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Dnešní platné předpisy  jsou  plně podřízeny 

evropské legislativě

Směrnice 2009/128/ES, 2009/127/ES,…

Zákon 22/1997 Sb., v platném znění + NV 

170/2011 Sb.

Požadavky na nová zařízení  - dnes  plně věcí 

výrobce

Zákon 326/2004 Sb., v platném znění + vyhlášky 

– 207/2012 Sb., kontrolní testování, požadavky 

na provozovatele, 

Kontrola používání – zda je označen nálepkou,

Normy EN, ISO, ČSN:  16119, 16122, 19932

NAP – národní akční plán ČR pro snížení 

spotřeby přípravků



Úlet 
Nejvýznamnější částí ztrát při aplikaci je úlet postřikové
kapaliny a to nejen z ekonomického hlediska, ale hlavně
z hlediska ekologického

Dodržovat, pokud je to možné, všechny zásady pro
správnou aplikaci



Typy úletů

Úlet pohybem vzduchu                                     Úlet výparem



Příčiny úletu 

Příčiny úletu – vnější vlivy

• Rychlost větru (příliš vysoká)

• Stabilita místních povětrnostních podmínek  (vysoká teplota vzduchu)

Neplnění pravidel/zásad

• Špatná údržba rosiče

• Nesprávné seřízení rosiče



Řešení  úletů

• Prevence

• Typ a velikost trysky + pracovní tlak = velikost kapek

• Nízkoúletové trysky  - 50%, 75%, 90% redukce

• Technické úpravy rosičů



Postupy správného používání 

Omezení použití profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků 207/2012

• Provozovatel profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků použije toto zařízení 
pouze ve správných agrotechnických termínech a při optimálních povětrnostních 
podmínkách. Dále musí zvolit optimální nastavení pracovního režimu zařízení tak, 
aby byla minimalizována rizika pro ochranu zdraví a životního prostředí. 

• A. Optimální povětrnostní podmínky pro profesionální zařízení pro aplikaci 
přípravků bez protiúletových komponentů:

• a) rychlost větru do 3 m/s,

• b) teplota vzduchu do 25 °C a

• c) relativní vlhkost vzduchu větší jak 60 %.

• B. Optimální nastavení pracovního režimu profesionálního zařízení pro aplikaci 
přípravků bez protiúletových komponentů:

• a) optimální výška rámu nad porostem - podle trysek,

• b) pracovní rychlost do 8 km/h a

• c) dávka vody 200 l.ha -1 a více.



Nízkoúletové trysky

• Jejich funkce je ovlivňována pracovním tlakem 
kapaliny, přívodem vzduchu do rozptylované 
kapaliny. 

• Tyto trysky jsou často označované jako 50%, 75 % 
nebo 90% - což značí procento  redukce úletu –
spojení také s problematikou ochranných vzdáleností



Musí být možné vypnout levou nebo pravou stranu rámu !

Cursos formacion 2011/Murcia_Marzo_2011/TRV Y LWA-CALCULOS.xlsx


Postupy správného používání 

Rozdělení trysek dle kvality postřiku – BCPC, dle ISO – barevné značení a dle VMD –
velikost produkovaných kapek 

kategorie symbol barevné značení přibližný VMD rozsah 

velmi jemné VF červená < 150

jemné F oranžová 150 – 250

střední M žlutá 250 – 350

hrubé C modrá 350 – 450

velmi hrubé VC zelená 450 – 550

extrémně hrubé XC bílá > 550



Vliv velikosti kapiček na jejich počet

Objem koule = 4/3πr3

Tzn., zmenšíme-li  d (nebo r) na 

polovinu => objem je redukován

1/23  neboli 1/8.

Získání původního objemu 

kapky tedy vyžaduje 8 

polovičních kapek



Konstrukční řešení

Tunelové/recyklační typy

Omezování úletu, úspora přípravků



Rosiče - deflektory
Omezování úletu (90%)

http://www.wanner-maschinenbau.de/?navid=2&contentid=3&keyid=2&subkeyid=0&langid=1
http://www.wanner-maschinenbau.de/?navid=2&contentid=1&keyid=5&subkeyid=0&langid=1


Rosiče - deflektory
Omezování úletu (90%)  WANNER !!!!



Protiúletové technologie

Omezování úletu, úspora přípravků

refflector IR senzor

kolektor

http://www.wanner-maschinenbau.de/?navid=2&contentid=5&keyid=7&subkeyid=0&langid=1
http://www.wanner-maschinenbau.de/?navid=2&contentid=5&keyid=6&subkeyid=0&langid=1
http://www.wanner-maschinenbau.de/?navid=2&contentid=5&keyid=5&subkeyid=0&langid=1


Nové konstrukce
Omezování úletu, úspora postřiku/přípravků



NASTAVENÍ VERTIKÁLNÍ  DISTRIBUCE  

U ROSIČŮ



NASTAVENÍ VERTIKÁLNÍ  DISTRIBUCE 



Množství vzduchu   m3 /hod.

Rychlost vzduchu   m.s-1

Deflektory pro usměrnění směru

Regulace rychlosti ventilátoru – převodovka, stavitelné lopatky

Manuální měření

Zkušební zařízení

DISTRIBUCE VZDUCHU – NASTAVENÍ  VENTILÁTORU



Ventilátor – množství, směr  vzduchu

Množství a rychlost vzduchu
Oblast použití Vzdálenost od osy 

stroje

Max. rychlost 

vzduchu

chmelnice 1,00 m 40 m.s-1

vinice 0,60 m 30 m.s-1

sady 0,75 m 40 m.s-1



Nastavení rosiče



ALBUZ ATR 80

ALBUZ TVI  80

ATR 80  2,33 l/min

TVI 80  2,24 l/min

PROTIÚLETOVÉ TRYSKY PRO ROSIČE



Ochranné vzdálenosti

• Ochranné vzdálenosti – směrnice 2009/128/ES

Stanovené plošně nebo  pro jednotlivé přípravky na OR viz 
informace SRS na webu

Pevně stanovené vzdálenosti od vodních zdrojů, okrajů 
ošetřovaných pozemků atd., opatření zaváděná pro ochranu 
necílových organismů, vodních živočichů a vodního prostředí a 
zejména pitné vody

minimální OV – 6 m  SPe pro ochranu vodních zdrojů,…!!!!



Protiúletové klasifikace

• Zařízení pro aplikaci

- pro polní plodiny

- pro prostorové kultury

• Trysky, konkrétní stroje

• Pracovní režim !!!!!!

- pracovní tlak

- režim v řadě, objem vzduchu



Klasifikace zařízení - rosiče

Použité trysky

(rozptylovače)

Třída 

omezení 

úletu

Omezení použití, pracovní režim zařízení

Albuz AVI 80-015 50% v prvních pěti řadách postřikovat směrem k okraji

pozemku bez podpory vzduchem; nastavení stroje musí

odpovídat doporučení

zařízení s axiálním ventilátorem,

výkon ventilátoru max. 30.000

m³/h na první převodový stupeň a

s tryskami Albuz AVI 80-015

75% v prvních pěti řadách musí být tok vzduchu redukován na

max. 20.000 m³/h; pr. tlak max. 3 bar; nastavení stroje

musí odpovídat doporučení

zařízení s ventilátorem Weber QU

15-H s tryskami OVOI -1

90% v prvních pěti řadách musí být podpora vzduchem do

úrovně 5; pr. tlak nesmí překročit hodnotu 4 bary při

použití trysek TeeJet DG 8002 VS, TeeJet DG 8003 VS,

Lechler AD 90-02 C, Lechler AD 90-03 C, Albuz AVI 80-01

a 5 bar při použití trysky Albuz CVI 80-01

OVOI -1  tabulka se sortimentem trysek pro rosiče (na webu UKZUZ)



Zkracování ochranné vzdálenosti – prostorové kultury

Příklad



Nechemické technologie 

- nechemické metody – fyzikální, mechanické,..

- Zejména hubení plevelů/nežádoucí zeleně



UZAVŘENÉ PLNICÍ SYSTÉMY 

• Systém Easyflow pro bezkontaktní plnění postřikovače

ECPA - Safe Use 
Initiative



EU projekty 
za účelem zvyšování povědomí

• Aktivity pro  ochranu vody

Projekty podporované EK a ECPA -

BMP, EOS, PROWADIS, AIM,…

vytvoření správných pracovních postupů pro:

- přepravu, přípravu, aplikaci, očistu, zbytky a odpady,

- úlet, splach

• SUI – snižování rizik, bezpečnost zdraví, výplach obalů



Děkuji za vaši pozornost


