
Új szolgáltatás 2021-ben

Melyek a drónos permetezés 
előnyei?

12-15 km/órás szél 

felett nem lehetséges a 

permetezés, mert nagyon 

elsodródnának a cseppek

25 fok 

felett a permetlé cseppek 

nagyon hamar elpárolog-

hatnak, és perzselhetnek

javasolt a 

Danuba által forgalmazott 

AgroMeteorológiai állo-

más telepítése, hogy az 

időjárást folyamatosan, 

a távolból is figyelemmel 

tudjuk követni

s z á n t ó -

földön egy hektárra 10 liter 

permetlé kerül kijuttatás-

ra, így csak olyan terméke-

ket lehet kijuttatni, melyek 

erre alkalmasak és kever-

hetőek egymássalHasznos információk
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a szántóföldi és hidas per-

metezőkkel ellentétben nem 

tapossuk a talajt, ami ha 

nedves, akkor abban a sávban 

a következő években jelentős 

(15-50%) terméskiesést és 

talajrombolást okoz

akkor is lehet permetezni, 

ha a szántóföldi gépek a talaj 

nedvessége miatt erre nem al-

kalmasak (nagy esők után)

meredek domboldalakon 

a drónos permetezés sokkal 

könnyebb, mint a hagyomá-

nyos földi gépekkel

A Danuba 2021-ben elkezdi dró-

nos permetezési szolgáltatását, 

melyet már két éve tesztel a 

Danuba termékekkel. Perme-

tezésre a világon piacvezető 

DJI  drónokat használjuk. Azok-

nak is a a legújabb típusait, a 

T16-os és T20-as modelleket.

Drónos 
permetezés
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1 óra alatt 4-6 hektárt lehet 

lepermetezni 10 L/ha lémeny-

nyiséggel (lehetőség van na-

gyobb lémennyiséget kérni, de 

ebben az esetben arányosan 

nőnek a költségek)

ez egy 8 órás műszakban 

30-50 hektár területet jelent. 

A Danuba több drónnal is ren-

delkezik, így ha szükséges, tud-

juk duplázni ezen számokat

Mekkora területet lehet lepermetezni drónnal?

Hogyan lehet megrendelni?

ORTOFOTÓ

A permetezést megelőzi egy 

drónos tábla felvételezés, 

amikor – a kijuttatási térképhez 

– ortofotó készül a táblákról. 

Ez cm pontosságú képet je-

lent, melyet csak egyszer kell 

elkészíteni, de ennek hiányá-

ban nehezen kivitelezhető 

minőségi munka. 

Ennek díja 1.000 Ft/ha + ÁFA.

Az ortofotót a termelő meg-

kapja, valamint 1-1 műholdas 

NDVI biomassza (növény 

egészség) képet is bármikor a 

vegetációs időszakban.

Drónos permetezést csak úgy 

vállalunk, ha a permetlébe leg-

alább egy Danuba termék is be-

kerül. Mi leggyakrabban a Nutri-

no Turbo biostimulánsunkat 

javasoljuk, melyet már drónnal is 

több ezer hektáron leteszteltünk

Mennyibe kerül a drónos permetezés?

A szolgáltatást a helyileg 

illetékes Danuba szaktanács-

adónál lehet megrendelni.

A permetléhez a vizet a 

termelő köteles biztosítani. 

Az összes szerződött terü-

letnek el kell érnie a 40 hek-

tárt és az egyszeri kezelés te-

rülete sem lehet 20 ha alatt.

Érdemes minél hamarabb le-

adni a rendelést, mert azokat a 

kapacitásunk függvényében, és 

rendelési sorrendben tudjuk 

csak befogadni és teljesíteni.

A Danuba által forgalmazott 

Inferno elsodródás gátló és 

hatékonyság fokozó adju-

vánst mindig hozzáadjuk.

1 ÓRA ALATT 1 NAP ALATT
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A 10 L/ha lémennyiséggel végzett permetezés költsége 8.000 Ft/ha + ÁFA

Az árak nettó árak, 
az ÁFA-t nem tartalmazzák!


