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Hidraulikus cseppképzésű 
permetezőgépek

A jelenleg alkalmazott kijuttatástechnika jellemzője, hogy a kiszórt permet 

átlagosan 50%-a nem kerül a célfelületre, egyes védekezéseknél a veszteség 

90% is lehet, ami a költségeket jelentősen növeli. 

Dr. Pályi Béla–Dr. Pupos Tibor

Talajra kerülő permet 10–20%

Elsodródás 5–10%.

Párolgás

1887Rossz időzítés   41%
Rossz alkalmazástechnika  53%     

Előrejelzés?

controlled droplet application (CDA) technology



Hidraulikus cseppképzésű 
permetezőgépek

Különböző 
tankkeverékek



A víz szerepe a 
permetezés-technikában

Felületi 
feszültség

1. Higany

2. Víz



A víz minőségét befolyásoló tényezők

• Tisztaság/zavarosság

• Hőmérséklet

• Teljes oldott sók (TDS) vagy sótartalom vagy elektromos vezetőképesség 

• Vízkeménység /- bikarbonátszint 

• Kémhatás



H2 H2O         CH4 O2 CO2 SO4
2-

Zn Pb

KATIONOK

Víz összetétele

Kalcium-oxid



Tisztaság/zavarosság

• A víz tartalmazhat szuszpendált szilárd anyagokat, például 
agyagot, vas, mangán lepedéket

• Szerves anyagokat pl. Algákat
• A  vegyszerek könnyen felszívódnak a talajrészecskékre, és a 

zavaros víz csökkentheti hatékonyságukat

Glifozát



A magas vízhőmérséklet a szerek bomlását felgyorsíthatja

Az alacsony hőmérsékletű víz oldhatósági problémákat okozhat és gélesedés
kezdődhet a tartályban.

Vízhőmérséklet



- Az oldatból kicsapja a  vegyi anyagokat

- A vegyi anyagok inaktiválódhatnak

Teljes oldott sók (TDS) vagy sótartalom 

vagy elektromos vezetőképesség 

Magas sótartalmú víz  (1000 ppm feletti 

permetezésre nem alkalmas)

Hígítani kell esővízzel.

vezetőképesség

MCPA



Víz



Vízkeménység

Bikarbonát(változó keménység)

• Forralással elbomlanak

• A bikarbonátok tartalmazzák az anion HCO3-t (negatív töltés), amely mindig
pozitív töltésű kationokkal társul mint a nátrium és a kalcium.

Állandó keménység

• Vízben oldódó kalcium és magnézium vegyületek, kloridok, szulfátok, nitrátok.

Diuron + 2,4-D amine



nk keménység

0–4 nagyon lágy

4–8 lágy

8–18
közepesen 
kemény

18–30 kemény

30 felett
nagyon 
kemény

1 °nk (°nK)
17.8 mg/l 

CaCO3

1 nk° keménységű az a víz, mely 10 mg/l kalcium-oxiddal 

(CaO) egyenértékű kalcium- vagy magnéziumvegyületet 

tartalmaz

Vízkeménység



Vas megye vizei



Passzív inaktivitás: Nem engedi a rovarba, levélbe jutni.

Aktív inaktivitás: Leköti teljesen a molekulát

Vízkeménység

Több hatóanyag

Rezisztencia

Alacsony 
hatékonyság

Lontrel™



Vízkeménység

Glifozát hatékonyság



Vízkeménység



PH

Szolnok



PH



Termék Hatóanyag Optimális pH 
Half Life / idő 50% -os
hidrolízisig ** 

Mospilan 20SP acetamiprid 5 - 6 
Nem mutatható ki pH 4 
alatti és 7 fölött 

Danadim dimetoát 5 
pH 4 = 20 óra; pH 6 = 12 
óra; pH 9 = 48 perc 

Peststop® Perm 25 CS permetrin 7 Stabil pH 6-7 értéken 

FENDONA 15 SC cipermetrin 7 pH 8- 9 = 39 óra 

Hatóanyag pH 6 pH 7 pH 8 pH = 9

Foszmet 1 nap 
4 óra (pH = 

8,3) 
1 perc (pH = 

10) 

Triklorfon 4 nap 6 óra 1 óra 

PH hatása  rovarölő szerekre



pH hatása gyomirtó és 
gombaölő szerekre



PH



PH hatása és a permetlé



- keménység : a kalcium- és magnéziumionok (Ca2* és Mg2*) koncentrációja (a pH és a 
keménység között nincs összefüggés)

Szer Mennyiség
A víz eredeti 

pH értéke

A víz pH Végleges 
keménység 

a kezelés 
után

keménysége kezelés

(*fh) után

ammónium-
szulfát

8.3 kg 7 25 7 0

magnézium-
szulfát 12.5 kg 7 25 7 25

X Change 2.25 L 7 25 4,5 0

citromsav 0.62 L 7 25 4 0



A csapvíz pH-ja 7,39-7,42
➢ 2,5 l/ 200 l víz - dózisa12,5 ml/l víz

> B01                                            pH 8,88
> B02                                            pH 8,88     
> B03                                            pH 8,83

A bór hatása a permetlevünk PH-jára

PH

Citromsav 
l/g víz

Bór ml/l a 
savanyított 
vízhez

PH 
emelés

2, víz 6,78
3,05 2,7
5,14 5 2,09
7,8 10 4,75
8,11 12,5 5,06



Kalkulátor



X-Change X-Change

Víz  0,10% 0,20%

PH 7,9 6,3 5,8

EC 0,6 0,7 0,9

Víz Glyfozát 360

2,00%

PH 7,5 5

EC 0,5 2,8

PH csökken—EC nő
Vízlágyiíás ---megkötődik

PH-EC



A víz pH hatása Callisto
(Mesotrione) Herbicid
hatékonyságára

pH nk°

víz 7,97 32

pH nk°

víz+Companion

Gold 0,5%
6,95 17

A víz pH hatása Agil 100EC 
Herbicid
hatékonyságára



FITOTOXIKUS 
Tünet



A keverékkészítés sorrendje
Javasoljuk, hogy a keverék elkészítése során tartsuk be az egyes összetevők hozzáadásának 
sorrendjét. Esetünkben a sorrend a következő (2/3 - 3/4 víz után):
1. Vízminőséget javító összetevők, por alakú nyomelemek (kelátok)
2. Különleges összetevők : 100 gr alatti súlyú öszetevők, vízben oldódó zsákok.
3. Szilárd összetevők, granulátumok : WG, WP
4. Koncentrált szuszpenziók: SC
5. Szuszpo-emulziók: SE
6. Vízben oldható emulziók: EW ...
7. Emulgeálható koncentrátumok: EC
8. Oldható folyadékok: SL
9. Adjuvánsok: olaj, nedvesítő 
10. Hiánybetegség elleni szerek: Mg, Mn, Cu stb. (folyékony nyomelemek)
11. Silwet star, Trend

Ha nagyon savas folyékony foszfort is kijuttatunk, azt elsőként tegyük a permetezőbe.



A víz egyéb ártalmai!


