keret

◼ Légi hordozóra szerelt szórófejek



Háti hidraulikus permetező 

alkalmazási lehetőségei

◼ Pontpermetezés

◼ Sávpermetezés szántóföldi 

fúvókával

◼ Árnyékolótölcséres 

permetezés

◼ Egyéb kisüzemi 

alkalmazások

◼ Újabb változatai 

akkumlátoros meghajtással





Háti motoros permetezők 

alkalmazási lehetőségei

◼ Foltpermetezés

◼ Overall permetezés

◼ Lombkorona 

permetezés





Forgótárcsás CDA gyomirtó 

permetező alkalmazási 

lehetőségei

◼ Sorcsík gyomirtás

◼ Sorköz gyomirtás

◼ Kerítés gyomirtás

◼ Árnyékolólemezes 

gyomirtás

◼ Overall permetezés





Forgótárcsás CDA motoros 

permetező alkalmazási lehetőségei

◼ Károsító rovarirtás

◼ Szúnyogirtás

◼ Raktár fertőtlenítés

◼ Makk csávázás

◼ Egyedi kezelések



Forgótárcsás CDA drifteltetős 

permetezőalkalmazási lehetőségei

◼ Károsító rovarirtás

◼ Szúnyogirtás





Földi erőgépre szerelt szántóföldi 

keret

◼ Sávpermetezés

◼ Overall permetezés







Légi hordozóra szerelt 

permetezőgépek

◼ Overall permetezés



Cseppképzés módja

◼ Hidraulikus, mechanikus, légporlasztásos

◼ Effektív cseppméret gyomirtásnál 250 

mikron

◼ Hidraulikus cseppképzés

◼ Forgótárcsás cseppképzés

◼ Cseppspektrum szűkítése



Cseppképzés módja

◼ Mechanikus hidraulikus

◼ Légporlasztás háti motoros gépeken min. 25 

m/s légsebességnél



Effektív cseppméret

Cél Optimális cseppméret

Repülő rovarok 10-50 m-es cseppek

Felületen lévő rovarok 30-150 m-es cseppek

Gombakártevők 30-150 m-es cseppek

Gyomok 100-300 m-es cseppek



Effektív cseppméret
a 30 m-nél kisebb cseppek elsodródnak, beszáradnak, nem rakódnak le a 

célfelületre;

az 50-80 m-es cseppek könnyen sodródnak, szőrös levélfelületen nem 

érintkeznek a levél felületével, veszteségként jelentkeznek;

a 100-150 m-es cseppek megfelelő technikával kezelhetők;

elsodródási veszély esetén a 150-350 m-es cseppeket tartjuk a jelenlegi 

technika mellett kedvezőnek;

a 350 m-nél nagyobb cseppek a hagyományos technika mellett, nagyobb 
felületi feszültség esetén könnyen legurulnak a célfelületről (ma már 
van technika a nagyobb cseppek kezelésére  !!! Felületi feszültség 
csökkentés !!!!).





Hidraulikus cseppképzés



Hidraulikus cseppképzés









Mechanikus cseppképzés



Időjárás jelentősége

◼ Szél – elsodródás

◼ Csapadék

◼ Hőmérséklet

◼ Páratartalom



Szél – elsodródás 
erdészeti növényvédelemben fokozottabb jelentőség

◼ Kijuttató ember és környezet szennyezése

◼ Nem szelektív szerrel végzett 

sorközpermetezésnél fitotoxikus hatás

◼ Sorcsíkpermetezésnél sor mellé permetezés

◼ Magasabban van a szórókeret

◼ Légi permetezés : különösen UAV érzékeny

◼ Cseppméret megválasztás

◼ Időjárás előrejelzés MEANDER / WRF 

időjárás modellek





Csapadék – bemosódás - lemosódás
◼ Száraz tavaszok talajherbicid hatásához kell 

(szulfonil ureák kevésbé érzékenyek, mint az 

atrazin helyettesítők

◼ Filmképző talajherbicideknek nem kell bomsó 

csapadék, de erdészetben nincs vagy durva a 

talajelőkészítés

◼ Lombherbicid - lemosódás

◼ Tapadószerek használata (Silwet Star)

◼ Időjárás előrejelzés MEANDER / WRF 

időjárás modellek



Hőmérséklet - páratartalom
◼ Hidegben korlátozott a felszívódás (téli / kora 

tavaszi szederirtás) 

◼ Fagy

◼ Kézi gyomirtásnál melegben rengeteg szer 

nem használható (párolgás, nyálkahártya 

irritáció)

◼ Kultúra érzékeny a kipárolgásra (akác, kőris)

◼ Befolyásolja a hatáskifejtés hosszát

◼ Magas páratartalom előnyős a gyomirtószer 

penetráció és a transzlokációra



Adjuvánsok

◼ Vízkeménység csökkentők

◼ Olajalapú adalékok

◼ Felületi feszültségcsökkentők

◼ Habzásgátlók

◼ Elsodródásgátlók

◼ Anyagcsere gyorsítók



Vízkeménység csökkentők



Vízkeménység csökkentők

1. Ammónium-szulfát (NH4SO4): 2% segít lekötni ásványi 

kationokat és beállítja a pH-t úgy, hogy több aktív herbicid jusson 

át a levélfelületen.

2. Szerves savak: pl. citromsav: csökkenti az oldat pH-ját, és 

növelheti a herbicidek hatákonyságát.

3. Karbamid és ammónium-nitrát (UAN): csökkenti a 

vízkeménységet.

4. Vízkezelő anyagok: pl. X-CHANGE (Amonium-szulfát + 

ammonium-propionát)

5. Kation cserélők



Olajalapú adalékok

◼ Erős adszorpciós tulajdonságuknál fogva 

jól tapadnak a levél felületén (Agrol, 

Agropon, Catane)

◼ Fásszárúak kérgén keresztül biztosítják a 

felszívódást (Invázív adjuváns)

◼ Használata: viaszos levelű fajoknál 

(selyemkóró, gyalogakác, siska nádtippan)



Felületi feszültség szerepe



Felületi feszültség csökkentők

https://youtu.be/7CbPEovfzAg

◼ A permetlé-csepp terülését, azaz a kezelt 

felület fedettségét növeli.

◼ Perzselési kockázatot csökkenti

◼ Kevesebb vízzel (permetlével) biztosítható 

a megfelelő borítottság eg. kezelés 

hatékonysága

◼ Nemionons detergensek posztemergens 

szerekhez csomagolva

◼ Apoláros tulajdonság (Silwet Star)

https://youtu.be/7CbPEovfzAg


X-77 alkilezett polioxi-etilén L-77 Silwet L-77  

MSO metilezett növényi olaj



2 liter Medallon Prémium

+ AMS + Silwet Star

5 liter Medallon Prémium

Kezelés után 7. nap



2 liter Medallon Prémium

+ AMS + Silwet

5 liter Medallon Prémium

Kezelés után 3. hét



Habzásgátlók – Elsodródásgátlók

◼ Habzás gátlása engedélyeztetési 

követelmény - általában formulázásnál 

hozzáadva a növényvédőszerhez a 

habzásgátló (Antifoam)

◼ Elsodródás-gátlás különösen légi 

permetezésnél jelentős

◼ Kombinált szerek forgalomban vannak 

(Companion Gold – vízlágyítás –

habzásgátlás – elsodródás-gátlás)



Habzásgátlók – Elsodródásgátlók



Alternatív kezelési módok

◼ Vegyszerkenés

◼ Törzsinjektálás

◼ Granulátumszórás

◼ Csávázás

◼ Talajinjektálás

◼ Pépelés

◼ Öntözővizes  

növényvédőszer 

bevitel (egyedi 

csöves)



Vegyszerkenés 



Törzsinjektálás 



Granulátum szórás 



Csávázás

◼ Makk csávázás jelentősége

◼ Permetezés és átlapátolás

◼ Betonkeverőbe permetezés és szétterítés



Talajinjektálás

◼ Pajorkártétel 

csökkentése



Pépelés

◼ Pajorkártétel csökkentése 1. évben

◼ Ültetéssel egy menetben agyagos 

masszába talajfertőtlenítő 

bekeverés és ebbe csemete pépelése



Öntözőcsöves vegyszer bevitel

◼ Pajorkártétel csökkentése 

folyamatosan

◼ Aszálykár csökkentése

◼ Száraz homokos talajon


