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ÖSSZEFOGLALÁS 

A kijuttatás közbeni permetszer-lefedettséget és a permetszer-elsodródást két szélsebességnél, és 

hagyományos technológia esetén 8 és 12 km/h, Twin légrásegítéssel pedig 8, 12 és 16 km/h-s 

munkasebességnél vizsgálták. A lefedettségi értékek a szórókeret alatti terület szél alatti oldalán 

általában magasabbak voltak a szél felőli oldallal összehasonlítva. A lefedettségi értékek Twin 

légrásegítés alkalmazásával a hagyományos kijuttatáshoz képest egyenletesebb eloszlást mutattak 

8 és 12 km/h-s munkasebesség esetén is. 

A permetszer-elsodródási értékekre a permetezési technika általánosan jelentős befolyást gyakorolt 

a vizsgálat során. A legmagasabb permetszer-elsodródási értékeket a hagyományos technológia 

mutatta 8 és 12 km/h-s munkasebesség mellett. A permetszer-elsodródás Twin légrásegítés 

alkalmazása mellett 16 km/h munkasebesség mellet is jelentősen kisebb volt a hagyományos 

kijuttatási mód mindkét kísérleti munkasebesség melletti adataihoz viszonyítva. A Twin 

légrásegítés 12 km/h illetve 8 km/h sebességgel történő alkalmazása további jelentős 

elsodródásmérséklést eredményezett. 

 
 

BEVEZETÉS 

A vizsgálat célja az volt, hogy meghatározzuk a célterületen kialakuló lefedettség és a lefedettség 

egyenletességét, valamint a leülepedő permetszer-elsodródás különbségeit egy hagyományos 

permetezőgép és egy Hardi Twin légrásegítéssel rendelkező permetezőgép között, eltérő 

munkasebességek mellett. A cél az volt, hogy a tesztet két szélsebesség mellet, vagyis egy normál 

(hagyományos permetezőgépekkel munkavégzésre javasolt) alacsony szélsebesség és egy, a normál 

szintet meghaladó, nagy szélsebesség mellett végezzék el. 

A következő öt technológia (módszer) tesztelésére került sor mindkét szélsebesség mellett. 

 

Módszer Sebesség 
(km/h) 

Kijuttatási mennyiség 
(l/h): 

1. Hagyományos 8 150 

2. TWIN-légrásegítéses 8 150 

3. Hagyományos 12 100 

4. TWIN-légrásegítéses 12 100 

5. TWIN-légrásegítéses 16 75 

 

ANYAGOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

 

A fajlagos kijuttatási mennyiség megvalósítása érdekében minden beállításnál LD-025 jelű 

fúvókákat alkalmaztak 3 bar nyomáson (1,0 l/min), a permetezőgép pedig szintén minden 

beállításnál egy 24 méteres szórókerettel rendelkező Hardi Twin permetezőgép volt légrásegítéssel 

illetve anélkül. A 2-es, 4-es és 5-ös beállításokban a légrásegítés beállításait a Hardi határozta meg, 

és ezek a beállítások alacsony és magas szélsebességnél eltérőek voltak. Minden tesztre a 

Flakkebjergi Kutatóintézetben került sor. 
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Az alacsony/normál szélsebesség melletti tesztek rövidre vágott tarlón történtek 2017. június 27-én, 

a következő eljárási protokoll szerint: 

Módszer Sebesség 
(km/h) 

Kijuttatási mennyiség 
(l/h): 

Légrásegítés és szögállás 

1. Hagyományos 8 150 - 

2. TWIN-
légrásegítéses 

8 150 20 m/s a kimenetnél 430-
480 

3. Hagyományos 12 100 - 

4. TWIN-
légrásegítéses 

12 100 20 m/s a kimenetnél 430-
480 

5. TWIN-
légrásegítéses 

16 75 20 m/s a kimenetnél 430-
480 

A Twin-légrásegítés irányszöge 480 volt, amikor a szélirány merőleges volt a menetirányra, és 430 

-ra változtatták, amikor a szélirány néhány fokkal szembefordult. 
 

A tényleges fajlagos kijuttatási mennyiség valamelyest eltért a tervezettől, amint azt az 1-es táblázat 

mutatja. 

 
1. táblázat Idő és ténylegesen megvalósult fajlagos kijuttatási mennyiségek a teszt során alacsony 

szélsebesség mellett 2017-ben. Az adatok a permetezőgép naplóadataiból származnak. 

Módszer 1. ismétlés 2. ismétlés 3. ismétlés 

Hagy. 8 km/h 150 l/ha 10:00    3,0 bar 

150 l/ha 

10:30    2,8 bar 

145 l/ha 

12:04     3,0 bar 

150 l/ha 

TWIN 8 km/h 150 l/ha 10:15    3,0 bar 
150 l/ha 

11:54    2,8 bar 
145 l/ha 

12:15    3,0 bar 
150 l/ha 

Hagy. 12 km/h 100 l/ha 10:42     2,8 bar 
97 l/ha 

11:40 seb.13,0 km/h 
3 bar 93 l/ha 

12:25 seb. 12,0 km/h 
2,6 bar 93 l/ha 

TWIN 12 km/h 100 l/ha 10:56 2,8 bar 97 l/ha 11:30 seb. 13,0 km/h 

3 bar 93 l/ha 

12:38 seb. 12,0 km/h 
2,6 bar 93 l/ha 

TWIN 16 km/h 75 l/ha 11:09 2,8 bar 72 l/ha 11:20 2,8 bar 72 l/ha 12:55 2,8 bar 72 l/ha 

 

A nagy szélsebesség mellett folytatott tesztekre új kelésű/alacsony gabonában került sor, 2018 

május 30-án, a következő összeállításban: 

Módszer Sebesség 
(km/h) 

Kijuttatási mennyiség 
(l/h): 

Légrásegítés* és szögállás 

1. Hagyományos 8 150 - 

2. TWIN-
légrásegítéses 

8 150 57 %, 50 hátrafelé 

3. Hagyományos 12 100 - 

4. TWIN-
légrásegítéses 

12 100 57 %, 50 hátrafelé 

5. TWIN-
légrásegítéses 

16 75 57 %, 50 hátrafelé 

*Twin levegőbeállítás: lásd a 2. táblázatot alább 

 
A tényleges fajlagos kijuttatási mennyiség nagy szélsebesség mellett valamelyest eltért a 

tervezettől, amint azt az alábbi, 2-es táblázat mutatja: 
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2. táblázat - A ténylegesen megvalósult fajlagos kijuttatási mennyiségek a teszt során alacsony 

szélsebesség mellett 2018-ben. Az adatok a permetezőgép naplóadataiból származnak. 

Módszer 1. ismétlés 2. ismétlés 3. ismétlés 

Hagy. 8 km/h 150 l/ha 150 l/ha 150 l/ha 150 l/ha 

TWIN 8 km/h 150 l/ha 150 l/ha, levegő 
72% 

2600 1/min 

150 l/ha, levegő 
62% 

2050 1/min 

150 l/ha, levegő 62% 

2050 1/min 

Hagy. 12 km/h 100 l/ha 100 l/ha 100 l/ha 100 l/ha 

TWIN 12 km/h 100 l/ha 100 l/ha, levegő 67 

% 

2350 1/min 

100 l/ha, levegő 62 

% 

2150 1/min 

100 l/ha, levegő 62 % 

2150 1/min 

TWIN 16 km/h 75 l/ha 77 l/ha, levegő 62 % 

2400 1/min 

77 l/ha, levegő 62 % 

2400 1/min 

75 l/ha, levegő 62 % 

2400 1/min 

 
 

Az ebben a protokollban nem specifikált körülmények minden teszt során az 1992 szeptemberében 

kiadott, „A közvetlen elsodródás mérése folyékony növényvédőszerek szántóföldi kijuttatása 

esetén” c. dokumentumnak megfelelően kerültek kialakításra. A mérési pontok száma mindazonáltal 

kevesebb, mint amit a JKI-protokoll meghatároz. 

A nyomjelző anyagot (brillantsulfoflavin-t = BSF) kevertek a permetlébe, a 75 l/ha kijuttatási 

mennyiségnél 200 g/ha, a 100 l/ha esetében 276 g/ha, a 150 l/ha esetében pedig 400 g/ha 

koncentrációban. Minden eredményt az alkalmazott BSF kijuttatási mennyiségre normalizáltak a 

tényleges fajlagos kijuttatási mennyiségek ismeretében (1. és 2. táblázat). A kezelt terület 24 méter 

széles, és 100 méter hosszú volt, több mint 30 méteres távolságot elhagyva az elsodródásgyűjtők 

sora előtt, illetve után. 

A permetezett terület a szél felőli oldalon szabad terület (alacsonyra vágott fű vagy 15 cm-nél 

alacsonyabb növényállomány) mellett került kijelölésre. 

Az elsodródásgyűjtők a permetezési sávtól 3, 5, 10, 15 és 20 méteres távolságban kerültek 

kihelyezésre, talpazatra helyezve talajszintben. A nulla távolsági pontnak a legszélső fúvókától 

számított 25 cm-t állapították meg. A talpazatok 5 sorban kerültek kihelyezésre, a sorok között 3 

méteres távolságokkal. A permetezési területen a lefedettség egyenletességének mérésére a területen 

öt sorban kerültek kihelyezésre Petri-csészék, egy soron belül négy távolságban (1, 3, 21 és 23 

méterre) a nulla távolsági ponttól. 149,6 cm2 felülettel rendelkező Petri-csészéket használtak a 

permetezési területen képződő permetszerlerakódás és az elsodródás felfogására is. A Petri-

csészéket talpazatokon helyezték el a permetezéshez, hogy megakadályozzák a korábbi 

áthaladásokból származó szennyeződést. Ezen túlmenően egy Petri-csészét a szél felőli oldalon 

helyeztek el minden permetezéskor, hogy ellenőrizzék a módszer megfelelőségét. A permetezőgép 

egyszeri elhaladását követően a Petri-csészéket összegyűjtötték, és eltárolták az elemzéshez. A 

levegővel szálló permetszer-elsodródást nem mérték. 

A teszt kiviteli terve alapján három ismétlés történt minden egyes módszerrel, ami összesen 75 

elsodródási értéket, 60 lefedettségi értéket és 3 módszertani értéket eredményez minden egyes 

beállításban. Az időjárási körülményeket a Flakkebjergben lévő hivatalos meteorológiai állomás 

mérte. Ezt kiegészítendő, az elsodródási tesztek helyszínén, mobil eszközökkel a szántóföldön is 

mérték a szélsebességet, szélirányt, hőmérsékletet és páratartalmat. Ezeket az adatokat a 3. és 4. 

táblázat mutatja. 
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3. táblázat - A teszt során, 2017-ben rögzített időjárási körülmények, alacsony/normál 

szélsebesség mellett 

Módszer Idő Szél (m/s) 

Kézi 

Szél (m/s) 

meteo állomás 

Hőmérséklet 

(0C) 

Nedvesség-

tartalom 

(relatív) 

Ism: 1      

Hagy. 8 km/t 10:00 2,6-3,8 3,3-3,5 13 55-65 

Twin 8 km/h 10:17 2,6-3,6 5,4-4,2   

Hagy. 12 km/h 10:45 2,8-3,8 3,3-3,3   

Twin 12 km/h 10:58 3,2-4,8 4,1-4,2   

Twin 16 km/h 11:09 2,5 2,3-2,3   

      

Ism: 2      

Hagy. 8 km/h 10:30 2,7-5,2 4,4-4,7 14 55-65 

Twin 8 km/h 11:54 2,0-2,0 3,3-4,2   

Hagy. 12 km/h 11:48 4,3-4,8 2,8-2,8   

Twin 12 km/h 11:31 2,5-2,7 2,1-2,7   

Twin 16 km/h 11:20 3,1-2,8 2,8-3,9   

      

Ism: 3      

Hagy. 8 km/h 12:04 3,2-4,8 3,0-3,6 15 55-65 

Twin 8 km/h 12:16 3,1-3,6 1,6-3,2   

Hagy. 12 km/h 12:26 2,1-2,0 1,1-1,8   

Twin 12 km/h 12:39 2,2-2,6 2,6-3,8   

Twin 16 km/h 12:55 3,1-3,9 4,3-4,7   
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4. táblázat - A teszt során, 2018-ben rögzített időjárási körülmények, nagy szélsebesség mellett 

Módszer Idő Szél (m/s) 

Kézi 

Szél (m/s) 

meteo állomás 

Hőmérséklet 
(0C) 

Nedvesség-

tartalom 

(relatív) 

Ism: 1      

Hagy. 8 km/h 10:34 5,2 4,7 24 60 

Twin 8 km/h 10:55 5,2 4,3   

Hagy. 12 km/h 11:21 5,1 4,5   

Twin 12 km/h 11:35 3,9 4,2   

Twin 16 km/h 11:46 4,6 5,7   

      

Ism: 2      

Hagy. 8 km/h 13:04 7,2 6,5 25 50 

Twin 8 km/h 12:47 5,9 5,4   

Hagy. 12 km/h 12:30 5,8 6,1   

Twin 12 km/h 12:15 6,3 6,2   

Twin 16 km/h 12:01 6,3 6,5   

      

Ism: 3      

Hagy. 8 km/h 13:18 7,2 7,0 26 40 

Twin 8 km/h 13:35 8,4 7,6   

Hagy. 12 km/h 13:48 6,0 7,0   

Twin 12 km/h 14:02 6,7 8,0   

Twin 16 km/h 14:14 7,5 7,8   

 

A szántóföldi teszt során a Petri-csészéket fénytől elzárt helyen, 50C-on tárolták a kiértékelésig. A 

BSF-et vízben és 0,1% nem-ionos adalékban oldották fel, és meghatározták a nyomjelző anyag 

koncentrációját. A nyomjelzőtartalom meghatározása az LS 50B típusú Perkin Elmer 

lumineszcencia spektrométerrel történt. A Petri-csészéket felrázták, és 6 l mintát használtak a 

fluoreszcencia-detektorban. A mintát 410 nm-es hullámhosszon gerjesztették, és a gerjesztés utáni 

kibocsátást mérték 518 nm-en. A minta tartalmának mennyiségi meghatározása számos (2–192 g 

l-1) standard koncentráció használatával történt. A brillantszulfoflavin (BSF) mintában lévő 

koncentrációjából a nyomjelző anyag teljes mennyisége kiszámításra került. 

Az eredményt az alkalmazott fajlagos kijuttatási mennyiség százalékában fejezték ki. 

 

 

EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉS 

Az alacsony/normál szélsebesség mellett folytatott teszt olyan körülmények között került 

kivitelezésre, amikor a szélsebesség 2–4 m/s közötti volt, a hőmérséklet pedig 15 0C körüli. A nagy 

szélsebesség melletti tesztek során a szélsebesség 4m/s–8 m/s tartományban változott az 1. 

ismétléstől a 3. ismétlésig, és körülbelül 25 0C-os, magas hőmérséklet uralkodott a teszt teljes 

időtartama alatt. A relatív páratartalom mindkét teszt során 50% körül alakult. Az alábbi adatok, a 

két teszt eredményei külön-külön és összevonva is kimutatásra kerülnek mindkét tesztre 

vonatkozólag. 
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Lefedettség a célfelületen 

A célterületen, a szórókeret alatt, négy helyen mért lefedettségi értékeket az 1–3 diagramok 

ábrázolják. Az első diagram mutatja az alacsony/normál szélsebesség melletti tesztek lefedettségi 

értékeit. A Twin légrásegítés korlátozott hatással volt a lefedettségre 8 km/h-s munkasebesség 

mellett. Mindazonáltal 12 km/h-s menetsebességnél a légrásegítés jelentősen javította a 

lefedettséget, mind 8, mind pedig 12 km/h-s menetsebességgel végezett hagyományos 

permetezőgépes kijuttatással összehasonlítva. A légrásegítéses kijuttatás 16 km/h-s menetsebesség 

mellett is nagyobb lefedettséget adott, mint a hagyományos permetezés, de nagyobb eltérés 

jelentkezik a szél felőli és a szél alatti oldal között. A legegyenletesebb eloszlás alacsony/normál 

szélsebességnél a Twin légrásegítéssel valósult meg, 8 km/h menetsebességnél. 
 

1. ábra - A szórókeret alatti terület lefedettsége eltérő távolságokban a szórókeret végétől. 

A szélirány a menetirányra merőleges volt, és a Petri-csészék a szél felőli oldalon a szórókeret 

végétől 1 és 3 m-re helyezkedtek el (1m W és 3m W), a szél alatti oldalon pedig a keret végétől 

visszafelé 3 és 1 méterre (21m L és 23m L). Alacsony/normál szélsebesség melletti teszt, 2017. 

június. 

 

A nagy szélsebességek mellett megállapított eredmények a 2. táblázatban láthatók. Nagyobb 

különbség mutatkozik a szél felőli oldal és a szél alatti oldal lefedettségében, és különösen 

hagyományos kijuttatási módszer esetén, mind 8, mind pedig 12 km/h-s menetsebességnél. A 

legegyenletesebb kijuttatás nagy szélsebesség mellett a Twin légrásegítéssel valósult meg 12 km/h-

nál, amely eredményt szorosan a 8 km/h sebességnél mért légrásegítéses lefedettségi érték követ. A 

16 km/h-s munkasebesség és a Twin-légrásegítéssel megvalósuló értékek majdnem ugyanazokat az 

eredményeket mutatják, mint az alacsony/normál szélsebességnél mért Twin értékek. 

A lefedettségi értékek a két teszt átlagaként a 3-as ábrán kerültek összefoglalásra. A permetcseppek 

a szél felőli oldalról a szél alatti oldalra vándorolnak, ami kifejezetten a két hagyományos kijuttatási 

módszer esetében figyelhető meg. Az eredmények kisebb mértékű lefedettségi értékeket mutatnak a 

szél felőli oldalon, és valószínűsíthetően megnövekedett értékeket a szél alatti oldalon. 

Mindazonáltal nincs magyarázat arra, hogy szél felőli oldalon mért értékek a Twin-légrásegítés 

alkalmazásával, 12 km/h-nál az elméleti kijuttatási mennyiség 100%-a felettiek. Ez ugyanaz a 

permetezőgép, és pontosan ugyanazok szórókeret alatti mintavételi helyek, mint amelyeket minden 

kezelésben alkalmaztak. A célfelületen megvalósuló lefedettségre vonatkozó általános 
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megállapításként megfogalmazható, hogy a Twin-légrásegítéses kijuttatás 8 és 12 km/h-s 

munkasebesség mellett egyenletesebb szórókeret alatti lefedettséget biztosít, mint a fentieknek 

megfelelő, de hagyományos kijuttatási technológia, és ez különösen igaz nagy szélsebességek 

mellett. 

 

 
2. ábra - A szórókeret alatti terület lefedettsége eltérő távolságokban a szórókeret végétől. A 

szélirány a menetirányra merőleges volt, és a Petri-csészék a szél felőli oldalon a szórókeret végétől 

1 és 3 m-re helyezkedtek el (1m W és 3m W), a szél alatti oldalon pedig a keret végétől visszafelé 3 

és 1 méterre (21m L és 23m L). Nagy szélsebesség melletti teszt, 2018. május. 

 

3. ábra - A szórókeret alatti terület lefedettsége eltérő távolságokban a szórókeret végétől.  

A szélirány a menetirányra merőleges volt, és a Petri-csészék a szél felőli oldalon a szórókeret 

végétől 1 és 3 m-re helyezkedtek el (1m W és 3m W), a szél alatti oldalon pedig a keret végétől 

visszafelé 3 és 1 méterre (21m L és 23m L). Alacsony/normál szélsebességek mellett folytatott 

tesztek átlagos értékei, 2017 és 2018. 
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Leülepedő permetszer-elsodródás 

A két tesztből származó permetszer-elsodródási adatokat a 4–6 ábrák szemléltetik. Bár a 

szélsebesség különbsége nagyon nagy volt az alacsony/normál, illetve a nagy szélsebesség mellett 

végzett tesztek között, a két teszt abszolút permetszer-elsodródási értékei ugyanazon a szinten 

voltak. Ennek oka a nagy szélsebesség mellett végzett teszt idején uralkodó magas hőmérséklet, és a 

levegő alacsony nedvességfelvevő-képessége lehetett. Az alacsony/normál szélsebesség melletti 

tesztnél (4-es ábra) a hagyományos kijuttatási technológia és 8 km/h mellett volt a legnagyobb az 

elsodródás, és a 8 km/h-s Twin kísérletben volt a legkisebb. A többi három beállítás köztes 

eredményeket mutatott. 

A nagy szélsebességnél végzett tesztben (5. ábra) a két hagyományos kijuttatás, 8 és 12 km/h mellet 

mutatta a legnagyobb mértékű permetszer-elsodródást. A Twin-légrásegítéses alkalmazás még 16 

km/h munkasebesség mellett is kisebb permetszer-elsodródást mutatott, mint a két hagyományos 

kijuttatás. A legalacsonyabb permetszer-elsodródási eredményt a 8 km/h menetsebesség melletti 

Twin alkalmazás mutatta, de a 12 km/h melletti Twin adatok sem voltak sokkal magasabbak ennél. 

Mindazonáltal a Twin légrásegítéses elsodródási adatok 8 és 12 km/h munkasebesség mellett 

szignifikánsan kisebbnek mutatkoztak a 16 km/h-s Twin eredményeknél. 

 

A két tesztből származó átlagadatokat a 6. ábra szemlélteti. 
 
 

4. ábra - Permetszer-elsodródás a permetezési területtől növekvő távolságban, hagyományos 
kijuttatási technológia, vagy Twin légrásegítéses kijuttatás alkalmazásával, különböző 
munkasebességek esetében. Az elsodródási értékek az alkalmazott fajlagos kijuttatási mennyiség 
százalékában vannak feltüntetve. Alacsony/normál szélsebesség melletti teszteredmények, 2017 
június. 
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5. ábra - Permetszer-elsodródás a permetezési területtől növekvő távolságban, hagyományos 

kijuttatási technológia, vagy Twin légrásegítéses kijuttatás alkalmazásával, különböző 

munkasebességek esetében. Az elsodródási értékek az alkalmazott fajlagos kijuttatási mennyiség 

százalékában vannak feltüntetve. Nagy szélsebesség melletti teszteredmények, 2018. május. 
 

6. ábra - Permetszer-elsodródás a permetezési területtől növekvő távolságban, hagyományos 
kijuttatási technológia, vagy Twin légrásegítéses kijuttatás alkalmazásával, különböző 
munkasebességek esetében. Az elsodródási értékek az alkalmazott fajlagos kijuttatási mennyiség 
százalékában vannak feltüntetve. Alacsony/normál szélsebességek mellett folytatott tesztek átlagos 
értékei, 2017 és 2018. 
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KÖVETKEZTETÉS 

 

A kijuttatáskor megvalósuló lefedettség és a permetszer-elsodródást két szélsebességnél, és 

hagyományos technológia esetén 8 és 12 km/h, Twin légrásegítéssel pedig 8, 12 és 16 km/h-s 

munkasebességnél vizsgálták. A teszt során egy LD-025 típusú fúvókákkal felszerelt 24 méteres 

HARDI Twin permetezőgépet használtak, 3 bar nyomással. A lefedettségi értékek a szórókeret 

alatti terület szél alatti oldalán általában magasabbak voltak a szél felőli oldallal összehasonlítva. A 

tesztben a legkifejezettebb különbségek nagy szélsebesség mellett mutatkoztak, ahol is a két 

hagyományos módszerű kijuttatás esetében a permetezési sáv szél alatti oldalának és szél felőli 

oldalának lefedettségében különösen nagymértékű eltérések mutatkoztak. A legegyenletesebb 

eloszlást a Twin légrásegítés technológiával történő kijuttatás mutatta 8 és 12 km/h 

munkasebességnél. 

A teszt során megállapított elsodródási mérések a 8 km/h munkasebességgel történő Twin-

technológiás kijuttatás esetében lényegesen alacsonyabb elsodródást mutattak a másik négy 

beállítással összehasonlítva, mindkét szélsebesség-kategóriában. A legnagyobb mértékű 

permetszer-elsodródást a hagyományos technológia mutatta 8 és 12 km/h-s munkasebesség mellett. 

A két Twin kijuttatási technológia, 12 és 16 km/h sebesség mellett lényegesen alacsonyabb 

permetszer-elsodródást eredményezett ugyan, mint a hagyományos kijuttatási technológiák, viszont 

magasabb értékeket mutatott, mint a 8 km/h menetsebesség mellett végzett Twin-légrásegítéses 

kijuttatás. 
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Melléklet 

 
Lefedettségi értékek 

 
A szórókeret alatti terület lefedettsége eltérő távolságokban a szórókeret végétől (nyomjelző 

anyag/ területegység). A szélirány a menetirányra merőleges volt, és a Petri-csészék a szél felőli 

oldalon a szórókeret végétől 1 és 3 m-re helyezkedtek el (1m W és 3m W), a szél alatti oldalon 

pedig a keret végétől visszafelé 3 és 1 méterre (21m L és 23m L). Alacsony/normál szélsebesség 

melletti teszt, 2017. június. 

Módszer Mérési pont a szórókeret alatt 

1m, 
szél felől 

3m, 
szél felől 

21m, 
szél alatt 

23m, 
szél alatt 

Hagy. 8 96 88 106 100 

Twin 8 86 88 97 89 

Hagy. 12 90 81 106 104 

Twin 12 116 118 136 136 

Twin 16 112 97 153 146 

 
 

A szórókeret alatti terület lefedettsége eltérő távolságokban a szórókeret végétől (nyomjelző anyag 

/ területegység). A szélirány a menetirányra merőleges volt, és a Petri-csészék a szél felőli oldalon 

a szórókeret végétől 1 és 3 m-re helyezkedtek el (1m W és 3m W), a szél alatti oldalon pedig a 

keret végétől visszafelé 3 és 1 méterre (21m L és 23m L). Nagy szélsebesség melletti teszt, 2018. 

május 

Módszer Mérési pont a szórókeret alatt 

1m, 
szél felől 

3m, 
szél felől 

21m, 
szél alatt 

23m, 
szél alatt 

Hagy. 8 67 73 117 106 

Twin 8 81 87 110 98 

Hagy. 12 86 99 144 154 

Twin 12 115 114 127 125 

Twin 16 96 98 146 141 

 
 

A szórókeret alatti terület lefedettsége eltérő távolságokban a szórókeret végétől (nyomjelző anyag/ 

területegység). A szélirány a menetirányra merőleges volt, és a Petri-csészék a szél felőli oldalon a 

szórókeret végétől 1 és 3 m-re helyezkedtek el (1m W és 3m W), a szél alatti oldalon pedig a keret 

végétől visszafelé 3 és 1 méterre (21m L és 23m L). Alacsony/normál szélsebességek mellett 

folytatott tesztek átlagos értékei, 2017 és 2018. 

Módszer Mérési pont a szórókeret alatt 

1m, 
szél felől 

3m, 
szél felől 

21m, 
szél alatt 

23m, 
szél alatt 

Hagy. 8 82 81 111 103 

Twin 8 85 87 103 94 

Hagy. 12 88 90 125 129 

Twin 12 116 116 132 131 

Twin 16 104 98 150 144 
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Elsodródási értékek 

 
Permetszer-elsodródás a permetezési területtől növekvő távolságban, hagyományos kijuttatási 

technológia, vagy Twin légrásegítéses kijuttatás alkalmazásával, különböző munkasebességek 

esetében. Az elsodródási értékek az alkalmazott fajlagos kijuttatási mennyiség százalékában 

vannak feltüntetve. Alacsony/normál szélsebesség melletti teszteredmények, 2017. június. 

 
Módszer 

A permetezési sávtól való távolság (m) 

3 5 10 15 20 

Hagy. 8 1,29 0,87 0,25 0,13 0,09 

Twin 8 0,25 0,20 0,11 0,07 0,05 

Hagy. 12 0,88 0,61 0,42 0,13 0,09 

Twin 12 0,81 0,52 0,29 0,18 0,15 

Twin 16 0,93 0,62 0,39 0,19 0,15 

 

 
 

Permetszer-elsodródás a permetezési területtől növekvő távolságban, hagyományos kijuttatási 

technológia, vagy Twin légrásegítéses kijuttatás alkalmazásával, különböző munkasebességek 

esetében. Az elsodródási értékek az alkalmazott fajlagos kijuttatási mennyiség százalékában 

vannak feltüntetve. Nagy szélsebesség melletti teszteredmények, 2018. május. 

 
Módszer 

A permetezési sávtól való távolság (m) 

3 5 10 15 20 

Hagy. 8 1,34 0,67 0,34 0,2 0,18 

Twin 8 0,44 0,39 0,21 0,16 0,13 

Hagy. 12 1,28 0,72 0,45 0,29 0,23 

Twin 12 0,56 0,42 0,24 0,16 0,14 

Twin 16 0,81 0,60 0,34 0,22 0,2 

 

 
 

Permetszer-elsodródás a permetezési területtől növekvő távolságban, hagyományos kijuttatási 

technológia, vagy Twin légrásegítéses kijuttatás alkalmazásával, különböző munkasebességek 

esetében. Az elsodródási értékek az alkalmazott fajlagos kijuttatási mennyiség százalékában 

vannak feltüntetve. Alacsony/normál szélsebességek mellett folytatott tesztek átlagos értékei, 2017 

és 2018. 

 
Módszer 

A permetezési sávtól való távolság (m) 

3 5 10 15 20 

Hagy. 8 1,32 0,77 0,3 0,16 0,13 

Twin 8 0,35 0,29 0,16 0,12 0,09 

Hagy. 12 1,08 0,67 0,43 0,21 0,16 

Twin 12 0,69 0,47 0,27 0,17 0,14 

Twin 16 0,87 0,61 0,36 0,21 0,17 

 


