
Repülőgépes mezőgazdasági kísérletek Szolnok megyében
A szocialista nagyüzemi gazdálkodás

a gépek fokozottabb használatát teszi
szükségessé. így gyorsabban végezhetők
el a munkálatok, sok munkaerő szaba-
dul fel és olcsóbb lesz a termelés.

A gépesítés igen fontos útja a re-
pülőgépnek a mezőgazdaság szolgálatá-
ba való állítása.

Nálunk 1953-ban indultak meg az
első ezirányú tudományos kísérletek,
és 1954-ben folytatódtak oly eredmény-
uyel, hogy már az év folyamán rendes
üzemeltetéssé alakultak át. Nagy segít-
ségünkre volt ebben a szolnoki cukor-
gyár célgazdaságának vezetősége, mely
megértvén a kérdés fontosságát, min-
den támogatást megadott és jóindulatú
készséggel nyújtott mindenben segítsé-
get.

A részletekbe bocsátkozás .előtt a
gép műszaki adatait ismertetjük.

A repülőgép, mellyel dolgoztunk, a
MASZOVLET tulajdonát képezte,PO. 2.
típusú kétfedelű, kétüléses gép volt,
mely mezőgazdasági munkálatok vég-
zésére porozó és permetező berendezés-
sel van ellátva.

Haladási átlagsebessége 100 km
Terhelés porozásnál 200—2S0 kg
Terhelése permetezésnél 250—280 I
A fel és leszálláshoz szükséges terü-

let hossza 300 m
Ugyanennek szélessége 700 m
Repülési magasság 8—10 tn
Munkaszélesség 14—20 m

A gép hasznos terhelése elég kicsiny,
így a teljesítményt a felszállások szá-
mának és a szerkoncentrációnak eme-
lésével igyekeztünk feljavítani.

Először is alkalmi repülőtereket vet-
tünk igénybe, melyek nagyszerűen be
is váltak, úgyhogy úgyszólván egész
esztendőben már ezekről dolgoztunk.
Alkalmasnak bizonyult erre minden,
nem mély fekvésű rét, legelő, lóherés,
lucernás, mely a munkaterületekhez kö-
i:el és központilag jól feküdt.

Minél tökéletesebb egy gép kiszol-
gálása, annál jobb a teljesítménye. Ezt
a kérdést is tisztázni kellett.

- A repülőgép kiszolgálása két helyen,
éspedig a repülőtéri, úgynevezett anyag-
bázison, másrészt a tulajdonképeni mun-
katerületen történik.

PorfelhSalakirlás 8 m magasból
(Magyar Foto — Műnk Tamás telv.)
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Az elsőről indul ki mindig a gép,
melyhez egy pilóta és egy szerelő tar-
tozik. Itt tárolódik a használandó szer,
itt van az anyagtartály szivattyúval és
a/ anyagszállító fogat, összesen 4 em-
berrel.

A megmunkálandó területen műkö-
dik a jelzőszolgálat, mely 3 emberből
áll. Kettő a tábla két ellentétes szélén,
egy pedig a közepén látja el a jelzési
munkákat. Mind a bázison, mind pedig
a munkaterületen az irányítást az akció
vezetője végzi.

Az első kísérleteknél jelzésre 50/50
nagyságú piros fehér csíkozatú táblákat
használtunk, utóbb ezeket egyszerű fe-
hér zászlókra egyszerűsítettük le, me-
lyek könnyebben voltak kezelhetők és
a célnak igen jól megfeleltek.

Az anyagbázis szakszerű megválasz-
tása rendkívül fontos, mert a teljesít-
mény a távolság legszorosabb függvé-
nye. Hét perces fordulati idő mellett
óránkint 8 fordulatot tesz a gép. 200 kg-
os terhelés és kh-kint 20 kg adagolás
mellett, egy fordulat alatt 10 kh. po-
rozható le, vagyis óránkint .80 kh. — ami
napi hat órai repülésnél 480 kh-t tesz
ki. Viszont ha a fordulati idő 15 perc,
úgy a napi teljesítmény az előbbi ada-
tok mellett már csak 240 kh.

A repülőgép munkája igen sok ténye-
zőtől függ, de ezek között a legfonto-
sabbak a meteorológiai viszonyok.

A szabad levegő állandó mozgásban
van, amivel az akció vezetőjének állan-
dóan számolnia kell. Ha a szél irányt
vagy erősséget változtat, megváltozik az
alkalmazandó magasság, a repülési
irány és a munkaszélesség is. A köd
zavarja a látást, így a technikai keresz-
tülvitelt, a harmat lekoncentrálhatja a
permetanyagot, de kihatással van a
porfedésre is. A talajviszonyokkal vi-
szont számolni tudunk, a magasság és
sebesség az adottságokhoz mérten szin-
tén szabályozható.

A toxikológiailag elfogadható mun-
kaszélesség megállapíthatósága végett
fontos volt a munkálatok által kapott
por-, illetve permetkép vizsgálata,
melyre külön felfogási methodikát
kellett kidolgozni.

Tudva azt, hogy a tudományos ku-
tatásnál egy módszer sem adja meg a
teljes szabadföldi adottságokat, meg-
közelítő standard felületeket kerestünk
a porszemcsék és cseppek felfogására.
Tekintve, hogy a természet adottságai
sem egyformák, a felfogásokat többféle-
képen végeztük, és az eredményeket

végül összedolgoztuk. Az anyag felfogá-
sa így karton indigón, preparált szűrő-
papíron, Petri-csészében, üveg- és
alumíniumfoliákon és végül magán a
növényzeten történt. A lapok erre a
célra készült 15 és 30 cm magas áll-
ványokra kerültek, míg az aljfedések
bemérése ugyanígy 45 fokos és 60 fokos
szögben, a nagyobb kontroll bemérések
pedig 50/50 méretű alumínium tálcákon
történtek.

(A szerző felvétele)

Az állványokat a repülési vonallal
keresztben állítottuk fel, a vizsgálato-
kat a helyszínen laboratóriumi kocsi-
ban végeztünk el; mindenkor toxikoló-
giai és analitikai ellenőrzéssel.

Az ismert felületű felfogólapokon
felfogott DDT-t etherrel extrahálva
kolometrikus úton határoztuk meg. A
Matador permetet, hogy a lebegőképes-
séget fokozzuk, bordói lébe kevertük, a
felfogólapokat pedig 1 százalékos alko-
holos fenoftalein oldattal preparáltuk.
így a bordói lé lúgossága következté-
ben a permetet piros foltok megjelenése
jelezte. A területegységre eső cseppek
számának vizsgálatával módot kaptunk
a munkaszélesség helyes megállapítá-
sára.;
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A kémiai gyomirtószereknél viszont
a permetlébe szerves festéket alkalmaz-
tunk, így a cseppek, megszíneződvén,
igen jól voltak vizsgálhatók.

Mindezeken felül vizsgálat tárgyát
képezte a repülési magasság, idő, kiürí-
tési idő, a mindenkor ismert mennyi-
ség és ugyancsak ismert munkaterüle-
tek mellett.

Minden kísérlet sorozatban történt
és ezekből vontuk le megállapításain-
kat.

A gépmenet por- és permetképé-
ben mindig kialakul egy maximális és
egy minimális pont. Megállapítást nyert
azonban, hogy a maximális pont nem
jelenti mindig egyúttal az optimális fe-
dést is. mert igen gyakori eset a túl-
fedés. Ez a csatlakozások, illetve a mun-
kaszélesség beállításával szabályozható.
A növényvédelmi anyagok töménységét
két határérték határozza meg. Az alsó,
minimális határértéknek oly magasnak
kell lennie, hogy az a kártevőket el-
pusztítsa, a felső, maximális határérték-
nek viszont nem szabad meghaladnia

Perrryetezés:
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azt a pontot, amikor már károsan hat-
hat a növényzetre.

Kísérleti munkánk néhány jellegze-
tes eredményét grafikusan mutatjuk be.

Az 1. sz. grafikonon egy egyszerű repü-
lés permetképét látjuk: 1.2 m/sec szél-
sebesség és 8 m repülőmagasság mellett.
Itt a bemérések balra kétméterenkint
12 méterig, míg szélirányban jobbra
ugyancsak kétméterenkint 34 méterig
történtek. Mint látható, ezúttal a maxi-
mális pont 2—1 m közt alakult ki.

A 2. sz. grafikonon látható betürem-
lések jellegzetesen mutatják a hirtelen
fellépő cseremozgások eredményét.

A maximális pontnak eltolódását szél-
irányban a 3. és 4. sz. grafikon ábrá-
zolja. Egyirányú repülésű permetképet
mutatunk itt be; 2.6 és 3.8 m/sec szél-
sebesség, azonos szélirány és repülési

magasság mellett. A maximális pont az
elsőn 6—8 m között, míg a másodikon
már 12—14 m között alakult csak ki.
Mérhető permetcseppet az első esetben
90 m-ig, a másodiknál 120 m-ig sike-
rült kimutatni.
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Az 5. sz. grafikonon egy folytatóla-

gos porozás fedési képét látjuk. Mini-
mális fedés csak az induló és befe-
jező menetképben van, mert a fedési
szabálytalanságok a folyamatos repülés
okozta ráfedés folytán feljavulnak. Hat
egyirányban folytatólagosan végzett re-
pülés porképe látható, melyen a bemé-
rési pontok a repülési vonaltól jobbra
és balra 2—4—6—8 méteren voltak. A
gép kh-kinti 25 kg-os beállítással, 1.2
m/sec szélsebesség mellett és 10 m re-
pülőmagasságban dolgozott. Bemérés
tehát 49 ponton történt és ezeknek átla-
ga kh-kint 16 kg-ot adott;

TTÍ-

Az 1. menet porképfedése
* 2- .,
A 3. „
A 4. „
Az 5. „

A 6, „ „

14.2 kg
18.3 „
15.8 „
16.5 „
17J ..

17.6 kg
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Ezek szerint az első három menet
átlagfedése kh-kint 15.4 kg, míg a máso-
dik három menet fedése már 16.7 kg
volt.

A reggeli és esti porozás közötti kü-
lönbséget a 6 sz. grafikon szemlélteti.
A repülés reggel 4 óra 30 perckor és
délután 17.30-kor történt 0.1—0.2 m/sec
szélsebesség mellett, 8 méteres repülés-
sel. Míg a reggeli fedésben a maximális
pont fedése négyzetcentiméterenkint
1100-on felül van, az esti fedésben
ugyanez a szám 740 körül mozog. Ennek
az az oka, hogy a esti meleg felemel-
kedő levegő magával vitte a port is,
viszont a reggeli meleg levegő a port
a növényzetre mintegy ráfektette.

A repülési magasság a terepviszo-
fhrrnetere'3 •-
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nyoktól függően szabályozható, le kell
azonban szögezni, hogy mindig az ala-
csony repülés ad tökéletesebb munkát.
Az alacsony repülés azonban egy nem
kívánatos magasabb szél okozta zavaro-
kat is csökkenti, és így a légköri tömeg-
ben ellenőrzésünk alól elvesző por-
mennyiség is kevesebb.

Hogy a magasság miként befolyásol-
ja a fedést, azt a 7. sz. grafikon mutat-
ja be. 1.9 m/sec szélsebesség melletti
azonos időben végzett két porozás ké-
pét látjuk itt: nyolc és tizenöt méteres
magassági repüléssel. Az alacsonyabb
repülés porképe csaknem kétszerese a
magasabb repülésnek.

/de! de 9".
Sz&lseb- ÍZ"*/M«.
Repülés o ponton
Szélirdny <
Magasság- tűm

méter.

5

A poroknak szemcseméretbeli meg-
oszlása is különböző, azonban a nagy
és összecsomósodott aprószemcsék ke-
vesebb lebegési idővel, gyorsabban es-
nek le, — de viszont rosszul is tapad-
nak meg. Az apró szemcsék lebegési
ideje nagyobb, — így a szél jobban to-
vaviheti azokat. Távoli porfelhőkben
mindig csak apró szemcséket találtunk.

A nagyságrendi elrendeződést vizs-
gálva a repülési vonaltól bal és jobb
oldalon 2—4—6—8 méterre 8 méteres
repülőgépmagasság mellett 1.1 m/sec
szélsebességnél beméréseink a követke-
ző adatokat adták:

Szemcse
méret

5.25
10.5

21.
31.5
42.
52.5
63.
73.5
84.
94.5

105.
115.
126.
136.5
147.
157.5
16S.

Repülő
vonalban

16.J3
18.25
12.49
12.56
13.39
2.68
4.01
2.23
3.59
2.47
1.33
4.01
3.63
1.35
0.71
0.71

2
jobb
0.40
9.11

18.79
10.51
17.36
16.22
6.64
5.42
3.40
4.28
5.42
1.42
1.02
—
—

méter
bal

—
8.80

12.75
16.82

9.14
11.88
9.67

11.14
2.96
5.53
5.60
3.65
2.06

—
—
—

4
jobb

1.60
5.55

26.37
23.58
12.48
12.47

5.54
1.38
0.15
5.34
5.52
—
—
—
—
—
—

méter
bal
2.11
7.77

26.66
25.29
12.51
5.92
6.72
2.12
0.53
4.53
5.84

—
—
—
—
—
—

6
jobb
6.59

39.60
19.80
13.20
11.30
2.S2
3.86
2.S2

—
—
—
—
—
—
—
—
—

méter
bal
8.90

36.10
20.
14.60
10.05
4.07
3.91
2.36

—
—

—
—
—
—
—
—

8
jobb
24.42
33.10
21.80
11.10
4.60
2.01
2.16
0.80

—
—

—
—
—
'•—

—

— .

méter
bal

31.20
30.90
"0.20
9.70
3.10
2.90
1.10
—

0.90

—

—
—
—
—

Mint látható, magában a repülési
vonalban voltak a legnagyobb szemcsék,
egészen aprókat itt nem is találtunk.
Ettől a vonaltól jobbra és balra a távol-
sággal csökkent a nagy mikronok szá-
ma és megnövekedett a kisebb mikro-
noké,

A levélzet alsó részének fedése, mint
beméréseink mutatták, a felső fedésnek
cca 1/15-öd része volt, a szemcseméret
eloszlása megegyezett a felső fedéssel.

Egy munkaterület szélét szegélyező
akácos és közvetlen mellette 16 sor ku-
koricavetés annyira felfogta az elsodró-
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dó porfelhőt, hogy 60 m távolságban
porszemcsét már csak elvétve, nyomok-
ban tudtunk kimutatni. Ez azért fon-
tos, mert üzemi munkálatoknál így biz-
tosíthatjuk, hogy egy szomszédos vetés-
re nem közömbös anyag átkerülhessen;

ízéfcei- 0.1 O2 "AK.

Hangsúlyozzuk, hogy a holdankint
alkalmazott mennyiséget teljes egészé-
ben kimutatnunk sohasem sikerült. En-
nek egyrészt az volt az oka, hogy fel-
fogási methodikánk sem volt hibamen-
tes, másrészt az állandó cseremozgások
minden esetben gátló körülményként
hatottak. Akár a növényzeten, akár fel-
£ogó fóliákon történt a bemérés, akár
pedig kombinálva, mindig mutatkozott
hiány, amely a légköri tömegben elve-
szett, illetve általunk nem volt kiele-
mezhető.

Az üzemeltetési költségek a követ-
kezőképen alakultak ki. A gépnek a MA-
SZOVLET által ez évre megállapított
órabére 130 Ft, mely repülésre alkal-
mas időben minimálisan napi 4 óra
után volt fizetendő. Az egyik gazdaság
gyomirtási költségképe így a következő
volt.

Az eltöltött 27.6 üzemi órával szem-
ben a repülési idő 21 óra 12 perc volt.

580 kh. teljesítmény mellett a költ-
ségek következőképen alakultak:

A repülőgép Bpeströl való le- és vissza-
repülése 4 óra á 130 frt 520.— Ft

27.6 üzemi óra á 130 Ft 3588.— „
Pilóta és szerelő 6f6 napidíja

á 31 Ft 372.- „
Ugyanezek szállásdíja 5 + 5 á 14 Ft 140.- „
Vízszállítás 6 nap á 84.40 506.40 „
Vízszállításhoz m.-erő 6 nap á 30 180.— „
Két anyagelökészítő munkás

5 + 5 á 30 Ft
3 figuráns 5 napon át á 30 Ft
Benzinszállítás a repülőtérre

Összesen:

300.— .,
450.— ,,
400.— „

6456.40 Ft

napszámmal á 18.20 Ft bérrel 109.20
Ft-ba került volna.

Mint az adatok is igazolják, minden
egyéb géppel szemben a szakszerűen
irányított repülőgépes munkálatok a
legolcsóbbak. Meg kell jegyeznünk, hogy
ezekben a költségadatokban a munká-
latokat irányító akcióvezető nincs bele-
számítva, mert ezt a költséget a Nö-
vényvédelmi Kutató Intézet fedezte.

A munkáknál a kiszolgáló személy-
zet mindig elszennyeződik. A szennye-
ződés mérvét dr. Bordás Sándor, a Mun-
kaegészségügyi Intézet orvosa vizsgálta
meg DDT-porozás alatt. Ez koniméteres
bemérésekkel történt a gép hátsó ülésé-
ben. Eredmény a következő:

Minták
sorszáma

Porezemcseszám
köbcentiméter levegőben

[

2.
3.
4.
5.
6.
7.8.
9.

10.

119
48
45
76
54
fiQBS

10077
109
98

A porszemcsék mérete

A repülőgépes gyomirtás tehát k.
holdankint 11.13 Ft-ba került, ezzel
szemben a kézi gyomirtás az előírt 6

2 mikronnál (kisebb 97—93.3%
2—10 mikron között 6— 2.3%

10 mikronnál nagyobb 1.3—0 %

A vizsgálati eredmények értékelésé-
vel kapcsolatban meg kell említeni,
hogy a kristályos kvarcot tartalmazó,
szilikózist okozó porokból veszélytelen-
nek tekinthető porszemcseszám köb-
centiméterenként 150—200, szilikózist
nem okozó porok esetén pedig kb. 1000.
Ilyen körülmény között az észlelt
szemcseszám — mint porártalom —
gyakorlatilag elhanyagolható. A meg-
ítélésben azonban mindenkor figyelem-
be kell venni azt, hogy milyen ható-
anyagtartalmú szerrel dolgozunk..

A porszemcsék fajsúlyának és szem-
cseméretének figyelembevételével meg-
közelítő pontossággal kiszámítható az,
hogy az észlelt porszemcseszám hány
mg légköbméter pornak felel meg. Je-
len esetben az észlelt pormennyiség 1
mg/köbméter értéknél kisebb. Szilikózist
okozó porokkal kapcsolatban a megen-
gedhető maximális érték 1 mg/köb-
méter, egyéb porokkal kapcso-
latban pedig 10 mg/köbméter. Ennek
megfelelően az észlelt porszennyeződés
ilyen vonatkozásban elhanyagoltan kis-
méretűnek tekinthető.

Természetesen a hatóanyagtartalom-
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hoz mérten minden anyag szennyeződé-
sének külön elbírálás tárgyát kell ké-
peznie. Ezek alapján a növényvédősze-
rek használatát szabályozó egészségügyi
óvórendszabályokat szigorúan be kell
tartani, és a munkálatokat az akcióve-
zetőnek úgy kell irányítania, hogy a kör-
nyezet szükségtelen szennyeződése el-
kerülhető, illetve a minimálisra csök-
kenthető legyen.

Fokozott gondot kell fordítani a
munkahely környezetében dolgozó és
élő, hasznos állatok védelmére, valamint
a rendkívüli esetekben szükségesnek
mutatkozó intézkedések haladéktalan
megtételére. Általában a dolgozók egész-
ségvédelmi intézkedésein kívül (védő-
ruha, szemüveg, védőétel) a munkák
sajtó, hirdetmény útján publikálandók,
hogy a gazdák a szükséges intézkedé-
seket kellő időben megtehessék.

Egybevetve az eredményeket, leszö-
gezhetjük, hogy a nagyüzemi gazdálko-
dás a repülőgép segítségét nem nélkü-
lözheti. Eszményi eredményeket nem ad,
de megfelelő szaktudással párosult irá-
nyítás mellett többet nyújt és olcsóbb,
mint bármely más gép.

Hangsúlyoznunk kell, hogy az akció-
vezető tudása, szervezőképessége és
egyéni rátermettsége döntő kérdés. Ettől
függ a teljesítmény, de főképpen a mi-
nőségi munka. '

A gazdaságokban mindenütt van re-
pülőtérnek alkalmas terület. Ha nem
volna megfelelő, úgy minimális költ-
séggel el is készíthető. Az 1954. évi ered-
mények alapján a szolnoki cukorgyári
célgazdaság 1955-re már két alkalmi re-
pülőtér felállítását vette tervbe.

Az anyaghasználati dosist és meny-
nyiséget mindenkor a helyszínen kell
megállapítani az összes adottságok fi-
gyelembevételével. Ilyenek a kémiai

gyomirtás esetében: a talajnedvesség,
gyomnövényzet összetétele, fejlettségi
stádiuma, a megvédendő kultúrnövény
fejlettsége és a meteorológiai viszonyok.

Kísérleteink szerint a legjobb ered-
ményt akkor kaptuk, amikor a gyom-
irtást a búza bokrosodási stádiumában,
nedves talajviszonyok mellett végeztük.
Ekkor V2 kg Dikopur 70 liter oldatban
nagyszerű eredményt adott, míg ugyan-
ezen dosissal és mennyiséggel száraz ta-
lajon gyengébb volt a hatás, így a kon-
centrációt 3/4 kg-ra kellett felemelnünk.
Ismerni kell azonban a gyomnövények
érzékenységét is a használt vegyi anyag-
gal szemben, mert kevésbbé érzékeny
gyomnövények túlsúlya esetén, még
kedvező talajnedvesség mellett is, emel-
ni kell a koncentrációt.

Általánosan tapasztaltuk a kémiai
gyomirtásnál, hogy borús időben a ha-
tás gyengébb volt, mint napfényes
időben. Ennek oka az volt, hogy meleg
napokon az anyag gyorsabban hatol be
a növényzetbe a felvitt cseppekből.
Azonban magas levegőhőmérsékletnél a
hatás megint gyengébb, mert a csep-
peknek gyors kiszáradása folytán a nö-
vényzetbe való behatolás mérve lecsök-
ken. Az adagolást nem lehet tehát egy
kaptafára előírni, a helyszínen állapítja
azt meg az akció vezetője.

Végül rendkívül fontosnak bizonyult
kísérleteinknél a munkálatok alkalmas
időpontban való végzése. így nyomaté-
kosan ki kell hangsúlyoznunk, hogy
minden munkát az agrotechnikai szem-
pontból legalkalmasabb időben kell el-
végezni.

Áz elmúlt esztendőben, mint látható,
sok kérdést tisztáztunk. A kísérleti mun-
kának azonban folytatódnia kell, főké-
pen növényvédelmi vonalon. Erre az
esztendőre a cukorrépa és lucerna re-
pülőgépes védelmét vettük tervbe.

Az 1955-ös évben már előrelátható-
lag négy magyar mezőgazdasági repü-
lőgép fog dolgozni. Üj, nagyobb hasznos
terhelésű gép tervezése folyamatban

• van, nagyobb motorral, erős futószer-
kezettel, az alkalmi repülőterek hibái-
nak ellensúlyozására, és végül, remélhe-
tőleg, még tökéletesebb porozó és per-
metező berendezéssel.

A szomszédos demokratikus államok-
kal szemben mutatkozó lemaradásunkat
be kell hoznunk. Az új szakasz agrár-
politikájának nagy szaktudással kell
kézbevétetni a kenyérkérdésnek ezt a
nsgy segítségét.

Vidéky Nándor
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