
Kuidas töötab KVICK‐FINN?

KVICK‐FINN ökokultivaator on kombinatsioon hanejalgteradega kultivaatorist,ja traktori PTO veoga
rootorist. Kultivaatori hanejalgterad lõikavad läbi kõik umbrohtude juured, kobestavad mulla ja tõstavad
maast lahti. Spetsiaalsete vedrupiidega rootor haarab juured, puhastab need mullast ja heidab need 
masina taha, Juured on mullast kergemad ja seepärast jäävad nad mulla pinnale. Mulla pinnal jäävad
juured päikese ja tuule kätte kuivama ning kaotavad oma elujõu. 

Me oleme tootnud juba üle 250 KVICK‐FINN 
ökokultivaatori ja oleme need müünud
Scandinaavias, Baltimaades, Saksamaal ja 
Prantsusmaal Need kultivaatorid on saadaval 5 
mudelina: Rotor, ECO, Light, Tough ja Power ning
12 erineva töölaiusega.
Sa leiadd endale kindlasti just sinu 
vajadustele vastava mudeli.

Kui sul on hea kultivaator juba olemas
siis võid valida sobiva Rotor mudeli.

KVICK‐FINN ajalugu
Me lõime KVICK‐FINN ökokultivaatori 2005 aastal peale seda kui olime mitme aasta jooksul katsetanud
paljusid kultivaatoreid ja randaale oma talus. Me leidsime, et need vahendid ei olnud piisavalt effektiivsed
umbrohtude tõrjeks. Need rikkusid mulla struktuuri või olid liiga kallid kasutamiseks. Meil tuli leida uus
moodus umbrohtude tõrjumiseks ilma mulla struktuuri rikkumatta.
Ma töötasin siis konsultandina nõuandeteenistuse organisatsioonis mahetootmise ja tehnoloogia suunal. 
Ma alustasin oma talus mahetootmisega juba 1996 aastal. Kõige selle tulemusel alustasin 2003 aastal
spetsiaalsete masinate müügiga mahetalunikudele ja nende nõustamist. Nüüd võib meie BT‐Agro esitleda
mahetaludele oma suurepärast KVICK‐FINN ökokultivaatorit ja moodsat herbitsiidivaba tehnoloogiat kogu
Euroopa jaoks. Boris Lindgård

Manufacture and sale:

BT‐AGRO OY AB
Järvvägen 10
FI‐65520 Helsingby, Finland
+358 500 567611
boris.lindgard@bt‐agro.fi
www.bt‐agro.fi

Profesionalai 
Ekologinėje kultūroje

Parim kultivaator mehaaniliseks umbrohutõrjeks mahetaludele või minimeeritud
harimisele

Kõrge
kvaliteediga

Soome tehnoloogia.

Maaletooja/ edasimüüja

Umbrohtude tõrje ilma
herbitsiidideta

KVICK‐FINN Light 4000x3

KVICK‐FINN Power 6200

KVICK‐FINN Rotor



Herbitsiidivaba 
umbrohutõrje

Parim, mida saad!

KVICK‐FINN Light 3000x3 kevadisel herbitsiidivabal umbrohutõrjel.
Tavatootjad, kes kasutavad otsekülvi ja minimeeritud harimist võivad kergesti saada suuri probleeme 
mitmeaastaste umbrohtudega. Tavatootmises on paljud umbrohud muutunud tänapäeval herbitsiidi
residentseteks. Ja siin on lahendus‐KVICK‐FINN effektiivne ja moodne kultivaator. Ükski umbrohi ei 
jää elama mulla pinnal ja ilma juurteta mullas. Juured peavad olema pimedas ja niiske mulla sees. 
Kasutage kevadel KVICK‐FINN ökokultivaatorit üks või kaks korda enne külvi.

KVICK‐FINN ECO M purustab vana rohumaa või haljasväetise põllu.
KVICK‐FINN lühendab oluliselt mehaanilisele umbrohutõrjele kuluvat aega ka kõige rohkem
umbrohtunud põldudel. Kogu suve vältavat mustkesa saab asendada kevadise lühiajalise intensiivse
harimisega või sügisese harimisega talivilja külvi eel. Nii saab toota rohkem vilja kasvuhooaja jooksul.

On kõige effektiivsem masin juurumbrohtude, nagu
orashein ja ohakad, tõrjumiseks See võimaldab kuni 98 
% umbrohtude vähenemist suviviljades. Suureneb ka 
teravilja saak, sest umbrohud ei võta enam toitaineid
kultuurtaimede eest. 

ECO ja Light mudelitel saab kultivaatorit
kasutada ka ilma rootorita, seda on lihtne
eemaldada

KVICK‐FINN Light 3550x3 testimisel Soomes

Kõik mudelid on valmistatud standartsete 16 mm 
vedrupiidega. Need võivad mullast tervelt välja 
tõsta ka kõige väiksemaid juuri. Paljude 
umbrohtude juuri ei tohi tükeldada. Nendest võib 
järgmisel aastal kasvada palju uusi umbrohtusid.

KVICK‐FINN ECO S

Valikuna on võimalik tellida ka sirged HD rootori piid. 
Need tükeldavad kõva hästi mulda nagu frees ja 
sobivad vana rohumaa harimiseks. Need terad
tükeldavad juured ja jätavad tükid mulla sisse.

Ametlikud testitulemused Soomes näitavad, 
et KVICK‐FINN


