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#;Stéma: Aplikace

Sázka na jistotu

se vyplatila

Siužby zemědělské prvovýrobě mohou být poskytovány
ruzným způsobem. Zajímavou formu komplexní služby
naóízí zemědělcům společnost ALL|UM AGRO s. r. o.
Zemědělský podnik jen stanoví, na které pozemky chce
aplikovat jaký druh hnojiva a v jaké dávce a o víc se
nestará. Dovoz hnojiva a jeho rovnoměrná aplikace
jsou pak zajištěny formou služby.

Do oblasti zákazníků patří zemědělské

hnojiv patří jak klasická granulovaná
hnojiva, tak i vápenec či pálené vápno. V nabídce společnosti je kromě
prodeje hnojiva téžaplikace na vybrané plochy a o tuto formu služby je

ccdniky všech velikostí včetně rodin-

ze strany praxe značný zá,iem.

Spo|ečnost ALL|UM AGRO s. r. o. je za-

měřená na obchodování s minerálními
hnojivy, s přípravky na ochranu rostlin,

s osivy i se zemědělskými plodinami,

,.:r

farem a soukromých zemědělců,

.::el,m jsou také poskytovány spolehli,e služby i v období maximálního vytí-

::^i strojů, Zemědělské prvornýrobě je
^acizena podpora v rámci celého qirob-

,

"o ryklu,

,,,časných

:
,,,

spočívajícíve spolehliuich

dodávkách

a také v

zajištění

velmi dobré reíerence
rozhodly
Před pěti lety se manažeři firmy rozhlíželina trhu se zemědělskou technikou a hledali vhodné rozmetadlo,

které by dokázalo aplikovat nejen

Aptitcace hnojiu rozmetadlem Bredal K1O5Lje uelni přesná
a rounoměrna- Zachouaní ddukouaní í při proměnlíué pojezdoué rychlrs:
zqjšú4jeelelďrohgdraulíckd regulace rychlostí pohgbu dopralsníku

granulovaná, aIe i prášková hno ,:
Od četných uživatelůzískali velm: ::
zitivní reference na tažená rozrr3::
dla dánské firmy Bredal a rozhoc
proto vsadit na jistotu.

nodných platebních podmínek.

lo

se týká hnojiv.

společnost

-LLlUM AGRO ročně zobcho:.rje bezmála 30 tisíc tun,

)c

t

skupiny minerálních

V

roce 2013 si pořídili stroj Ble::

K105L, který disponuje prodIouže".

-

rámem a r4ibavou pro aplikaci p,:,kouých hnojiv, Taženérozmetad c :
téměř v plné qýbavě, která při l,_-

;,
il.,

Z.lsobníkrozmetadlamó_kapacítu 10 600 Lapojme 10 oookg granulouaruíohnojiuanebo 74
;:*l t j e p

r aktícko

OOO

váděníslužeb nachází maxina vyuŽitÍ, V agregaci s :,:,-

aŽ 15 OOO kg uaPence. Hgdraulickg oulad''..

u zdle žito stí
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ProdlouŽený ram a ramena se zaběrem 72 m s hgdrostatíckg
Pohaněným Šnekouýmdoprauníkem douolují aplikaci prdškouýcít
ttttojíu. Je tojedna z uellcých předností rozmetadel značkg Bredal,
k dašípatří íjednoducha přestauba na aplíkacígranutouaných hnojíu
torem JCB Fastrac 3]90 s nikonem
190 k je v celoročnímna5azení, Působí

přitom převážně v okresech Nový Jičín,
Frýdek-Místek, Přerov a Opava, kde za
rok vyaplikuje hnojiva na uj,měru 3000

až 5000 hektarů, v závislosti na průběhu počasí,
Práce s rozmetadlem začínajízhruba

patnáctého února. Granulovaná hnojiva umí rozmetadlo Bredal aplikovat
v záběru od 12 do 36 m pomocí svého
rozmetacího ústrojí, které tvoří dva
velké rozmetací disky, osazené vždy
šesti lopatkami. Lopatky mají speciál-

ní úpravu proti otěru. Disky

mají

mechanický pohon k|oubo4im hřídelem vedeným od vývodového hřídele
traktoru v prostoru mezi podvozkem

Ro:mefto- pro aplikací pró.škouých hnojíu mqjí šnekouédoprauníkg
s pohonem od_ hgdromotorú. Noué modela rozmetadel Biedatjsďu
osazeng ítgdromotorg se zuýšeným uýkonem

1600 kg/min), takže (pokud to terén
dovoluje) je možnés rozmetadlem pra-

toru. Omezením pracovního záběru

covat i při vyššíchpojezdouich rychlos-

na jedné straně se zabraňuje zbyteč-

tech, dosahujících i 20 až 25 km/h.

ným ztrátám hnojiv.
Traktor JCB Fastrac 3190 je vybaven

Rovnoměrná
aplikace hnojiva

a ovládanou pomocí hydrauliky trak-

Výhodou rozmetadel Bredal je vel-

manuální GPS navigací značky Ag
Leader, která řidiči zobrazuje pojezdové linie a provádí záznam plochy,

10 600 l, do kterého se na poli naklá-

na nížjiž aplikace hnojiva proběhla.
Souvratě každéhopole jsou zpraco-

kokapacitní zásobník s objemem

dá 10 000 kg granulovaného hnojiva

vány nejdříve a přitom si navigace

nebo 14 000 až 1 5 000 kg vápence. Po
naložení se zásobník zakryje pomocí
hydraulicky ovládané plachty,

vo aplikuje na zbývajícíplochu. Díky

Změna záběru se provádí změnou
otáček rozmetacích disků. Dále je

ců, které vede k tomu, že plocha pozemku je překryta čtyřikrát, je aplika-

možné v okrajových částech pozemků

ce hnojiv rozmetadlem Bredal KlO5L
velmi přesná a rovnoměrná. Při práci
vychází počítačze specifického obje-

aktivovat funkci hraničního rozme-

a zásobníkem. Rozmetací ústrojí zvládá

tání. Pro ni je stroj vybaven speciální

aplikovat i veIká množství hnojiva (až

převodovkou, uloženou pod disky,

nahraje tvar pozemku. Poté se hnoji-

dvojímu překrytí rozmetacích obraz-

mu jednot|ivých hnojiv, udávaného

v llha, což aplikaci ještě více zpřesňuje, Pro všechny typy hnojiv postačuje
jedna aplikačnítabulka dávek,

udržování nastaveného
dávkování

K rozmetacímu ústrojíje hnojivo ze
zásobníku transportováno pomocí
pásového dopravníku. Dávku přitom určuje úroveň otevření hradítka
v zadní části zásobníku. Aby byla nastavená dávka hnojiva na plochu zachována i při proměnlivé pojezdové
rychlosti, je rozmetadlo Bredal K1O5L

vybaveno regulací rychlosti pohybu
dopravníku. V základním provedení
se jedná o regulaci mechanickou, na
přání pak elektrohydraulickou regulaci, kterou má i stroj společnosti
ALL|UM AGRo.

;&

Tento rozděLouací plech se pří demontóži rozmetacích diskú také
od-straňuje ak ramu se přípeuní ndsgpka, kterausměrňuje prdškoué
hnoj íu o ke šnekouým doprauníkům u aplíkačníchramene ch. Ze

Dua uelké rozmetací diskg jsou osazefta uždg šestíLopatkamí, ktere
mqjí specíalníúprauu protí otěru. Pracouní zaběrje 12 až 36 m.
V krg tu pod diskg se nachází hg draulíckg ouladanó. přeu o douka
umožňuj ícíaktíuaci ttraničníhorozmetdíú

K dalšíuýbavě patří vážicí zařízení,

tací disky včetně převodovky a usměr-

ky a předseťová příprava půdy pro uisev

Cíky němuž má řidič traktoru přehled

ňovací plechy pro vedení hnojiva. To
zvládne jeden člověk za třicet minut.

ozimů. Aplikace vápenců musí proběhnout včas, ale s rozmetadlem Bredal to

spokojeni. V průběhu čtyř sezón ,,aplikoval tento stroj hnojiva na c :,

Poté se pod vyústěnípásového doprav-

nenížádnýproblém.
Sezóna pro aplikaci práškor4ích hnojiv

V září letošníhoroku bude stávající ,c:,

zčsobníkuje hnojíuo doprauoudno hgdrostatickg pottdněným
pásem, příčemžuelíkost daukg je určena polohou ítradítka

c tom, kolik

hnojiva mu nakladač či
cřívozní cisterna naložily do zásobníru, a při aplikaci pak kolik hnojiva ještě

níku uchytí násypka, jejímžúkolem je

zcylvá v zásobníku. vzhledem k hmot-

směrování hnojiva do ramen. Pro apli-

rosti přepravovaných hnojiv má

svůj

kaci se ramena rozklopí z transportní

začínápo sklizni zrna a úklidu slámy.
Na rozdíl od granulovaných hnojiv

Jeho ma;itelé jsou s ním naprcs::

chu celkem 20 000 hektarů.

metadlo vyměněno za noui stroj, kter.

-

bude opět Bredal K1O5L. Jeho doda,a,
telem bude, stejně jako u prvního r::,

,,]iznam i obutí do velkých pneumatik,

do pracovní polohy a uvolní se plach-

oíky kterému nezanechává stroj na poli

ta, která zabraňuje působení větru na

nemá řada podniků vhodnou techniku
pro aplikaci práškouých hnojiv. Místo

aplikovaný materiál.

velkých investic do nového stroje, který

r4ihradní dovozce techniky značky Brec:
pro Českou a Slovenskou republiku,

Vásnost aplikace základem

by měl navíc jen krátkodobé využití, si
tyio podniky raději objednají aplikaci

konstrukce, se stejným objemem z=,
sobníku, oproti stávajícímu mode má ale provedené určitézměny 1a<:

<oleje a nepůsobínegativně na rostliny

okolí kolejornich meziřádků. Při apli<aci granulovaných hnojiv souprava
,,

zvládne i 250 hektarů za jednu směnu.

Hydraulicky poháněné šneky v rame-

formou služby. Navíc pozemky na se-

nech dopravu,ií po celém záběru dvanác-

veru Moravy vykazují velice často nad-

Specialista na vápence

ti metrů hnojivo, které vypadává k zemi

měrné okyselení půdy kvůIi kyselým

Velkou výhodou rozmetadla Bredal
K1O5L je jeho způsobilost i k aplikaci

skrz malé otvory, Pojezdová rychlost

dešťůma jiným faktorům, takže vápně-

činí8-9 km/h a uvedeným způsobem se

ní má značný rnj,znam. Díky produktivi-

cráškových hnojiv, Společnost ALL|UM

aplikuje hrubý čijemně mletý dolomitický vápenec (anebo v malé míře i pálené

tě práce společnosti ALL|UM AGRO

vápno) v dávce 2,5-3 ťha, Při denní ui-

ošetřit vápněním každý pozemek,

AGRO v současnédobě aplikuje tři
druhy vápence (emně mletý hrubě
mietý a štramberk). Přitom přestavba
stroje z rozmetání granulovaných na
apllkaci práškových hnojiv není nijak
složitá: postačuje demontovat rozme-

konnosti 40-50 hektarů mohou na práci
rozmetadla plynule navazovat dalšíagrotechnické operace, jako jsou podmít-

se

u zákazníků daří jednou za čtyři roky

Dalšímstrojem opět Bredal

Základním kamenem úspěchu je přitom spolehlivost rozmetadla Bredal.

metadla, společnost Unimarco a. s, ja, :

Nejnovějšírozmetadlo

je

shoc,=

například zesílení v určitých oblastelči výkonnějšíhydromotory pro pohcšneku v ramenech. Nový stroj buc:

opět osazen téměř nejvyššímožncvýbavou, a pokud bude přát počas
tak čeká jej zase každým rokem pé:
tisíc hektarů na polích spokojenýc,
zákazníků společnosti ALL|UM AGRC
Text a foto Petr Beneš

Při aplíkacigranutouanýchhnojíu souprauazuloldjrle í25ohelctarúzajednusměnu, přiaptíkaciuapence s prcrcounímzo-běrem 72 m (naobrázku)
+0-50 helctarú. Tralďor JCB Fa,strcrcjě dostatečrĚ uýkonnýmtažnýmprostředkem, lcterý nauíc nabízííkonlfortpřirychlejŠÍchpolníchpracíctt
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