
Ürün/Hizmet Bilgisi

4. PÜSKÜRTME MEMES N
KAL BRASYONU

Püskürtme memesinin kalibrasyonundan önce,
kullan lan s n rahat ve temiz geçi ini sa la-
mak için pompa ve da m hatlar ndaki filtreler
temizlenmeli ve dola  ve bükülmü  hortum-
lar aç lmal r. Ayr ca pompa performans n
yeterli olup olmad  kontrol edilmelidir.

Seçilen meme tipine uygun i letme bas nc  seçi-
lir ve dikkatlice ayarlan r.

Ölçüm kab  ve süreölçer kullan larak tek bir me-
menin o i letme bas nc nda bir dakikada verdi i

 miktar  ölçülür. Yukar daki örne i dikkate
alacak olursak 1.5 litre/dakika de erine ula nca-
ya kadar bas nç ayarlan r. E er verdi istenenden
küçük farkl klar gösteriyorsa küçük ayarlamalar
bas nç regülatörü kullan larak yap labilir. E er
meme verdisi istenenden büyük ölçüde farkl  ise
bas nç regülatörü ile oynamaya te ebbüs

edilmemelidir. Bu taktirde daha uygun bir sonraki me-
me boyutunun seçilmesi daha iyidir.

KKAT!!! Bas nç normal olarak bas nç regülatörüne
yak n bir bas nç ölçer taraf ndan ölçülür. Ancak, meme
ile bas nçölçer aras nda bir bas nç kayb  söz konusudur.
Bu sebeple bas nc n meme ucunda ölçülmesi daha iyi
bir fikirdir.

5. S STEM N KONTROLÜ

er verdi kalibrasyon tablosunda belirtilen de erden
%10 daha büyük ise meme de tirilmelidir. Uygulama-
ya ba lamadan önce sistemdeki t kanmalar, dola
hortumlar, çatlaklar ve k lmalar tekrar gözden geçiri-
lir.

UNUTMA!!!
KONTROLSÜZ YAPTI IN HER LAÇ-

LAMA, HEM ÇEVRENE, HEM SA LI INA,
HEM DE KESENE ZARAR VERMEKTED R.
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Kalibrasyon, uygun orandaki ilaç aktif maddesinin
istenen alanda tekdüze da  sa lamak amac yla
ilaçlama yap lmadan önce makine üzerinde yap lan
ayarlamalara denilmektedir.

Kalibrasyon, ayr ca, makine
üzerindeki elemanlar n ha-
ta ve kusurlar n belirlen-
mesini sa layarak operatö-
re iyi bir ilaçlama uygula-
mas  için gerekli güveni
vermektedir.

Her  ne  kadar  do ru  ilaç
kar m oranlar  elde edilse
de yanl  miktarda uygula-
ma oranlar  kontrol edilemez zararl  problemlerine
neden olmaktad r. A  ilaç uygulamalar  ise çevre-
sel kirlenmelerle insan sa  etkilemenin yan  s ra
kar kay plar na da yol açmaktad r.

Kalibrasyon yaparken s  ilaç yerine su kullan lmak-
tad r. Böylece daha sa kl  ölçümler yapmak müm-
kün olmaktad r.

KAL BRASYON YAPMAK N GEREKL
OLAN MALZEMELER

Ölçekli kap

Süreölçer

eritmetre

N
KAL BRASYON?

Hesap makinesi

Püskürtme ba klar na ait (püskürtme memesi)
katalog.

TARLA PÜLVER ZATÖRLER N KA-
BRASYONU

1.GERÇEK TRAKTÖR HIZININ HESAPLANMASI

Gerçek traktör h n bilinmesi do ru bir pülverizasyon
için kritik bir öneme sahiptir. Çünkü Traktör tekerle i-
nin yapt  patinaj h z göstergesinde okunan de eri
yanl  gösterebilir.

Traktörün gerçek h n belirlenmesi için tarla üzerinde
60 metrelik bir mesafe seçilir ve ba lang ç ve biti  me-
safeleri i aretlenir. Ba lang ç noktas ndan yeterli uzak-

ktaki bir noktadan hareket edilir. ki mesafe aras nda
traktörün geçi  zaman  ölçülür.

Do ru bir ölçüm yapabilmek amac yla pülverizatörün
yüklü olmas  ve ilaçlamada kullan lan vites ve gaz oran -

n seçilmesi gerekmektedir.

 A daki formül kullan larak gerçek traktör h  hesap-
lan r.
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2. DO RU PÜSKÜRTÜCÜ MEMES N

SEÇ LMES

En uygun püskürtme memesi tipi uygulanacak kim-
yasal n etiketine ve püskürtme memesi seçim kata-
loguna göre seçilir.

stenen i let-
me bas nc n
damla çap na,
püskürtme
aç na ve
kaplama ora-

na etkilerine
dikkat edilme-
lidir.

Örnek:

Pülverizatördeki meme tipi………………… Flat

Tavsiye edilen uygulama hacmi…………  180 l/ha

Ölçülen traktör h …………………………..... 10 km/h

Meme aral ……………………………...….……50 cm

3. MEME VERD N HESAPLANMASI

Meme verdisi a daki formül uygulanarak bir me-
me için litre /dakika cinsinden hesaplanabilir.

Örnek:

=1.5 l/dak.
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