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odborný článok

ostriaceho účinku o dno obrobenej pôdy ne-
ustále obnovuje. Použitie rotačných plečiek 
je vhodné hlavne v oblastiach s ťažko obrá-
bateľnými pôdami, kde bežné plečky pracujú 
nedostatočne. Nevýhodou je ničenie drobno-
hrudkovitej štruktúry pôdy a pri nadmernom 
prášení hrozí poškodzovanie listov prehria-
tím a znižovanie fotosyntetickej aktivity.

Rozdrobenie pôdy po obrobení rotačnou 
plečkou pri vhodnej vlhkosti je priaznivé 
a povrch pôdy je dobre urovnaný. Ich pred-
nosťou je, že dobre pracujú aj na ťažších 
pôdach a pri silnom stupni zaburinenosti 
pestovaných plodín. Prvok, ktorý význam-
nou mierou vplýva na kvalitu práce plečky, 
je pracovná rýchlosť. Čím je pracovná rých-
losť menšia, tým užší môže byť ochranný pás 
riadkov a tým väčší efektívny záber plečky. 
Počet plečkovaných riadkov musí byť zhodný 
s počtom riadkov pri sejbe alebo vysadzo-
vaní. Pri väčšine plečiek významne vplýva 
na kvalitu práce aj možnosť riadenia plečky 
kamerami alebo ultrazvukom. Mimoriadne 
dôležité je dodržanie pracovnej rýchlosti 
tak, aby riadiaca jednotka stačila regulovať 
činnosť plečky. Vrchnú vrstvu pôdy máme 
nakypriť tak, aby sa jej pórovitosť zvýšila o 5 
až 20 %. Počet plečkovaní závisí od pôdnych 
vlastností od rýchlosti vzchádzania plodiny 
od početnosti a pokryvnosti druhového spek-
tra burinových spoločenstiev, najmä výskytu 
trvácich druhov burín.

Medziriadkové ošetrovanie rastlín so 
súčasnou zónovou aplikáciou hnojív

Počas vegetácie je použitie medziriadkovej 
kultivácie možné spojiť so súčasnou zónovou 
aplikáciou kvapalných, alebo tuhých minerál-
nych hnojív ku koreňom plodín. Na tento účel 
sa používa špeciálny kultivátor. Zo zásobníka 
sa dodáva hnojivo hadicovým systémom pod 
šípové radličky, ktoré ho zapracujú do pôdy 
v blízkosti koreňového systému mladého po-
rastu širokoriadkovej plodiny. Tým sa zvyšuje 
efektívnosť využitia živín. Podobne je možné 
aj presné dávkovanie kvapalných hnojív v roz-
sahu od 70 do 110 l.ha-1. Hnojivá je možno 
aplikovať do výšky porastu 0,40 – 0,50 m. 
Aplikácia kvapalných dusíkatých hnojív alebo 
kvapalného mixu do blízkosti koreňov rastlín 
(pod pätu) umožňuje v závislosti na zásobe ži-
vín v pôde znížiť plánovanú dávku dusíka, prí-
padne fosforu o 30 – 50 % v porovnaní s ploš-
nou aplikáciou v konvenčných technológiách 
pri predsejbovej príprave pôdy.

Prerieďovanie porastov
V súčasnosti sa už aj pri hustosiatych plodi-

nách začína uplatňovať presný výsev. Niekedy 
je však nutné vykonať prerieďovanie porastov 
siatych klasickým spôsobom. Vykonáva sa 
počas vegetačnej doby v prvých rastových fá-
zach pestovaných plodín, ktoré mali z rôznych 
dôvodov vysoký výsev. Najčastejšie prerieďu-
jeme porasty hustosiatych obilnín. Vykoná-

va sa klincovými bránami „naostro“, v smere 
šikmo na smer sejby. Menej časté je dnes už 
prerieďovanie porastov okopanín, lebo všade 
využívame sejbu na konečnú vzdialenosť.

Na rozvoj burín v každej pestovanej plodine 
vplýva jednoznačne systém kultivácie pôdy. Po-
kiaľ sa uplatňujú len kypriace zásahy, semená 
burín ostávajú pri povrchu pôdy a zaburine-
nosť je vyššia. Optimalizácia vodnovzdušného 
režimu pôd spolu s potláčaním burín má stále 
význam hlavne v suchých obdobiach, keď je 
účinok herbicídov znížený. Pri širokoriadkových 
plodinách je dobrým predpokladom dosiahnu-
tia primeranej a kvalitnej produkcie kombinácia 
chemických a mechanických spôsobov regulá-
cie burín a vhodnej úpravy pôdneho prostredia. 

Regulácia vlhkostných, teplotných a vzduš-
ných podmienok v povrchovej vrstve pôdy 
má význam hlavne v suchých ročníkoch, keď 
herbicídy účinkujú veľmi slabo. V týchto pod-
mienkach je použitie plečky vysoko efektívne. 
Po výdatnejších dažďoch sa najmä na ťažších 
pôdach vytvára prísušok, ktorý nepriaznivo 
vplýva na vodnovzdušný i tepelný režim kore-
ňovej zóny pestovaných plodín. Preschnutá 
a do hĺbky popraskaná pôda umožňuje odpa-
rovanie vlahy z hlbších vrstiev. Táto vlaha nám 
môže v neskorších fázach vegetácie chýbať.

Použitá literatúra je u autora
    prof. Dr. Ing. Richard Pospišil 

Nitra

Zhrňovanie je jedným z najdôle-
žitejších článkov v celom reťazci 
zberu. TOP 1403 C s max. pracov-
ným záberom 14,0 m je novým 
4-rotorovým zhrňovačom v triede 
„PRO“ od spoločnosti PÖTTINGER.

Rovnako ako jeho malý brat, model TOP 
1252 C, aj väčší zhrňovač TOP 1403 C je 
vybavený jedinečnou technológiou hybrid-
ného pohonu: rotory sú poháňané hydrau-
licky vpredu, mechanicky vzadu. Odľahče-
nie rotorov sa riadi rovnakým princípom: je 
hydraulické pre dva predné rotory, mecha-
nické pre zadný pár. Stupeň odľahčenia sa 
upravuje automaticky v závislosti od pra-
covnej šírky. To znamená, že je chránená 
nielen zhrňovaná plocha, ale aj na rotory je 
vyvíjaný menší tlak. Výhodou je zhrňovanie 
menej znečisteného materiálu, dokonalé 
kopírovanie nerovností a menšie opotrebe-
nie ako i predĺžené intervaly údržby.

Model TOP 1403 C má štandardne 
automatické riadenie prekrytia rotorov. 

V zákrutách sa predný vnútorný rotor au-
tomaticky zatlačí dovnútra podľa uhla na-
točenia závesu a zvolenej šírky riadku. Tým 
je zaistené dokonalé prekrytie za každých 
podmienok. Keď sa zhrňovač opätovne na-
rovná a ide priamo vpred, predný rotor sa 
automaticky vytlačí smerom von. Takto je 
zaistené čo najlepšie využitie maximálnej 
pracovnej šírky. Po nastavení pracovnej 
šírky sa prekrytie zobrazí na ovládacom ter-
mináli. Na traktore nie je potrebný žiadny 
snímač uhla natočenia volantu.

5-kolesový podvozok pod každým ro-
torom je štandardom a zaručuje ideálne 
kopírovanie terénu. Osvedčené riešenie 
od spoločnosti PÖTTINGER zaisťuje, že aj 
prsty rotorov sú vedené presne po každom 
nerovnom teréne. Maximálnym pracov-
ným záberom 14,0 m zvládne TOP 1403 C 
rýchlo spracovať veľké plochy. Hydraulic-
ky nastaviteľný pracovný záber od 8,5 do 
14,0 m poskytuje obrovskú flexibilitu. Dva 
predné rotory je možné hydraulicky nasta-
vovať tandemovo alebo samostatne. Tento 
obrovský rozsah pracovných šírok zname-
ná, že TOP 1403 C patrí medzi „najpružnej-
šie“ zhrabovače vo svojej triede.

Popri vynikajúcich technických vylep-
šeniach, ktoré vystihujú firmu PÖTTINGER 
pri konštruovaní strojov, zaručuje nový TOP 
1403 C množstvo nových technických de-
tailov čo zaručuje perfektné kopírovanie 
nerovností a tým zhrňovanie bez nečistôt.

Výsledok: vysoko kvalitné krmivo a vy-
soká výkonnosť.

    Ing. Juraj Kandera
www.pottinger.sk

Ešte väčší pracovný záber so štvor-
rotorovým zhrňovačom TOP 1403 C

Štvorrotorový zhrňovač TOP 1403 s nasta-
viteľným pracovným záberom 8,5 – 14 m.


