
Technológiai ajánlatok zöldítéshez
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Zöldtrágyázás  
a zöldítésben

•  Súlyozás: 0,3  
(1 ha keverék = 0,3 ha ökológiai célterület);

• Min. terület: 0,25 ha;

• Min. 2 faj keveréke;

• Vetés: július 1. és október 1. között;

• Következő főnövény előtt be kell forgatni;

• Elszámolható fajok listájáról kell vetni.

Tisztelt Gazdálkodó!

Az 2015-ös évben elindult új támogatási feltételrendszer eddig szo-
katlan kihívások elé állítja a gazdálkodókat. A zöldítés például újfaj-
ta gondolkodást kíván minden termelőtől.

Három követelménye – állandó gyepterületek megőrzése, diverzifi-
káció, ökológiai jelentőségű területek kialakítása – közül az utóbbi 
kettő az, amely jelentős fejtörést okoz sokak számára.

A diverzifikáció során 10–30 ha-ig legalább kétféle növénykultúrát 
(jogszabályban részletesen szerepel ennek a jelentése) kell ter- 
meszteni, azonban egy növény legfeljebb a terület 75%-át foglalhat-
ja el. 30 ha felett már legalább háromféle növényt szükséges ter- 
meszteni, ahol az előzőeken túl két növény legfeljebb a terület 95%-
át foglalhatja el.

Az ökológiai jelentőségű területet a szántóterület 5%-án kell kialakí-
tani, amelyre többféle megoldás létezik. Jelen kiadványunkban az 
ökológiai jelentőségű másodvetéshez kívánunk segítséget nyújtani.

Azok számára is van megoldás, akik ősszel a teljes területüket egy-
féle kultúrával vetették el. Mégpedig július 1. és 15. között el kell 
vetni két különböző kultúrát, ami akár keverékekkel is megvalósít-
ható. Így teljesül az ökológiai célterület kialakításának feltétele is.

A Lajtamag Kft. és a Vaderstad Kft. együttműködése azt a célt szol-
gálja, hogy a fenti feltételeket Ön elismert gépi technológiával és  
a jogszabályi feltételeknek megfelelő, minőségi vetőmagokkal tudja 
teljesíteni.
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Igényes
Mennyi zöldtömeget ad?

Speciális
Mennyi zöldtömeget ad?
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20-25 t/ha

112,5kg/ha
N

50 kg/ha
P O

125 kg/ha
K2O25-30 t/ha

134 kg/ha
N

56 kg/ha
P2O5

140 kg/ha
K2O

Kiszerelés: 25 kg/zsák Vetőmagnorma: 25 kg/ha

Összetétel:
55% 

pohánka
0,8 M  
csíra/ha

20%  
mustár

0,6 M  
csíra/ha

20% 
olajretek

0,2 M  
csíra/ha

15% 
bíborhere

1,3 M  
csíra/ha

Kiszerelés: 25 kg/zsák Vetőmagnorma: 25 kg/ha

Összetétel:
60% 

pohánka
0,8 M  
csíra/ha

20% 
facélia

0,6 M  
csíra/ha

20%  
bíborhere

0,2 M  
csíra/ha

pohánka olajretek mustár bíborhere

0 cm

40 cm

80 cm

120 cm

pohánka facélia bíborhere

0 cm

40 cm

80 cm

120 cm

Keverékeink
Zöldítő páros
Mennyi zöldtömeget ad?

Gazdaságos
Mennyi zöldtömeget ad?
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35-40 t/ha

171 kg/ha
N

190 kg/ha
K2O

76 kg/ha
P O

35-40 t/ha

190 kg/ha
N

57 kg/ha
P2O5

190 kg/ha
K2O

Kiszerelés: 25 kg/zsák Vetőmagnorma: 25 kg/ha

Összetétel:
50% 

olajretek
0,9 M  
csíra/ha

30% 
mustár

0,98 M  
csíra/ha

20%  
bíborhere

1,8 M  
csíra/ha

Kiszerelés: 25 kg/zsák Vetőmagnorma: 25 kg/ha

Összetétel:
60% 

olajretek
1,68 M  
csíra/ha

40% 
mustár

0,8 M  
csíra/ha

olajretek mustár

0 cm

40 cm

80 cm

120 cm

olajretek mustár bíborhere

0 cm

40 cm

80 cm

120 cm
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A 360 literes magtartály alacsonyra 
került a könnyebb hozzáférés és 
utántöltés érdekében.

1. ZÓNA
A magok kijuttatása szórólapok  
segítségével történik, ami  
egyenletes vetésképet ad.

BioDrill
A BioDrill megteremti az aprómagvú növények precíz vetésének 
lehetőségét, akár hektáronkénti 1 kg-os vetőmagráta alkalmazá-
sa esetén is. A pneumatikus változat ugyanazzal az adagolórend-
szerrel van felszerelve, mint a Väderstad más gabonavetőgépei. 
A BioDrill könnyen felszerelhető a talajművelő gépekre, mellyel 
időt, pénzt és üzemanyagot takaríthatunk meg.
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A BDX 180/250 tartályának feltöltése. A Rapid 300/400 aprómagvető egysége mikro- 
granulátum szórásra is alkalmas.

3 és 3,5 méter munkaszélesség esetén a 180 literes magtartállyal szerelt BioDrill 180 változat  
rendelhető, míg 4 méteres munkagépekhez a BioDrill 250 választható. A tartály súlypontja  
alacsonyan helyezkedik el, hogy az utántöltés és a vetés utáni ürítés könnyebb legyen.

BioDrill BDX 180 és 
BDX 250

A BDX 180 és 250 modellek mechanikus 
magadagoló rendszerrel rendelkeznek, 
ahol a magok gravitációs úton jutnak el 
az adagolótól a magárokig. Az adago-
ló rendszert elektromos motor hajtja, 
működéséhez egy radar szolgáltatja a 
pontos adatokat a haladási sebességről. 
A kívánt magmennyiséget - a Rapid-hoz 
hasonlóan - a vezérlő egység határozza 
meg a forgásérzékelő szenzor, a terület-
mérő és a sebességmérő által nyert ada-
tok alapján. A magmennyiség könnyen, 
közvetlenül a vezérlőegység segítségével 
állítható. Akár 1 kg/ha magmennyiség is 
kiváló pontossággal kivethető.

BDA 360-nal szerelt Rexius henger. Carrier-re szerelt BioDrill működési elve.

Az összes BDA 360 típust erős és stabil fellé-
pővel látták el az egyszerű és könnyű után-
töltés érdekében. A fellépő összecsukható és 
rögzíthető, így munka közben is biztonságos 
a használata.

Az egyenletes magterítést a szórólapok garan-
tálják a Carrier 420-1225 egyes modelljeinek 
teljes munkaszélességében.

BioDrill BDA 360

Ez a BioDrill típus elektromos hajtású, így 
lehetővé válik a magmennyiség pontos be-
állítása 1-30 kg/ha közötti tartományban.  
A haladási sebességet egy radar méri, mely 
biztosítja a pontos adagolást. A hidraulikus 
ventilátor 35 liter/perc (180 bar) olajára-
mot igényel. A gép kalibrálását néhány 
perc alatt el lehet végezni. Egy egyszerű 
kalibráló zsákot kapcsolunk, bayonet zár 
segítségével, a Fenix magadagolóhoz, majd 
a magtartály közepén elhelyezett távirá-
nyító gombjának megnyomásával megtölt-
jük. A zsák súlyának lemérését követően  
a kapott értéket beírjuk a vezetőfülkében 
lévő Control-Station-ba. A Control-Station 
automatikusan beállítja a magmennyisé-
get, valamint a magadagoló fordulatszámát  
a megfelelő értékekre. A kívánt magmeny-
nyiséget közvetlenül kg/ha-ban adja meg.
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Új lehetőségek

A BioDrill segítségével, a repcén kívül, más 
aprómagvú növények is vethetők a talaj- 
előkészítéssel egy időben, illetve a főnö-
vénnyel együtt ún. alávetés formájában.

Alávetés
A Rapid vagy Spirit vetőgépekre felszerelt 
BioDrill-lel lehetőség van alávetésre, példá-
ul gabonanövények vetésével egy menet-
ben. A tőhiány kiküszöbölése érdekében 
tavasszal felül tudjuk vetni az állományt, 
a hengerre felszerelt BioDrill segítségével.

Köztes növények
Tavasszal a BioDrill-lel felszerelt Carrier, 
Rollex vagy Rexius segítségével fűfélék és 
here vethető köztes növényként a gabona- 
növények soraiba. Ősszel a gyorsan fejlődő 
fajok, mint például az olajretek, közvetlenül 
a betakarítás után vethető Carrier-rel.

Az olajretekkel végzett kísérletek azt tá-
masztják alá, hogy ősszel nagy mennyiségű 
nitrogént tud összegyűjteni, ezzel megaka-
dályozva a kimosódást.

BIODRILL MŰSZAKI ADATOK

Modell BDX 180 BDX 250 BD/BDA 360
Magtartály térfogat (l) 180 250 360
Adagolórendszer Mechanikus/Elektromos Mechanikus/Elektromos Pneumatikus/Elektromos*
Kapacitás 1–30 kg/ha 1–30 kg/ha 1–30 kg/ha
Elektromos csatlakozó + 12 V és 25 A + 12 V és 25 A + 12 V és 25 A
 hozzávetőleg 240 Watt hozzávetőleg 240 Watt hozzávetőleg 240 Watt
TopDown 300 – 400–700
Cultus 300, 350 400 420–620
Carrier 300, 350 400 420–1225
Rollex – – 450–620
Rexius – – 650–1020
Rapid RD 300 C/S RD 400 C/S Rapid A 400–800 C/S
Spirit – – Spirit 400–600 C/S

* Rapid vetőgép:  Hidraulikus hajtású adagoló rendszer, másik magadagoló rendszerről vezérelve.  
Rexius/Rollex hengerek:  A hengerről működtetett, mechanikus hajtású adagoló rendszer.  
Hidraulikus ventilátor:  Egy kettős működésű hidraulikakör és egy szabad visszafolyású ág szükséges.  
A Rapid/Spirit vetőgépen a ventilátor állítja elő a szükséges légáramot.

A BioDrill új lehetőségeket biztosít az aprómagvú növények vetése terén, legyen szó alávetésről, 
köztes vagy zöldtrágya növények vetéséről.

Repcevetés BioDrill-lel

A Väderstad talajművelő gépeire épített BioDrill lehetővé teszi az őszi káposztarepce gyors 
és megfelelő talaj-előkészítését, vetését száraz és nehéz időszakban is. Értékes napokat 
spórolhatunk meg a repce fejlődése érdekében, ami magasabb termésben realizálódhat. 
Egy ismert ökölszabály a repcetermesztésben a 8-8-8 elv, ami azt jelenti, hogy a repcének 8 
leveles állapotban, 8 cm-es gyökérrel és 8 mm-es gyökérnyakkal kell a télbe mennie.

Szalma a talajban és nem a talaj felszínén
A talajművelő gépre épített BioDrill-lel történő repcevetés sikere az elővetemény betakarí-
tásánál kezdődik. A szármaradványt vagy bálázzuk be, vagy pedig zúzzuk és egyenletesen 
terítsük szét a felszínen, majd keverjük be a talajba. Jó megoldás, ha az aratás után köz-
vetlenül egy Carrier tárcsát használva, kedvezően befolyásoljuk a növényi maradványok 
lebomlását, valamint az árvakelés és a gyommagvak csírázását. Az egy időben végzett tár-
csás művelés hatékony megoldást jelenthet a meztelen csigák ellen is. Később, az adott nap 
körülményei határozzák meg, hogy Carrier-t vagy kultivátort használjunk a vetés idején.

Sekély vetés a nyirkos talajba
A repce gyorsan csírázik, de fontos, hogy sekélyen, 2-2,5 cm mélyre, és nyirkos talajba 
vessük. Ezért a talajművelést időzíteni kell, és nem szabad elfeledkezni a szármaradvány 
jelentette problémáról sem.

Az őszi káposztarepce érzékeny a talajtömörödésre a kelés során, ezért a megfelelő termés-
mennyiség eléréséhez a terület 10-15%-át kitevő forgót természetesen, utoljára kell elvetni.

Gyomszabályozás
Mint általában minden növényi kultúrában, a repcében is hasznos az évelő gyomok és az 
árvakelés szabályozása. Az árvakelés és a gyomok jelentette konkurencia nemcsak a növé-
nyek kelésére van hatással, hanem arra kényszeríti a fiatal repcét, hogy felfelé növekedjen, 
így fokozva a tél iránti érzékenységét, aminek kifagyás lehet a következménye.

A jó terméseredményekhez elengedhetetlen 
az optimális időben végzett vetés.

A BioDrill-lel történő vetéssel időt és pénzt 
spórolhatunk, hiszen közvetlenül a betakarí-
tás után optimális körülmények teremthetők 
a vetéshez.
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