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Aksu İlaçlama Makinaları, icat ettiği yeni nesil ilaçlama makinalarıyla; tarım alanlarında, belediyelerde, otellerde,
dezenfeksiyonda böcek ölmedi sorununu ortadan kaldırıyor.
1985 yılında Ankara’da kurulan Aksu İlaçlama Makinaları Genel Müdürü Coşkun AKSU, ilk senelerde ithal ettiği
ilaçlama makinalarını, 22 seneden beri imal ederek yerli üretime kattıklarını belirterek, iyi tarım uygulamalarında
yapılan yeni çalışmalarla patentini de almış olduğumuz, sera ilaçlamasında çığır açan AKSU U.L.V ilaçlama
cihazlarıyla; sera içine girmeden cihazın 8 litre olan ilaç deposuyla 3 dönüm sera alanı, 60 dakika süreyle kendiliğinden
ve kolayca ilaçlanmaktadır” dedi. “ilaç kalıntısı ve lekelerin” olmadığı da yapılan bilimsel çalışmalarla ispatlandığını
söyleyen Coşkun Aksu, U.L.V.’ nin ilaçlı karışımı soğuk sisteme yaparak, çok fazla miktarda küçük damlacıklar
haline getiren cihazlara verilen ad olduğunu belirterek, sistemi şöyle açıkladı:
“ Türk tarımının gelişmesi, üreticilerin daha fazla verim ve kar elde etmesinin yolu; bilinçli tarımdan geçmektedir.
İlkel, eskiden kalma yöntemlerle yapılan tarım, üreticinin hem büyük masraflar yapmasına, hem daha fazla çaba
harcamasına hem de daha az kazanmasına yol açmaktadır. AKSU U.L.V. cihazları ile yapılan ilaçlamalar çok kısa
sürede kolayca ve sadece hedefi bularak yapılmaktadır.İdeal damlacık büyüklüğünün üretilmesi ve havada mümkün
olduğunca uzun süre askıda kalması, alan ve hacim ilaçlamalarında başarının anahtarıdır.”
Fazla ilaç atmanın çok iyi ilaçlama yapmak olmadığına dikkat çeken Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“AKSU ULV cihazları ile bağ ve bodur ağaç ilaçlamalarında 15 dönüm alan, 2000 litre yerine 100 litre ile
ilaçlanmaktadır. Su almak içim harcanan zaman ve iş gücü kaybı engellenmektedir. Traktörün su almak için harcadığı
mazot külfeti ortadan kalkmaktadır.Hatta traktörün uygun kısmına 100’er litrelik 2 adet su deposu yerleştirildiğinde
6000 litre ilaçlı karışımın yaptığını 300 litre ile yapıp 45 dönüm alan tek seferde ilaçlanmaktadır.Traktörün her 1200
litre su almak için harcadığı yakıt sarfiyatını yıllık hesaba vurursanız cihaz sadece yakıttan kendisini amorti etmektedir.
Ayrıca yaprağın her tarafına ilaç ulaştığından yani etkili ilaçlama yapıldığından sık sık ilaçlama yapmaya gerek yoktur.
Cihaz traktör giderken uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmektedir, kumandadan istenilen yöne ilaçlama
yapılabilmesi sayesinde tek yöndeki ağaçların ve ayrıca yerdeki yabancı otların ilaçlanması rahatlıkla yapılmaktadır.”
Aksu, bu sistemin Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği son sistem ilaçlama tekniği olduğuna dikkat çekerek, şöyle
devam etti:
“AKSU U.L.V. ilaçlama cihazlarıyla; ilaç katkı maddesi olarak mazot yerine su ile karıştırarak atabilme özelliğinden
dolayı randıman üstünlüğünün yanında çevre kirliliğini de önlemektedir. Belediyelerin ve otellerin mazot için
harcadıkları maddi külfeti ortadan kaldırmaktadır. Belediyelerde, turizm bölgelerinde ve tatil sitelerinde yapılan açık
alan sivrisinek- karasinek mücadelelerinde, ilaç partiküllerinin havada uzun süre askıda kalmasıyla en iyi ilaçlama
yapılmış olmaktadır. Haşere ile açık alan mücadelesinde kesin sonuca gidilebilmesi için topyekun yapılmasının
sorununun en azından 5 misli düşük maliyette ve o oranda da yüksek randımanla yapılabileceği, düşünülecek olursa;
ilgili bakanlıklarla belediyeler, oteller, sivil toplum örgütlerinin firmamız ile iş birliği yapması kesin sonuç
getirecektir.”
Firma sahibi Coşkun Aksu, 20 tip ayrı cihazın bulunduğunu belirterek, bu cihazın belediye ve otellerde de güvenle
kullanılabileceğini sözlerine ekleyerek, en küçük cihaz bulunduğu yerden dört ayrı noktaya hitap etmesiyle 50-60
dönümlük açık alanlarda sivrisinekle mücadele ederken, en büyük cihaz mega alanlarda inanılmaz başarılar elde
ettiğini ve en iyi referansın müşteri memnuniyeti olduğunu söyledi.
Coşkun Bey
İhracatta hangı aşamadasınız,
İhracattada tanıtım aşamasındayız…
Yıllık uretım kapasitenız nedir
T.O.B.B. nin yaptığı tespitlere göre minimum 1500 adet çıkartabilecek kapasitemiz var.
Talep olsa bu adet 10 katına çıkar.

