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Mikro-Spray baktériumtrágya 
kijuttató egység

Gazdaságos és  
eredményes

baktérium kijuttatás
 

Sokoldalú alkalmazási 
lehetőségek  

erő- és munkagépeken
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Gazdaságos kijuttatás,
egyszerű használat
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Miért érdemes Mikro-Spray kijuttatót használni? 

Gazdaságos kijuttatás: 
 

 egymenetes alkalmazás:  
    permetezés talajforgatás közben, hatékonyság növekedés

 állítható munkaszélesség: 
    egy szórókerettel különböző munkaszélességek permetezhetők 

 széleskörű felhasználás:  
    erő- és munkagépeken egyaránt alkalmazható 
 
Egyszerű használat: 

 készre szerelt termékek:  
     felszerelés és feltöltés után azonnal használható

 egyszerű téli tárolás:  
     könnyedén kiszerelhető kezelőegység, nem szükséges fagyálló

 rendelhető opciók: 
    vezérlés és világítás; szórókeretek tárcsára, kultivátorra, vetőgépre 
Hosszútávú talajjavítás: 

 

 hosszútávú hatás:  
     a kijuttatást követő években is tapasztalható jótékony hatás

 talajszerkezet javítás: 
     a fizikai tulajdonságok javulása csökkenti a művelési költségeket

 aktív talajélet: magas termésátlag, minőségi növénytermesztés

Mikro-Spray rendszer egy komplett meg-
oldást tesz lehetővé a baktérium készít-
mények kijuttatása során. 

 
Alkalmazásával optimális mennyiségű 
baktériumot tudunk a talajba juttatni.



Cím:    Telefon:    E-mail:    Facebook:
2213 Monorierdő, Barátság u. 16. +36 29 419 690    info@permetezes.hu facebook.com/Permetezes.hu

Mikro-Spray kijuttató egység

Cím:    Telefon:    E-mail:    Facebook:
2213 Monorierdő, Barátság u. 16. +36 29 419 690    info@permetezes.hu facebook.com/Permetezes.hu

3

Bemutatjuk a Mikro-Spray intelligens kijuttató rendszert.
    
A Mikro-Spray egy olyan kompakt egység, ami az erőgép elejére vagy há-
tuljára helyezve 3-6 méteres munkaszélességig alkalmazható. 
A szórókeret két végén állítható szögállású forgócsuklók és speciális fúvó-
kák találhatók.

A Mikro-Spray nemcsak praktikus és gazdaságos  eszköze a kijuttatásnak, 
de esztétikus és tartós kialakításának köszönhetően hosszú  távon
használható, gyorsan megtérülő befektetés.

   

A Mikro-Spray külön-külön rendelhető, 4 fő elemből áll:

  Tartókeret: rögzítése erő vagy munkagépen a felhasználó feladata és felelőssége
  Tartály: 350 vagy 450 literes masszív, UV álló, vastag falú PE tartály, szintjelzővel ellátva
  Kezelő egység: mely tartalmazza a szivattyút, szűrőt, a nyomás szabályzót és a nyomásmérő órát is
  Szórókeret: speciális fúvókatartókkal szerelt acél keret, fúvókaszűrőkkel, fúvókákkal,  

      valamint vegyszer- és UV álló tömlővel.
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Az alap kijuttató egység és a Mikro-Spray működése:
 
Felhelyezés: 
A berendezés rögzítése (a felhasználó feladata), a tömlők és vezeték elvezetését követően 
(ügyeljünk arra, hogy forgó, valamint a forró gépelemek közelébe ne rögzítsük), a csatla-
kozók biztos összeköttetését ellenőrizzük. A szűrők és a csatlakozók épségét, a fúvókák 
tisztaságát minden alkalommal érdemes átvizsgálnunk. A tartószerkezetet úgy kell felhe-
lyeznünk a gépre, hogy a szóró keret talajhoz mért távolsága 60-70 cm legyen.

Töltés, szóráskép ellenőrzése: 
A nyomó ágba helyezett csap elzárásával és a szivattyú bekapcsolásával a bekeverést 
a kijuttatandó dózisnak megfelelően el tudjuk végezni. Ezt a csapot, a kiszórást megelő-
zően kikapcsolt szivattyú mellett újra ki kell nyitni. A bekeverésre szánjunk 10-12 percnyi 
időt, mert ennyi minimum kell a szivattyúnak, amíg homogenizálja keveréket! Amennyiben 
a munkaszélességet (szórási szöget) nem állítottuk be, még a területre kiérést megelőző-
en, akkor ezt a feladatot még a baktérium készítmény tartályba öntése előtt, tiszta vízzel 
a telephelyen is elvégezhetjük, ügyelve arra, hogy a szórási szélesség ne haladja meg a 
munkaszélességet! 
A baktérium készítmény UV stabilitása rendkívül gyenge, ezért minden esetben tartsuk 
szem előtt a ráfordulások során esetleg duplán fedett területek szélességét is! 

Veszteség nélküli beállítás Túlszórás miatti veszteség

Ugyanazon Mikro-Spray különböző szórási szélességgel

A kijuttatás szélessége a 
forgócsukló segítségével 

állítható be!
Újratöltés: 
Kiürült tartályunkat a hátralévő terület méretének ismeretében megfelelő mennyiségű ké-
szítménnyel és tiszta vízzel fel kell tölteni, kevertetését (még ha előre bekevert anyagról is 
van szó) az ülepedés elkerülése végett minden alkalommal el kell végezni.

A munka befejezése: 
A munka elvégzése után nagyon fontos, hogy a rendszert tiszta vízzel teljesen átöblítsük, és ha szükséges, a szűrő-
ket, fúvókákat külön-külön kiszerelve megtisztítsuk.
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A téliesítésnél a képen jelölt pontokon kell oldani a csatlakozásokat.

 
Téliesítés:

A Mikro-Spray téliesítéséhez 3 csatlakozót (a szívó ág, a nyomó ág, és a kerülő ág) kell oldania, majd a központi egységet fűtött 
helyiségbe helyezni. A fúvókákat és azok szűrőit célszerű a szórókeretről leszerelve a kezelő szerv mellé helyezni.

 
Szezon kezdete, első használat: 

A fúvókákat és azok szűrőit vissza kell szerelni a helyükre ügyelve arra, hogy a lapossugarú fúvókák szórásképe ne keresztezze 
egymást, a központi egységet vissza kell szerelni, végül a csatlakozókat tömítettségük ellenőrzése után újra össze kell illeszte-
nünk. Célszerű tiszta vízzel átmosatni a rendszert, majd ugyancsak tiszta vízzel próbaszórást végezni, a fúvókákat beállítani a 
kívánt munkaszélességre, így már töltésre és használatra kész a Mikro-Spray rendszer.
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A nyomásszabályozó segítségével
állítható be a szórókeret nyomása.



A hektáronkénti dózis beállítása:

Minden baktérium készítmény gyártója 
az adott kultúrának megfelelő mennyisé-
gű készítményt ajánl, amit liter/ha érték-
ben fejeznek ki, a szükséges mennyiség-
ről használat előtt tájékozódjon! 

Néhány készítmény igen alacsony pl.: 
1 liter/hektár dózist írnak elő, ebben az 
esetben célszerű vízzel felhígítani a ké-
szítményt a bal oldali táblázatban szerep-
lő értékek szerint, mely a teljes kijuttatott 
mennyiségre vonatkozó adatokat tartal-
mazza.

Például: ha 10 km/óra sebességgel 3,5 
méter munkaszélességen szeretnénk 
dolgozni, akkor a táblázatnak megfele-
lően, 2 bar nyomáson 22 liter/hektárnyit 
tudunk kijuttatni, akkor 1 liter baktérium 
készítmény és 21 liter víz képezi a mun-
kánkhoz szükséges keveréket.
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Sebesség Az adatok 2 bar nyomáson
  6 km/h 43 l/ha 46 l/ha 41 l/ha 36 l/ha 32 l/ha 35 l/ha 32 l/ha 30 l/ha
  7 km/h 37 l/ha 32 l/ha 35 l/ha 31 l/ha 28 l/ha 30 l/ha 28 l/ha 26 l/ha

  8 km/h 33 l/ha 28 l/ha 30 l/ha 27 l/ha 24 l/ha 26 l/ha 24 l/ha 22 l/ha
  9 km/h 29 l/ha 25 l/ha 27 l/ha 24 l/ha 22 l/ha 24 l/ha 22 l/ha 20 l/ha

10 km/h 26 l/ha 22 l/ha 24 l/ha 22 l/ha 19 l/ha 21 l/ha 19 l/ha 18 l/ha
munka 
szélesség

3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 5,5 m 6 m 6,5 m

fúvóka 2 db 2 db 3 db 3 db 3 db 4 db 4 db 4 db

Sebesség Az adatok 1,5 bar nyomáson
  6 km/h 37 l/ha 32 l/ha 35 l/ha 31 l/ha 28 l/ha 31 l/ha 28 l/ha 26 l/ha
  7 km/h 32 l/ha 27 l/ha 30 l/ha 27 l/ha 24 l/ha 26 l/ha 24 l/ha 22 l/ha
  8 km/h 28 l/ha 24 l/ha 26 l/ha 23 l/ha 21 l/ha 23 l/ha 21 l/ha 19 l/ha
  9 km/h 25 l/ha 21 l/ha 23 l/ha 21 l/ha 19 l/ha 20 l/ha 19 l/ha 17 l/ha

10 km/h 22 l/ha 19 l/ha 21 l/ha 19 l/ha 17 l/ha 18 l/ha 17 l/ha 16 l/ha
munka
szélesség

3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 5,5 m 6 m 6,5 m

fúvóka 2 db 2 db 3 db 3 db 3 db 4 db 4 db 4 db

Ha a középső fúvóká(ko)n 1,5 bar-on 0,28 liter, a szélső fúvóká(kon)n 0,56 liter folyik át 
percenként, akkor a fenti táblázatnak megfelelő értékekkel tudunk munkát végezni!

Ha a középső fúvóká(ko)n 2 bar-on 0,32 liter, a szélső fúvóká(kon)n 0,65 liter folyik át 
percenként, akkor a fenti táblázatnak megfelelő értékekkel tudunk munkát végezni!
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MS Delux mágnesszeleppel

Tulajdonságai:

 A Mikro-Spray kezelőegység nyomó ágba egy mágnesszelepet építettünk be, 
melynek segítségével a fordulókban a szivattyú kikapcsolása nélkül állítható meg 
a permetezés.

A fordulás ideje alatt a szivattyú folyamatosan működhet, ilyenkor a visszafolyó ágon keresztül áramlik 
a folyadék. A következő fogásba történő beálláskor a mágnesszelep nyitásával újra a szórókeretre jut a 
homogén baktérium szuszpenzió, így folytatódhat a kijuttatás. 
Nem áll fenn annak veszélye, hogy a szivattyú „elejti” a folyadékot, ilyen módon kiküszöbölhető a fordu-
lókban való várakozás. 
 
MSDELUX elektromos távvezérlés opcionálisan igényelhető bármely kijuttató egységhez. 

MSDELUX PLUS: elektromos távvezérlés ledes munkalámpákkal és kapcsolókkal kiegészítve.

MS Delux baktériumtrágya kijuttató rendszer

Az MS Delux a Mikro-Spray kompakt baktériumtrágya kijuttató rendszer továbbfej-
lesztett változata, amellyel még egyszerűbben és pontosabban végezhető a kijut-
tatás.
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A szórókeretet egyedi igények szerint lehetőség van  
alakítani, így akár szakaszolható részegységeket tu-
dunk létrehozni, amely tökéletesen alkalmas pl.: ker-
tészeti feladatok ellátásához. 

A szakaszolható szórókeret egységenként is és egy-
szerre is képes a célterületet szórni.

Szakaszolható kijuttató egység MS Delux Plus szakaszolható  
szórókerettel

MS Delux Plus 
videó 

Nézze meg itt!>

Videó



Cím:    Telefon:  E-mail:    Facebook:
2213 Monorierdő, Barátság u. 16. +36 29 419 690  info@permetezes.hu facebook.com/Permetezes.hu

9

Legújabb termékünk a Mikro-Spray 1000 literes változat
 
A készre szerelt Mikro-Spray alapmodell az erőgépre vagy talajművelő eszközre 
való felszerelést követően azonnal használható.

Az alábbi részegységeket tartalmazza: 

 Tartály: 1000 literes, masszív tartály 

 Szórókeret: egyedi igények-      
nek megfelelően kialakított, változ-
tatható munkaszélességgel forgó-
csuklókkal és speciális fúvókákkal 
felszerelve.

 Kezelőegység: zárható védődobozba szerelt kijuttató egység előszűrővel, 20,8 l/
min EF5500 szivattyúval, nyomásszabályozóval, manométerrel, mágnesszeleppel.

Mikro-spray 1000 literes tartály, 
szintjelzővel ellátva

Mikro-spray 1000 literes tartály, 
erőgépre szerelveMSDELUX elektromos távvezérlés opcionálisan 

igényelhető ehhez a termékünkhöz is!
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Mikro-spray 1000 literes tartály, 
szerelődoboz

Egyedi kijuttató egységet szeretne?

Az alkatrészeket külön-külön is megvásárolhatja és összeállíthatja egyedi kijuttató 
egységét a saját elképzelése szerint!

Folyékony műtrágya kijuttató egység
 
Manapság egyre népszerűbb a vontatott tápkultivátorok használata. A folyékony 
műtrágya (vagy talajfertőtlenítő) talajba vezetésével jóval hatékonyabb a tápanyag 
hasznosulás a hagyományos, szilárd műtrágya alkalmazásához képest, hiszen 
közvetlenül a gyökerekhez kerül a fejlődés számára fontos tápanyag.

Mikro-Spray 1000 literes 
szerelődoboz belseje

Védje meg meglévő tartályát 
a környezeti hatásoktól!
 
Amennyiben Ön rendelkezik tar-
tállyal, úgy egyedi igény szerint 
kérheti a kijuttató egységet össze-
szerelve dobozban.

Folyékony műtrágya kijuttató egység

10



Cím:    Telefon:  E-mail:    Facebook:
2213 Monorierdő, Barátság u. 16. +36 29 419 690  info@permetezes.hu facebook.com/Permetezes.hu

Fúvókák és  
fúvókatartók

Kézi- és elektromos 
vezérlők permetezéshez

Szűrők

Tartályfedelek és
tartozékok

Permetező 
tartozékok

Golyóscsapok
kezelőkarokkal

Megújúlt webáruházunk!  - www.permetezes.hu

Találja meg a megfelelő alkatrészt permetezőgépéhez! >>
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E-mail: 
szaktanacs@attendsa.hu

Telefon: 
+36 70 940 3276 +36 70 540 8022

Web: 
www.attendsa.huSzaktanácsadás:

Baktériumkészítmények
Kombinált soksejtes termésnövelő mikrobiológiai készítmény.
Készítményben található baktériumok fokozzák a tápanyagok feltáródását, mobilitását. A 
benne található baktériumok által termelt fitohormonoknak növénystimuláló hatásuk van, Ezen 
anyagok jelenlétében fokozottabb gyökérnövekedés tapasztalható. A növények védeke-
ző képességének erősítéséhez a Sziderofor anyagok és antibiotikumok termelésével járulnak 
hozzá a termékben jelenlévő baktériumok. A légköri nitrogén megkötése ideális esetben akár 
50-80Kg/ha. is lehet! A cukortermelést végző mikroszervezetek a növényi növekedést elősegítő 
rhyzobakteriumok segítik. Mindezek mellett a GeoAgit igen hatékonyan végzi a területen lévő 
szármaradványok lebontását, akár aszályos körülmények között is A készítmény elsősorban 
tavaszi felhasználásra javasolt vetőágy készítése során bedolgozva vagy vetéssel egymenetben 
magágyba kijuttatva. Ajánlott dózis szántóföldön 5-10L/ha Csíraszáma: min. 1,5x109 db/cm3

Kombinált hatású soksejtes termésnövelő mikrobiológiai készítmény! Fokozott 
növényi maradvány bontó hatással!
A termék kifejlesztésénél kiemelt szerepet kapott a törzsek túlélési esélyeinek fokozása 
csapadékmentes száraz időszakban történő alkalmazás esetén. A termék baktérium törzsei 
egyaránt végeznek tápanyag mobilizálást, cukortermelést, antibiotikum termelést, hormon 
fokozást és nitrogén kötést is  A készítmény elsősorban tavaszi felhasználásra javasolt, vagy 
olyan vetéseknél (pl. repce) ahol nem marad elég idő a növényi maradványok bontására a kö-
vetkező vetés előtt. Nagyobb növényi maradványos területeken fontos a teljes területre való 
kijuttatása, az elhalt növényi részekkel való érintkezése. Egyéb esetek során javasolt a vetéssel 
egy menetben történő kijuttatása 10L/ha-os dózisban. Csíraszáma: min. 1x109 db/cm3

Anaerob mezofil fermentációval létrehozott domináns mikrobiológiai készítmény.
Kiemelt jelentőségű hatással bír a talaj mélyebb rétegeiben anaerob tartalmú szervezetei mi-
att. Lehetővé teszi a levegőtlenebb kötött talajokon is az irányított növényi maradványok bom-
lását a rothadással szemben. Különlegessége, hogy erőteljes kolonizáló képességét nem 
csak a rhizoszférában, hanem a növények föld feletti részén is megtartja. Állományban 
történő kezelésre is ajánlott, a benne termelődő bioaktív anyagok fitostimuláns hatásai miatt. 
Jelentősen növeli más mikrobiológiai készítmények hatékonyságát a készítményben jelenlévő 
támogató szervezetek miatt. Dózisa: Más mikrobiológiai készítmények kiegészítéseként 3-4L/ha. 
Önállóan: 10-15L/ha. Csíraszáma: min. 1x107 db/cm3 amiből 3x103 db/cm3 gomba.
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E-mail: 
szaktanacs@attendsa.hu

Telefon: 
+36 70 940 3276 +36 70 540 8022

Web: 
www.attendsa.huSzaktanácsadás:

Lombozaton keresztül alkalmazható 
növénykondícionálók

A nemzetközi piacon is egyedülálló élősejtes mikrobiológiai készítmény,melynek 
hatását egy különleges alga/baktérium konzorciális együttműködés határozza meg.
A termékben jelenlévő élő-sejtes alga törzsek a kultúrnövényekben jelentősen serkentik a nö-
vényi hormontermelést, illetve klorofill forrást biztosítanak. A baktérium törzsek Nitrogént, és 
mikroelem komplexeket állítanak elő. A készítmény aminósav kelát formában tartalmaz mezo- 
és mikroelemeket ami gyors növényi tápanyag felvételt biztosítja és kimondottan alkal-
mas stresszhelyzetek enyhítésére, gyors kezelésére. Másodlagos hatása során az elpusztult 
filoszféra baktériumok, a lombozaton N formában állnak a növény rendelkezésére.
 
Lombkezelésre legkorábban 2-4 leveles kortól 10l/ha dózisban.

Természetes forrásból nyert növénykondicionáló készítmény, mely méltán érdemli 
meg a növények Tonicja nevet.
A növények természetes védekezését aktiválja rendkívül magas fokon. A növények számá-
ra kár megelőző technológia megalapozására alkalmas. Használatával bizonyítottan jelentős 
növény védőszer mennyiség takarítható meg! Termésnövelő képessége sokrétű mikrobiológia 
folyamatok összességén alapul, amelyet országosan több kultúrán végrehajtott nagyüzemi kísér-
letek is bizonyítanak.

Alkalmazása: 4l /ha dózisban 200-300 l vízzel kijuttatva a növény felületére.

növényvédelmi hatásokat 
fokozó növénykondícionáló



Természetes közegből izolált, talajélet szempontjából kedvező hatású hatékony 
elhalt növényi maradványt bontó készítmény! 
A termékben jelenlévő mikroorganizmusok még a hidegebb hónapokban (1-10°C) is aktívak 
hatékonyak, illetve csapadékmentes időben is rendkívül hatékonyan dolgoznak! A növényi 
tarlók és egyéb maradványok lebontásával jelentősen javul a talajok művelhetősége. Időbeli 
használatával elkerülhető a pentozán hatás! A bontás során tarlóból jelentős mennyiségű –a 
növények számára már felvehető- tápanyag táródik fel. A növényi maradványokon jelentős 
mennyiségű patogén telel át, melyek a következő növényzetet fertőzhetik. A növényi maradvá-
nyok irányított bontásával ezen irányú fertőzések döntő többsége megszüntethető, amely 
hozzájárul egy egészségesebb és fejlettebb kultúra kialakulásához, végső soron termés 
többletet eredményez. Felhasználása elsősorban növényi szár maradványos területekre kor-
látozódik! A kezelt területek ápolásával egy menetben (tárcsa, grubber) történő bedolgozásra. 
Ajánlott dózisa: 10-15L/ha. Csíraszáma: min. 1x109 db/cm3

E-mail: 
szaktanacs@attendsa.hu

Telefon: 
+36 70 940 3276 +36 70 540 8022

Web: 
www.attendsa.huSzaktanácsadás:
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Tarlóbontó Baktériumkészítmény

Fodor László
termelő
Jászjákóhalma

„A Geocell-1 tarlóbontó 
készítmény a vártnál 
sokkal nagyobb haté-
konysággal dolgozott a 
gabonában. Kukorica 
és napraforgó kultú-
rákban az aszályos idő 
ellenére is hatékonyan 
működött”
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E-mail: 
szaktanacs@attendsa.hu

Telefon: 
+36 70 940 3276 +36 70 540 8022

Web: 
www.attendsa.huSzaktanácsadás:

SoilTonic növényvédelmi hatásokat 
fokozó talajkondícionáló

Talajkondicionáló készítmény,hatóanyaga termé-
szetes eredetű növényi kivonat.
A talajkondicionáló hatást a készítményben található 
terpéneknek köszönhetjük. Ez a régóta ismert vegyület 
csoport jelentősen befolyásolja a stressztűrést. Hatásukra a 
növény növekedése dinamikusabb, tápanyag felvétele haté-
konyabb, a termésmennyisége pedig az előbbiek által több 
lesz. Kiváló talaj fertőtlenítő hatása is van! Távol tartja 
és pusztítja a gyökér környezetéből a kártevőket. Fel-
használási javaslat mag mellé injektálva vagy palánta mellé 
juttatva 2-4l/ha dózisban.

A folyékony műtrágya kijuttató egységgel a GeoStart folyékony starter 
EK műtrágyáink is kijuttathatóak.



Az Ön Mikro-Spray baktériumtrágya kijuttató 
rendszerének forgalmazója:

Cím:    Telefon:  E-mail:    Facebook:
2213 Monorierdő, Barátság u. 16. +36 29 419 690  info@permetezes.hu facebook.com/Permetezes.hu

Cím: 2213 Monorierdő, Barátság u. 16.

Tel.: +36 29 419 690
E-mail: info@permetezes.hu
Web: www.permetezes.hu


