
Szója másodvetés aszályban? RAD-dal igen!

RAD 

A modern mezőgazdaság az elmúlt 50 évben az emberi történelem  
legnagyobb mértékű termőtalaj pusztítását okozza, miközben a  
termelési költségek folyamatosan emelkednek. Az erózió, defláció, 
tömörödés, humuszvesztés, savanyodás, szikesedés globálisan jelentős 
problémává vált, évente több tízezer hektár termőföld esik ki véglegesen 
a termelésből, miközben egyre több terményt várnak a termelőktől.  
Állandósult a tömörödött, csapadék befogadására alkalmatlan szerkezet,  
amelyet csak költséges talajmunkával lehet vetésre alkalmas állapotba hozni, 
míg a belvizek és az aszályok váltogatják egymást. Van-e kiút ebből?

A talajmegújító mezőgazdaság (TMMG) keretrendszere eze-
ket a problémákat képes felszámolni, miközben a javuló talaj ered-
ményeként néhány év után alacsonyabb költséggel, kevesebb munkával, 
átlag feletti hozamokat lehet elérni akár futóhomokon, akár 80 AK kötöttségű 
talajon.
A TMMG technológia fontos eleme a direktvetés, amely során semmilyen 
talajmunka nem előzi meg a vetést, ezzel tudjuk a legtöbb nedvességet 
megőrizni a talajban és biztosítani a talajt védő szármaradvány réteget.
A direktvetőgépek azonban a jelentős tőkével rendelkező nagy gazdaságok 
technológiája, ezért fejlesztettük ki a RAD vetőgépet, amellyel kedvező áron 
a kisgazdaságok is beléphetnek a talajt megújító termelők közé.

A RAD direktvetőgép egyedi vetőeleme szélsőségesen száraz és nedves  
talajviszonyok között is megbízhatóan működik, kis ellenállása miatt egy 
MTZ80 is elég lehet a vetéshez. A RAD egyszerű, könnyű, gazdaságosan  
üzemeltethető vetőgép, amely akkor is tud vetni, mikor a nagy gépek a 
beázott földek szélén állnak. Széles  gerendatávolsága miatt eltömődésre nem 
hajlamos, művelt talajoktól a gyepig kiváló csírázási környezetet biztosít.



RAD 2.5-16 - műszaki adatok
Sortávolság 15 cm, tetszőlegesen állítható
Vetési mélység 0-150 mm, egységenként állítható
Vetőegység RAD késrendszer, magszinten tömörítő 
Vetőegységek száma 16 db, tetszőlegesen változtatható
Szélesség 260 cm talajkerékkel együtt
Magtartály 700 liter - osztott tartály, több magfrakció 

vetésére, magasítóval növelhető
Magmennyiség állítás Tartályonként függetlenül működő, fokozat-

mentes, többfunkciós adagoló
Vetésmennyiség 2-400 kg
Önsúly 850 kg
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RAD 

A RAD különlegessége, 
hogy a vetőmagot a magárok  
mélyén tömöríti, felette laza 
talajt hagy, ezért a vetési 
mélység nagyon tág határok 
között választható meg. 
A mag szintjén történő,  
tömörítés eredményezi a 
lehető legjobb mag-talaj  
kapilláriskapcsolatot.
Aszály esetén még az apró 
vetőmagot is a mélyen talál-
ható nedves rétegbe vetjük, 
ahonnan hengerelés nélkül 
is egyöntetű, gyors keléssel 
csírázik a növény.

A RAD vetőelemei nagy 
szívósságú, kovácsolt és 
edzett acélból készülnek, 
amelyet keményfémmel  
felületkezelünk a hosszú élet-
tartam érdekében.

Az egyszerű kőbiztosításra a legritkábban 
van szükség az alacsony ellenállás miatt.

A klasszikus kettős vetőele-
mek a máktól a lóbabig min-
dent kivetnek, beleértve 
az összetett takarónövény 
vetőmag keverékeket is.

A RAD két független magtartállyal és fokozatmentes ada-
golóval készül alapkivitelben a takarónövényes és társnövényes 
rendszer összetett vetési feladatainak megoldására.
Minden egyes RAD vetőgép egyedi megbeszélés alapján készül, 
1 sorostól 20 soros kivitelig, 1.6-3 méter szélességben, folyadék 
és granulátum kijuttató opcióval a talajoltás elősegítésére.


