Filmag hidrovetesse
A tarsasoggal eliSszor az idei Nemzetkozi Baboinai Gazdanapokon talalkortam. Ott sem kannyen, hiszen igazan csak a nagy tOmegre figyeltem fet, vajon mit is kincil-

nak, ahol ekkora az erdekiiides? Nagy tabia hirdette:
Hidrovetes Kft., am azt, hogy mivel is foglalkoznak, azt
csak a kiizelmaltban tudtam meg Botos Zoltan iigyvezet6t61.
A tortenet kezdete — mint oly
sok mas — szennelyes okokra
vezetheto vissza. Ket eve sajat kertjuket igyekezett gyepesiteni — sejthetjak — sikertelen01.
Mivel Botos tir korabban
Amerikaban eft, s ott szeles
korben elterjedt modszer a
hidrovetes, megkereste az ottani legjobb gyartOt. Menet
kozben kiderOlt, hogy hazankban is alkalmazzak, de nil
nagy gepekkel dolgoznak, s

szinte csak az autOpalyak f6vesiteset vallaljak.
Botos Zoltan elmondta, a
hidrovetesnel a vizet, a magot, a tragyat es a ved6 talajtakarast — a mulcsot — folyannatos keveres mellett egyenletesen juttatjak a talajra. Ez
igy nagyon egyszeninek t6nik, de mit is jelent ez kozelebbr61? A mulcs peldaul egy
adalekanyagg al kiegeszitett
Lijrahasznositott Lijsegpapirbol kesz61. Mivel ez kornye-
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A hidroveto-berendezes az idei Scibolnai Nemzetkozi Gazdono
pokon mutatkozott be

zetkimelo anyag, igy meg tamogatas is felveheto ra, ezaltal tovabb csokkennek a koltsegek. A talaira_ juttatva
osszeffigg6 reteget, szinte
kerget alkot, ami magaba foglalja es vedi a magot. Nem
csak megtartja a nedvesseget, de visszafogja a gyomok
fejlticleset is. Egy special's
gelszer0 anyag hozzaadasaval akar 400-szoros mennyiseg6 vizet is kepes tarolni. A
mulccsal tobb gondja nincs is
a gazdanak, hiszen a ragasztOanyagtOi fuggoen 3-4 het
alatt nnagatOI elbomlik.
A felhasznalas igenyet61
fugg6en tabbfele adalek adhat:5 hozza. Savanyu talajon
peldaul pH erteket valtortatO
meszalapti termeket, vagy
mes esetben navekedest serkento anyagot. Meredek
hegyoldalakon is hasznelhatO, sot az eroziOnak kitett ter6leteken is, hiszen specialis
ragasztOanyaggal juttatjak ki,
s abba — 1-2 napos aztatessal
— elOcsiraztatott magot kevernek be. Ezzel a modszerrel
esos idoben sem mossa le a
viz a mulcsot, de a f(i is korabban kel, hamarabb megfogja a talajt. A csirazes termeszetesen sok mindentOI

fugg, de altalaban 5-7 napon
be101 mar latvanyos novekii
des figyelhet6 meg.
— Tobbfele hasznositaso
alkalmazhatO a hidrovetkl.
amigznsteolbOr
zeve alakult babolnai kiaNitA
son tudatosult bennunk
mondotta Botos Zoltan. Fainkolasok es sargarepasok sir
deklOcitek a lehettiseg
mulcsanyaggal vedve nave
nyeiket.

A felhasznalast termesio
tesen a kaltsegek is befolya
soljak. Kerdesernre elmondia,
hogy csak a fuvesitesre van
nak adataik. Vizsgalatuk srn
rint az eljaras a gyepszanynu
aranak alig otode, raadasni
hidrovetes rendkivEil egysro
rii es gyors. A gepekben Ian
csen mozga alkatresz, a kevo
resroi a szivatty6 altal nagy
sebesseggel bearamolialnit
viz gondoskodik. Az eras iot
gornozgasnak kaszonhetonn,
a tartaly tartalma gyorsan eta
i ik
egyenletesen
ossze. A spenotszerii any,nnd
ezek utan nagy nyoin.1 ,,o
pumpaval, egy fecskendim
keresztiil juttatjak a tenilcu (I
Kep es
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