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1.  ÚVOD
Vývojové procesy zemědělských technologií ve 20. sto-

letí znamenaly ústup od přírodou regulovaných vztahů
k zavádění aplikace chemických látek proti původcům cho-
rob, škůdcům a proti likvidaci plevelů.  Využití pesticidů
přineslo pokrok při ochranářských zásazích, ale zároveň
přispělo k selekci rezistentních populací škodlivých orga-
nismů. Postupně to znamenalo  narušení stability agroeko-
systémů a vstup nežádoucích rizikových látek do životní-
ho prostředí včetně potravinových řetězců.

Požadavky na ochranu životního prostředí se stále silně-
ji prosazují nejen v zemědělství, ale také ve všech souvise-
jících oblastech. V oblasti zahradnické výroby představují
ochranářské zásahy významnou část technologie pěstová-
ní.

Trendy postupného přechodu od konvenčních techno-
logických postupů k integrované produkci směřují v oblas-
ti chemické ochrany k přísnějšímu sledování množství a
druhu chemických ochranných látek s cílem minimalizace
jejich škodlivých dopadů na životrní prostředí. V technolo-
gických postupech integrované produkce je chemická
ochrana nejsledovanější oblastí.

Z ekonomického hlediska mají operace spojené s aplikací
chemických látek významný podíl. Ve vinohradnictví činí
náklady na chemickou ochranu asi 30 % celkových nákla-
dů. Z těchto důvodů je potřebné věnovat problematice che-
mické ochrany vinic patřičnou pozornost, protože ekono-
mická hlediska musí být zejména v systému integrované
ochrany podřízena hlediskům ekologickým.

Výskyt chorob a škůdců ve vinici je ovlivňován průbě-
hem počasí, náchylností odrůd i dispozicí výsadby. Úspěš-
nost ochranářských zásahů závisí především na termínu
ošetření, správné volbě přípravku a na kvalitě aplikace.
Významné jsou také praktické zkušenosti pěstitele, který
dokonale zná rizika jednotlivých lokalit.

Všechny snahy po zmírnění negativních důsledků che-
mické ochrany bezprostředně souvisejí se zdokonalová-
ním technické úrovně aplikační techniky směřující ke zvy-
šování kvality prováděných zásahů.

Cílem publikace je přiblížit uživatelům techniky provádě-
jícím chemickou ochranu ve vinicích (příp. v ovocných
výsadbách, školkách, apod.) problematiku aplikace chemic-
kých látek pomocí současných technických prostředků a
posoudit ekonomické aspekty jejich provozu.

2.  CHEMICKÁ OCHRANA VINIC

Celková osázená plocha vinic v ČR ke dni 31. 12. 2006
činila 18 395 ha. K těmto plochám je v Registru vinic evido-
váno dalších 372 ha v podobě tzv. výsadbových práv. Pro-
dukční potenciál ČR, což jsou plochy osázené, vyklučené a
plochy z rezervy, činí celkem 19 646 ha.

Přes veškeré snahy o rozvoj jiných metod, stále zůstává
používání chemických látek nevyhnutelným způsobem

ochrany vinice. Účinek chemického zásahu závisí na kvali-
tě a množství aplikovaného ochranného prostředku, na
načasování zásahu a zejména na technických podmínkách
při aplikaci.

Základním předpokladem včasného ochranářského zá-
sahu proti chorobám, škůdcům a plevelům je důsledný a
pravidelný monitoring stavu porostu, spolehlivá  prognó-
za a signalizace chorob a škůdců. Pěstitel musí rozpoznat,
zda se jedná o poškození rostlin škůdci či chorobami, nebo
poškození rostlin přírodními vlivy, nesprávnou výživou
apod. (nezřídka se tyto vlivy i kombinují). Musí stanovit
míru napadení porostu a rozhodnout se pro ochranné opat-
ření, které by mělo být účinné ale i ekonomicky zdůvodně-
né.

2.1  Metody ochrany vinic

Chemická ochrana je v současné době nejúčinnější a
nejvíce uplatňovaná. Spočívá v cíleném uplatňování che-
mických přípravků proti jednotlivým druhům nebo skupině
škodlivých organismů. Její hlavní výhodou je rychlost zá-
sahu, možnost výběru vhodného přípravku a operativní
přizpůsobení dávky a koncentrace. Porosty je nutné pravi-
delně kontrolovat a evidovat výskyt konkrétních chorob a
škůdců. K monitoringu se využívají feromonové nebo op-
tické lapáky, signalizační zařízení a využívají se rovněž tep-
lotní modely vývoje škodlivých organismů.

Hlavní zásady:
- chemickou ochranu provést neprodleně, jakmile dojde

k překročení prahu hospodářské nebo ekonomické škod-
livosti v porostech

- používat jen povolené chemické přípravky, přednostně
používat přípravky s nízkou toxicitou, šetrné k životnímu
prostředí, selektivní přípravky

- dávky chemických  přípravků používat v  registrované
koncentraci, s přihlédnutím k současným místním pod-
mínkám

- využívat kvalitní aplikační techniku, podle potřeby po-
užívat  smáčedla,  využívat  možnosti míchání různých
druhů chemických přípravků i s některými hnojivy

- chemické přípravky, je-li to možné, střídat, aby se v co
největší míře zamezilo případné rezistenci na jeden druh
přípravku

- dodržovat stanovené zásady správné praxe v ochraně
rostlin, včetně všech ustanovení zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči.

Hlavní nevýhodou chemické ochrany je její nepříznivý
vliv na přírodu a životní prostředí.

Významnou roli v ochraně plodin plní použití vhodné
techniky pro chemickou ochranu rostlin. Aby se na celém
pozemku určeném k ošetření dosáhlo rovnoměrné aplikace
přípravku v míře nutné pro jeho dostatečnou účinnost, je
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třeba využívat současných strojů doplněných zdokonale-
nými principy jejich ovládání a kontroly činnosti. Dalším,
vzdálenějším cílem, je ošetřovat jen ta místa na pozemku,
kde se nachází škodlivý činitel. Na zbývající ploše aplikaci
neprovádět vůbec nebo použít pouze nižší preventivní dáv-
ku chemického přípravku.

Integrovaná ochrana vinic (sadů) je systém regulace
škodlivých činitelů, který využívá všechny ekonomicky,
ekologicky i toxikologicky přijatelné metody pro udržení
škodlivých organismů pod prahem hospodářské škodlivos-
ti, přednostně a záměrně využívající přirozených omezují-
cích faktorů. Zásadou integrované ochrany je co nejvíce
zachovat ekologicky vyvážené společenství organismů a
zasahovat proti škodlivým organismům v okamžiku, kdy
ničivost škodlivých organismů začíná dosahovat ekono-
mických prahů škodlivosti. K tomu účelu využívá všechny
dostupné poznatky a metody, biologické a agrotechnické
způsoby ochrany, znalost vztahů mezi rostlinami a škodli-
vými činiteli, znalost biologie nejen škodlivých organismů,
ale i jejich přirozených nepřátel.

Využívání integrované ochrany rostlin podstatně snižu-
je riziko poškození životního prostředí.

Vymezení zásad pro IP je dáno zákonem uvedeným
v Příloze I.

Biologická ochrana spočívá ve využití přirozených ne-
přátel škodlivých činitelů rostlin. Výhoda biologického boje
spočívá v nulovém riziku poškození plodiny (způsobeným
případným nevhodným chemickým zásahem) a nenarušení
ekologické rovnováhy, protože i tato početná skupina při-
rozených nepřátel škůdců může být při chemickém zásahu
zahubena. Součástí biologického boje proti konkrétním
škůdcům, některým houbovým chorobám a hlodavcům je i
použití některých mikroorganismů (hub, bakterií a též virů).

2.2  Přípravky na chemickou ochranu

V současnosti se vyrábí a dodává široká škála přípravků
na chemickou ochranu rostlin. Nejčastěji používané příprav-
ky jsou pesticidy, které se podle biologické působnosti dělí
na:
- herbicidy (přípravky proti plevelům)
- insekticidy (přípravky proti škodlivému hmyzu)
- fungicidy (přípravky proti houbovým chorobám).

Účinnost pesticidů je možno zvýšit pomocí některých
pomocných látek. Jsou to např. aditiva (přípravky pro zlep-
šení smáčivosti postřikových kapalin), adheziva (zlepšující
pokrytí a příjem postřikové kapaliny, prodlužující účinnost
přípravku).

Některé pesticidy se dají mezi sebou kombinovat. Kom-
binace jsou ekonomicky výhodné a docílíme širšího účin-
ku působení na škodlivé organismy. Mohou se však mísit
jen přípravky, které spolu chemicky nereagují a neovlivňují
se fyzikálně. Kombinace dvou nebo více přípravků mohou

rovněž působit toxicky na ošetřovanou plodinu. Pro apli-
kaci pesticidů je nezbytné dbát důsledně doporučení a ná-
vodů výrobce a používat metodické příručky na ochranu
rostlin.

Pesticidy se mohou kombinovat i s některými tekutými
hnojivy. Známá a často používaná je kombinace s tekutým
hnojivem DAM 390, které výrazně zvyšuje účinnost herbi-
cidů.

Chemické ochranné prostředky je možné aplikovat
v různých skupenstvích. V tuhé formě jsou to posypy, po-
prachy nebo kouře. Nejčastější formou aplikace je kapalina
ve formě:
- pravých roztoků (čirost i při nejvyšší koncentraci látky,

nesedimentuje)
- koloidních roztoků (jemné částice účinné látky jsou roz-

ptýleny v nosné kapalině, nehrozí sedimentace, ani uc-
pávání filtrů)

- emulzí (účinná látka je rozpuštěna v oleji, který s vodou
vytváří mléčně zabarvenou směs)

- suspenzí (tuhé mikroskopicky patrné částice látky jsou
rozptýleny v kapalině, vyžadují míchání a mají abrazivní
účinek)

Insekticidy jsou účinné látky nebo přípravky proti škod-
livému hmyzu. Insekticidní účinnost mají některé přírodní

Herbicidy jsou účinné látky nebo přípravky používané
k regulaci přemnožených nežádoucích rostlin ve vinohrad-
nictví, tedy plevelů. Plevele jsou pomocí herbicidů ničeny
nebo retardovány v růstu. Obecně se zásah herbicidem pro-
vede v okamžiku, kdy plevel konkuruje pěstované kulturní
rostlině.

Z praktického hlediska se dělí herbicidy na selektivní (vý-
běrové) a na neselektivní (totální). Neselektivní herbicidy
ničí téměř všechnu růstově aktivní vegetaci, ale zpravidla
nezabírají na semena a vegetativní orgány rostlin. Selektiv-
ní herbicidy využívají morfologické rozdíly mezi kulturní a
plevelnou rostlinou (např. odlišné postavení a tvar listů,
způsob uložení vegetačního vrcholu, rozdílnou hloubku
kořenů, vývojovou fázi rostlin apod.) a působí tak, že likvi-
dují plevele a nepoškozují kulturní rostliny.

Další rozdělení je podle působení na kontaktní působící
v místě dotyku s rostlinou a systémové, kdy účinná látka
proniká do rostliny a je v ní rozváděna. Při tom působí přes
list nebo přes kořeny rostlin.

Do skupiny systémových herbicidů působících přes list
patří např. fenoxykyseliny, fluoxypyr, clopyralit, dále speci-
fická skupina graminicidů tj. herbicidů účinných na trávy
z čeledi lipnicovitých.

Neselektivní herbicidy hubí většinu vegetace a dělí se
podle reziduálního působení na perzistentní –
s dlouhodobým reziduálním účinkem a neperzistentní.
K perzistentním řadíme dříve používané triazinové herbici-
dy (simazin, atrazin, terbutylazin) a dichlobenyl. Triazinové
herbicidy vedou při opakovaném použití k rezistenci pleve-
lů. Krátkým reziduálním působením se vyznačují především
herbicidy glyphosate, sulfosate, glufosinát NH4, paraquat,
diquat a další.
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3.  APLIKACE CHEMICKÝCH
    OCHRANNÝCH LÁTEK VE VINICÍCH

Aplikace chemických ochranných látek ve vinicích po-
mocí mechanizačních prostředků je velmi kriticky sledova-
nou oblastí. Účinnost přípravků na ochranu rostlin, ať už
chemických nebo biologických, je limitována kromě správ-
ného výběru přípravku a dodržení termínu ošetření, také
řadou faktorů souvisejících přímo s nastavením, seřízením
či všeobecně, s použitím konkrétního aplikátoru. Jedná se
především o dodržení správného dávkování a také distri-
buce přípravku na cílovou plochu. Středem zájmu se stává
otázka možných ohrožení životního prostředí a omezení ztrát
vlivem úletu aplikační kapaliny.

Vlastní aplikace přípravků se ve vinicích nejčastěji pro-
vádí formou rozptylování kapaliny na velmi drobné kapky,
které jsou pak pomocí podpůrného proudu vzduchu uná-
šeny až k vlastní cílové ploše, tedy na povrch listů či hroz-
nů, kde následně ulpívají. Takové formě aplikace říkáme
rosení a strojům, jimiž ošetření provádíme, rosiče.

V literatuře se někdy místo označení rosič používá ozna-
čení postřikovač s podporou vzduchu. Toto označení je
dílem doslovného překladu a je poněkud zavádějící, proto-
že postřikovač s podporou vzduchu představuje moderní
systém ochrany polních plodin. Postřikovač je chápán jako
stroj, který aplikuje kapalinu formou postřikování. Rosič je
charakteristický využitím ventilátoru pro dosažení menší
velikosti vytvářených kapek a proto menším objemem ploš-
né dávky aplikační kapaliny.

Tab. 1 uvádí rozsah dávkování a velikost kapek podle
způsobu aplikace. Pro zařazení aplikace do určité skupiny
platí, že  nejméně 80 % objemu aplikované kapaliny musí
být rozptýleno v uvedeném intervalu velikostí kapek.

Preventivní fungicidy aplikujeme před rozvojem patogena,
pokud byly naplněny podmínky pro vhodnost jeho šíření,
kurativní ničí patogeny po dobu latence (od infekce po
projev onemocnění), eradikativní ničí patogeny i v období
po projevu příznaků onemocnění.

Při opakovaném použití fungicidů se specifickým účin-
kem (inhibitory biosyntézy ergosterolu, DMI fungicidy, fe-
nylamidy apod.) existuje riziko vzniku rezistence patogen-
ních hub. Z tohoto důvodu je součástí plánu ochrany pro-
myšlené a cílené střídání různých přípravků.

Používaný rozsah dávkování [l.ha-1] pro 
Technologie Velikost kapek 

[µm] polní plodiny sady a vinice lesní porosty 
Postřik nad 150 200–800 600–2500 600 
Jemný postřik 50–250 25–300 100–800 200 
Rosení 25–125 6–50 100–500 30–100 
Zmlžování do 50 3–10 3–25 3–10 
 

Tab. 1: Rozsah dávkování a velikost kapek pro jednotlivé zpusoby aplikace

látky (derris, pyrethrum), některé anorganické látky (arsen)
a především organické látky.

Významnými skupinami organických insekticidů jsou
organofosfáty, deriváty karbamidových kyselin, neoniko-
tinoidy a syntetické pyrethroidy. Specifické postavení mají
oleje, dnes zejména rostlinné, používané na jaře po vyraše-
ní proti přezimujícím a častým škůdcům. V současnosti se
nepoužívají chlorované uhlovodany (DDT, lindan).

Významnou skupinu insekticidů představují růstové re-
gulátory členovců, které inhibují tvorbu chitinu (difluben-
zuron, teflubenzuron), nebo narušují hormonální vývoj
škůdců (fenoxycarb).

Podle působení rozlišujeme insekticidy kontaktní (dotyk),
orální (požití) a fumigační (vdechnutí) a podle účinnosti na
kontaktní, hloubkové, translaminární a systémové.

Přesnější dělení určuje vhodnost insekticidu na jednotli-
vá vývojová stádia škůdce (ovicidy, larvicidy a adulticidy).

V současné době jsou upřednostňovány selektivní in-
sekticidy působící cíleně na vybraného škůdce bez dalšího
nepříznivého ovlivnění dalších organismů (aficidy, phosa-
lone). V trvalých kulturách by neměly být používány půso-
bící organofosfáty, karbamáty a pyrethroidy. K insekticidům
lze přiřadit i některé biopreparáty na bázi Bacillus thuringi-
ensis, široce používané ve vinicích proti obalečům.

Dodávají se rovněž některé insekticidy, které nemají pří-
mý toxický účinek na hmyz, např. repelenty (látky odpuzu-
jící hmyz a zvěř), atraktanty (působí na bázi feromonů, lákají
hmyz do jednoduchých likvidačních pastí) a chemosteri-
lanty, jenž jsou určené ke sterilizaci hmyzích samečků.

Fungicidy jsou účinné látky nebo přípravky proti fyto-
patogenním houbám. Fungicidní účinnost mají některé an-
organické látky, a to především přípravky na bázi síry a
mědi a některé organické látky. V současné době převládá
používání organických fungicidů.

Z hlediska uplatnění jsou nejvýznamnějšími skupinami
organických fungicidů ditiokarbamáty, ftalimidy, inhibitory
biosyntézy sterolů (zejména inhibitory demetilace – tzv. DMI
fungicidy), fenylamidy a Qo inhibitory (strobiluriny).

Z hlediska účinnosti dělíme fungicidní látky na kontakt-
ní, lokálně systémové (pronikají do rostlinných pletiv), tran-
slaminární (pronikají napříč listem) a systémové. Velmi vyu-
žívané systémové fungicidy se po aplikaci v rostlině pohy-
bují směrem k vrcholům rostlin, nebo současně k vrcholům
a bázi.

Podle mechanizmu působení a zároveň termínu aplikace
rozlišujeme fungicidy preventivní, kurativní a eradikativní.
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Hlavní přednosti rosení jsou:
a) rosící clona lépe proniká do ošetřovaného porostu
b) na rostliny se dopraví větší množství účinné látky
c) přípravek má větší koncentraci a je předpoklad vět

ší odolnosti proti smývání deštěm a delší účinnosti
d) snížení dávky aplikační kapaliny zvyšuje výkonnost

aplikátorů – mechanizačních prostředků.

3.1 Způsoby aplikace a principy disperze
chemických látek

Při vysokoobjemovém postřiku je voda nosným médiem
účinných látek. Objem kapaliny se při postřikování pohy-
buje od 1 000–2 500 l.ha-1, rozptyl se děje tříštěním paprsku
kapaliny o vzduch atmosféry. Velikost kapek je nesourodá
v rozmezí 20–500    mm. Stroje musí být vybaveny vysoko-
tlakým čerpadlem pro dosažení pracovního tlaku 3,0–5,0
MPa (i více). Pro rozptyl kapaliny se využívá standardních
tlakových, vířivých nebo štěrbinových trysek. Pracovní
rychlosti se pohybují do 5,0 km.h-1, takže dosahovaná vý-
konnost je malá. Z těchto důvodů se u nás vysokoobjemo-
vý postřik ve vinohradnictví téměř nepoužívá.

Technologie rosení používá objemy aplikované kapali-
ny v rozmezí 300–500 l.ha-1 a je v praxi nejrozšířenější. Tříš-
tění kapaliny na malé kapénky zajišťuje proud vzduchu
od ventilátoru, který vedle funkce atomizační (tříštivé) má
funkci dopravní. Kapénky jsou vzduchem vháněny do lis-
tové stěny, při dostatečné intenzitě vzduchového proudu jí
pronikají, nebo se částečně odráží i na spodní stranu listů,
což účinek zásahu výrazně zvyšuje. Obecně se uvádí poža-
dovaný výkon ventilátoru 25 000–40 000 m3.h-1 (tj. 7–11
m3.s-1) vzduchu při rychlosti 30 m.s-1 a větší. Kapkové spek-
trum u rosičů je užší a pohybuje se mezi 50–200     mm. Stroje
mohou být vybaveny nízkotlakými čerpadly, protože dáv-
kování postřikové kapaliny je nižší. Pro dávkování kapali-
ny se využívají standardní tlakové nebo štěrbinové trysky,
speciálně pro rosiče jsou vyvíjeny trysky umožňující inten-
zivní rozpad paprsku (filmu) kapaliny v intenzivním proudu
vzduchu (např. tryska DANFOIL; Obr. 22).

Při nízkoobjemové aplikaci je objem postřikové kapaliny
nižší než 200 l.ha-1. Snížení objemu se dosahuje zvýšením
pojezdové rychlosti (ve vinicích lze dosáhnout maximálně
10 km.h-1), zmenšením průměru otvorů trysek (zvyšuje se
riziko ucpávání), nebo snížením počtu trysek (roste nerov-
noměrnost pokryvu). Výrobci se orientují také na vývoj
trysek, které dosahují vyrovnaného kapkového spektra (ro-
tační trysky MICRON), nebo na vývoj kombinovaných try-
sek využívajících přisávaný nebo tlakový vzduch pro zmen-
šení kapek (trysky TURBODROP, Obr. 19,  AIRTEC; Obr.
20).

Při snižování objemu postřikové kapaliny se musí zvyšo-
vat její koncentrace. Roztok    o vysoké koncentraci, se ale
hůře udržuje v homogenním stavu, neboť účinná látka se-
dimentuje. Potřeba homogenizace je jednou z příčin poma-

lého zavádění nízkoobjemových aplikací do praxe.
Využívaný způsob disperze postřikové kapaliny ovliv-

ňuje úroveň aplikační technologie. Snahou je rozptýlit ka-
palinu na menší kapénky, u nichž je předpoklad dosažení
vyšší  pokryvnosti, při současném využití proudu vzdu-
chu, který umožní i kapkám o malé hmotnosti ulpět na cílo-
vé ploše.

Hydraulická disperze je zatím nejvyužívanějším způso-
bem rozptylu, kdy rosiče pracují s vysokým pracovním tla-
kem aplikační kapaliny tj. 6 až 12 barů (1 bar = 105 Pa = 0,1
MPa) a k její disperzi dochází v hydraulické trysce. U těch-
to rosičů má proud vzduchu převážně funkci transportní,
velikost vytvářených kapek je dána velikostí trysky a pra-
covním tlakem kapaliny. Nejvyužívanějším druhem trysek u
těchto typů rosičů jsou vířivé trysky s plným, méně často
s dutým, výstřikovým kuželem. Tyto trysky jsou umístěny
na postřikovém rámu v držácích, které umožňují vyřazení
jednotlivých trysek z činnosti s ohledem na tvar a stav po-
rostu. Ústí trysek je zavedeno přímo do proudu vzduchu.
Paprsek kapaliny je proudem vzduchu tříštěn a strháván ve
formě kapkového spektra do cílového prostoru. Vyloučí se
tak nežádoucí turbulence, proudění vzduchu nestojí v cestě
žádná překážka a jeho směr i rychlost můžeme snadněji ur-
čovat a seřizovat. Tato skupina strojů využívá axiálních
(osových) ventilátorů, které jsou schopny dodávat objem
vzduchu od 20 000 m3.h-1 do 100 000 m3.h-1 podle průměru
ventilátoru, jeho otáček případně sklonu lopatek. Vzduch
proudí s menší rychlostí, která se pohybuje od 35 do 40
m.s-1. Rozvod vzduchu není tvořen hubicemi, ale jedním
z mnoha tvarů a druhů deflektorů či pouze využitím vodí-
cích plechů. Změnou jejich pozice lze regulovat směr prou-
dění a usměrňovat kapkové spektrum přímo do cílového
prostoru révy.

Pneumatická disperze předpokládá tvorbu kapek apli-
kované kapaliny na základě rozpadu kapaliny v proudu
vzduchu. Aplikační kapalina s nízkým pracovním tlakem
kolem 2 až 3 bar je přiváděna na plošku pneumatického
rozptylovače, kde se v první fázi vytváří tenký film. Ten je
pak strháván proudem vzduchu o vysoké rychlosti, rozpa-
dá se a je dopravován ve formě velmi jemných kapek na
cílovou plochu (Tryska DANFOIL, Obr. 22). Tento způsob
disperze vytváří ještě o něco menší kapky, než v případě
hydraulické trysky. Pro dobrou práci pneumatických roz-
ptylovačů je důležitá vysoká energie proudění vzduchu
daná jeho rychlostí, která se pohybuje kolem 80 až 1 000
m.s-1. Proud vzduchu o této rychlosti je vytvářen radiálním
ventilátorem. Rychlost je dále zvyšována zúženým profilem
usměrňovacích hubic, v jejichž ústí jsou umístěny rozpty-
lovače. Hubice slouží nejen k vytváření injektorového efek-
tu, ale i k přesnému nasměrování kapaliny do cílového pro-
storu. Radiální popř. tangenciální ventilátory dodávají
vzduch o požadované rychlosti, ale v podstatně menším
množství než axiální ventilátory. Jejich výkonnost dosahu-
je 5 000 až 8 000 m3.hod-1. Proto je u rosičů těchto konstruk-
cí nezbytné proud vzduchu přesně směrovat pomocí stavi-
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telných hubic.
Hydro – pneumatická disperze je další možnou cestou,

jak zajistit při rosení disperzi aplikační kapaliny. Představu-
je kombinaci obou předchozích způsobů. Aplikační kapali-
na je přiváděna pod vysokým pracovním tlakem (1,0 MPa)
do hydraulické, zpravidla vířivé, trysky. Tato tryska je umís-
těna v ústí usměrňovací hubice, do které je přiváděn vzduch
o vysoké rychlosti od radiálního, resp. tangenciálního ven-
tilátoru. Proud vzduchu kromě dopravní funkce zabezpeču-
je i další tříštění kapek vytvořených tryskou. Stroje založe-
né na tomto principu disperze, stejně jako stroje s pneuma-
tickým rozptylem aplikační kapaliny se v současné době
jeví jako nejvhodnější pro vinohradnictví. Jejich výhody
spočívají v přesnějším seřízení proudu kapek pomocí stavi-
telných usměrňovacích hubic a v jemnějším rozptylu kapa-
liny. Úzká révová stěna je také méně náročná na dodávaný
objem vzduchu.

 Univerzálnější stroje s axiálním ventilátorem a hydrau-
lickým rozptylem kapaliny jsou  mnohem využívanější
v ovocnářství a chmelařství, kdy ošetřovaný prostor (např.
koruna stromu, chmelnice) je v porovnání s révovou stě-
nou nepoměrně větší.

Mechanická disperze kapaliny je založena na využití ki-
netické energie rotujících částí rozptylovačů a v praxi se
téměř nepoužívá. Tento způsob označujeme někdy také jako
aplikaci s řízenou velikostí kapiček CDA (Controlled Dro-
plet Application). Stupeň disperze lze regulovat změnou
otáček rotační části rozptylovače (trysky). Se zvyšováním
obvodové rychlosti se kapalina tříští na menší kapičky. Je-
jich velikostní spektrum je velmi vyrovnané  a chování ta-
kových kapiček při praktické aplikaci ve složitých povětr-
nostních podmínkách lze dobře předvídat a ovlivňovat.
Mechanická disperze aplikační kapaliny je v současné době
využívána pouze u některých leteckých aplikačních zaříze-
ní. Stejného způsobu se využívá i u aplikací s velmi malým
množství dávky aplikační kapaliny, tzv. ULV aplikace (Ultra
Low Volume), která se pohybuje kolem 5,0 l.ha-1. Jemné kap-
ky vysoce koncentrované aplikační kapaliny, které touto
disperzí vznikají, jsou však tak malé a tak náchylné k úletu
a k odpaření, že využití těchto systémů ve venkovním pro-
středí je s ohledem k potenciálním rizikům poškození život-
ního prostředí téměř vyloučené.

4.  MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY PRO
    CHEMICKOU OCHRANU VINIC

V ochraně révy využíváme k aplikaci přípravků přede-
vším strojů, které označujeme souhrnně jako rosiče. Jejich
charakteristickým konstrukčním znakem je využití axiálního
nebo radiálního ventilátoru. Hlavní části rosiče tvoří nádrž
uchycená na nosném rámu   (u návěsných rosičů je rám
uložen na podvozku), ventilátor doplněný rozvodnými ka-
nály, dávkovací čerpadlo včetně rozvodů (filtr, ventily, trys-
ky) a pohony ventilátoru a čerpadla (od vývodového hří-
dele traktoru, nebo hydromotorem).

Pro aplikaci herbicidů v příkmenných pásech vinic se
používají stroje omezující nežadoucí úlet herbicidů, které
jsou obecně označovány jako herbicidní rámy.

4.1   Základní konstrukční typy rosičů

Zádové motorové rosiče (Obr. 1) s objemem nádrže do
12–20 litrů, které jsou vybaveny radiálním ventilátorem.
Proud vzduchu je vháněn do pohyblivé hubice v jejímž ústí
je umístěna dávkovací tryska. Aplikovaná chemická látka je
přiváděna ze zásobní nádrže na plochu trysky přes jedno-
duchý škrtící ventil. Proud vzduchu přes štěrbinu s náběž-
nou hranou strhává film kapaliny z plochy trysky a rozpty-
luje ho na jemné kapky, které jsou pak proudem dále unáše-
ny přes ústí ručně směrované hubice v poměrně úzkém
výstřikovém kuželu k cílové ploše.

 

 Obr. 1: Motorový zádový rosič

Nesené traktorové rosiče (Obr. 2) s objemem nádrže od
100 do 500 litrů, u kterých lze najít různá provedení venti-
látorů a rozvodů proudu vzduchu. Principielně se jedná o
aplikační ústrojí s pracovním rámem nebo o centrální apli-
kační ústrojí (viz. dále). Velikost nádrže je limitována pře-
devším zdvihací silou hydrauliky použitého traktoru a
posunem těžiště celé soupravy. Nejtěžší část rosiče, tedy
nádrž a ventilátor s příslušným rozvodem kapaliny a vzdu-
chu, je zde umístěna nejdále od těžiště soupravy. Při po-
sunu těžiště pak dochází ke snížení zatížení přední nápra-
vy traktoru se všemi důsledky. Výběru traktoru pro agre-
gaci s rosičem je potřeba věnovat zvýšenou pozornost i
s ohledem na velkou energetickou náročnost ventilátorů.

Výhodou nesených rosičů je dobrá manévrovatelnost
při najíždění do meziřadí a při otáčení na okraji vinice.
Dobře se proto uplatňují na menších plochách s častou
potřebou otáčení, vhodné jsou i do užších výsadeb o spo-
nu kolem 2,0 m.
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Obr. 2 : Nesený traktorový rosič

Návěsné traktorové rosiče (Obr. 3) s objemem nádrže od
500 do 2000 litrů. Vzhledem k větším objemům nádrže umož-
ňují dosahovat vyšších výkonností, jsou vybaveny přes-
nější a náročnější regulací dávkování aplikační kapaliny i
proudění vzduchu. Také u těchto strojů se uplatňuje různé
konstrukční provedení aplikačních ústrojí (Obr. 4, Obr. 5).
Nádrže rosičů jsou umístěny na jedno nebo dvounápravo-
vém podvozku. S ohledem na celkovou délku soupravy

potřebují tyto stroje větší prostor pro najíždění do meziřadí
a pro otáčení. Souprava s naplněnou nádrží vyvolává znač-
ný kontaktní tlak v kolejových stopách, a proto je zde nut-
né zohlednit i použitý typ pneumatik. Tyto stroje jsou urče-
ny převážně pro použití ve výsadbách s šířkou meziřadí 2,5
m a více (široké spony).

 

Obr. 3: Návěsný traktorový rosič s centrálním aplikačním ústrojím

1 – čerpadlo a regulační ventily, 2 – předmíchávání práškových postřiků, 3 – plnící hrdlo pro tekuté přípravky,
4 – spojka ventilátoru, 5 – ventilátor, 6 - rám s tryskami, 7 – míchadlo,        8 – nosný rám s nápravou
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Obr. 4: Návěsný traktorový rosič s aplikačním rámem – rosící hubice

 

Obr. 5: Návěsný traktorový rosič se skládacím aplikačním rámem – rosící hubice

Samojízdné rosiče (Obr. 6) se v našich vinohradnických
podmínkách zatím neuplatňují. Jedná se o výkonné stroje
s objemem nádrže nad 1000 litrů, které zpravidla při jednom
průjezdu ošetřují více řad současně (2–3 řady). Zdrojem
vzduchu je nejčastěji radiální ventilátor, některá řešení vy-
užívají více ventilátorů umístěných na aplikačním rámu

v každém ošetřovaném meziřadí. Mezi samojízdné rosiče lze
zařadit i vedené stroje, umístněné často na pásovém pod-
vozku, které se využívají v obtížněji dostupných terénech
(Obr. 7).



12

Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu

 

 Obr. 6: Samojízdný rosič

 

 Obr. 7: Samojízdný vedený rosič na pásovém podvozku

Multifunkční nosiče s adaptérem pro chemickou ochra-
nu (Obr. 8) představují nejmodernější techniku v chemické
ochraně vinic. Společným konstrukčním znakem nosičů je
portálový (mostový) rám na 4kolovém podvozku, který se
pohybuje nad řádkem. To umožňuje jeho využití i ve vel-
mi úzkých sponech (1,00–1,30 m), při vysoké stabilitě a
dobré schopnosti udržení přímého směru jízdy. Adaptér pro
chemickou ochranu je nejčastěji konstruován jako 4řádko-
vý se skládacím sklopným rámem. Velký objem zásobní ná-
drže (2 x 1 000–1 250 litrů) včetně kvalitně řešeného pod-
vozku nosiče, umožňuje dosáhnout výkonnosti 25–30 ha
za směnu při vysoké kvalitě ošetření dané rozmístěním ven-
tilátorů a dodržením stálé pracovní výšky rámu. Oboustran-

né rosící hubice jsou vedeny středem každého meziřadí a
révová stěna je ošetřována současně z obou stran. Ve srov-
nání se standardní traktorovou soupravou dosahující vý-
konnosti cca 5 ha za směnu, představují tyto stroje náhra-
du 5–6 traktorových souprav. Předností je tu navíc rychlé
provedení zásahu.

4.2  Konstrukční provedení rosičů

Zásobní nádrž
Zásobní nádrže se z původně hranolovitých a válcových

tvarů vyvinuly do složitějšího tvarování, které umožňuje
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Obr. 8: Multifunkční nosič s adaptérem pro chemickou ochranu

kompaktní konstrukci stroje na nosném rámu. V prohlubních
nádrže jsou účelně umístěné agregáty. Prohloubení dna
umožňuje snadné odčerpání zbytkové jíchy nebo vypuště-
ní oplachové vody. Převažujícím materiálem je plast a lami-
náty.

Technologicky nevyprázdnitelný zbytek v nádrži je před-
pisy omezen, v praxi jeho objem nepřevyšuje podle veli-
kosti nádrže 5 až 15 l.

Nádrž musí být vybavena stavoznakem se stupnicí a je v
horní části opatřena kontrolním a plnícím otvorem o mini-
mální světlosti 300 mm. Otvor musí být opatřen dobře těs-
nícím víkem zajištěným proti náhodnému otevření a ztrátě.
V plnícím otvoru je vloženo síto ve tvaru koše zabraňující
vniknutí větších nečistot do nádrže při jejím plnění.

Stroje bývají vybaveny přídavnou nádrží na čistou tech-
nologickou vodu, jejíž objem odpovídá asi cca 10 % obje-
mu zásobní nádrže. Po ukončení práce rosiče slouží čistá
technologická voda k vypláchnutí zásobní nádrže a rozvo-
dů rosiče, ředění technologického zbytku jíchy i vnější hru-
bou asanaci stroje

Míchání
Míchání obsahu nádrže je nutné zabezpečit při přípravě

postřikové jíchy a po krátkodobém přerušení postřiku. U
nerozpustných přípravků vytvářejících emulze a suspenze
probíhá míchání i v průběhu aplikace. Nejpoužívanější je
hydraulický způsob míchání, používají se však i mechanic-
ká míchadla. Při hydraulickém způsobu míchání se používa-
jí míchací trysky s ejektorovou hubicí nebo rozvodné trub-
ky s tryskami umístěné nad dnem nádrže.

Pro zvýšení účinku míchání při přípravě jíchy bývá vřa-
zen druhý míchací rozvod s velkými a účinnými tryskami,
často označovaný jako tlakové míchání. Ten je napájen sa-
mostatným přívodem a často je využíván i pro výplach zá-
sobní nádrže čistou vodou po ukončení postřiku.

Filtrace
Velká pozornost je věnována čistotě postřikové jíchy.

Nečistoty v jíše nebo špatně rozmíchané práškové příprav-
ky ucpávají trysky. Tím se zhoršuje, často až nepřípustně,
kvalita zásahu a následné čištění trysek způsobuje nežá-
doucí prostoje stroje.

Aplikovaná kapalina před příchodem do trysek prochází
několika filtry. Koš v plnícím otvoru má síto o světlosti 1
mm, sací filtr před čerpadlem 0,4 mm. Kapalina dále prochá-
zí tlakovým filtrem ve výtlaku čerpadla a sítkem v tělese
trysky. Poslední dva stupně filtrace mají výměnné vložky,
světlost jejich sít se řídí podle parametrů použitých trysek.

Všechny filtry musí umožnit čistění i v případě zcela
naplněné zásobní nádrže, aniž by uniklo více jíchy, než je ve
vlastním tělese.

Tlakový filtr je samočistící. To znamená, že jeho konstruk-
ce umožňuje průtok části kapaliny z primární strany síta
zpět do nádrže, kdy se odnášejí hrubší částice špatně roz-
puštěného práškového přípravku, a nehrozí rychlé zanese-
ní filtru.

Čerpadlo
Čerpadlo u rosičů dopravuje kapalinu do trysek. Kromě

toho je využito i pro plnění zásobní nádrže vodou, při roz-
pouštění přípravků a přípravě postřikové jíchy, pro hyd-
raulické míchání a pro čištění stroje po ukončení aplikace.

Používají se čerpadla pístová, u menších strojů odstředi-
vá případně membránová.

Rozvod postřikové kapaliny
Rozvod postřikové kapaliny u rosičů je výrazně jedno-

dušší než u postřikovačů, neboť jeho účelem je pouze dáv-
kování a přívod kapaliny k tryskám. Kapalina se přivádí do
prostoru vzduchových kanálů rosiče a je tudíž rozvedena
na relativně krátkou vzdálenost. Kromě toho zabezpečuje
plnění nádrže vodou, přípravu postřikové jíchy tj. přimísení
chemických přípravků a jejich homogenizaci v nádrži, po-
střik, popřípadě i vyplachování potrubí a nádrže před ukon-
čením práce nebo při změně přípravku.
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Rozvod je sestaven ze spojovacích hadic, potrubí, arma-
tur, držáků trysek, bezpečnostního přetlakového ventilu a
ovládacích ventilů. Propojuje jednotlivé funkční části stro-
je a zároveň umožňuje obsluze pomocí ventilů ovládat
všechny pracovní okruhy.

Trysky
Trysky patří k nejdůležitějším částem každého stroje pro

chemickou ochranu, protože zásadním způsobem ovlivňují
způsob rozptylu postřikové kapaliny a zároveň určují její
dávku. U rosičů jsou nejčastěji používány trysky tlakové a
štěrbinové. S ohledem na kvalitu rozptylu a úlet jsou vyví-
jeny pro rosiče trysky speciální konstrukce jako jsou např.
trysky injektorové nebo pneumatické.

Aplikační ústrojí rosičů
Traktorové a samojízdné rosiče se mohou konstrukčně

lišit zejména ve způsobu provedení aplikačního ústrojí:

Centrální aplikační ústrojí je provedeno tak, že apliko-
vaná látka je dávkována tryskami do vzduchového kanálu
ventilátoru a proud vzduchu s kapkovým spektrem je usměr-
ňován clonami na obě strany (Obr. 10). Clony jsou poloho-
vě přestavitelné a bývají vybaveny usměrňovacími klapka-
mi. To umožňuje nastavit šířku a výšku vzduchového prou-
du. Konstrukční jednoduchost této varianty (menší počet
trysek, kratší rozvod kapaliny) je vyvážena zvýšeným rizi-
kem úletu.

Aplikační ústrojí s pracovním rámem je tvořeno rosící-
mi hubicemi rozmístěnými na rámu a spojenými širokými
ohebnými vzduchovými kanály (hadicemi) s ventilátorem
(Obr. 9). V rosících hubicích jsou umístěny trysky a hubice
jsou směrově i výškově stavitelné. To umožňuje jejich op-
timální přizpůsobení výšce a šířce listové stěny. Hlavní
výhoda této varianty spočívá v možnosti přesného směro-
vání proudu vzduchu.

 

Obr. 9: Aplikační ústrojí rosiče s pracovním rámem

 

 Obr. 10: Rosič s centrálním aplikačním ústrojím
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4.3 Výkonnost rosičů

Výkonnost rosičů podmiňuje řada faktorů, z nichž nejdů-
ležitější je objem nádrže, pracovní rychlost, reliéf  terénu,
délka řádků,  růstové stádium porostu atd. Zásadním způ-
sobem je výkonnost ovlivňována také zvoleným pracov-
ním postupem (přímý, dělený pracovní postup, viz. kapito-
la 9).

Objem nádrže u nesených rosičů je podmíněn konstrukcí
traktoru (zejména celková hmotnost, umístění těžiště, roz-
vor náprav apod.) a svahovými podmínkami. Běžně bývá
100–500 litrů. Návěsné rosiče mívají objem nádrže 600 –
1 500 litrů, výjimečně 2 200 litrů.

Pracovní rychlost je omezena řadou faktorů. Patří mezi ně
především zohlednění svahovitosti terénu,  stavu povrchu
a dosažení dostatečné výkonnosti ventilátoru a čerpadla.

Z praktického hlediska by pracovní rychlost neměla pře-
sahovat 8–10 km.h-1, neboť u většiny traktorů je to mezní
hodnota pojezdových rychlostí v polních podmínkách.
Souprava se navíc pohybuje v relativně úzkém pásu mezi-
řadí, často po nerovném povrchu. Překročení pracovní rych-
losti se nutně projeví snížením kvality aplikace, ale také
snížením životnosti stroje, především aplikačního rámu.

Snaha po zkrácení agrotechnických lhůt pro zásah vede
u výrobců k vývoji víceřádkových systémů aplikace. Ně-
které traktorové rosiče mohou díky konstrukci aplikačního
rámu ošetřit 2 řádky jedním průjezdem, zatím sporadicky se
objevují rosiče ošetřující jedním průjezdem 3 řádky (2 x 1,5
řádku). Významný pokrok v tomto trendu představují kon-
strukce adaptérů k multifunkčním portálovým nosičům, kte-
ré mají záběr 4 řádky. Další zvyšování pracovních záběrů
v této oblasti, ale naráží na komplikace při vyjíždění stroje
z meziřadí vinic a jeho otáčení na okraji pozemku.

U traktorových nesených rosičů je v běžných podmín-
kách dosahována výkonnost od 0,8 do 1,2 ha.h-1. Výsledky
sledování 4řádkového rosícího adaptéru na portálovém
nosiči NEW HOLLAND–BRAUD VL 602 v podmínkách
vinohradnických oblastí ČR v roce 2006 a 2007, uvádí vý-
konnost této techniky kolem 4,0 ha.h-1.

 

4.4 Vývojové trendy v konstrukci strojů pro
chemickou  ochranu  vinic

Zachycení a recyklace postřikové kapaliny

Při provádění chemické ochrany ve vinicích dochází ke
značným ztrátám postřikové kapaliny jejím nezachycením
listovou stěnou nebo úletem. Ztráty mohou při jarních po-
střicích (v době rašení) činit až 60–65 %. Se zvětšující se
listovou plochou pak ztráty klesají na  20–30 %. Roční prů-
měr ztrát postřikové kapaliny činí přibližně 40 %.

Pro snížení těchto ztrát jsou vyvíjeny systémy, jejichž
cílem je omezení spotřeby postřikové kapaliny, což význam-
ně přispívá nejen ke snížení nákladů na nákup pesticidů,
ale také ke snížení zátěže životního prostředí těmito látkami.

Tato zařízení se vyznačují, ve srovnání se standardními
stroji pro chemickou ochranu, některými odlišnostmi. Prin-
cipem jejich činnosti je zachycení volných kapek postřiko-
vé kapaliny nebo jejich zpětné odražení do listové stěny.

Nejjednodušší systém představuje tunelový postřik (Obr.
11). Postřiková kapalina je do porostu dopravována bez
podpory vzduchu. Celé zařízení, které může být neseno na
traktoru nebo na portálovém nosiči, je tvořeno nosným rá-
mem, který nese nad řádkem záchytný tunel. Jeho pracovní
výšku a šířku lze nastavit pomocí hydrauliky podle šířky
listové stěny. Čelní a zadní část tunelu je opatřena pružný-
mi pryžovými clonami. Kapalina, která neulpí na porostu je
zachycena na stěnách tunelu, po kterých stéká do záchyt-
ných žlábků. Z nich je pomocí čerpadla odváděna přes fil-
trační systém zpět do zásobní nádrže.

Vlastní aplikační zařízení tvoří dvojice nerezových tru-
bek svisle uložených na vnitřních stěnách tunelu. Trubky
jsou uloženy otočně a umožňují podle potřeby měnit směr
kapek vystřikovaných z trysek umístěných na trubce.

Obr. 11: Tunelový postřikovač

Zařízení s elektrostatickým nabíjením kapek (Obr. 12)
jsou vybavena ventilátorem a elektrodami, které usměrňují
pohyb letících kapek. Kapky unášené proudem vzduchu
z ventilátoru procházejí přes elektrostatické pole mezi elek-
trodami a dopadají na listovou stěnu. Kapky, které se neza-
chytily na listech, jsou pak přitahovány k jiným elektrodám
pravidelně rozmístěným na záchytné stěně (deska) a stékají
po ní do záchytného žlábku, odkud jsou pomocí čerpadla
odváděny do zásobní nádrže. Zařízení jsou konstrukčně
jednoduchá, nekladou speciální požadavky na ventilátor,
odpadá potřeba pryžových clon a k zachycení nabitých
částic stačí deska s elektrodami.
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Obr. 12: Rosič s elektrostatickým nabíjením kapek

Recyklační rosič s reflektorem (Obr. 13) vyžaduje usměr-
něný proud vzduchu, který je zabezpečen ventilátorem
s tangenciální clonou. Důležitou částí je reflektor tvořený
prohnutou, záchytnou pracovní plochou. Kapky postřiko-
vé kapaliny procházející listovou stěnou dopadají na plo-
chu reflektoru. Část kapek se na ploše reflektoru tříští, je
proudem vzduchu zpětně strhávána a usměrněna zpět na
listovou stěnu. Zbývající část kapek ulpívá na ploše reflek-
toru, odkud stéká k jeho spodní hraně opatřené záchytným
žlábkem. Hlavní výhodou tohoto zařízení je, že odražené
kapky zvyšují pokryvnost listové stěny a tím zesilují úči-
nek zásahu.

Obr. 13: Recyklační rosič s reflektorem

Monitorování a průběžná regulace okamžité dávky
Jednou z dalších cest k šetrné a hospodárné aplikaci je

vybavení moderních strojů pro chemickou ochranu auto-
matickou regulací dávkování. Existují řešení automatické
regulace, která upravují vzájemný vztah průtoku kapaliny a
rychlosti jízdy bez zásahu řidiče. Dokonalý systém před-
stavuje automatická elektronická regulace s využitím tzv.
palubního mikropočítače, který je součástí celého stroje.
Principem  automatické elektronické regulace je snímání
pojezdové rychlosti a okamžitého průtoku kapaliny. Průtok
kapaliny se reguluje pomocí servoventilů, zpravidla změ-
nou tlaku tak, aby odchylka od nastavené dávky činila
maximálně ± 5 %.

Využití prvků mikroelektroniky a optoelektroniky vede
k vývoji systémů, které při absenci keře v ošetřovaném řád-
ku samočinně vypínají příslušnou polovinu rámu, případně
jednotlivé trysky. Révová stěna je sledována optickým či-
dlem, které reaguje na přítomnost zelené plochy
v příslušných patrech révové stěny. Podle výšky porostu
zajistí případné uzavření horních trysek na rámu rosiče,
nebo při absenci keře vyřadí z činnosti všechny trysky (Obr.
14). Uzavření je provedeno zpravidla pomocí magnetických
ventilů.

Obr. 14: Rosič s optoelektronickým čidlem pro
vypínání trysek

Zvyšování pracovního záběru
Zejména z důvodu včasnosti provedení ochranářského

zásahu se někteří výrobci snaží různými způsoby zvyšovat
výkonnost aplikační techniky. Cesta zvyšování pracovních
rychlostí má ve vinicích svoje omezení, proto se vývoj ori-
entuje na konstrukce umožňující zvýšit pracovní záběr. Exis-
tují již konstrukční varianty traktorových návěsných rosi-
čů pro ošetření 2 řádků vinice jedním průjezdem, kdy apli-
kační ústrojí je obdobou tunelového postřikovače, nebo
pro současné ošetření 3 řádků, kdy aplikační ústrojí umož-
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ňuje ošetřit vždy 1,5 řádku na každé straně. Zvýšení záběru
je ale často na úkor pracovní rychlosti a může znamenat,
zejména na malých plochách, paradoxní snížení výkonnos-
ti.

Dalším krokem, v oblasti zvyšování pracovních záběrů
strojů pro chemickou ochranu ve vinicích, je využívání
multifunkčních portálových nosičů. Jejich zavedení ve vi-
nohradnickém podniku znamená zásadní změnu filozofie
pěstitelské technologie. Efektivní činnost jeho výkonných
adaptérů pro jednotlivé operace totiž vyžaduje zavedení
řady pěstitelsko – organizačních opatření. K nejdůležitějším
patří vytváření souvislých bloků  s přímými řádky, šířka
okrajů vinice pro možnosti otáčení, odpovídající stav po-
rostu a opěrné konstrukce, vzájemná návaznost mechani-
zovaně prováděných operací, příp. organizační opatření
směřující ke kooperaci několika vinohradnických podniků.

Významnou výhodou těchto systémů je vysoká výkon-
nost a kvalita prováděných operací, což je nejvíce ceněno
zejména u adaptérů pro chemickou ochranu. Rosící adapté-
ry multifunkčních nosičů jsou dnes většinou konstruová-
ny jako 4řádkové se skládacím sklopným rámem umožňují-
cím bezpečné otáčení stroje na okraji pozemku. Vlastní apli-
kační ústrojí závisí na konstrukčních zvyklostech provádě-
cí firmy (systém rozvodu postřikové kapaliny, pohon venti-
látorů aj.). První zkušenosti z jejich využívání v podmínkách
vinohradnických podniků ČR ukazují, že mohou dosaho-
vat výkonnosti 4,0–5,0 ha.h-1.

4.5 Stroje pro aplikaci herbicidů v příkmených
pásech vinic

Pásový postřik příkmenných pásů herbicidy v našich
podmínkách i nadále přetrvává v technologických postu-
pech se zatravněním. S ohledem na charakter operace se
jedná o čelně nesená zařízení vybavená zpravidla 1 tryskou
(šířka ošetřeného pásu je 0,20–0,25 m) doplněnou krycí clo-
nou. Ta bývá provedena z plastů ve tvaru kužele, nebo se
používá clona pásková. Clona zabraňuje nežádoucímu úle-
tu a usměrní zachycenou kapalinu do ošetřovaného pásu.

Vlastní zařízení se označuje jako herbicidní rám (Obr.
15) a je tvořeno trubkovou konstrukcí, čelně uchycenou na
traktoru, oboustranně sklopnou, která nese hadice a trysky
s clonami. Nádrž na aplikovanou látku i s dávkovacím čer-
padlem je nesena vzadu

K pásovému postřiku lze také využít standardních po-
střikovačů nebo rosičů, které jsou jednoduchou úpravou
(napojení hadic na dávkovací čerpadlo, odpojení ventiláto-
ru) spojeny s vlastním herbicidním rámem. Výkonnost při
pásovém postřiku herbicidy se pohybuje od 0,6–0,8 ha.h-1.

 

Obr. 15: Herbicidní rám na traktoru

5. ROZPTYLOVAČE - TRYSKY

Nejmenší, ale prakticky nejdůležitější součástí každého
mechanizačního prostředku určeného pro chemickou ochra-
nu rostlin je tryska, která je součástí rozptylovače. Někdy,
v obecné praxi, je celý rozptylovač zjednodušeně nazýván
tryskou.

Celá sestava rozptylovače (Obr. 16) obvykle obsahuje:
- vlastní  tělo  rozptylovače,  do kterého se pomocí pře-

vlečné matice upevňuje tryska nebo trysky (v praxi je
nazýván také držákem trysky),

- jednodílnou nebo vícedílnou trysku
- protiodkapový (zpětný) ventil,
- filtr (nejčastěji proveden jako drátěné sítko)
- rychloupínací (bajonetové) matici, která upevňuje nebo

nastavuje trysku
- převlečnou matici s vnitřním závitem a s kruhovým ot-

vorem (u rosičů),
- těsnění.

Na rozvod postřikové kapaliny a její rozptyl jsou kladeny
následující požadavky:
- zamezení úniku - po uzavření přívodu kapaliny k tryskám

a doznění kapalinového obrazce nesmí unikat postřiko-
vaná kapalina po dobu 2 minut ve větším množství než
20 kapek z jedné trysky.

- vyrovnaný průtok tryskami - u trysek stejného prove-
dení a velikosti se nesmí odchylky průtoku každou jed-
notlivou tryskou odchylovat od společného aritmetic-
kého průměru o více než ± 10 %,

- rozlišitelnost trysek - trysky musí být snadno rozlišitel-
né z  hlediska  druhu, velikosti a ostatních  provozních
údajů.
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Obr. 16: Hlavní části rozptylovačů

1 – tělo rozptylovače, 2 – převlečná matice, 3 – miskový filtr, 4 – vířivá vložka, 5 – destička trysky, 6 – válcový filtr s zpětným
ventilem, 7 – štěrbinová tryska, 8 – deflektorová tryska
A – tlaková tryska, B – štěrbinová tryska, C – deflektorová tryska

5.1 Hlavní části rozptylovačů

Tělo rozptylovače umožňuje upevnit jednu nebo více try-
sek. U vinohradnických rosičů  vyrobeno z mosazi, častěji
z plastu.

Protiodkapový ventil bývá součástí těla rozptylovače a
funguje tak, že pružina pomocí pryžové membrány uzavře
přítok postřikovací kapaliny k trysce při poklesu tlaku
v rozvodném potrubí (většinou pod 1 bar) a zabrání tak
jejímu nežádoucímu odkapávání.

Zamezení úkapu kapaliny je někdy řešeno také tak, že
filtr  pod tryskou je přímo vybaven pružinkou a kuličkou.
Filtr tak plní funkci zpětného ventilu. Toto provedení je
levnější ve srovnání s protiodkapovým ventilem, ale je ná-
chylnější k poruchám ucpáním. U modernějších rosičů se
tento způsob nepoužívá.

Filtr pod tryskou zabraňuje nerozpuštěným pevným čás-
ticím v postřikové kapalině, aby se dostaly k trysce a ucpa-
ly ji nebo působením abraze snížily její životnost. Filtry bývají
většinou vyrobeny celé z plastu nebo je pouze tělo filtru
z plastu a vlastní sítko je provedeno z jemného drátku
z legované oceli. Platí zásada, že čím je menší aplikovaná
dávka (při použití menší velikost trysky), tím je jemnější filtr

pod  tryskou. Jemnost všech filtrů sacích, výtlačných  i
ostatních se mezinárodně udává jednotkou MESH. Ta  udává
počet drátků na 1 anglický palec (25,4 mm). Hustota sítka se
pak od menších čísel k větším zvětšuje.

Pozn.: Např. filtr označený 32 MESH je hrubší než filtr
s číslem 100MESH. Filtry (sítka) jsou pro rychlejší orien-
taci označeny také barevně. V současné době existují na
trhu sítka od různých výrobců, jejichž barevné označení a
číslo MESH si vzájemně neodpovídají. To znamená, že např.
modré sítko s hodnotou 50 MESH od výrobce A nelze (při
jeho stejných ostatních rozměrech) nahradit modrým sít-
kem od výrobce B, neboť modré sítko od výrobce B má
jinou hodnotu např. 80 MESH.

V současné době se mezinárodně upravuje normami i
tato oblast.

Převlečná matice a těsnění jsou provedeny standard-
ním způsobem, využívá se závitového, někdy bajonetové-
ho uchycení.

Trysky zásadně ovlivňují způsob rozptylu postřikové
kapaliny a zároveň určují její dávku. U rosičů jsou nejčastě-
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ji používány trysky tlakové a štěrbinové, které vytvářejí
malé až jemné kapkové spektrum. S ohledem na kvalitu roz-
ptylu a úlet jsou vyvíjeny pro rosiče trysky speciální kon-
strukce, jako jsou např. trysky injektorové nebo pneuma-
tické.

Trysky používané u rosičů do vinic se také rozlišují pod-
le tvaru rozptylového paprsku postřikové kapaliny. Použí-
vají se trysky vytvářející rozptylový paprsek plného a du-
tého kužele nebo rozptylový paprsek plochý.

Pozn.: Původně byly trysky tvořeny jen kruhovým kotouč-
kem s otvorem, který udával průtok postřikové kapaliny
v l.min-1 a tím také následně určoval (spolu s tlakem, šíř-
kou záběru a pojezdovou rychlostí soupravy) potřebnou
dávku v l.ha-1. Tyto trysky se upevňovaly do držáku pomo-
cí převlečné matice a vytvářely rozptylový paprsek tvaru
plného kužele. Postupem času se před dávkovací kotou-
ček s otvorem začala přidávat vířivá vložka  se šroubovi-
tě provedenou drážkou, která způsobuje rotaci a víření
kapalinového paprsku. Současně došlo také k používání
nových materiálů pro dávkovací i vířivé kotoučky, a to
zejména plastů, hliníku, nerezavějící oceli, tvrzené oceli a
keramiky. Zejména nerezavějící ocel, tvrzená ocel i kera-
mika jsou materiály s velmi vysokou odolností oproti abra-
zi trysky. Abrazivní účinky rychle proudící kapaliny přes
malý otvor trysky způsobují postupně změnu velikosti vý-
střikového otvoru a nežádoucím způsobem tak mohou
ovlivnit postřikovou dávku.

Podle konstrukčního uspořádání můžeme trysky dělit na
vícedílné a jednodílné.

Vícedílné trysky s rozptylovým paprskem tvaru dutého
nebo plného kužele již byly popsány. Typickým představi-
telem jsou trysky TEE JET, které jsou u rosičů používány
nejčastěji. Typy DISC a CORE vytvářejí rozptylový papr-
sek tvaru plného nebo dutého kužele,  mají kapkové spekt-
rum  složené z malých kapek, což umožňuje  dosáhnout
vysokého stupně pokrytí  u rostlin s hustým olistěním. Tyto
trysky jsou také vhodné pro listové hnojení.

Konstrukčně jednodušší  jsou tzv. jednodílné trysky. Toto
označení je poněkud nesprávné, neboť trysku tvoří tělo a
vířivá vložka, pouze někdy spojené v jeden celek.  Tělo
trysky i vložka bývají nejčastěji z plastu. Keramická tryska
má tělo z plastu, ve kterém je vsazena nevyjímatelná kera-
mická vložka s kalibrovaným otvorem, který má rozptylo-
vací i dávkovací funkci. Do těla trysky se vsazuje vyjíma-
telná vířivá vložka (Obr. 17). Tyto trysky jsou velmi odolné
proti abrazi a zajišťují vysokou životnost a přesnost dáv-
kování. Jsou to zejména typy TEE JET, ALBUZ, LECHLER
aj., popř.  LURMARK v plastovém provedení.

 

 Obr. 17: Vířivá tryska

1 – převlečná matice, 2 – tryska s kalibrovaným otvorem,
3 – zpětný ventil, 4 – válcové sítko, 5 – kalibrovaný otvor
trysky, 6 – přívodní potrubí, 7 – vířivá vložka

Samostatnou skupinu tvoří štěrbinové trysky (Obr. 18)
vyznačující se plochým rozptylovým paprskem. Tyto trys-
ky používané u rosičů mají také jednodílnou konstrukci
s nevyjímatelnou keramickou dávkovací a rozptylovací vlož-
kou bez vířivé vložky. Tyto trysky je možné používat i při
plošném postřiku. Problémem je tvorba jemného kapkové-
ho spektra náchylného k úletu a odpaření.

  Obr. 18: Štěrbinová tryska

1 – těleso trysky, 2 – válcové sítko, 3 – štěrbinová tryska,
4 – převlečná matice, 5 – úhel výstřikového paprsku,
6 – plochý rozptylový paprsek
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5.2 Úlet postřikové kapaliny a trysky pro jeho
omezení

Při aplikaci postřikových přípravků na ochranu rostlin ve
vinicích je úlet často větším problémem než u plošného
postřiku, kde se jej výrobci snaží omezit co nejvíce pomocí
různých přídavných zařízení, systémů podpory postřiku
vzduchem a v poslední době také novými typy injektoro-
vých trysek.

Při chemické ochraně ve vinicích (obecně prostorových
plodin) se nejvíce používají trysky vytvářející kapkové spek-
trum jemných až středních kapek, které jsou velmi náchylné
k úletu. Chemické látky jsou tak nechtěně aplikovány mimo
cílový prostor a mohou tak poškodit životní prostředí a
současně také zvyšovat náklady na aplikaci.

Na nepřímý úlet, tj. odpařování aplikovaného přípravku
z ošetřované plochy rostlin nebo z půdy, nemá uživatel větší
vliv.

Přímý úlet závisí na vlivech počasí a technologických
faktorech. Nejdůležitější je velikost kapek v kapkovém spek-
tru rozptylované postřikové kapaliny (závisí na typu trys-
ky a pracovním tlaku) a rychlost pojezdu. Z povětrnostních
podmínek má největší vliv na úlet rychlost větru. Proto je
v praxi snahou provádět ošetřování porostů v ranních  nebo
pozdních odpoledních hodinách.

Proudem vzduchu od ventilátoru rosiče dochází k roze-
vření listů a lepšímu průniku postřikové látky do ošetřova-
ného porostu. V mnoha případech ale ventilátor takto u
konvenčních rosičů napomáhá k úletu. Výrobci rosičů pro-
to přicházejí s novými technickými řešeními, kterými se snaží
této situaci předcházet. Nová technická řešení (recyklační
nebo senzorem řízené rosiče) však s sebou přinášejí vyšší
pořizovací náklady rosičů a činí je tak pro uživatele finanč-
ně hůře dostupnými.

Jedním z možných způsobů, jak omezit úlet a přitom do-
sáhnout žádoucího účinku zásahu při využití konvenčních
rosičů, je použití trysek vytvářejících velké kapky a snižují-
cích v kapkovém spektru podíl kapek náchylných na úlet.
Výměna trysek je v podstatě jednoduchá a představuje fi-
nančně přijatelné řešení. Nejčastěji se pak využívají injek-
torové nebo injektorové ITR trysky.

Principem injektorové trysky je tryska tlaková, s tím roz-
dílem, že tryskající kapalina vstupuje do trysky dávkova-
cím otvorem (který udává velikost trysky), prochází ejekto-
rovým kanálem, ve kterém se vytváří podtlak. Vhodně umís-
těnými bočními otvory (nebo otvorem) je do tohoto pro-
storu přisáván vzduch, který se v tzv. směšovací komůrce
mísí s postřikem a vytváří velké „bublinkové“ kapky. Vý-
střikový otvor pak již nemá funkci dávkovací, ale jen roz-
ptylovací. Takto vytvořená kapka je silně odolná úletu až
do rychlosti větru 7 m.s-1 a při dopadu na cílovou plochu
praskne (podobně jako mýdlová bublina) a zajistí tak vyso-
ké pokrytí cílové plochy. Mezi nejznámější konstrukce patří
trysky typu TURBODROP  (Obr. 19), AIRTEC (Obr. 20) nebo

AIR JET (Obr. 21).

 

Obr. 19: Injektorová tryska  TURBODROP
1 – adaptér se závitem, 2 – převlečná matice, 3 – dávkovací
tryska, 4 – přisávání vzduchu,    5 – směšovací komora,
6 – uklidňovací komora, 7 – vzdušník, 8 – rozptylovací trys-
ka 

Obr. 20:  Injektorová tryska AIRTEC

 

Obr. 21: Injektorová tryska AIR JET
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Vzduch 

Postřiková jícha 

Náběžná hrana 

Rozpad filmu 

Obr. 22: Pneumatická tryska DANFOIL
Použití injektových trysek znamená zřetelné omezení úle-

tu, lepší a rovnoměrnější pokrytí, lepší proniknutí do pro-
storu a celkově nižší závislost na povětrnostních podmín-
kách ve srovnání s běžnými tryskami.

Injektorová tryska ITR je v podstatě vířivá tryska
s rozptylovým paprskem dutého kužele, ale již popsaným
způsobem využívá efekt přisávaného vzduchu. Výsledkem
je zejména příznivé rozptylové spektrum, dobrý průnik do
porostu a snížení úletu až na jednu třetinu.

5.3 Trysky pro aplikaci herbicidních látek

 Do této skupiny patří především trysky štěrbinové a trys-
ky nárazové.

Štěrbinové trysky vytvářejí rozptylový paprsek tvaru
plochého vějíře, jsou konstrukčně jednoduché, vycházejí
z principu tlakové trysky s tím rozdílem, že kuželový papr-
sek vystupuje přes plochou štěrbinu, která ho formuje do
úzkého vějíře.

Trysky nárazové vytvářejí také plošný rozptylový papr-
sek. Principem je použití deflektoru postaveného kolmo na
směr paprsku. Paprsek postřikové kapaliny se od něj odráží
a formuje se vlivem úzké štěrbiny do vějíře s vrcholovým
úhlem 140° až 160°.

Trysky se vyrábějí se z plastu, legované oceli nebo
z keramiky a jejich konstrukce minimalizuje ucpávání.

Tyto trysky s  menší velikostí průtoku se využívají i u
zádových postřikovačů.

Štěrbinová tryska (Obr. 18) se používá při likvidaci ple-
velů v příkmenných pásech. Většinou se umísťuje dvojice
trysek na čelně nesený rám (herbicidní rám), který umožňu-
je obsluze dobrou kontrolu zásahu. Používají se i modifika-
ce těchto trysek s excentrickým (stranovým) tvarem výstři-
kového obrazce.

 

 Obr. 23: Nárazová tryska
1 – převlečná matice, 2 – tryska, 3 – zpětný ventil, 4 – nára-
zová plocha trysky, 5 – kalibrovaný otvor trysky, 6 – seřizo-
vací zářez

 

Pracovní tlaky jsou 1–5 barů stejně jako u běžných štěr-
binových trysek pro polní postřik, velikost trysky se řídí
podle dávkovacích tabulek štěrbinových trysek příslušné-
ho výrobce.

Nárazová tryska (Obr. 23) je vhodná pro aplikaci herbici-
dů i kapalných hnojiv, protože při nízkých pracovních tla-
cích 1–2 bary (0,1–0,2 MPa) vytváří střední až velké kapky
odolné proti úletu. To ji předurčuje pro použití k likvidaci
plevelů v příkmenných pásech vinic a sadů, kde hrozí ne-
bezpečí úletu postřikové kapaliny.

Obr. 24: Deflektorová tryska

Deflektorová tryska (Obr. 24) je typem nárazové trysky,
kde je kapalina kalibrovaným kanálkem vedena na rozpty-
lovací deflektor s různým tvarem a úhlem sklonu.

1 – převlečná matice, 2 – tryska, 3 – zpětný ventil, 4 – nára-
zová plocha deflektoru trysky, 5 – kalibrovaný otvor trys-
ky, 6 – seřizovací zářez
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6. SEŘÍZENÍ STROJŮ PRO
CHEMICKOU OCHRANU

V porovnání s aplikací přípravků pro chemickou ochra-
nu rostlin v polních plodinách má aplikace těchto příprav-
ků ve vinicích některá specifika a s nimi související problé-
my, které je třeba řešit:

a) nutnost podpory vzduchu – nastavení ventilátoru
a usměrnění proudění

b) jemnější rozptyl kapaliny –  použití  vířivých  nebo
pneumatických trysek

c) kapalina je rozptylována horizontálně i vertikálně,
to znamená vysoké nebezpečí úletu

 

Tab. 2: Metody pro určování dávky postřiku u rosičů při chemické ochraně vinic a sadů
(podle: MINÁŘ, P., Příručka SRS Brno, 2007)

Obr. 25: Variabilita tvarů, olistění a objemů ošetřova-
ných kultur

d) rovnoměrnost rozptylu představuje trojrozměrný pa-
rametr, vyznačující se příliš vysokým variačním ko-
eficientem

e) velká variabilita tvarů, olistění  a objemů ošetřova-
ných kultur, z toho pramenící potřeba adaptability
strojů (Obr. 25)

Všechny tyto skutečnosti naznačují, že cest, jak seřizo-
vat aplikační zařízení pro vinice před jejich použitím, bude
několik. V praxi se jich skutečně několik používá, nejrozší-
řenější je však prozatím stále obdoba nastavení používané-
ho u plošných postřikovačů a základem seřízení je určení
plošné dávky aplikační kapaliny a přípravku. I balení pří-
pravků tomu odpovídají a v části dávkování na jejich etike-
tě jsou uvedeny dávky přípravku na jednotku plochy.

V Tab. 2 jsou uvedeny další možné cesty k seřizování
pracovního režimu – dávkování rosičů.

6.1 Určení potřebné velikosti trysek

S využitím údajů o dávce, pracovním záběru, pracovní
rychlosti a počtu trysek na pracovním rámu lze pak určit
potřebnou velikost rosících trysek pomocí nomogramu,
nebo pomocí tabulek

Označení 
metody 

Podstata metody 
– základ pro 
určení dávky 

Jednotka Stanovení průtočnosti tryskami, komentář 

Tradiční Ošetřovaná 
plocha l.ha-1 

q [l.min-1] = Q [l.ha-1].B (m).vp[km.h-1]/600 
množství aplikované kapaliny je vztaženo na 

jednotku plochy 

CHR (crown 
height rate) 

Metr výšky 
koruny l.ha-1.m-1 

q [l.min-1] = CHR [l.ha-1.m-1].hk[m].B[m].vp[km.h-1]/600 
kde hk – výška keře 

množství aplikované kapaliny je vztaženo na 
jednotku plochy při zohlednění výšky porostu 

VCS (vertical 
canopy 
surface) 

Vertikální 
povrch cílové 

plochy 
l.ha-1 

q [l.min-1] = VCS[l.ha-1].2.hk[m].vp[km.h-1]/600 
množství aplikované kapaliny je vztaženo na plochu 

ošetřované stěny porostu 

TRV (tree row 
volume) 

Objem cílového 
prostoru l.m-3 

q [l.min-1] = TRV[l.m-3]. hk[m].bk[m].vp[km.h-1].16,67 
kde bk = šířka stěny 

množství aplikované kapaliny je vztaženo na objem 
ošetřovaného prostoru (objem stěny) 

UCR (unit 
crop row) 

Jednotka objemu 
cílového 
prostoru 

l.100 m-3= 
l.m-1.m-1.100.m-1 

q [l.min-1] = UCR[l.100m-3]. hk[m].bk[m].vp[km.h-1].16,67 
kde bk = šířka stěny 

množství aplikované kapaliny je vztaženo na objem 
ošetřovaného prostoru (objem stěny) 

DB (distance 
based) 

Délka ošetřované 
řady l.100 m-1 

q [l.min-1] = DB[l.100 m-1].vp[km.h-1]/6 
množství aplikované kapaliny je vztaženo na 100 m 

délky řady 
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a) Určení potřebných trysek pomocí nomogramu

Základem je stanovení průtoku jednou tryskou s využitím
vztahu:

600.
..

i
BvQ

q p [l.min-1]

kde:

Q – dávka postřikové kapaliny [l.ha-1]
vp – pracovní rychlost soupravy [km.h-1]
B – záběr soupravy [m]
i – počet trysek na pracovním rámu

Pro vypočítanou hodnotu q [l.min-1] najdeme příslušnou
trysku pomocí nomogramu (Obr. 26), který znázorňuje zá-
vislost průtoku a tlaku pro jednotlivé typy trysek. Snaha o
sjednocení značení trysek vede k barevné odlišnosti jed-
notlivých velikostí. Při určení trysek vycházíme ze zásady,
že při vyšším tlaku tryska tvoří menší kapky (vhodné při
aplikaci za bezvětří) a při menším tlaku tvoří tryska kapky
větší.

 

Obr. 26: Nomogram pro výběr trysky

Po osazení rosiče takto zvolenými tryskami provedeme
nastavení požadovaného tlaku, který jsme odečetli
v nomogramu pro vybranou trysku.

PŘÍKLAD 1 – Výběr trysky

Vyberte vhodné trysky pro rosič využívaný v zadaných
podmínkách:

spon vinice B = 3,00 m (aplikace každým meziřadím), dáv-
ka 350 l.ha-1, počet trysek 10, pracovní rychlost soupravy
vp= 8,4 km.h-1 (Z7245, II S)

ŘEŠENÍ
Požadovaný průtok jednou tryskou:

47,1
600.10

3.4,8.350
600.

..
i

BvQ
q p l.min-1

Pro tuto hodnotu odečítáme z nomogramu: tryska zele-
ná, pracovní tlak 3,5 bar
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b)   Určení potřebných trysek pomocí tabulek

Pro známou dávku Q, záběr B a pracovní rychlost zjistíme
z Tab. 3 (celkový průtok tryskami) požadovaný celkový prů-
tok všemi tryskami na rámu, z počtu trysek stanovíme prů-
tok jednou tryskou a z Tab. 4 (výrobce daného typu trysek)
vybereme potřebnou trysku

PŘÍKLAD 2 – Nastavení při použití
stejných trysek

Pro Q = 350 l.ha-1, B = 3,5 m a pracovní rychlost soupravy
4,5 km.h-1 odečítáme v Tab.3 hodnotu 9,2 l.min-1. Při počtu
trysek i = 10, je průtok jednou tryskou q = 9,2/10 = 0,92 l.
min-1. S využitím Tab. 4 výrobce daného typu trysek vybe-
reme příslušnou trysku pro tento průtok a odečteme po-
třebný pracovní tlak. Pro q = 0,92 l.min-1 odpovídá tryska
TR 80 – 02 při tlaku 4 bary.

ŘEŠENÍ

Vyloučení některých trysek z provozu (většinou horní
dvojice) znamená, že při nastavení je třeba uvažovat pouze
s činnými tryskami. Hodnoty v tomto případě stanovíme
pro počet trysek i = 8.

V tabulkách odečítáme: qc= 9,2, i = 8, q = 9,2/8 =
1,19.......tryska TR 80 – 03, tlak 3 bary.

Tento příklad lze řešit i tak, že vypočteme potřebný prů-
tok všemi tryskami:

20,9
600

5,3.5,4.350
600

.. BvQ
q p l.min-1

Pro skutečný počet trysek stanovíme opět průtok jednou
tryskou a k němu vybereme příslušnou trysku v Tab. 4.

PŘÍKLAD 3 – Nastavení při použití
různých trysek

Stanovte potřebné typy trysek pro rosič nasazovaný
v těchto podmínkách:

záběr B = 3,0 m, dávka Q = 350 l.ha-1

zvolená pracovní rychlost vp = 4,5 km.h-1

Na rámu rosiče je osazeno celkem i = 10 ks trysek, uživatel
se rozhodl s ohledem na tvar ošetřované stěny a ekonomi-
ku zásahu rozdělit objem aplikované kapaliny v jednotlivých
výškových patrech porostu, takže použije dvě dolní dvoji-
ce trysek s nižším průtokem.

ŘEŠENÍ

Vypočítáme požadovaný průtok 1 tryskou při předpo-
kladu 10 –ti stejných trysek:

78,0
600.10

0,3.5,4.350
600.

..
i

BvQ
q p

c
l.min-1

Z Tab.4 vybereme trysku TR 80-02, která odpovídá po-
žadovanému průtoku 0,78 l.min-1 (0,80 l.min-1), při pracov-
ním tlaku pp = 3,0 bar.

Při záměru použít dolní trysky s nižším průtokem vybere-
me z Tab. 4 trysky s menším průtokem při stejném tlaku.
V tomto případě to bude tryska TR 80-015 s průtokem
0,59 l.min-1 . Na rámu rosiče budou tedy osazeny trysky
takto: nahoře - TR 80-02 v počtu 6 kusů a dole -trysky TR
80-015 v počtu 4 kusy.

Celkový skutečný průtok všemi tryskami potom bude:

qcs = 4 . 0,59 + 6 . 0,78 = 7,04      l.min-1

Pro tuto sestavu trysek stanovíme potřebný tlak pupr ze
vztahu:

cs

c
pupr q

q
pp . [bar]

kde:
pupr  – přepočítaný tlak [bar]
pp – pracovní tlak trysek – tabulková hodnota [bar]
qc – celkový průtok tryskami umístěnými na rámu rosiče

- požadovaný [l.min-1]
qcs – celkový průtok tryskami umístěnými na rámu rosiče

- skutečný [l.min-1]

po dosazení:

32,3
04,7
8,7

.0,3uprp bar

PŘÍKLAD 4 – Nastavení při
diferencovaném rozdělení dávky

Uživatel, s ohledem na tvar ošetřované stěny, rozdělí
množství aplikované kapaliny přiváděné do jednotlivých
výškových pater porostu tak, aby na každé straně rámu 2
horní trysky dávkovaly každá cca 13 % celkového průtoku,
2 trysky ve střední části rámu každá 30 % celkového průto-
ku a dolní tryska opět cca 13 % celkového průtoku (obdob-
ně jako na Obr. 27).
Stanovte potřebné typy trysek pro: záběr B = 2,6 m, dávka
Q = 400 l.ha-1zvolenou pracovní rychlost vp = 5,2 km.h-1
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Obr. 27: Diferencované rozložení dávky postřikové kapaliny na révovou stěnu

ŘEŠENÍ

Celkový požadovaný průtok všemi tryskami na rámu ro-
siče:

0,9
600

2,5.6,2.400
600

.. BvQ
q p

c
 l.min-1

Polovina tohoto průtočného množství bude aplikována
v předepsaném procentickém poměru, kterému musí odpo-
vídat průtok zvolených trysek. V Tab. 4 budeme tedy vybí-
rat 2 typy trysek pro průtoky 13 % a 30 % dávky připadající
na 1 stranu:

q13 = 4,5.0,13 = 0,58 l.min-1 – TR 80–01 průtok 0,45 l.min-1

pracovní tlak 4,0 bar
q30 = 4,5. 0,30 = 1,35 l.min-1 – TR 80 – 03 průtok 1,37

l.min-1  pracovní tlak 4,0 bar

Celkový skutečný průtok všemi tryskami potom bude:

qcs = 4 . 1,37 + 6 . 0,45 = 8,18 l.min-1

Pro tuto sestavu trysek stanovíme potřebný tlak pupr ze
vztahu:

40,4
18,8
0,9

.0,4uprp bar

6.2 Kontrola nastavení dávky

Při stanovení dávky aplikační kapaliny stále převládá tra-
diční systém, kdy základem pro nastavení je stanovení ploš-
né dávky aplikační kapaliny. Při tomto seřizování strojů ur-

čených k ošetřování trvalých porostů (sady, vinice) je nut-
no vycházet ze znalosti pojezdové rychlosti vp (km.h-1)
soupravy (energetický prostředek + rosič nebo postřiko-
vač) a zvolené plošné dávky postřikové kapaliny Q (l.ha-1).
Změny plošné dávky dosáhneme:

a) změnou pojezdové rychlosti soupravy (energetický
prostředek a rosič)

b) změnou průtoku postřikové kapaliny aplikačním rá-
mem (všemi tryskami)

Pracovní záběr
U jednořádkových strojů odpovídá šířce sponu při prů-

jezdu každým meziřadím a jeho dvojnásobku při aplikaci
každým druhým meziřadím (ob jeden řádek). U víceřádko-
vých systémů (3 a 4řádkové), které se postupně rozšiřují i
do vinohradnictví, je potom pracovní záběr dán násobkem
počtu ošetřených řádků a šířky sponu.

Pojezdová rychlost
Použitý rychlostní stupeň odpovídá zkušenostem obslu-

hy, reliéfu terénu a výkonovým možnostem motoru trakto-
ru. Otáčky motoru při agregaci s rosičem jsou voleny vždy
vyšší (1 900–2 000.min-1) pro zabezpečení požadované vý-
konnosti ventilátoru.

Určení pojezdové rychlosti pro soupravu traktor s rosičem
musí vycházet z několika nepřehlédnutelných skutečností:

- zohlednění svahovitosti terénu a stavu povrchu, te-
rénní podmínky musí umožnit dodržení zvolené rych-
losti, konstantní  pracovní rychlost je nutnou pod-
mínkou kvality zásahu

- při pracovní rychlosti nesmí docházet ke snížení otá-
ček motoru z důvodů udržení dostatečné výkonnosti
ventilátoru a čerpadla

- pracovní    rychlost  by  neměla  přesahovat  8 – 10
km.h-1, u většiny traktorů je to  mezní hodnota  pra-
covních rychlostí

- pracovní rychlost musí zaručit dostatečnou dodáv-
ku vzduchu od ventilátoru rosiče
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Pojezdová 
rychlost 

Pracovní 
šířka Celkový průtok tryskami [l.min-1] 

při dávce [l.ha-1] [km.h-1] [m] 200 250 300 350 400 500 600 700 
4,0 1,6 2,1 2,7 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 7,5 
4,0 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6,0 7,2 8,4 
4,0 2,0 2,7 3,3 4,0 4,7 5,3 6,7 8,0 9,33 
4,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 
4,0 3,5 4,7 5,8 7,0 8,2 9,3 11,7 14,0 16,3 
4,0 4,0 5,3 6,7 8,0 9,3 10,7 13,3 16,0 18,7 
4,0 5,0 6,7 8,3 10,0 11,7 13,3 16,7 20,0 23,3 
4,5 1,6 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6,0 7,2 8,4 
4,5 1,8 2,7 3,4 4,1 4,7 5,4 6,8 8,1 9,5 
4,5 2,0 3,0 3,8 4,5 5,3 6,0 7,5 9,0 10,5 
4,5 3,0 4,5 5,6 6,8 7,9 9,0 11,3 13,5 15,8 
4,5 3,5 5,3 6,6 7,9 9,2 10,5 13,1 15,8 18,4 
4,5 4,0 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 15,0 18,0 21,0 
4,5 5,0 7,5 9,4 11,3 13,1 15,0 18,8 22,5 26,3 
5,0 1,6 2,7 3,3 4,0 4,7 5,3 6,7 8,0 9,3 
5,0 1,8 3,0 3,8 4,5 5,3 6,0 7,5 9,0 10,5 
5,0 2,0 3,3 4,2 5,0 5,8 6,7 8,3 10,0 11,7 
5,0 3,0 5,0 6,3 7,5 8,8 10,0 12,5 15,0 17,5 
5,0 3,5 5,8 7,3 8,8 10,2 11,7 14,6 17,5 20,4 
5,0 4,0 6,7 8,3 10,0 11,7 13,3 16,7 20,0 23,3 
5,0 5,0 8,3 10,4 12,5 14,6 16,7 20,8 25,0 29,2 
5,5 1,6 2,9 3,7 4,4 5,1 5,9 7,3 8,8 10,3 

 

Tab. 3: Celkový průtok tryskami pro požadovanou dávku v závislosti na pojezdové rychlosti a pracovní šířce

Průtok 1 tryskou [l.min-1] pro 
pracovní tlak [bar] Tryska 

2 3 4 5 6 7 
TR 80-067 0,22 0,27 0,31 0,35 0,38 0,41 
TR 80-01 0,32 0,39 0,45 0,51 0,55 0,60 
TR 80-015 0,48 0,59 0,68 0,76 0,83 0,90 
TR 80-02 0,65 0,80 0,92 1,03 1,13 1,22 
TR 80-03 0,97 1,19 1,37 1,53 1,68 1,81 
TR 80-04 1,28 1,57 1,81 2,02 2,22 2,39 
TR 80-05 1,61 1,97 2,28 2,55 2,79 3,01 

 

Tab. 4: Průtok jednou tryskou v závislosti na pracovním tlaku
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Převodový stupeň tedy volíme s ohledem na potřebnou
rezervu výkonu motoru tak, aby pracovní rychlost odpoví-
dala rozsahu pracovních rychlostí doporučených pro rosič
daného výrobce. Překročení pracovní rychlosti se nutně
projeví snížením kvality aplikace, ale také snížením život-
nosti stroje, především aplikačního rámu.

Skutečnou pracovní rychlost lze zjistit z technických
podkladů traktoru pro zařazený rychlostní stupeň a typ
pneumatiky, nebo přímým měřením v terénu. Přímé měření
v terénu spočívá ve stanovení času potřebného k průjezdu
vytyčeného úseku (zpravidla 100 m) při zařazeném rych-
lostním stupni a otáčkách motoru 1 900–2 000.min-1. Sku-
tečná pracovní rychlost potom je:

T
L

vp

6,3.
[km.h-1]

kde:
L – délka úseku [m]
T – čas průjezdu [s]

Určení potřeby vzduchu od ventilátoru
Při určení potřeby vzduchu se vychází z předpokladu, že

zasažená plocha stěny vinice představuje asi 25 % jejího
objemu. Potom je potřeba vzduchu dána vztahem:

4
1000... kp

VZ

hBv
O [m3.h-1]

kde:
vp – pracovní rychlost soupravy [km.h-1]
B – pracovní záběr [m]
hk – výška révové stěny [m]

Všeobecně se uvádí údaj 6 000–20 000 m3.h-1 vzduchu
jako potřeba pro kvalitní ošetření rosením.

Pozn.:
Při výpočtu potřeby vzduchu pro aplikaci v sadech se

vychází z předpokladu, že zasažená plocha představuje asi
1/3 objemu meziřadí. Potom je potřeba vzduchu dána vzta-
hem:

3
1000... kp

VZ

hBv
O [m3.h-1]

Zásadní vliv kvality rozptylu na pokryvnost je však pod-
míněn také kvalitní podporou vzduchu během aplikace.
Podpora vzduchu, jak již bylo řečeno, však nemá jen tento
aspekt. Kvalitně seřízený ventilátor, jeho výkon a usměrně-
ní proudícího vzduchu je základem snižování rizika úletu a
ztrát. V dnešní době jsou na trhu stroje s takovými výkony
ventilátorů, které při nesprávném seřízení mohou ošetřova-
ný porost dokonce poškodit. U proudu vzduchu, který má
za úkol dopravit jemné kapičky aplikované kapaliny na plo-
chu listů, jsou důležité dvě hodnoty. Jsou to rychlost vzdu-
chu a objem vzduchu. Rychlost vzduchu má být tím větší,
čím vzdálenější je ošetřovaná (cílová) plocha od trysek stro-
je, neměla by však přesáhnout hodnoty, kdy by mohlo dojít
k poškození porostu. Objem vzduchu je třeba zvýšit
v případě husté, těžko prostupné stěny porostu.

Rychlost a hlavně objem vzduchu dodávaného ventilá-
torem má úzkou vazbu k pracovní rychlosti vp [km.h-1] a
objemu ošetřovaného porostu. Nadměrné hodnoty vedou
k podstatným ztrátám přípravku a ekologickému ohrožení,
protože unáší rozptýlenou kapalinu skrz cílový prostor
olistění keřů a kapičky pak sedimentují nebo se odpařují na
zcela nepředvídatelných místech.

Názorně ukazují tento problém Obr. 28 A a Obr. 28 B
 

Obr. 28: Vztah pracovní rychlosti, hustoty a objemu ošetřovaného porostu
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Na Obr. 28 A je patrné nedostatečné proniknutí kapiček
aplikační kapaliny do ošetřovaného porostu, jelikož pra-
covní rychlost soupravy je vzhledem k výkonu ventilátoru
příliš vysoká. Situace na Obr. 28 B je opačná. Naddimenzo-
vaný výkon ventilátoru vzhledem k pracovní rychlosti způ-
sobuje ztráty aplikační kapaliny.

Objem vzduchu je tedy třeba zvýšit v případě husté, těž-
ko prostupné stěny porostu. Z těchto důvodů někteří au-
toři zobecňují výpočet potřeby vzduchu  vztahem:

d

kp
VZ f

hBv
Q

..1000.
[m3.h-1]

kde:
vp – pracovní rychlost soupravy [km.h-1]
B – pracovní záběr [m]
hk – výška révové stěny [m]
fd  – koeficient vyjadřující hustotu ošetřovaného

  (cílového) porostu

V souladu s předchozím pak platí, že hodnota tohoto
koeficientu bude: pro vinice a štíhlá vřetena fd = 4,0, pro
hustě zapojenou révovou stěnu fd = 3,5 , pro ovocné vý-
sadby s šířkou koruny 2,0 - 3,0 m fd = 3,0 a pro nejhustší,
méně prostupné stěny  fd = 2,5

Z uvedeného vztahu je pak možné stanovit maximální
pracovní rychlost soupravy vp (km.h-1) pro daný výkon
ventilátoru QVZ [m

3.h-1].

k

dVZ
p hB

fQ
v

..1000
. [km.h-1]

Vzhledem ke skutečnosti, že změna pracovní rychlosti
soupravy je většinou problematická (reliéf terénu, možnos-
ti traktoru),  jsou moderní rosiče vybaveny pohony či kon-
strukcí ventilátorů, které umožňují seřízení podpůrného
proudu vzduchu. Objem a rychlost vzduchu seřizujeme
nejčastěji změnou otáček ventilátoru pomocí mechanické
převodovky nebo méně častěji přestavením úhlu lopatek
ventilátoru, případně  kombinací obou způsobů.

U rosičů, které jsou vybaveny některým z rozvodů vzdu-
chu (deflektory, usměrňovací hubice), lze také podle poža-
davků měnit směr výstupu vzduchu od ventilátoru tak,
abychom co nejlépe pokryli ošetřovaný porost. S ohledem
na  velkou energetickou náročnost výkonných ventiláto-
rů, je ale  nutné vždy zvážit, zda provoz ventilátoru na ma-
ximum možného výkonu bude  v daném případě i ekono-
micky  únosný.

PŘÍKLAD 5 - Určení potřebné výkonnosti
ventilátoru

Máme stanovit potřebnou výkonnost ventilátoru rosiče.
Známé hodnoty jsou: záběr B = 2,7 m, výška listové stěny
hk = 1,9 m, pracovní rychlost vp = 7,3 km.h-1 (Z5243, II.S),
byla zvolena pro dané podmínky.

ŘEŠENÍ

Potřebná výkonnost ventilátoru:

9362
4

1000.9,1.7,2.3,7
4

1000... kp
VZ

hBv
O

 m3.h-1

Vypočtená hodnota umožní dát do souladu vybraný ro-
sič a zvolenou pracovní rychlost. V tomto případě použije-
me rosič s výkonností ventilátoru alespoň 9400 m3.h-1, u
rosiče s možností nastavení výkonnosti ventilátoru (po-
mocí mechanické převodovky, přestavením úhlu lopatek)
bude výkonnost nastavena na tuto hodnotu.

PŘÍKLAD 6 – Kontrola zvolené pracovní
rychlosti

Kontrolujte vhodnost zvolené pracovní rychlosti sou-
pravy pro daný typ rosiče s ohledem na výkonnost venti-
látoru. Známé hodnoty jsou: záběr B = 3,0 m, výška listové
stěny hk = 2,1 m, pracovní rychlost vp = 8,4 km.h-1 (Z7245,
II.S) byla zvolena s ohledem na terénní podmínky, rosič –
COMBI 600 – RP7.

ŘEŠENÍ

Pro zvolenou rychlost se stanoví výkonnost ventilátoru,
která se porovná s výkonností ventilátoru daného typu
rosiče.

Potřebná výkonnost ventilátoru:

13230
4

1000.1,2.3.4,8
4

1000... kp
VZ

hBv
O

 m3.h-1
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Pro rosič COMBI 600 – RP7 je výrobcem udávaná vý-
konnost ventilátoru 11 000 m3.h-1. Znamená to, že zvolená
pracovní rychlost 8,4 km.h-1 je příliš vysoká a pro tento
rosič je nutné  pracovní rychlost snížit. Volíme převodový
stupeň I.S (vp = 6,5 km.h-1). Požadovaná výkonnost ventilá-
toru pak bude vypočítána ze vztahu:

10240
4

1000.1,2.3.5,6
4

1000... kp
VZ

hBv
O

m3.h-1

Pro rosič COMBI 600 – RP7 zvolená pracovní rychlost
vp = 6,5 km.h-1 vyhovuje.

PŘÍKLAD 7 – Určení vhodnosti rosiče pro
daný spon výsadby

Určete vhodný záběr (vhodnost pro spon výsadby) pro
soupravu traktor Z 5243 a rosič AGP  400. Pracovní rych-
lost vp = 6,5 km.h-1, výkonnost ventilátoru rosiče 10 000
m3.h-1

ŘEŠENÍ

Pro zvolenou výšku listové stěny hk se ze vztahu:
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vyjádří vhodná šířka sponu (záběr B):
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10000.4
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Zvolená souprava umožňuje bez problému provést kva-
litní zásah v meziřadí o šířce 3,0 m.

Dávka
Vlastní volba plošné dávky je u rosičů vždy relativně

složitá. Základním vodítkem musí být vždy návod na použi-
tí daného přípravku. Ten v mnoha případech určuje rozmezí
plošných dávek pro aplikaci. Pokud tomu tak není, všeo-
becně se považuje za vhodné rozmezí pro aplikaci rosením
200–1000 l.ha-1.

Dolní hranici dávkování používáme v případě preventiv-
ních ošetření, u porostů s nižším vzrůstem a olistěním, nebo
v nižším vývojovém stádiu. U vinic v průběhu vegetace
postupně roste s tím, jak se zvětšuje plocha listové stěny.

Plošná dávka také ve velké míře závisí na tom, jak kvalit-
ního rozptylu lze zvoleným rosičem dosáhnout. V případě,
že je rosič vybaven výkonným ventilátorem
s propracovaným systémem rozvodu vzduchu, kvalitními
hydraulickými či pneumatickými tryskami a čerpadlem
schopným dostatečné dodávky při požadovaném tlaku, lze
volit nižší hodnoty plošné dávky i v pozdějších ošetřeních,
kdy podíl listové plochy narůstá.

Průtok postřikové kapaliny
Představuje jednu z nejvýznamnějších hodnot pro na-

stavení rosiče. Jedná se vždy o celkový průtok všemi trys-
kami, který závisí na velikosti trysek, jejich počtu a na pra-
covním tlaku. Lze ho vypočítat ze vztahu (viz. Příklad 2):

600
.. BvQ

q p
c

[l.min-1]

Průtok jednou tryskou je významným parametrem pro
výběr trysky a pro nastavení dávky, přičemž počet trysek
může být na rosiči upravován (viz. kap. 6.1, Příklad 2).

600.
..

i
BvQ

i
q

q pc [l.min-1]

Pro vypočtený průtok jednou tryskou pak z nomogramu,
z tabulek nebo přepočtem určíme přesnou hodnotu nasta-
vení pracovního tlaku (viz. kap. 6.1).

Rozložení dávky na plochu révové stěny
Vzhledem k rozdílnosti tvaru ošetřované plochy,

s ohledem na různá stádia vývoje plodiny, a z ekonomických
i ekologických důvodů se rosiče seřizují na různé množství
aplikované kapaliny přiváděné do jednotlivých výškových
pater porostu. Každému patru odpovídá určitý počet try-
sek nebo aplikačních hubic, pro které provedeme (zpravi-
dla přibližně procenticky) rozdělení celkové plošné dávky
(Obr. 27). Volba trysek i propočet skutečné průtočnosti je
pak o něco složitější a je popsána v Příkladu 4. Nastavení
pracovního tlaku pak umožňuje dosáhnout co nejpřesněji
požadovanou dávku.

Shrnutí problematiky nastavení dávky
Při nastavení dávky a její kontrole u rosičů vycházíme

z několika případů.
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A)
Známe: požadovanou dávku, záběr, výšku porostu
Zvolíme: pracovní rychlost (dle výkonu ventilátoru, reli-
éfu, svahovitosti, atd.), počet trysek
Vypočteme: požadovaný průtok jednou tryskou
Podle vypočtené hodnoty vybereme (nomogram,  tabul-

ky) typ trysky a potřebný pracovní tlak. V případě výběru
trysky s výrazně nižším průtokem, je třeba pracovní tlak
přepočítat (viz příklad).

B)
Známe: počet a typ trysek na rosiči, záběr, výšku poros-
tu, požadovanou dávku
Zvolíme: pracovní rychlost, pro trysky (známe typ) ode-
čteme průtok a požadovaný pracovní tlak
Vypočteme: skutečnou dávku
Rozdíl mezi skutečnou a požadovanou dávkou upravíme

změnou pracovního tlaku (rozdíl v toleranci ± 10 % je pří-
pustný).

7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA
MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY
PRO CHEMICKOU OCHRANU

Základní podmínky pro mechanizační prostředky na
ochranu rostlin jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva
zemědělství č. 334/2004 Sb. ze dne 4. května 2004 o mecha-
nizačních prostředcích na ochranu rostlin.

Kromě požadavků daných vyhláškou č.334/2004 Sb. se u
strojů s vysokým ročním využitím stává běžným i doplňko-
vé vybavení. Usnadňuje práci obsluhy, přispívá ke zvýšení
kvality zásahu a hygieny práce.

Mezi nejběžnější lze počítat míchací zařízení chemických
prostředků. Příprava postřikové jíchy bez tohoto zařízení je
pomalá a je při ní zvýšené nebezpečí zasažení obsluhy nebo
kontaminace půdy koncentrovanými chemickými příprav-
ky. Pro přípravu premixu (předředění koncentrátu postřiko-
vým médiem) se zařízení spouští na paralelogramu těsně
nad zem, obsluha manipuluje s přípravky pod úrovní pasu.
Součástí zařízení je tryska na vyplachování distribučních
obalů.

Dálkové ovládání uzavíracích ventilů postřiku (i pro jed-
notlivé sekce) a škrtícího ventilu pro nastavení pracovního
tlaku. Pokud obsluha se strojem pracuje soustavně po ce-
lou sezónu, stává se samozřejmostí.

Přetlaková kabina s filtroventilačním zařízením.
Monitorovací zařízení - zpracovává údaje čidel o ujeté

dráze a pracovním tlaku nebo průtoku a zobrazuje na moni-
toru okamžité hodnoty pracovní rychlosti, hektarové dáv-
ky, pracovního tlaku, zpracovanou plochu z náplně zásob-
ní nádrže i jiné. Kromě toho zaznamenává i denní a celkové
údaje o provedené práci. Jsou to - celková doba provozu
stroje, doba aplikace, objem aplikované jíchy, celková ošet-

řená plocha a další. Pro instalaci zařízení je podmínkou dál-
kové ovládání uzavírání postřiku a jednotlivých sekcí. Pro
stroje určené pro práci v oblasti služeb umožňuje monitoro-
vací zařízení oddělený záznam dat pro jednotlivé pozemky
do paměti a získaná data přenést do kartotéky honů
v centrálním počítači. Evidence chemických zásahů je po-
vinná.

Řídící počítačová jednotka plní výše zmíněné monitoro-
vací funkce a udržuje nastavenou hektarovou dávku na
konstantní úrovni nezávisle na pracovní rychlosti.

Uživatele by však měla zajímat i problematika oprav a
udržování provozuschopného stavu. Opravy strojů se běž-
ně provádějí výměnou kvalitativně a konstrukčně odpoví-
dajících komponent, i když nejsou od původního výrobce.
Tato skutečnost není překážkou pro provozování rosičů
nebo jejich testování. Po každé změně (kromě výměny celé
sady trysek shodné velikosti a typu) je však nutné zopako-
vat test stroje.

Přehled zákonů a vyhlášek souvisejících s chemickou
ochranou je uveden v příloze II.

8. PŘÍPRAVA KAPALINY, PLNĚNÍ A
ČIŠTĚNÍ STROJE

8.1 Příprava a plnění postřikové kapaliny

Při plnění postřikovačů a rosičů nosnou látkou (nejčas-
těji vodou) a pesticidní látkou je třeba dodržet několik zá-
sad. Nosná látka, kterou plníme nádrž stroje, musí být v co
největší možné míře zbavena mechanických nečistot. Proto
je vždy nutné provádět plnění nádrže přes plnící síto nebo
plnící filtr. Plnícím sítem v nalévacím otvoru nádrže je po-
vinně vybaven každý mechanizační prostředek na ochranu
rostlin. Mimo tohoto síta umožňují některé stroje také plně-
ní nádrže pomocí vlastního plnícího zařízení. V těchto pří-
padech bývá stroj vybaven sací hadicí zakončenou košem
se sacím filtrem nebo sacím injektorem. Nosná látka je dále
vedena přes sací filtr a čerpadlo do nádrže stroje. Toto zaří-
zení lze však používat pouze v případě, že nosná látka je
nasávána z nepropustné nádrže, odkud nehrozí případné
znečištění povrchových nebo spodních vod.

Po naplnění zhruba poloviny objemu nádrže stroje kapa-
linou lze do nádrže přidat jeden nebo více přípravků na
ochranu rostlin. Za tímto účelem je třeba uvést do chodu
míchací zařízení postřikovače (rosiče). Dávkujeme-li kon-
centráty přípravků nalévacím otvorem přímo do nádrže, je
nezbytné dodržet zásadu, že nádoba přípravku by neměla
být při nalévání nad úrovní ramen obsluhy. Jedná-li se o
práškový přípravek je vhodné ho nejprve rozpustit v men-
ším množství vody a teprve potom nalít do nádrže. Pokud
provádíme aplikaci více přípravků najednou, přidáváme je-
jich koncentráty do nádrže odděleně a nikdy je předtím ne-
mísíme mezi sebou. Pokud je stroj vybaven některým z mnoha
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druhů přimíchávacích zařízení, je třeba při plnění nádrže
toto zařízení využívat.

Po přimíchání přípravků do nádrže postřikovače, doplní-
me nádrž nosnou látkou na požadovaný objem. Před zapo-
četím aplikace je nutné důkladné promíchání obsahu nádr-
že. Míchací zařízení stroje musí být v činnosti po celou
dobu aplikace, aby byla zaručena homogenita postřikové
jíchy.

8.2 Čištění mechanizačních prostředků pro
ochranu rostlin

Po ukončení práce a nebo i během činnosti (při střídání
přípravků), musí být vždy provedeno důkladné vyčištění
stroje. Tento druh čištění můžeme nazvat denním čištěním.
V pravidelných intervalech pak musí být provedena i cel-
ková asanace celého aplikačního zařízení. Ta se provádí
minimálně jedenkrát za rok po ukončení sezóny, při odsta-
vení stroje na delší dobu (více než jeden týden) nebo před
plánovaným kontrolním testováním stroje. Pravidelné čiš-
tění je základem dosažení požadované provozní spolehli-
vosti těchto strojů.

Denní čištění spočívá v důkladném propláchnutí všech
částí rozvodu aplikační kapaliny, nádrže a trysek. Způsob
jakým toto čištění provádíme je dán jednak vybavením apli-
kátoru a jednak požadavky, které stanoví etiketa použitého
přípravku. V současnosti jsou všechny nově registrované
typy strojů na ochranu rostlin vybaveny pro účely denní-
ho čištění přídavnými (tzv. proplachovacími) nádržemi na
čistou vodu. Jejich objem dosahuje desetiny objemu hlav-
ní nádrže. Jsou připojeny tak, že i při naplněné hlavní nádrži
je možné veškeré rozvody postřikovače či rosiče proplách-
nout (i opakovaně) čistou vodou, popřípadě vodou s pří-
davkem čistícího prostředku, je-li doporučen.

Po vyprázdnění nádrže stroje je nutné její důkladné vy-
pláchnutí. S výhodou využijeme vyplachovacích trysek,
jsou-li jimi nádrže vybaveny. V opačném případě se dopo-
ručuje naplnit nádrž až do celkového objemu čistou vodou
a tu zároveň využít k propláchnutí rozvodů kapaliny i try-
sek. Správně by se tento postup měl 2 x opakovat, ale vyža-
duje vysokou spotřebu vody. Proto je vybavení strojů sys-
témy pro čištění velmi důležité a ekonomicky i ekologicky
výhodné. Vnější části aplikačního zařízení pak po ukončení
směny oplachujeme čistou vodou například oplachovací
pistolí, kterou lze opět připojit na zdroj vody z proplacho-
vací nádrže.

Zdrojem tlaku zde bývá vysokotlaké čerpadlo, kterým je
možné vybavit na přání zákazníka jeho aplikační zařízení.

Praktické zásady při čištění

Pokud se používá speciální čistící prostředek, je nutné
vždy pozorně přečíst návod k použití. Je nutné používat

ochranné pomůcky, zejména ochranné rukavice, kryt obli-
čeje nebo ochranné brýle a vhodný oděv.

V některých případech jsou malé zbytky aplikační kapali-
ny vyčerpány z nádrže postřikovače do bezodtokové jímky
a pak následně šetrným způsobem zlikvidovány. Mnohem
častěji jsou zbytky zředěny a vystříkány na vhodný poze-
mek. Zředění na desetinu koncentrace vodou a vystříkání
na již ošetřeném pozemku nebo na podobném vhodném
místě bývá často jednoduché a efektivní.

Vybavení stroje doporučenou proplachovací nádrží je
první důležitý požadavek pro rychlé a snadné čištění. Čiš-
tění je nutné provádět bezprostředně po aplikaci a neodsu-
novat ho na pozdější dobu. Při zaschnutí přípravku na po-
vrchu stroje je čištění mnohem těžší a časově náročnější.

Proplachování postřikovače za pomocí proplachovací
nádrže

Největší účinnosti použití vody z proplachovací nádrže
je dosaženo, když je voda použita postupně ve dvou nebo
čtyřech vyplachovacích cyklech (použití poloviny, třetiny
nebo čtvrtiny vody pro každé čištění). Je důležité, aby všech-
ny ventily byly v činnosti. Tím je docíleno, že jsou propla-
chem odstraněny všechny zbytky přípravku z jakéhokoliv
místa stroje i ventilu.

Pokud je postřikovač vybaven vyplachovací tryskou,
měla by být aktivována během každého proplachu, aby bylo
dosaženo efektivního vyčištění vnitřku nádrže. Je důležité,
aby byl postřikovač vyprázdněn po každém čištění, a tím
bylo zajištěno maximální zředění při každém naplnění vý-
plachovou vodou. Výplachová voda je pak vystříkána na
již ošetřený pozemek.

Proplachování bez proplachovací nádrže

Nádrž je proplachována zevnitř množstvím vody odpo-
vídajícímu cca desetině objemu zásobní nádrže. Proplacho-
vání se provádí 2krát. S výhodou lze využít vysokotlaký
čistič. Při vyplachování nádrže musí být všechny ventily
v činnosti, aby bylo dosaženo kompletního výplachu. Do-
konalým očištěním po aplikaci je stroj připraven pro další
ošetření.

Čištění stroje, který není vybaven oplachovací tryskou

   Nádrž se naplní vodou  se  speciálním  čistícím příprav-
kem (např. soda)  a  uvede  se  do činnosti čerpadlo,  aby
výplachový   roztok   cirkuloval   v  systému   alespoň  15
minut za  činnosti  všech  ovládacích prvků a ventilů. Je-li
stroj   vybaven   samočisticím   filtrem,   zvýší  se  tlak  v
systému  až  na  hodnotu,  kdy je aktivován bezpečnostní
ventil. Tím dosáhneme vyčištění všech trubek a hadic.
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   Stroj dále ponecháme v klidu několik hodin,  aby chemi-
kálie  byly  čistícím  prostředkem  deaktivovány. Tuto vý-
plachovou  vodu  lze   vypustit  na  již  ošetřený  pozemek
nebo na  jiném vhodném místě.
   Filtry  a  trysky se  odmontují  a  v  rozebraném stavu se
uloží  do nádoby  se  stejným  roztokem  čistícího příprav-
ku, který se používá pro čištění nádrže. Pomocí vhodného
kartáče se očistí a namontují zpět.
   Celý stroj se nakonec vypláchne čistou vodou, a tato je
pak  vypuštěna  na  ošetřený  pozemek nebo jiné  vhodné
místo.

Čištění stroje, který je vybaven oplachovací tryskou

   Nádrž se naplní  na  1/10 svého objemu vodou se speci-
álním    čistícím  přípravkem  (např. soda)  a  uvede  se  do
činnosti   čerpadlo,  aby  výplachový  roztok cirkuloval  v
systému alespoň 15 minut  za  činnosti  všech ovládacích
prvků  a  ventilů.  Je-li  stroj vybaven samočisticím filtrem,
zvýší se  tlak v systému  až  na hodnotu, kdy je aktivován
bezpečnostní ventil. Tím dosáhneme vyčištění všech  tru-
bek a hadic.
   Stroj dále  ponecháme v klidu několik hodin, aby chemi-
kálie  byly  čistícím  prostředkem  deaktivovány. Tuto vý-
plachovou  vodu  lze  vypustit  na  již  ošetřený  pozemek
nebo na jiném vhodném místě.
   Filtry  a  trysky  se  odmontují  a  v rozebraném stavu se
uloží do nádoby se  stejným roztokem čistícího přípravku,
který  se  používá  pro  čištění nádrže.  Pomocí  vhodného
kartáče se očistí a namontují zpět.
   Celý stroj se nakonec vypláchne čistou vodou a tato je
pak  vypuštěna  na  ošetřený  pozemek nebo  jiné vhodné
místo.

Vnější čištění

Vnější čištění stroje by mělo být prováděno na konci
každého aplikačního dne. Tato činnost je důležitá z hlediska
bezpečnosti obsluhy, možnosti znečištění okolí a ochrany
životního prostředí.Většina moderních postřikovačů
a rosičů je dnes vybavena speciálním zařízením pro prová-
dění vnější očisty na poli.

Plocha pokrytá nízkým porostem nepoužívané trávy může
být vhodným filtrem pro rozptýlení výplachové vody a
vhodným místem pro vnější čištění stroje. Tráva zamezuje
průniku zbytků přípravků a aktivuje jejich absorpci půdní-
mi částicemi a následnou degradaci. Je doporučeno tako-
vou plochu každoročně obměňovat.

8.3 Zásady bezpečnosti práce s potřikovou
kapalinou

Při nesprávném zacházení s chemickými přípravky v ze-
mědělství vzrůstá nebezpečí ohrožení zdraví lidí i zvířat.

Tomuto  ohrožení  lze předcházet  dodržováním aplikač-
ních  termínů,  ochranných lhůt,  používáním  jen povole-
ných   přípravků,   dodržováním   správné  koncentrace  a
ostatních zásad správné aplikace.

Zásady bezpečné práce s chemickými přípravky na ochra-
nu rostlin lze shrnout do těchto pravidel:

- pokyny  pro  bezpečnou práci s chemickými přípravky
jsou vždy uvedeny na etiketě přípravku a každý je povi-
nen se s nimi před začátkem seznámit

- pracovat s chemickými přípravky smějí jen osoby těles-
ně a duševně způsobilé a podrobně poučené o povaze,
účincích a způsobech použití přípravku

- přípravky používat jen v předepsaných dávkách a kon-
centracích a  připravovat  jen  v takových množstvích,
která se spotřebují za jeden den

- zbytky přípravků asanovat nebo zničit
- jedovaté  přípravky  používat  jen tehdy, jestliže není k

dispozici stejný nebo lepší nejedovatý přípravek
- mezi posledním použitím chemického přípravku na och-

ranu rostlin a sklizní ošetřeného porostu se musí dodr-
žovat předepsaná ochranná lhůta

- zbytky postřikových kapalin a přípravků se nesmějí vy-
lévat v blízkosti vodních toků, nádrží a studní

- během práce s chemickými přípravky není dovoleno jíst,
pít ani kouřit

- osobní ochranné prostředky, stejně jako stroje a nářadí,
po ukončení práce odmořit, tj. umýt 3 % roztokem sody,
osušit a uložit

- velmi nebezpečné jedy se nesmějí vydávat osobám mlad-
ším 18 let, ostatní jedy osobám mladším 15 let.

8.4 Kontrolní testování a registrace
mechanizačních prostředků pro
ochranu rostlin

Podmínky zacházení s přípravky na ochranu rostlin, po-
mocnými prostředky ochrany rostlin a mechanizačními pro-
středky na ochranu rostlin upravuje zákon č. 147/1996 Sb.,
o rostlinolékařské péči (ve znění zákonů č. 409/2000 Sb., č.
314/2001 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 79/2004 Sb.). Dle ustano-
vení zákona o rostlinolékařské péči je jednou z povinností
provozovatelů strojů pro chemickou ochranu používat pou-
ze typy, které jsou zapsány v uvedeném registru. Zápis do
registru osvědčuje, že daný mechanizační prostředek od-
povídá všem technickým a technologickým požadavkům a
při správném použití dokáže kvalitně a bez negativního vli-
vu na jeho účinnost aplikovat zvolený přípravek.

Mechanizační prostředek je zapsán do úředního registru
mechanizačních prostředků, jestliže vyhovuje technickým
a technologickým požadavkům stanoveným prováděcím
právním předpisem. Úřední registr mechanizačních prostřed-
ků je veden u příslušného orgánu rostlinolékařské péče,
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který vydává seznam mechanizačních prostředků zapsa-
ných v úředním registru mechanizačních prostředků ke dni
1. ledna každého kalendářního roku. Registr je k dispozici
na webových stránkách SRS v oddílu „Prohlížení úředního
registru mechanizačních prostředků – veřejnost“.

Tyto podmínky je povinen splňovat také každý výrobce
nebo dovozce těchto strojů. Mechanizační prostředky je
povinen před jejich prvním uvedením do oběhu přihlásit u
příslušného orgánu rostlinolékařské péče k zápisu do úřed-
ního registru mechanizačních prostředků a současně dolo-
žit splnění technických a technologických požadavků. O
výsledku kontrolního testování se vydává doklad o funkč-
ní způsobilosti mechanizačního prostředku spolu s výsled-
ky provedeného testování pro potřeby vlastníka nebo ná-
jemce mechanizačního prostředku.

Povinností provozovatele rosičů je provádět kontrolní
testování. Kontrolní testování se provádí v intervalech sta-
novených prováděcím právním předpisem nebo ve lhůtě
určené příslušným orgánem rostlinolékařské péče. Kont-
rolní testování spočívá v přezkoušení funkční způsobilosti
mechanizačních prostředků pro správnou aplikaci příprav-
ků podle technologických požadavků stanovených prová-
děcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis (Vy-
hláška č. 91/2002 Sb., Příloha č. 12) stanoví technologický
postup, podle něhož se kontrolní testování provádí.

Kontrolní testování provádí provozovatel koncesované
živnosti (schválená stanice) pro kontrolní testování, který
je povinen zajistit vedení průběžné evidence mechanizač-
ních prostředků, které byly podrobeny testování, a sdělo-
vat příslušnému orgánu rostlinolékařské péče informace
stanovené prováděcím právním předpisem ve lhůtách sta-
novených tímto orgánem. Aktualizovaný seznam schvále-
ných stanic pro kontrolní testování postřikovačů polních
plodin je uveden na serveru SRS v oddílu „Prohlížení stani-
ce kontrolního testování – veřejnost“. Po zadání „Speciali-
zace stanice“ se zobrazí seznam stanic (včetně další po-
třebných údajů o stanici) a seznam specializací konkrétní
stanice.

9. TECHNOLOGICKÉ LINKY NA
OCHRANU VINIC

9.1 Doporučené soupravy a strojní linky
Pro porovnání exploatačních ukazatelů jsme volili typic-

ké zástupce strojních souprav a linek, vhodných pro che-
mickou ochranu vinic v podmínkách ČR. Jsou rozděleny
do 2 hlavních skupin:

Rosiče v přímém pracovním postupu
V přímém pracovním postupu strojní souprava zajišťuje

dopravu vody z podnikového střediska na pozemek a vlast-
ní aplikaci ochranného prostředku. Pro další náplň se opět

vrací do střediska. Postřiková jícha se připravuje v zásobní
nádrži rosiče.Strojní soupravy jsou složeny z  vinohradnic-
kého traktoru a neseného nebo návěsného rosiče.

Doporučené soupravy se odlišují velikostí zásobní nádr-
že a výpočty nákladů jsou zpracovány pro následující vari-
anty:

a) rosič nesený 100 litrů + traktor 4x4, 20 až 29 kW
b) rosič nesený 250 litrů + traktor 4x4, 20 až 29 kW
c) rosič nesený 400 litrů + traktor 4x4, 30 až 39 kW
d) rosič nesený 500 litrů + traktor 4x4, 40 až 49 kW
e) rosič návěsný 600 litrů + traktor 4x4, 30 až 39 kW
f) rosič návěsný 1000 litrů + traktor 4x4, 30 až 39 kW
g) rosič návěsný 1500 litrů + traktor 4x4, 40 až 49 kW
h) rosič návěsný 2200 litrů + traktor 4x4, 50 až 59 kW

Rosiče v  děleném pracovním postupu
V děleném pracovním postupu je samostatně zajišťován

dovoz vody na pole soupravou složenou z traktoru a cis-
terny. Rosiče zajišťují čerpání vody z cisterny, přípravu
postřikové jíchy a vlastní aplikaci ochranného prostředku.

Doporučené soupravy jsou pro nesené i návěsné rosiče
stejné jako v přímém pracovním postupu. Do děleného pra-
covního postupu je navíc zařazena samojízdná souprava
složená ze:

- samojízdného nosiče nářadí a nástavby (objem ná-
drže 2500 litrů).

9.2 Využití a ekonomika strojních linek
Pro doporučené strojní linky na ochranu vinic jsou nor-

mativy využití a ekonomiky strojních linek uvedeny pře-
hledně v tabulkové formě v příloze III.

Tabulky obsahují tyto informace:
- schéma strojní linky
- popis podmínek a práce strojní soupravy (resp. linky u

dělených pracovních postupů)
- technické a ekonomické parametry doporučených stroj-

ních linek
- pořizovací cena stroje – uvedena průměrná  orientační

cena v roce 2007 (bez DPH) při pořízení stroje za hotové
- roční nasazení – uvádí doporučené roční nasazení stro-

je dosažitelné v typických podmínkách tuzemských vi-
nohradnických podniků

- normativy technických a ekonomických údajů
v členění:

- výkonnost stroje - udává průměrnou výkonnost stroje
(soupravy) za 1 hodinu operativního času

- spotřeba PH – udává spotřebu  pohonných hmot na 1
ha operace pro soupravu (resp. linku)

- práce – osobní náklady na obsluhu stroje  (soupravy),
osobní náklady vychází ze základní hodinové sazby ve
výši 100 Kč.h-1

- souprava – variabilní náklady soupravy (náklady na po-
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honné hmoty a maziva, náklady na opravy a udržování
(vypočteny podle normativů VÚZT Praha)

- variabilní celkem  –  součet nákladů na práci a variabil-
ních nákladů stroje (soupravy)

- celkové náklady – součet variabilních nákladů celkem a
fixních nákladů (fixní  náklady zahrnují náklady na odpi-
sy, náklady  na garážování (uskladnění) stroje, silniční
daň).

Náklady jsou uvedeny pro jednotlivé typy doporuče-
ných rosičů a jsou zpracovány v závislosti na vzdálenosti
pozemku od mechanizačního střediska. Z výsledků vyplý-
vá vliv vzdálenosti na jednotlivé technické a ekonomické
parametry soupravy (resp. linky). V tabulkách v Příloze III.
jsou pro jednotlivé vzdálenosti barevně zvýrazněny eko-
nomicky příznivější varianty.

Normativy provozních nákladů byly vypočteny s  využi-
tím modelovacího programu AGROTEKIS (VÚZT Praha).
Informace je možné využít především pro plánování a hod-
nocení ekonomiky jednotlivých operací a pro podporu roz-
hodování o potřebě, využití a obnově strojů.

9.3 Hodnocení strojních linek

Z analýzy výsledků modelových výpočtů pro sledova-
né soupravy a linky (pro vzdálenosti pozemků od střediska
do 5 km) vyplývají některé obecně platné závěry:

- v přímém pracovním postupu:
- výkonnost soupravy s rostoucí vzdáleností klesá, nej-

větší pokles výkonnosti je u rosičů s nejmenším  obje-
mem zásobní nádrže

- náklady na 1 ha chemické ochrany se s rostoucí vzdále-
ností  zvyšují,   největší  zvýšení  nákladů  je  u  rosičů
s nejmenším objemem zásobní nádrže

- spotřeba paliva na 1 ha chemické ochrany se s rostoucí
vzdáleností zvyšuje, největší zvýšení spotřeby je u ro-
sičů s nejmenším objemem zásobní nádrže

- v děleném pracovním postupu:
- výkonnost  linky  v  hodnoceném  rozsahu nezávisí na

vzdálenosti pozemku od střediska
-  výkonnost je  přímo závislá na objemu zásobní nádrže

rosiče
- náklady na 1 ha chemické ochrany se s rostoucí vzdále-

ností zvyšují jen nevýznamně (např. u rosičů s objemem
nádrže 100 litrů o 6%, u rosičů s objemem nádrže  2200
litrů již jen o 4 %)

- spotřeba paliva na 1 ha chemické ochrany se s rostoucí
vzdáleností zvyšuje  rovněž jen nevýznamně,  největší
nárůst spotřeby je u rosičů nesených s objemem nádr-
že 100 litrů o 10%, u rosičů s objemem nádrže 600 litrů a
více je již menší než 1 %.

Rosiče nesené
Traktor 4x4, 20–29 kW + rosič nesený, objem 100 litrů
V přímém pracovním postupu se výkonnost při vzdále-

nosti do 1 km  pohybuje  okolo 0,70 ha.h-1, se vzrůstající
vzdáleností klesá a při průměrné vzdálenosti 5 km je již men-
ší než 0,3 ha.h-1. Náklady se pohybují od 628 Kč.ha-1 při
vzdálenosti 1 km a s každým dalším kilometrem narůstají o
více jak 200 Kč.ha-1. Také spotřeba paliva se významně zvy-
šuje se vzdáleností pozemku a pohybuje se od 4,5 l.ha-1 až
do 9,4 l.ha-1.

V děleném pracovním postupu je výkonnost soupravy
ve sledovaném rozsahu  v podstatě nezávislá na vzdále-
nosti pozemku od střediska (0,86 ha.h-1), rovněž spotřeba
paliva se mění jen nepodstatně. Také náklady závisí na této
vzdálenosti jen velmi mírně a pohybují se od 563 do 597
Kč.ha-1.

Podrobnější průběh technicko-ekonomických parametrů
je uveden v grafech na Obr. 29.

Pro tuto soupravu je již od vzdálenosti cca 0,35 km vý-
hodnější volit dělený pracovní postup.
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Obr.  29: Závislost výkonnosti a nákladů na vzdálenosti
pozemku od střediska pro rosič nesený 100 litrů + traktor
4x4, 20 až 29 kW

Traktor 4x4, 30–39 kW + rosič nesený, objem 250 litrů
V přímém pracovním postupu se výkonnost při vzdále-

nosti do 1 km pohybuje okolo 0,85 ha.h-1, se vzrůstající
vzdáleností klesá a při průměrné vzdálenosti 5 km je již men-
ší než 0,5 ha.h-1. Náklady se pohybují od 630 Kč.ha-1 při
vzdálenosti 1 km a s každým dalším kilometrem narůstají
průměrně o 106 Kč.ha-1. Také spotřeba paliva se významně



35

Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu

zvyšuje  se  vzdáleností  pozemku a pohybuje se od  5,1
l.ha-1 až do 7,8 l.ha-1.

V děleném pracovním postupu je výkonnost soupravy
ve sledovaném rozsahu  v podstatě nezávislá na vzdále-
nosti pozemku od střediska (0,96 ha.h-1), rovněž spotřeba
paliva se mění jen nepodstatně. Také náklady závisí na této
vzdálenosti jen velmi mírně a pohybují se od 624 do 655
Kč.ha-1.

Podrobnější průběh technicko-ekonomických parametrů
je uveden v grafech na Obr. 30.  Pro tuto soupravu je rov-
něž již od vzdálenosti 0,95 km výhodnější volit dělený pra-
covní postup.
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Obr.  30: Závislost výkonnosti a nákladů na vzdálenosti
pozemku od střediska pro rosič nesený 250 litrů + traktor
4x4, 30 až 39 kW

Traktor 4x4, 30–39 kW + rosič nesený, objem 400 litrů
V přímém pracovním postupu je výkonnost při vzdále-

nosti do 1 km  více jak 0,91 ha.h-1, se vzrůstající vzdáleností
klesá a při průměrné vzdálenosti 5 km je již kolem 0,5 ha.h-1.
Náklady se pohybují od 614 Kč.ha-1 při vzdálenosti 1 km a
s každým dalším kilometrem narůstají průměrně o cca 70
Kč.ha-1. Také spotřeba paliva se zvyšuje se vzdáleností
pozemku a pohybuje se od 5,6 l.ha-1 do 7,3 l.ha-1.

V děleném pracovním postupu je výkonnost soupravy
ve sledovaném rozsahu  v podstatě nezávislá na vzdále-
nosti pozemku od střediska (0,98 ha.h-1), rovněž spotřeba
paliva se mění jen nepodstatně. Také náklady závisí na této
vzdálenosti jen velmi mírně a pohybují se od 630 do 660
Kč.ha-1.

Podrobnější průběh technicko-ekonomických parametrů
je uveden v grafech na Obr. 31. Pro tuto soupravu je do
vzdálenosti cca 1,4 km výhodnější volit přímý pracovní
postup, při větší vzdálenosti je výhodnější dělený pracov-
ní postup.
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Obr.  31: Závislost výkonnosti a nákladů na vzdálenosti
pozemku od střediska pro rosič nesený 400 litrů + traktor
4x4, 30 až 39 kW

Traktor 4x4, 40–49 kW + rosič nesený, objem 500 litrů
V přímém pracovním postupu je výkonnost při vzdále-

nosti do 1 km  více jak 0,93 ha.h-1, se vzrůstající vzdáleností
klesá  a  při  průměrné  vzdálenosti  5 km je již kolem   0,67
ha.h-1. Náklady se pohybují od 615 Kč.ha-1 při vzdálenosti
1 km a s každým dalším kilometrem narůstají průměrně o 56
Kč.ha-1. Také spotřeba paliva se zvyšuje se vzdáleností
pozemku a pohybuje se od 5,5 l.ha-1 do 6,9 l.ha-1.

V děleném pracovním postupu je výkonnost soupravy
ve sledovaném rozsahu  v podstatě nezávislá na vzdále-
nosti pozemku od střediska (0,99 ha.h-1), rovněž spotřeba
paliva se mění jen nepodstatně. Také náklady závisí na této
vzdálenosti jen velmi mírně a pohybují se od 638 do 668
Kč.ha-1.

Podrobnější průběh technicko-ekonomických parametrů
je uveden v grafech na Obr. 32. Pro tuto soupravu je do
vzdálenosti cca 1,85 km výhodnější volit pracovní postup
přímý, při větší vzdálenosti je výhodnější pracovní postup
dělený.
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Obr.  32: Závislost výkonnosti a nákladů na vzdálenosti pozemku od střediska pro rosič nesený 500 litrů + traktor 4x4,
40 až 49 kW

Podrobnější popis souprav a  linek a jejich technicko-
ekonomické údaje jsou uvedeny v tabulkách (Příloha III).
Z výsledků modelovacích výpočtů lze definovat hranici

mezi přímým a děleným pracovním postupem v závislosti
na objemu zásobní nádrže rosiče a vzdálenosti pozemku
(viz graf na Obr. 33).

Obr. 33:  Doporučená hranice mezi přímým a děleným pracovním postupem pro rosiče nesené

PŘÍKLAD 8 – Volba linky
Uživatel se rozhoduje pro volbu organizace práce při pro-

vádění chemické ochrany ve vinici, přitom disponuje sou-
pravou tvořenou traktorem s neseným rosičem o objemu
nádrže 400 l. Dopravní vzdálenost ze střediska do vinice je
1,9 km.

ŘEŠENÍ

S využitím Obr. 33 se rozhoduje pro dělenou linku (s do-
vozem vody).

PŘÍKLAD 9 – Určení mezní vzdálenosti
pro efektivní nasazení neseného rosiče

Uživatele zajímá do jaké dopravní vzdálenosti je efektivní
nasazení soupravy s neseným rosičem o objemu nádrže
450 l v přímé lince.

ŘEŠENÍ
S využitím Obr. 33 lze určit jako mezní vzdálenost pro

efektivní nasazení soupravy 1,6 km. Znamená to, že do vzdá-
lenosti 1,6 km od střediska bude ekonomicky výhodnější
přímý pracovní postup  (plnění vody ve středisku), při do-
pravní vzdálenosti nad 1,6 km se jako výhodnější jeví děle-
ný pracovní postup (dovoz vody k vinici).
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Rosiče návěsné
Traktor 4x4, 30–39 kW + rosič návěsný, objem 600

litrů
V přímém pracovním postupu je výkonnost při vzdále-

nosti do 1 km  více jak 1,01 ha.h-1, se vzrůstající vzdáleností
klesá  a  při  průměrné  vzdálenosti  5 km  je  již  kolem  0,74
ha.h-1. Náklady se pohybují od 682 Kč.ha-1 při vzdálenosti 1
km a s každým dalším kilometrem narůstají průměrně o 53
Kč.ha-1. Také spotřeba paliva se zvyšuje se vzdáleností
pozemku a pohybuje se od 5,5 l.ha-1 do 6,9 l.ha-1.

V děleném pracovním postupu je výkonnost soupravy
ve sledovaném rozsahu  v podstatě nezávislá na vzdále-
nosti pozemku od střediska (1,07 ha.h-1), rovněž spotřeba
paliva se mění jen nepodstatně. Také náklady závisí na této
vzdálenosti jen velmi mírně a pohybují se od 702 do 730
Kč.ha-1.

Podrobnější průběh technicko-ekonomických parametrů
je uveden v grafech na Obr. 34.

Pro tuto soupravu je do vzdálenosti cca 1,4 km výhod-
nější volit pracovní postup přímý, při větší vzdálenosti je
výhodnější pracovní postup dělený.
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Obr.  34: Závislost výkonnosti a nákladů na vzdálenos-
ti pozemku od střediska pro rosič návěsný 600 litrů +
traktor 4x4, 30 až 39 kW

Traktor 4x4, 30–39 kW + rosič návěsný, objem 1000
litrů

V přímém pracovním postupu je výkonnost při vzdále-
nosti do 1 km  více jak 1,05 ha.h-1, se vzrůstající vzdáleností
klesá a   při průměrné vzdálenosti 5 km je již kolem 0,86
ha.h-1. Náklady se pohybují od 653 Kč.ha-1 při vzdálenosti

1 km a s každým dalším kilometrem narůstají průměrně o 32
Kč.ha-1. Také spotřeba paliva se zvyšuje se vzdáleností
pozemku a pohybuje se od 5,3 l.ha-1 do 6,0 l.ha-1.

V děleném pracovním postupu je výkonnost soupravy
ve sledovaném rozsahu  v podstatě nezávislá na vzdále-
nosti pozemku od střediska (1,09 ha.h-1), rovněž spotřeba
paliva se mění jen nepodstatně. Také náklady závisí na této
vzdálenosti jen velmi mírně a pohybují se od 686 do 713
Kč.ha-1.

Podrobnější průběh technicko-ekonomických parametrů
je uveden v grafech na Obr. 35.

Pro tuto soupravu je do vzdálenosti cca 2,4 km výhod-
nější volit pracovní postup přímý, při větší vzdálenosti je
výhodnější pracovní postup dělený.
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Obr.  35: Rosič návěsný 1000 litrů + traktor 4x4, 30 až 39
kW, závislost výkonnosti a nákladů na vzdálenosti po-
zemku od střediska

Traktor 4x4, 40–49 kW + rosič návěsný, objem 1500
litrů

V přímém pracovním postupu je výkonnost při vzdále-
nosti do 1 km  více jak 1,07 ha.h-1, se vzrůstající vzdáleností
klesá a při průměrné vzdálenosti 5 km je již kolem 0,93
ha.h-1. Náklady se pohybují od 647 Kč.ha-1 při vzdálenosti 1
km a s každým dalším kilometrem narůstají průměrně o 22
Kč.ha-1. Také spotřeba paliva se zvyšuje se vzdáleností
pozemku a pohybuje se od 5,3 l.ha-1 do 5,7 l.ha-1.

V děleném pracovním postupu je výkonnost soupravy
ve sledovaném rozsahu  v podstatě nezávislá na vzdále-
nosti pozemku od střediska (1,09 ha.h-1), rovněž spotřeba
paliva se mění jen nepodstatně. Také náklady závisí na této
vzdálenosti jen velmi mírně a pohybují se od 686 do 713
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Kč.ha-1.
Podrobnější průběh technicko-ekonomických parametrů

je uveden v grafech na Obr. 36. Pro tuto soupravu je do
vzdálenosti cca 3,5 km výhodnější volit pracovní postup
přímý, při větší vzdálenosti je výhodnější pracovní postup
dělený.
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Obr.  36: Rosič návěsný 1500 litrů + traktor 4x4, 40 až 49
kW, závislost výkonnosti a nákladů na vzdálenosti po-
zemku od střediska

Traktor 4x4, 50–59 kW + rosič návěsný, objem 2200
litrů

V přímém pracovním postupu je výkonnost při vzdále-
nosti do 1 km  více jak 1,08 ha.h-1, se vzrůstající vzdáleností
klesá a při průměrné vzdálenosti 5 km je již kolem 0,98
ha.h-1. Náklady se pohybují od 643 Kč.ha-1 při vzdálenosti
1 km a s každým dalším kilometrem narůstají průměrně o 15
Kč.ha-1. Také spotřeba paliva se zvyšuje se vzdáleností
pozemku a pohybuje se od 5,3 l.ha-1 do 5,7 l.ha-1.

V děleném pracovním postupu je výkonnost soupravy
ve sledovaném rozsahu  v podstatě nezávislá na vzdále-
nosti pozemku od střediska (1,10 ha.h-1), rovněž spotřeba
paliva se mění jen nepodstatně. Také náklady závisí na této
vzdálenosti jen velmi mírně a pohybují se od 686 do 713
Kč.ha-1.

Podrobnější průběh technicko-ekonomických parametrů
je uveden v grafech na Obr. 37. Pro tuto soupravu je do
vzdálenosti cca 3,5 km výhodnější volit pracovní postup
přímý, při větší vzdálenosti je výhodnější pracovní postup
dělený.

Obr.  37: Závislost výkonnosti a nákladů na vzdálenosti
pozemku od střediska pro rosič návěsný 2200 litrů + trak-
tor 4x4, 50 až 59 kW

Podrobnější popis souprav a linek a jejich technicko-eko-
nomické údaje jsou uvedeny v tabulkách (Příloha III).
Z výsledků modelovacích výpočtů lze definovat hranici
mezi přímým a děleným pracovním postupem v závislosti
na objemu zásobní nádrže rosiče a vzdálenosti pozemku
(viz graf na Obr. 38).

Rosiče samojízdné
U rosičů samojízdných (samojízdný nosič + nástavba) se

předpokládá pouze dělený pracovní postup. Doprava vody
na pole je zajišťována traktorem s fekální cisternou.

Nástavba – rosič  má pracovní záběr 4 řádky. Souprava
má výkonnost 3,7 ha.h -1, spotřebu 4,2 l.ha-1 a náklady 617
Kč.ha-1.

Podrobnější specifikace soupravy a její technické a eko-
nomické parametry jsou uvedeny v tabulce (Příloha III).

PŘÍKLAD 10 – Určení mezní vzdálenosti
pro efektivní nasazení návěsného rosiče

Uživatele zajímá do jaké dopravní vzdálenosti je efektivní
nasazení soupravy s návěsným rosičem o objemu nádrže
2000  l v přímém pracovním postupu..
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Obr. 38:  Doporučená hranice mezi přímým a děleným pracovním postupem pro rosiče návěsné

ŘEŠENÍ

S využitím Obr. 38 lze určit jako mezní vzdálenost pro
efektivní nasazení soupravy 5,4 km. Znamená to, že do vzdá-
lenosti cca 5,4 km od střediska bude ekonomicky výhod-
nější přímý pracovní postup (plnění vody ve středisku), při
dopravní vzdálenosti nad 5,4 km se jako výhodnější jeví
dělený pracovní postup (dovoz vody k vinici).

10. ZÁVĚR

Ochranářské zásahy představují ve vinicích jednu
z nejnáročnějších částí celého technologického postupu.
S ohledem na požadavky ochrany životního prostředí a na
ekonomickou náročnost těchto operací jejich význam stále
roste.

Metodická příručka je určena především uživatelům apli-
kační techniky pro chemickou ochranu ve vinicích a ovoc-
ných výsadbách, stejně jako studentům zemědělských škol
a pracovníkům zemědělské praxe. Obsahuje podrobnou
charakteristiku strojů pro chemickou ochranu vinic, popis
jejich hlavních částí a jejich konstrukčního řešení a nazna-
čuje vývojové trendy v této oblasti. Je doplněna o rozbor
faktorů ovlivňujících kvalitu zásahu a efektivní nasazení

použité techniky. Podrobně se zabývá seřízením strojů pro
různé podmínky uživatelů.

V přílohové části je přehledně proveden ekonomický roz-
bor jednotlivých typů strojních linek, který umožní uživate-
li rychlé a objektivní stanovení nákladů při použití dané
soupravy.

Zdokonalování technické úrovně aplikační techniky vy-
stihuje snahy po zmírnění negativních důsledků ochranář-
ských zásahů na životní prostředí. I nejmodernější technika
s vysokou kvalitou prováděných zásahů ale potřebuje kva-
lifikovaného uživatele, který dovede provést správné seří-
zení a rozhodnout o jejím efektivním využití.
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PŘÍLOHA I

Integrovaná produkce

Integrovaná produkce (IP) představuje způsob zemědělského hospodaření, jehož základním cílem je
zajištění trvale udržitelného rozvoje ve smyslu § 6 zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí, tedy rozvoje,
který umožňuje zachovávat přirozené funkce agroekosystému a ostatních ekosystémů, jež jsou zemědělskou
produkcí přímo či nepřímo ovlivňovány.

Integrovaná produkce usiluje o dosažení optimálních výnosů vyšší kvality cestou, která nezatěžuje
životní prostředí. Na bázi celistvého způsobu myšlení se IP orientuje komplexně na agroekosystém; je zaměřena
na zemědělský podnik jako celek. Základem je udržení, resp. zlepšení půdní úrodnosti a mnohotvárného
životního prostředí. Přednostně se využívají a podporují přirozené regulační mechanismy. K ochraně životního
prostředí s ohledem na hospodárnost a společenské požadavky se vyžaduje smysluplný soulad mezi
biologickými, technickými a chemickými opatřeními.

Dalším základním požadavkem je důsledný systémový přístup k celé technologii pěstování a zpracování
révy jehož cílem je optimalizace ekonomických a ekologických hledisek produkce.

Veškeré technologické postupy, které registrovaní členové svazu používají ve svých vinicích musí
odpovídat přesně stanoveným mezinárodním kritériím Svazu IP. Tyto kritéria jsou v České republice vydávána
přibližně ve dvouletých cyklech pod názvem „Směrnice svazu integrované produkce hroznů a vína“ a jsou
v sídle Svazu volně dostupná. Směrnice IP hroznů a vína jsou zpracovány s přihlédnutím k požadavkům na
systémy IP révy vinné, jež pro švýcarské vinohradnictví zpracovali HÄNI, BOLLER, BIGLER (1990) a jež
jsou dnes podkladem k mezinárodně kladeným požadavkům na systémy IP révy vinné, které jsou zpracovány
v rámci organizace IOBC. Tyto směrnice stanovují limitující a doporučená kritéria pro jednotlivé pěstební
technologie. Při jejich dodržování bude finální produkt (stolní hrozen, víno) deklarován jako produkt z IP a
označen ochrannou známkou. Následující přehled prvků systému IP člení rozhodující technologické postupy
z pohledu jejich uplatnění v systému IP na zakázané, povinné a doporučené.

 

· zakázané – aplikací nepřípustného řešení (např. aplikace více než 50 kg č.ž. dusíku/ha v průměru na
celou výměru vinic) znamená ztrátu práva používat ochranné známky svazu pro příslušnou, případně
i následující sezónu

· povinné – řešení, které splňuje požadavky IP nebo v případě, že jsou uvedeny další, doporučené
varianty daného řešení splňuje alespoň minimální požadavky systému IP. Nedodržení znamená ztrátu
práva používat ochranné známky svazu pro příslušnou, případně i následující sezónu

· doporučené – v případě přijatelnosti několika alternativních řešení jsou jednotlivé varianty bonitovány
podle vhodnosti pro agroekosystém a kvalitu produkce jedním až pěti body stupnice. Čím je varianta
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z hlediska IP (ekologické, ekonomické, hygienické aj. aspekty) výhodnější, tím je řešení ohodnoceno
více body.

Klíčovou roli v systému IP však hraje osobnost vedoucího provozu či majitele zemědělského podniku
a jeho schopnost nést zodpovědnost za zdraví a životní prostředí, důležité jsou také zkušenosti, motivace a
v neposlední řadě i ochota k přijetí určitých rizik spojených s tímto partnerstvím s přírodou.
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PŘÍLOHA II

Přehled vybraných zákonů a vyhlášek souvisejících s problematikou ochrany rostlin

Zákon č. 356/2003 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 42/2001 Sb., o registraci přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a
technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování, v platném
znění.

Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické
látce a chemickému přípravku, v platném znění.

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování  nebezpečných chemických
látek a chemických přípravků, v platném znění.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.

Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,
v platném znění.

Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při
použití přípravků na ochranu rostlin

Vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů
a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního
zemědělského intervenčního fondu.

Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění.

Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných
produktů, v platném znění.

Vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální
kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby.

Vyhláška č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny
bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého.
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Vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče.

Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.

Vyhláška č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou
správou.

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
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PŘÍLOHA III

Technicko ekonomické ukazatele strojních linek pro chemickou ochranu vinic

T 1 Chemická ochrana vinic traktorem s neseným rosičem  (objem 100 litrů)

T 2 Chemická ochrana vinic traktorem s neseným rosičem  (objem 250 litrů)

T 3 Chemická ochrana vinic traktorem s neseným rosičem  (objem 400 litrů)

T 4 Chemická ochrana vinic traktorem s neseným rosičem  (objem 500 litrů)

T 5 Chemická ochrana vinic traktorem s návěsným rosičem  (objem 600 litrů)

T 6 Chemická ochrana vinic traktorem s návěsným rosičem  (objem 1000 litrů)

T 7 Chemická ochrana vinic traktorem s návěsným rosičem  (objem 1500 litrů)

T 8 Chemická ochrana vinic traktorem s návěsným rosičem  (objem 2200 litrů)

T 9 Chemická ochrana vinic samojízdným nosičem s adaptérem rosičem  (objem
2500  litrů)



Chemická ochrana vinic traktorem s neseným rosičem  (objem 100 litrů)         T 1 
 -  rosič nesený, objem zásobní nádrže 100 litrů, pořizovací cena 45 tis. Kč, roční nasazení 200 h.r-1 

 -  traktor 4x4, 20 až 29 kW, pořizovací cena 600 tis. Kč, roční nasazení 800 h.r-1 

Přímý pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění do 
zásobní nádrže rosiče 
3000  l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1,  

Příprava postřikové jíchy 
Premix účinného prostředku se připravuje  v zásobní nádrži 
rosiče pomocí vestavěného míchacího zařízení v průběhu 
přepravy i aplikace  

Aplikace 
Pracovní záběr 1 řádek , průměrná dávka 
400 l.ha- 1 , výkonnost za čas hlavní  
W01 = 1,2 ha.h-1 

Dělený pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění 
cisterny 6000 l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1 

Plnění postřikovače vodou na poli a příprava postřikové jíchy 
Výkonnost plnění postřikovače z cisterny 3000  l.h-1, premix 
účinného prostředku se připravuje v mísícím zařízení postřikovače 

Aplikace 
Pracovní záběr 1 řádek , průměrná dávka 
400 l.ha- 1 , výkonnost za čas hlavní  
W01 = 1,2 ha.h-1 

 
Technicko – ekonomické ukazatele linky 
V z d á le n o s t V a r ia n ta
p o z e m k u l in k y V ý k o n n o s t S p o tře b a  P H C e lk o v é

( k m ) h a /h l /h a P rá c e S o u p ra v a C e lk e m K č /h a
P ř ím á 0 ,6 7 4 ,5 1 5 0 2 0 0 3 5 0 6 2 8
D ě le n á 0 ,8 6 3 ,7 1 1 7 1 6 4 2 8 1 5 6 3
P ř ím á 0 ,4 9 5 ,7 2 0 3 2 5 9 4 6 2 8 3 9
D ě le n á 0 ,8 6 3 ,8 1 1 7 1 6 4 2 8 1 5 7 2
P ř ím á 0 ,3 9 6 ,9 2 5 7 3 1 8 5 7 4 1 0 4 9
D ě le n á  0 ,8 6 3 ,9 1 1 7 1 6 4 2 8 1 5 8 0
P ř ím á 0 ,3 2 8 ,2 3 1 0 3 7 6 6 8 6 1 2 6 0
D ě le n á 0 ,8 6 4 ,0 1 1 7 1 6 4 2 8 1 5 8 9
P ř ím á 0 ,2 8 9 ,4 3 6 3 4 3 5 7 9 8 1 4 7 1
D ě le n á 0 ,8 6 4 ,1 1 1 7 1 6 4 2 8 1 5 9 7

3

4

N o rm a tiv y  s o u p ra v y

5

2

1

V a r ia b i ln í  n á k la d y    (K č /h a )

 
Doporučené linky pro jednotlivé vzdálenosti pozemku od střediska jsou zvýrazněny barevně. 
 



Chemická ochrana vinic traktorem s neseným rosičem  (objem 250 litrů)         T 2 
 -  rosič nesený, objem zásobní nádrže 250 litrů, pořizovací cena 55 tis. Kč, roční nasazení 200 h.r-1 

 -  traktor 4x4, 30 až 39 kW, pořizovací cena 850 tis. Kč, roční nasazení 800 h.r-1 

Přímý pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění do 
zásobní nádrže rosiče 
3000  l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1,  

Příprava postřikové jíchy 
Premix účinného prostředku se připravuje  
v zásobní nádrži rosiče pomocí vestavěného 
míchacího zařízení v průběhu přepravy i aplikace  

Aplikace 
Pracovní záběr 1 řádek , průměrná dávka 400 l.ha- 1 , 
výkonnost za čas hlavní W01 = 1,2 ha.h-1 

Dělený pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění 
cisterny 6000 l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1 

Plnění postřikovače vodou na poli a příprava postřikové jíchy 
Výkonnost plnění postřikovače z cisterny 3000  l.h-1, premix 
účinného prostředku se připravuje v mísícím zařízení postřikovače 

Aplikace 
Pracovní záběr 1 řádek , průměrná 
dávka 400 l.ha- 1 , výkonnost za čas 
hlavní W01 = 1,2 ha.h-1 

 
Technicko – ekonomické ukazatele linky 
V z d á le n o s t V a ria n ta
p o z e m k u l in k y V ý k o n n o s t S p o tře b a  P H C e lk o v é

(k m ) h a /h l/h a P rá c e S o u p ra v a C e lk e m K č /h a
P ř ím á 0 ,8 5 5 ,1 1 1 8 2 2 0 3 3 8 6 3 0
D ě le n á 0 ,9 6 4 ,7 1 0 5 2 0 0 3 0 5 6 2 4
P ř ím á 0 ,7 2 5 ,8 1 3 9 2 5 1 3 9 0 7 3 6
D ě le n á 0 ,9 6 4 ,8 1 0 5 2 0 0 3 0 5 6 3 2
P ř ím á 0 ,6 2 6 ,5 1 6 1 2 8 2 4 4 3 8 4 2
D ě le n á  0 ,9 6 4 ,8 1 0 5 2 0 0 3 0 5 6 4 0
P ř ím á 0 ,5 5 7 ,1 1 8 2 3 1 4 4 9 6 9 4 7
D ě le n á 0 ,9 6 4 ,9 1 0 5 2 0 0 3 0 5 6 4 7
P ř ím á 0 ,4 9 7 ,8 2 0 3 3 4 5 5 4 8 1 0 5 3
D ě le n á 0 ,9 6 4 ,9 1 0 5 2 0 0 3 0 5 6 5 5

3

4

N o rm a tiv y  s o u p ra v y

5

2

1

V a r ia b iln í  n á k la d y    (K č /h a )

 
Doporučené linky pro jednotlivé vzdálenosti pozemku od střediska jsou zvýrazněny barevně. 
 



Chemická ochrana vinic traktorem s neseným rosičem  (objem 400 litrů)         T 3 
 -  rosič nesený, objem zásobní nádrže 400 litrů, pořizovací cena 65 tis. Kč, roční  nasazení 200 h.r-1 

 -  traktor 4x4, 30 až 39 kW, pořizovací cena 850 tis. Kč, roční nasazení 800 h.r-1 
Přímý pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění do 
zásobní nádrže rosiče 
3000  l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1,  

Příprava postřikové jíchy 
Premix účinného prostředku se připravuje  
v zásobní nádrži rosiče pomocí vestavěného 
míchacího zařízení v průběhu přepravy i aplikace  

Aplikace 
Pracovní záběr 1 řádek , průměrná dávka 400 l.ha- 1 , 
výkonnost za čas hlavní W01 = 1,2 ha.h-1 
 

Dělený pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění 
cisterny 6000 l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1 

Plnění postřikovače vodou na poli a příprava postřikové jíchy 
Výkonnost plnění postřikovače z cisterny 3000  l.h-1, premix  
účinného prostředku se připravuje v mísícím zařízení postřikovače 

Aplikace 
Pracovní záběr 1 řádek , průměrná dávka 
400 l.ha- 1 , výkonnost za čas hlavní W01 = 
1,2 ha.h-1 

 
Technicko – ekonomické ukazatele linky 
V z d á le n o s t V a ria n ta
p o z e m k u l in k y V ý k o n n o s t S p o tře b a  P H C e lk o v é

(k m ) h a /h l/h a P rá c e S o u p ra v a C e lk e m K č /h a
P ř ím á 0 ,9 1 5 ,6 1 1 0 2 1 7 3 2 7 6 1 4
D ě le n á 0 ,9 8 4 ,6 1 0 2 2 0 5 3 0 7 6 3 0
P ř ím á 0 ,8 1 6 ,0 1 2 3 2 3 7 3 6 0 6 8 3
D ě le n á 0 ,9 8 4 ,7 1 0 2 2 0 5 3 0 7 6 3 7
P ř ím á 0 ,7 3 6 ,4 1 3 7 2 5 8 3 9 5 7 5 1
D ě le n á  0 ,9 8 4 ,8 1 0 2 2 0 5 3 0 7 6 4 5
P ř ím á 0 ,6 7 6 ,9 1 5 0 2 7 8 4 2 8 8 2 0
D ě le n á 0 ,9 8 4 ,8 1 0 2 2 0 5 3 0 7 6 5 2
P ř ím á 0 ,6 1 7 ,3 1 6 3 2 9 9 4 6 2 8 8 8
D ě le n á 0 ,9 8 4 ,9 1 0 2 2 0 5 3 0 7 6 6 0

3

4

N o rm a tiv y  s o u p ra v y

5

2

1

V a r ia b iln í  n á k la d y    (K č /h a )

 
Doporučené linky pro jednotlivé vzdálenosti pozemku od střediska jsou zvýrazněny barevně. 
 



Chemická ochrana vinic traktorem s neseným rosičem  (objem 500 litrů)          T 4 
 -  rosič nesený, objem zásobní nádrže 500 litrů, pořizovací cena 70 tis. Kč, roční nasazení 200 h.r-1 

 -  traktor 4x4, 40 až 49 kW, pořizovací cena 1015 tis. Kč, roční nasazení 900 h.r-1 
Přímý pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění do 
zásobní nádrže rosiče 
3000  l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1 

Příprava postřikové jíchy 
Premix účinného prostředku se připravuje 
v zásobní nádrži rosiče pomocí vestavěného 
míchacího zařízení v průběhu přepravy i aplikace  

Aplikace 
Pracovní záběr 1 řádek , průměrná dávka 400 l.ha- 1 , 
výkonnost za čas hlavní W01 = 1,2 ha.h-1 
 

Dělený pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění 
cisterny 6000 l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1 

Plnění postřikovače vodou na poli a příprava postřikové jíchy 
Výkonnost plnění postřikovače z cisterny 3000  l.h-1, premix 
účinného prostředku se připravuje v mísícím zařízení postřikovače 

Aplikace 
Pracovní záběr 1 řádek , průměrná dávka 
400 l.ha- 1 , výkonnost za čas hlavní  
W01 = 1,2 ha.h-1 

 
Technicko – ekonomické ukazatele linky 
V z d á le n o s t V a ria n ta
p o z e m k u l in k y V ý k o n n o s t S p o tře b a  P H C e lk o v é

(k m ) h a /h l/h a P rá c e S o u p ra v a C e lk e m K č /h a
P ř ím á 0 ,9 3 5 ,5 1 0 7 2 1 3 3 2 0 6 1 5
D ě le n á 0 ,9 9 5 ,3 1 0 1 2 0 3 3 0 4 6 3 8
P ř ím á 0 ,8 5 5 ,8 1 1 8 2 2 9 3 4 7 6 7 2
D ě le n á 0 ,9 9 5 ,3 1 0 1 2 0 3 3 0 4 6 4 5
P ř ím á 0 ,7 8 6 ,2 1 2 9 2 4 6 3 7 4 7 2 8
D ě le n á  0 ,9 9 5 ,4 1 0 1 2 0 3 3 0 4 6 5 3
P ř ím á 0 ,7 2 6 ,5 1 3 9 2 6 2 4 0 1 7 8 4
D ě le n á 0 ,9 9 5 ,4 1 0 1 2 0 3 3 0 4 6 6 0
P ř ím á 0 ,6 7 6 ,9 1 5 0 2 7 8 4 2 8 8 4 1
D ě le n á 0 ,9 9 5 ,5 1 0 1 2 0 3 3 0 4 6 6 8

3

4

N o rm a tiv y  s o u p ra v y

5

2

1

V a ria b iln í  n á k la d y    (K č /h a )

 
Doporučené linky pro jednotlivé vzdálenosti pozemku od střediska jsou zvýrazněny barevně. 
 



Chemická ochrana vinic traktorem s návěsným rosičem  (objem 600 litrů)         T 5 
 -  rosič návěsný, objem zásobní nádrže 600 litrů, pořizovací cena 155 tis. Kč, roční nasazení 200 h.r-1 

 -  traktor 4x4, 30 až 39 kW, pořizovací cena 850 tis. Kč, roční nasazení 1000 h.r-1 
Přímý pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění do 
zásobní nádrže rosiče 
6000  l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1,  

Příprava postřikové jíchy 
Premix účinného prostředku se připravuje  v zásobní nádrži 
rosiče pomocí vestavěného míchacího zařízení v průběhu 
přepravy i aplikace  

Aplikace 
Pracovní záběr 1 řádek , průměrná dávka 
400 l.ha- 1 , výkonnost za čas hlavní  
W01 = 1,2 ha.h-1 

Dělený pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění 
cisterny 6000 l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1 

Plnění postřikovače vodou na poli a příprava postřikové jíchy 
Výkonnost plnění postřikovače z cisterny 6000  l.h-1, premix 
účinného prostředku se připravuje v mísícím zařízení postřikovače 

Aplikace 
Pracovní záběr 1 řádek , průměrná dávka  
400 l.ha- 1 , výkonnost za čas hlavní  
W01 = 1,2 ha.h-1 

 
Technicko – ekonomické ukazatele linky 
V z d á le n o s t V a ria n ta
p o z e m k u l in k y V ý k o n n o s t S p o tře b a  P H C e lk o v é

(k m ) h a /h l/h a P rá c e S o u p ra v a C e lk e m K č /h a
P ř ím á 1 ,0 1 5 ,5 9 9 2 5 1 3 5 0 6 8 2
D ě le n á 1 ,0 7 5 ,7 9 3 2 4 2 3 3 6 7 0 2
P ř ím á 0 ,9 3 5 ,7 1 0 8 2 6 6 3 7 4 7 3 6
D ě le n á 1 ,0 7 5 ,7 9 3 2 4 2 3 3 6 7 0 9
P ř ím á 0 ,8 6 6 ,0 1 1 7 2 8 1 3 9 8 7 8 9
D ě le n á  1 ,0 7 5 ,7 9 3 2 4 2 3 3 6 7 1 6
P ř ím á 0 ,8 0 6 ,3 1 2 6 2 9 6 4 2 1 8 4 3
D ě le n á 1 ,0 7 5 ,7 9 3 2 4 2 3 3 6 7 2 3
P ř ím á 0 ,7 4 6 ,6 1 3 4 3 1 0 4 4 5 8 9 6
D ě le n á 1 ,0 7 5 ,7 9 3 2 4 2 3 3 6 7 3 0

3

4

N o rm a tiv y  s o u p ra v y

5

2

1

V a r ia b iln í  n á k la d y    (K č /h a )

 
Doporučené linky pro jednotlivé vzdálenosti pozemku od střediska jsou zvýrazněny barevně. 



Chemická ochrana vinic traktorem s návěsným rosičem  (objem 1000 litrů)         T 6 
 -  rosič návěsný, objem zásobní nádrže 1000 litrů, pořizovací cena 185 tis. Kč, roční nasazení 250 h.r-1 

 -   traktor 4x4, 30 až 39 kW, pořizovací cena 850 tis. Kč, roční nasazení 1000 h.r-1 
Přímý pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění do 
zásobní nádrže rosiče 
6000  l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1,  

Příprava postřikové jíchy 
Premix účinného prostředku se připravuje  v zásobní nádrži 
rosiče pomocí vestavěného míchacího zařízení v průběhu 
přepravy i aplikace  

Aplikace 
Pracovní záběr 1 řádek , průměrná dávka 
400 l.ha- 1 , výkonnost za čas hlavní  
W01 = 1,2 ha.h-1 

Dělený pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění 
cisterny 6000 l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1 

Plnění postřikovače vodou na poli a příprava postřikové jíchy 
Výkonnost plnění postřikovače z cisterny 6000  l.h-1, premix 
účinného prostředku se připravuje v mísícím zařízení postřikovače 

Aplikace 
Pracovní záběr 1 řádek , průměrná dávka 
400 l.ha- 1 , výkonnost za čas hlavní  
W01 = 1,2 ha.h-1 

 
Technicko – ekonomické ukazatele linky 
V z d á le n o s t V a ria n ta
p o z e m k u l in k y V ý k o n n o s t S p o tře b a  P H C e lk o v é

(k m ) h a /h l/h a P rá c e S o u p ra v a C e lk e m K č /h a
P ř ím á 1 ,0 5 5 ,3 9 5 2 4 6 3 4 1 6 5 3
D ě le n á 1 ,0 9 5 ,2 9 2 2 4 0 3 3 2 6 8 6
P ř ím á 0 ,9 9 5 ,5 1 0 1 2 5 4 3 5 5 6 8 4
D ě le n á 1 ,0 9 5 ,2 9 2 2 4 0 3 3 2 6 9 2
P ř ím á 0 ,9 4 5 ,7 1 0 6 2 6 3 3 6 9 7 1 6
D ě le n á  1 ,0 9 5 ,2 9 2 2 4 0 3 3 2 6 9 9
P ř ím á 0 ,9 0 5 ,8 1 1 1 2 7 2 3 8 3 7 4 7
D ě le n á 1 ,0 9 5 ,2 9 2 2 4 0 3 3 2 7 0 6
P ř ím á 0 ,8 6 6 ,0 1 1 7 2 8 1 3 9 8 7 7 9
D ě le n á 1 ,0 9 5 ,2 9 2 2 4 0 3 3 2 7 1 3

3

4

N o rm a tiv y  s o u p ra v y

5

2

1

V a r ia b iln í  n á k la d y    (K č /h a )

 
Doporučené linky pro jednotlivé vzdálenosti pozemku od střediska jsou zvýrazněny barevně. 



Chemická ochrana vinic traktorem s návěsným rosičem  (objem 1500 litrů)         T 7 
 -  rosič návěsný, objem zásobní nádrže 1500 litrů, pořizovací cena 195 tis. Kč, roční nasazení 250 h.r-1 

 -  traktor 4x4, 40 až 49 kW, pořizovací cena 1015 tis. Kč, roční nasazení 1000 h.r-1 
Přímý pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění do 
zásobní nádrže rosiče 
6000  l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1,  

Příprava postřikové jíchy 
Premix účinného prostředku se připravuje  v zásobní nádrži 
rosiče pomocí vestavěného míchacího zařízení v průběhu 
přepravy i aplikace  

Aplikace 
Pracovní záběr 1 řádek , průměrná dávka 
400 l.ha- 1 , výkonnost za čas hlavní  
W01 = 1,2 ha.h-1 

Dělený pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění 
cisterny 6000 l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1 

Plnění postřikovače vodou na poli a příprava postřikové jíchy 
Výkonnost plnění postřikovače z cisterny 6000  l.h-1, premix 
účinného prostředku se připravuje v mísícím zařízení postřikovače 

Aplikace 
Pracovní záběr 1 řádek , průměrná dávka 
400 l.ha- 1 , výkonnost za čas hlavní  
W01 = 1,2 ha.h-1 

 
Technicko – ekonomické ukazatele linky 
V z d á le n o s t V a ria n ta
p o z e m k u l in k y V ý k o n n o s t S p o tře b a  P H C e lk o v é

(k m ) h a /h l/h a P rá c e S o u p ra v a C e lk e m K č /h a
P ř ím á 1 ,0 7 5 ,3 9 4 2 1 3 3 0 7 6 4 7
D ě le n á 1 ,0 9 5 ,2 9 2 2 4 0 3 3 2 6 8 6
P ř ím á 1 ,0 3 5 ,4 9 7 2 1 9 3 1 6 6 7 0
D ě le n á 1 ,0 9 5 ,2 9 1 2 1 0 3 0 1 6 9 3
P ř ím á 0 ,9 9 5 ,5 1 0 1 2 2 5 3 2 6 6 9 2
D ě le n á  1 ,0 9 5 ,2 9 1 2 1 0 3 0 1 6 9 9
P ř ím á 0 ,9 6 5 ,6 1 0 4 2 3 1 3 3 5 7 1 4
D ě le n á 1 ,0 9 5 ,2 9 1 2 1 0 3 0 1 7 0 6
P ř ím á 0 ,9 3 5 ,7 1 0 8 2 3 6 3 4 4 7 3 7
D ě le n á 1 ,0 9 5 ,2 9 1 2 1 0 3 0 1 7 1 3

3

4

N o rm a tiv y  s o u p ra v y

5

2

1

V a r ia b iln í  n á k la d y    (K č /h a )

 
Doporučené linky pro jednotlivé vzdálenosti pozemku od střediska jsou zvýrazněny barevně. 



Chemická ochrana vinic traktorem s návěsným rosičem  (objem 2200 litrů)         T 8 
 -  rosič návěsný, objem zásobní nádrže 2200 litrů, pořizovací cena 210 tis. Kč, roční nasazení 300 h.r-1 

 -  traktor 4x4, 50 až 59 kW, pořizovací cena 1092 tis. Kč, roční nasazení 1200 h.r-1 
Přímý pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění do 
zásobní nádrže rosiče 
6000  l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1,  

Příprava postřikové jíchy 
Premix účinného prostředku se připravuje  v zásobní nádrži 
rosiče pomocí vestavěného míchacího zařízení v průběhu 
přepravy i aplikace  

Aplikace 
Pracovní záběr 1 řádek , průměrná dávka 
400 l.ha- 1 , výkonnost za čas hlavní  
W01 = 1,2 ha.h-1 

Dělený pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění 
cisterny 6000 l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1 

Plnění postřikovače vodou na poli a příprava postřikové jíchy 
Výkonnost plnění postřikovače z cisterny 6000  l.h-1, premix 
účinného prostředku se připravuje v mísícím zařízení postřikovače 

Aplikace 
Pracovní záběr 1 řádek , průměrná dávka 
400 l.ha- 1 , výkonnost za čas hlavní  
W01 = 1,2 ha.h-1 

 
Technicko – ekonomické ukazatele linky 
V z d á le n o s t V a ria n ta
p o z e m k u l in k y V ý k o n n o s t S p o tře b a  P H C e lk o v é

(k m ) h a /h l/h a P rá c e S o u p ra v a C e lk e m K č /h a
P ř ím á 1 ,0 8 5 ,3 9 2 2 4 9 3 4 1 6 4 3
D ě le n á 1 ,1 0 5 ,3 9 1 2 4 6 3 3 7 6 8 6
P ř ím á 1 ,0 5 5 ,4 9 5 2 5 3 3 4 8 6 5 8
D ě le n á 1 ,1 0 5 ,3 9 1 2 4 6 3 3 7 6 9 3
P ř ím á 1 ,0 3 5 ,4 9 7 2 5 8 3 5 5 6 7 3
D ě le n á  1 ,1 0 5 ,3 9 1 2 4 6 3 3 7 7 0 0
P ř ím á 1 ,0 0 5 ,6 1 0 0 2 6 2 3 6 2 6 8 8
D ě le n á 1 ,1 0 5 ,3 9 1 2 4 6 3 3 7 7 0 6
P ř ím á 0 ,9 8 5 ,7 1 0 2 2 6 7 3 6 9 7 0 3
D ě le n á 1 ,1 0 5 ,3 9 1 3 3 7 7 1 3 7 1 3

3

4

N o rm a tiv y  s o u p ra v y

5

2

1

V a r ia b iln í  n á k la d y    (K č /h a )

 
Doporučené linky pro jednotlivé vzdálenosti pozemku od střediska jsou zvýrazněny barevně. 



 
Chemická ochrana vinic samojízdným nosičem s adaptérem rosičem  (objem 2500 litrů)       T 9 
 - samojízdným nosič nářadí do vinic, 107 kW, pořizovací cena 2250 tis. Kč, roční nasazení 1200 h.r-1 

 - adaptér rosič, objem zásobní nádrže 2500 litrů, pořizovací cena 1010 tis. Kč, roční nasazení 300 h.r-1 

 
 
Dělený pracovní postup 

 
Plnění 
Výkonnost plnění 
cisterny 6000 l.h-1 

Doprava na pole 
Průměrná přepravní 
rychlost 15 km.h-1 

Plnění postřikovače vodou na poli a příprava 
postřikové jíchy 
Výkonnost plnění postřikovače z cisterny 6000  l.h-1, 
premix účinného prostředku se připravuje v mísícím 
zařízení postřikovače  

Aplikace 
Pracovní záběr 4 řádky , průměrná dávka 
400 l.ha-1, výkonnost za čas hlavní  
W01 =  4,5 ha.h-1,  

 
 
Ekonomika strojní linky  
 
Vzdálenost Varianta
pozemku linky Výkonnost Spotřeba PH Celkové

(km) ha/h l/ha Práce Souprava Celkem Kč/ha

1 Dělená 3,70 4,3 54 224 278 611
2 Dělená 3,70 4,7 54 224 278 614
3 Dělená 3,70 5,1 54 224 278 617
4 Dělená 3,70 5,5 54 224 278 620
5 Dělená 3,70 5,9 54 224 278 623

Normativy soupravy
Variabilní náklady   (Kč/ha)
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Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu

Ing. Zdeněk Abrham, CSc., Ing. Patrik Burg, Ph.D., Ing. Marie Kovářová, Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
STROJE  PRO CHEMICKOU OCHRANU VINIC A  EKONOMIKA  JEJICH PROVOZU
Stran 57, obr. 38, tab. 4, příl. 3
2007, Praha
Výzkumný  ústav zemědělské techniky, v.v.i.
ISBN 978-80-86884-27-1

Klíčová slova: ochrana vinic, rosiče, pracovní postupy, strojní linky, provozní náklady

Výběr  vhodné zemědělské techniky, způsob jejího pořízení a využívání je značně náročný na objektivní
podklady k rozhodování. Cílem publikace je popsat metody a postupy  při navrhování strojních linek na
ochranu vinic, shrnout nejdůležitější kriteria pro rozhodování při volbě strojů a strojních souprav.  Pro typické
nejrozšířenější strojní linky v zemědělském provozu jsou uvedeny normativy provozních nákladů spolu se
stručným popisem předpokládaných technologických a provozních parametrů. Celkové provozní náklady
jsou rozčleněny na fixní náklady a variabilní náklady a jsou vztaženy na 1 ha. Informace je možné využít
především pro plánování a hodnocení ekonomiky jednotlivých operací a pro podporu rozhodování o potřebě,
využití a obnově strojů.

Ing. Zdeněk Abrham, CSc., Ing. Patrik Burg, Ph.D., Ing. Marie Kovářová, Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
MACHINES FOR CHEMICAL PROTECTION VINEYARDS AND THEIR OPERATION
ECONOMY
pp. 57, Fig. 38, Tab. 4, App. 3
2006, Prague
Research Institute of Agricultural Engineering,
ISBN 978-80-86884-27-1

Keywords: vineyards protection, blower sprayers, working procedures, machine lines, operational costs

Choice of suitable agricultural engineering, method of its purchase and utilization demands objective basis for
decision.  Aim of the publication is to describe methods and procedure of machine lines suggestion for vineyards
protection, to summarize most important criteria for choice of machines and machine sets. We have made for
most common machine lines in agricultural practice the norms of operational costs together with a brief description
of anticipated technological and operational parameters. Total operational costs are divided into fixed and
variable costs related to 1 ha. Information can be used mainly for planning and evaluation of economy of
individual operations and support of decision on need, utilization and innovation of machines.
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