Permetezőgépek kötelező szemléjéről már írtunk korábbi felhívásunkban. Most aktuálissá vált a regisztráció, melyet a gazdák részére a Gazdakör egységesen elvégez. Most az alábbiakra
hívnánk fel a ﬁgyelmet (a teljesség igénye nélkül).
Fontos! Megfelelő állapotba kell hozni a permetezőgépünket, erre a műszaki felülvizsgálatra fel kell készíteni.
Alaposan át kell mosni, meg kell tisztítani, fúvókák tiszták
legyenek. A keret ne legyen törött vagy hajlott. Szűrők ne
eresszenek, tömítések jók legyenek. A tartály ne eresszen, ne
legyen repedt.
Ha a fenti hibák valamelyike fenn áll, helyszínen nem javítható, sajnos vissza kell vonulni és meg kell ismételni a vizsgát.
Műszeres méréssel kalibrálják:
1. A szivattyú teljesítményét.
2. Mérőrendszerek, kezelőszervek és szabályozó
berendezéseket.
3. Szórókeret paramétereit.
4. Szóráselosztást, folyadékszállítást.
Ezen felül általános szemlevételezést végeznek a tartályon,
vezetékeken, fúvókákon.

1. 112-es segélyhívó használata:
A 112-es általános segélyhívó telefonszám ingyenesen
hívható. Bármelyik (működő) utcai telefonfülkéből, de saját
mobilodról is tárcsázhatod, előhívószám nélkül. A telefont
egy diszpécser veszi föl, tehát azonnal „élőhanggal” találkozol. A hívás fogadója erre a feladatra kiképzett ember, aki
pontosan tudja, hogy milyen kérdéseket tegyen fel ahhoz,

I. Szemrevételezés: Annak szemrevételezése, hogy az
adott alkatrész rajta van-e gépen, a követelmény teljesül-e.
II. Működési vizsgálat: A gép/alkatrész rendeltetésszerű
működésének ellenőrzése normál üzemi körülmények között.
III. Egy érték meghatározása bizonyos vizsgálóberendezés vagy mérőeszköz segítségével.
A vizsgálat során közel 40 (azaz negyven) szempontnak kell
megfelelni.
Kérünk minden gazdát, hogy olyan alapossággal, komolysággal készítse fel a gépet, mint ahogy egy gépjárművet felkészít az időközi műszaki vizsgára.
A vizsgára a tartályt félig fel kell tölteni tiszta vízzel.
Regisztráció lapot a Falugazdásznál lehet átvenni augusztus 1-jétől.
Kitöltve, aláírva, leadni ugyanitt augusztus 22.ig lehet.
Bővebben www.cheminova.hu.
Sikeres felkészítését, eredményes munkát kívánunk
Mindenkinek!
Gönczi András
Gazdakör elnöke

hogy a segítség mihamarabb útba indulhasson. Mondd el, ki vagy,
honnan telefonálsz. Röviden mondd el, mi történt, vannak-e
sérültek. Nagyon fontos, hogy a lehető legpontosabb információkkal szolgálj, hogy a hívás fogadója azonnal továbbíthassa ezt a
megfelelő szervnek: ez lehet: rendőrség, katasztrófavédelem, mentők. Ne felejtsd el megadni a saját telefonszámodat, és számíts arra,
hogy visszahívnak, a pontosítás végett. Jó, ha tudod, hogy a

