
Föntről minden más 
Évek óta zajlik a vita a légi növényvédelemről. Nemcsak 
az unió ellenzi az eljárást, a hazai szakma véleménye 
sem egységes a kérdésben, s emiatt a gépek földre kény
szerültek. Kovács Andrással, a Mezőgazdasági Repülők 
Érdekvédelmi Szövetségének (MERÉSZ) tavasszal meg
választott új elnökével beszélgettünk tagjaik helyzetéről. 

Mint a szakember - maga is 
gyakorló pilóta - elmondta, 
1959-ben egy-két géppel, P0-
2-esekkel, majd Brigadyrokkal 
alakult meg a Repülőgépes 
Növényvédő Állomás, majd 
egyre több légi eszközzel, sike
resen működött a Repülőgé
pes Szolgálat. Gawronok, An-
2-esek, Kamov Ka-26-os heli
kopterek, Cmelákok és Drome-
dárok szórták a műtrágyát és a 
növényvédő szereket, A rend
szerváltással minden megfor
dult: egyetlen nagy repülős 
cég és sok gép helyett sok kis 
cég lett, egyenként egy-két 
eszközzel. 

Manapság 30 helikopter és 
17 merevszárnyú gép szeli a 
magyar eget a szövetség tag
jainak birtokában. Ezzel a teljes 
országot lefedik. Vannak olyan 
mezőgazdasági repülési tevé
kenységi engedéllyel rendel
kező vállalkozások, melyek ma 
még nem tagjai a MERÉSZ-
nek. 

- Szeretnénk őket is magunk 

között látni - mondta Kovács 
András, azt hangsúlyozva, 
hogy az ő szellemi tőkéjükre, 
támogatásukra is szükség van, 
hiszen nagyon sok a gond a 
szabályokkal kapcsolatban, 
amiket csak közösen, mindenki 
részvételével lehet megoldani. 

A mezőgazdasági repülés 
személyi feltételei egyedülálló
ak hazánkban. A légi járművek 
vezetőinek több, mint 80 szá
zaléka főiskolai oklevéllel, ezen 
belül növényvédelmi ismere
tekkel is rendelkezik. Szakmai 
tudásuk naprakészségét ren
deletileg előírt, hároméven
kénti továbbképzések biztosít
ják. A mezőgazdasági légijár
mű-vezetők gyakorlottságára 
jellemző, hogy átlagosan 5-7 
ezer repült óra és 23-26 ezer 
felszállás van a hátuk mögött. 

-A legnagyobb gyakorlattal 
bíró Kamov-pilótánk az elmúlt 
41 szezonban 16 500 órát re
pült a típuson, ami egyedülálló 
teljesítmény - büszkélkedett az 
elnök. 

Kovács András: van jövője a légi növény
védelemnek 

Magyarországon jelenleg 
3-3,5 millió hektár légi nö
vényvédelmének technikai le
hetőségei adottak. Ezzel szem
ben csak évi 0,8-1,2 millió hek
tár felületen kerül sor a károsí
tok elleni légi védekezésre, 
holott az eszközök, a személy
zet, a szakértelem és a gyakor
lati tapasztalat is rendelkezésre 
áll. Akkor hívják őket, amikor 
baj van: amikor földi gépekkel 
nem lehet a táblákra menni, 
vagy nem lehet időben elvé
gezni a feladatokat. Mindig az 
időjárás határozza meg, hogy 
szükség van-e rájuk. Ha olyan 
az időjárás, hogy dolgozni kell, 
akkor van munka, ha minden 
rendben az égiekkel, akkor 
megrendelés sincs. Ez sarkala
tos problémája a tevékenysé
güknek. 

- Az a véleményem, hogy a 
földi és a légi növényvédelem 
között fennálló ellentét vagy 
érdekellentét csak mondvacsi
nált dolog - mutatott rá az egy
másrautaltságra a szakember. 

A nagy teljesítményű légi 
járművek egyenként akár 10-
15 földi gép munkáját is he
lyettesíthetik a növényvéde
lemben - ráadásul a minden
kori talajállapottól, a növény

zet magasságától és 
sűrűségétől függetle-
nül. Továbbra is 
azokban a kultúrák-
ban van létjogosult-
ságuk, amikben a ha-
gyományos szántó-
földi gépekkel nagy 
lenne a taposási kár, 
vagy a domborzati 
viszonyok, illetve a 
növényállomány ma-
gassága nem teszi le-
hetővé a földi gépek-
kel való munkavég-
zést. Számítások sze-
rint, a földi eszközök-
kel szemben a légi 
permetezés őszi bú-
zában körülbelül 170 
kilogram plusz ter-
mést eredményez 
hektáronként a tapo-

sási kár elmaradása miatt. Az 
állományszárítások során pe-
dig a légi kijuttatás hektáron-
ként minimum 1 mázsa több-
letet jelent minden kultúrában, 
ráadásul 2-3 héttel hamarabb 
elvégezhető a betakarítás. En-
nek köszönhetően a felszaba-
duló földi gépkapacitás job-
ban használható a vetésszer-
kezetben a nagy arányt képvi-
selő őszi kalászosok magágy-
előkészítésében és vetésében. 

Az előnyök ellenére a meg-
rendelések az elmúlt években 
nagy mértékben visszaestek. 
Kovács András 1975-ben kez-
dett a mezőgazdaságban dol-
gozni. Akkor egy csúcsévben 
560 órát repült Kamov helikop-
terrel, s mellette 62 órát a ked-
velt Ancsával, az AN 2-essel. 
Ma viszont ha egy vállalkozás 
200 légi órányi megrendelést 
kap, már akkor is elégedett le-
het, nincsen anyagi gondja. 

Gondolni kell azokra a cé-
gekre is, amiknek ez nem jön 
össze, viszont nekik is fenn kell 
maradni. A megrendelő egy-
szer csak megjelenik, ha jön az 
eső, ha elverte a növényeket a 
jég, nekik felszállásra készen 
kell állniuk. 

De mi történik akkor, ha a 
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légi jármű egyszer mégsem áll 
rendelkezésre, mégpedig azért 
nem, mert az éves 20-30 re
pült óra teljesítményből nem 
lehet kifizetni a gépek fenntar
tását, műszaki vizsgáztatását, 
biztosítását, a pilóta orvosi 
vizsgálatát, a szakszolgálati en
gedély meghosszabbítását? A 
fenntartás nagyon sok olyan 
háttérkiadással jár, amiket ak
kor is ki kell fizetni, ha nem re
pül a gép. 

- Gondoljunk csak arra, 
hogy a kórházak nem azért 
vannak az országban, mert 
mindig mindenki beteg, a vá
ratlan események miatt is fenn 
kell tartani őket - mondott egy 
példát az elnök. - A sebész ne 
akkor szaladjon el kifizetni a 
villanyszámlát, amikor operál
ni kell. Az orruknál tovább kell 
látniuk a megrendelőknek, 
hogy a jövőben is számíthas
sanak a légi növényvédelem
re. Ezért nem volna szabad 
odáig zülleszteni az ágazatot, 
hogy az ellehetetlenülésének 
kérdése egyáltalán felmerül-

jön. Abba is bele kell gondolni, 
hogy a ma levegőbe emelkedő 
gépek 35-40 évesek, jó lenne 
újabbakat beszerezni - csak
hogy azok ára 70-80 millió fo
rint. Hét olyan vállalkozás van 
az országban, melyek új szer
zeményű, francia Alouette II tí
pusú helikoptert vásároltak. 
Ezek nagyon jó munkát végez
nek, biztonságosak, csak az 
áruk nagyságrendekkel maga
sabb, mint egy 40 éves 
Kamové. 

A magyar mezőgazdaság
ban a légi járművek tíz típusa 
dolgozik. A flotta gerincét a 
Szovjetunióban gyártott KA-26 
típusú helikopterek jelentik, 
közel 40 egységgel. Az egyik 
gond éppen ebből fakad, hogy 
sem a Kamov, sem a mindent 
túlélő és mindenre jó AN-2-es 
nem eurokonform repülőgép. 

Azt is tudni kell, hogy a légi 
eszközök nem az előírásoktól 
repülnek, hanem a benzintől 
meg az alkatrésztől. A Kamov 
Ka-26-os gyártását pedig 
1970-ben befejezték. Oldalkor
mány ugye nem biztos, hogy 
minden héten kell, esetleg ha a 
pilóta végighúzza a gép farkát 
a földön leszállás közben. Vi
szont rotorlapát kellene, re-
duktor-alkatrész kellene, motor 
és motoralkatrész kellene, 
minden, ami mozog, ami ko
pik. De ezeket már nem gyárt
ják. A vállalkozók egyedül és 
csoportosan járnak ki a volt 
Szovjetunió területére, ahol 
ezeket ma még be lehet sze
rezni - de hogy meddig, az 
nagy kérdés. A mai magyar lé
giflotta miatt egy gyárat újrain
dítani nem érdemes, ha mégis 
megtennék, az nagyon meg
drágítaná az alkatrész-előállí
tást. Már ma is olyan összeget 
kérnek egy rotorlapát-garnitú
ráért, ami megkérdőjelezi a 
megvásárolhatóságot. Ebben 
az esetben viszont már érde
mes elgondolkodni a francia 
helikoptereken. Azok alkat
rész-utánpótlásával még hosz-
szú ideig nem lesz baj. 

- Százezer forint egy hordó 
kerozin, literje durván 500 fo
rint, és egy óra alatt elfogy két
száz liter! Az Ancsa kétszáz li
tert eszik, a Kamov 210-220 li-

tert. Az a néhány Alouette az 
országban ugyan kevesebbet 
fogyaszt, de egy ilyen gép 70-
80 millió forint. És nem köny-
nyű kitermelni annyi pénzt, 
amennyibe ez a helikopter ke
rült - tette hozzá a MERÉSZ el
nöke. 

Az európai országokban ko
rábban nem volt ismeretlen a 
légi növényvédelem. A régi 
NDK-ban, Bulgáriában szintén 
rendszerszerűen alkalmazták, 
miközben a nyugati országok
ban csak elvétve, talán csak 
Svájc és Hollandia jelent kivé
telt. Be kell látni, hogy a ma
gyarhoz hasonló méretű me
zőgazdasági flotta nincsen Eu
rópában. 

Annak idején, csúcsidőben 
több mint száz brigád dolgo
zott az országban, és a magyar 
pilóták keresettek voltak kül
földön is. Ma pedig ott tartunk, 
hogy az unió az eljárás egyik 
legnagyobb ellenzője: nem 
csak nem támogatja, de olyan 
irányelveket fogalmaztak meg, 
amelyek szerint a mezőgazda
sági repülést ki kell tiltani Euró-
pából. 

— Én Tolna megyében kezd
tem a munkámat - a mai napig 
ott repülök -, s a domboldala
kon, ha egy záporeső jön, ak
kor oda földi géppel nem lehet 
bemenni - magyarázta Kovács 
András. - Pedig ha arra a terü
letre másnap megérkezik a 35 
fokos meleg, a napraforgó-tá-
nyérrothadás pillanatok alatt 

elviszi a termést. Ez is bizonyít
ja a légi védekezés létjogosult
ságát. A MERÉSZ azon dolgo
zik, hogy ezt az unión belül is 
elismertesse. Szerencsére -
magyarázta az elnök - a szak
tárca részéről két szakember is 
foglalkozik az üggyel, folyama
tosak az egyeztetések, tárgya
lások. A légi növényvédelem 
infrastruktúrája a járvány- és 
gradáció-elhárítás mellett 
egyéb vészhelyzetekben is 
használható. Ennek jó példáját 
mutatták a devecseri vörös
iszap-katasztrófa elhárításában 
szolgáló M-18 típusú gépek, 
amik a lúg semlegesítésében 
segítették a Vidékfejlesztési 
Minisztérium irányításával zaj
ló mentesítést. 

Két tényező vihette volna 
mostanra teljesen a földre a 
magyar mezőgazdasági repü
lést: az egyik a már említett 
uniós irányelv, amely szerint 
Európában a mezőgazdasági 
repülést mindenestül meg kell 
semmisíteni. A másik faktor a 
környezetvédelem, de - a 
szakember véleménye szerint 
- a környezetvédelmi károko
zás mondvacsinált indok. 

- A hidas traktorok szóró
kerete ugyanolyan magasan 
van, mint egy helikopteré, 
amely húsz-harminc centire 
megy a növényzet fölött, az el
sodródás pusztán belemagya
rázás - zárta beszélgetésünket 
Kovács András. 

V.S. 
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