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Trendy v technologiích ochrany plodin
Chemická ochrana plodin je v souèasné dobì pøedmìtem mnoha diskusí. Jak uvádí Harald Kramer ze Zemìdìlské komory 

Severní Porýní-Vestfálsko, který je na ní specialista, v nìkterých ohledech je to však neopodstatnìné, protože je to podle nìj 

základ pro produkci dostateèného množství potravin. 

Mechanizace

Trendy u strojù na 
ochranu rostlin 
z veletrhu 
Agritechnica 2019 si 
již z velké èásti našly 
cestu do praxe.

Aèkoli je úroveò technologií 

ochrany plodin již velmi vysoká, 

odvìtví zemìdìlských strojù neu-

stále hledá zpùsoby, jak ochranu 

plodin ještì více zpøesnit a zlepšit. 

Umělá inteligence

Materiál na toto téma uveøejnila 

Nìmecká zemìdìlská spoleènost 

(DLG) v souvislosti s veletrhem 

Agritechnica. Ten se nakonec, jak 

známo, nekonal jak v øádném, tak 

i posunutém termínu. 

Harald Kramer v nìm upozornil, 

že trendy z veletrhu Agritechni-

ca 2019, jako byl další vývoj tech-

nologií, napøíklad pásový postøik, 

nebo pøedpovìdních modelù, si již 

z velké èásti našly cestu do praxe, 

nìkteré z nich se ale také rozho-

dujícím zpùsobem dále rozvíjejí.

Není proto divu, že témata, jako 

je umìlá inteligence (AI), si našla 

cestu i do kultivace, zpracování 

pùdy, ale i postøikù. V dohledné 

budoucnosti bude veøejný sek-

tor jistì požadovat ještì vìtší sle-

dovatelnost opatøení na ochranu 

rostlin, takže je pøíležitost doku-

mentovat vnìjšímu svìtu nepo-

chybnì již nyní velmi vysoký stan-

dard ochrany rostlin. 

Doufejme, že se do veøejné dis-

kuse vrátí trochu klidu, protože 

je zøejmé, že zemìdìlci vìnují vel-

ké úsilí pro to, aby ochranu rost-

lin dìlali v souladu s životním pro-

støedím, vyslovil se H. Kramer.

Pokračovat 
ve zvyšování dopadu

V souvislosti se souèasnou sna-

hou naší vlády rozbít velké celky 

jistì zajímavì zní další jeho tvrze-

ní, že ve struktuøe zemìdìlství je 

stále patrnìjší trend, který se jed-

noznaènì ubírá smìrem k vìtším 

plochám. A to proto, že stále více 

zemìdìlcù pronajímá svou pùdu, 

protože již nechtìjí nebo nemo-

hou provozovat vlastní hospodáø-

ství.

Zde samozøejmì hrají rozhodující 

roli stále vìtší objemy nádrží pol-

ních postøikovaèù. Vzhledem ke 

stále vìtším vzdálenostem mezi 

poli a farmami je totiž zcela jistì 

nutné pøehodnotit strategii plnìní 

postøikovaèe, tj. v blízké budouc-

nosti by mohlo nabýt na významu 

plnìní na poli, což je patrné tøeba 

v Nìmecku, u nás se to ale už dìje 

zcela bìžnì. 

V této souvislosti mohou uzavøe-

né plnicí systémy (CTS) rovnìž 

pozitivnì pøispìt k naplnìní po-

støikovaèù v terénu »bez rozlití«. 

V souèasné dobì probíhají studie 

o používání systémù CTS z hledis-

vují metody, které spolehlivì pra-

cují s frekvencemi od 20 do 100 

Hz a umožòují realizovat rùzné 

možnosti. 

Kromì vyrovnávání køivek, bodo-

vého postøiku, monitorování jed-

notlivých trysek a snižování apli-

kaèních dávek v rámci výložníku 

vykazují tyto zpùsoby obrovský 

potenciál pro splnìní stále rostou-

cích požadavkù a nárokù na apli-

kaci chemických pøípravkù.

Samozøejmì nemusí jít vždy o sys-

tém PWM, krok podobným smì-

rem rozmanitého využití mohou 

pøedstavovat i elektricky nebo 

pneumaticky spínaná tìlesa trysek. 

Pøi všech tìchto možnostech však 

nesmíme zapomínat na praktické 

aspekty, zejména cenu, protože 

zemìdìlec musí být nakonec scho-

pen zaplatit veškerou technologii.

Nakonec všechny technologie a ino-

vace sledují stejný cíl: aplikovat pou-

ze tolik pøípravkù na ochranu rost-

lin, kolik je nezbytné, co nejpøesnìji 

a nejudržitelnìji, aby se v praxi uplat-

nila integrovaná ochrana rostlin.
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Mechanizace

V ochranì se 
prosazují také 

kombinované robo-
tické stroje, které 
v rùzných fázích 

rùstu plevele uplatní 
kultivaèní systémy 
ve spojení radlièky 

a pásového 
postøikovaèe.

nuty pøed lety pro urychlení pra-

covní rychlosti a nyní se používají 

ke zlepšení pøesnosti a snížení ná-

kladù na chemikálie. Je to proto, že 

není možné jednoduše nainstalo-

vat dosavadní vstøikovací trysky do 

systémù PWM a odjet.

Na významu nabývá také kombi-

nace hnojení tekutými druhy s va-

riabilními dávkovacími systémy na 

ochranu rostlin. Nyní se však obje-

a to ten, že využití postøikovaèù je 

tøeba zvýšit, uvádí dále H. Kramer. 

Rozhodující roli v tomto pøípadì 

jistì hrají elektronické souèástky. 

Zaèíná to vhodnými diagnostický-

mi nebo prognostickými modely, 

protože první, co uživatel potøe-

buje vìdìt, je samozøejmì to, jaká 

je situace v terénu.

V nedávné minulosti byla stan-

dardem snaha o øešení v reálném 

èase, tj. øešit vše bìhem pøejez-

du. V poslední dobì se však ob-

jevují pøístupy k vytváøení map 

aplikací pøedem pomocí multi-

koptér nebo dronù. Velkou vý-

hodou je, že u tìchto systémù 

lze vypoèítat pøesnou ošetøova-

nou plochu. 

Poté se dodá na pole pouze tolik 

postøikové kapaliny, kolik je ne-

zbytnì nutné, aby nezùstala žád-

ná zbytková množství, která by 

jinak èasto zpùsobila rostlinoléka-

øùm potíže pøi jejich likvidaci.

Kromì toho lze k detekci samo-

zøejmì použít i složitìjší a pøesnìj-

ší senzory, protože na vznášedle 

je zapotøebí pouze jeden senzor. 

Pokud by jimi zemìdìlci ale chtìli 

pokrýt celou pracovní plochu po-

støikovaèe v ramenu, potøebovali 

by mnohem více senzorù, což by 

samozøejmì výraznì zvýšilo cenu 

stroje. Tímto zpùsobem se mohou 

rùzné techniky optimálnì dopl-

òovat a dosáhnout ještì pøesnìjší 

ochrany plodin.

I pøes veškerou elektronickou 

podporu a množství jednotlivých 

modulù je však ze strany odbor-

níkù stále žádanìjší uživatelská 

pøívìtivost a komplexní øešení. 

Není proto pøekvapivé, že existu-

je potøeba otevøených, na výrobci 

nezávislých øešení, která zavádì-

jí intuitivní systém podpory roz-

hodování pro cílenou, vèasnou 

a pøesnou aplikaci pøípravkù na 

ochranu rostlin.

V poslední dobì se 
objevují pøístupy 
k vytváøení map 
aplikací pøedem 

pomocí multikoptér 
nebo dronù.

Spoleènost Damann 
pøedstavila speciální 
model DT2800 
s nádrží 7000 
litrù, šíøkou ramen 
38 metrù a se 
systémem 
GreenView, 
zahrnujícím 12 
kamer pro selektivní 
postøik pouze tam, 
kde je to potøeba.

ka možné kontaminace. To je dù-

ležité pro získání pozitivních sig-

nálù od licenèních orgánù a pro 

vìtší pøijetí v praxi.

Svou roli pøi zvyšování dopadu 

hrají také systémy pøímého pl-

nìní nádrží. Koneckoncù, pokud 

tyto techniky ušetøí další pøejez-

dy a ošetøení se provádí jen tam, 

kde je to nezbytnì nutné, je dob-

rá spojnice mezi ekonomickým 

a ekologickým pøístupem k zemì-

dìlské praxi.

Rok 2021 také ukázal, že ne všech-

ny problémy v ochranì, zejména li-

kvidaci plevelù, lze vyøešit pouze 

mechanicky. Pokud je venku pøíliš 

vlhko, nemùže tato technika vždy 

odvést dobrou práci. Proto se pro-

sazují kombinované stroje, které 

v rùzných fázích rùstu plevele uplat-

ní kultivaèní systémy ve spojení rad-

lièky a pásového postøikovaèe.

S veškerou stále rychlejší a vìtší 

technikou však uživatel nesmí pøe-

hlížet nároky na traktor z hledis-

ka zatížení náprav, zejména tam, 

kde je na nìm namontována pøed-

ní nádrž, pøípustných celkových 

hmotností apod. Rychle se uká-

že, že kromì technického hlediska 

jsou podmínky na poli a v pøísluš-

né pìstitelské oblasti èasto rozho-

dujícími faktory pro to, co je mož-

né a co ne.

Inteligentní 
technologie

U všech postøikovacích systémù 

je jeden trend nepøehlédnutelný, 

Detail trysky se 
systémem pulzní 

šíøkové modulace 
(PWM).

Oblíbená trvalka

V technologii trysek se již mnoho 

let klade dùraz na typy, které kro-

mì dobrého biologického úèinku 

dohlížejí i na ty èásti porostu, které 

stojí za to chránit. Nepøehlédnutel-

ným trendem je zejména pøizpùso-

bení rùzných konstrukcí trysek pro 

použití se systémy pulzní šíøkové 

modulace (PWM), které byly vyvi-


