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Abstrakt:

Abstract:

PĜíspČvek se zabývá návrhem zaĜízení pro chemickou ochranu
chmele pČstovaného v nízké konstrukci. Toto zaĜízení je pĜipevnČno
k rosiþi, který je tažen energetickým prostĜedkem – traktorem.

Engineering solution concerning mechanism for chemical protection of hops grown on low trellis systems. This equipment is connected
on the mistblower that’s tractor drawn.

Úvod:
Technologie pČstování chmele v ýR je ve chmelnicových konstrukcích o výšce 7 až 7,5 m. PĜi chemické ochranČ je nutné pro zabezpeþení Ĝádné
penetrace chmelových rév používat rosiþe. PĜi aplikaci stávajícími stroji však dochází k úletu postĜikové látky, velkým ztrátám a k zátČži životního
prostĜedí.
Technologie pČstování chmele v nízké konstrukci se liší mimo jiné výškou porostní stČny, která je vysoká pouze 3 m. Tato nová technologie pĜináší
mnoho výhod. Mezi hlavními je možné jmenovat vyšší produktivitu práce, nižší pracnost a lepší podmínky pro aplikaci ochranných látek.
PĜi porovnání obou systémĤ je patrné, že pro nízkou konstrukci je nutné použít pro chemickou ochranu zcela odlišný stroj než je tomu u vysoké
konstrukce. Na základČ literární rešerše odborné a ﬁremní literatury jsme dospČli k závČru, že neexistuje zaĜízení nebo stroj, který by byl urþen pro
chemickou ochranu chmele pČstovaného v nízké konstrukci. Používají se pouze upravené stroje urþené pro chemickou ochranu vinic a sadĤ.

Materiál a metody:

Výsledky:

PĜi návrhu aplikaþního rámu rosiþe jsme
vycházeli z následujících požadavkĤ:
využít tažený rosiþ Monzun,
zajistit mČrnou dávku 1000-1500 l.ha-1,
umožnit aplikaci pĜi pojezdové rychlosti
do 5 km.h-1,
respektovat rozmČrové parametry porostní
stČny chmelnice a tomu pĜizpĤsobit
rozvod kapaliny a vzduchu,
dodržet rozmČrové parametry strojĤ
použitých pro provoz na pozemních
komunikací.

Aplikaþní rám (obr. 1. až 4.) se skládá
z pevného dílu rámu 1 a pohyblivých dílĤ 2.
Mezi nosníky pevné þásti rámu 1 je uložen
axiální ventilátor 7. Na obou þástech rámu
– pevné i pohyblivých jsou uloženy lišty 3
umožĖující výstup vzduchu, sestavy trysek 4,
panely 8 sbČrných lišt a jímky 5. Od ventilátoru
7 je veden vzduch do lišty výstupu vzduchu
prostĜednictvím gumotextilního rukávce 6.
Tím je možné pĜivést vzduch k vystupující
postĜikové ochranné látce ze sestavy trysek
4. Kapalinový obvod je složen z pĤvodního
pístového þerpadla a rozvádČþe vþetnČ
kontrolních a regulaþních prvkĤ.

Z uvedených požadavkĤ a po konzultaci
s pracovníky ChmelaĜského institutu, s.r.o.
bylo rozhodnuto, že jako energetický
prostĜedek bude využit traktor Zetor 7745.
Z návČsného rosiþe Monzun, byl využit
podvozek, nádrž a þerpadlo. Celý stroj je
doplnČn ventilátorem jako zdrojem vzduchu
pro dva portálové aplikaþní rámy pro ochranu
dvou porostních stČn z obou stran.

Obr. 3: PĜepravní poloha zaĜízení – pohled zezadu.

do panelĤ sbČrných lišt 8 ochranou látku, která
neulpČla na porostu chmele. Takto zachycená
ochranná látka stéká do jímek 5 a je následnČ
pĜes ﬁltr a pomocné þerpadlo pĜeþerpávána
do nádrže.
Pracovní poloha zaĜízení je na obr. 1
a 2. Do pĜepravní polohy, která je na obr. 3
a 4 se pohyblivé díly rámu 2 zasunou do
nosníkĤ 9. Tím je umožnČna pĜeprava po
pozemní komunikaci bez jakýchkoliv výjimek
a omezení.

ZávČr:
Výhoda navrženého zaĜízení spoþívá
v tom že od centrálního ventilátoru je
pĜivádČn vzduch do lišt výstupu vzduchu.
Proud vzduchu napomáhá prĤniku ochranné
látky do porostní stČny. V panelech sbČrných
lišt se ochranná látka, která neulpČla na
porostu chmele zachycuje a stéká do jímek.
Tím je eliminován úlet do ovzduší a snížena
kontaminace pĤdy chemickými látkami.
Výhodou je také možnost aplikace ochranné
látky pĜi zvýšeném vČtru, kdy klasický stroj
– rosiþ je nepoužitelný. Další výhodou je též
snížení emisí spalin energetického prostĜedku,
protože pĜi aplikaci se jezdí v každém druhém
Ĝadu a tím se opČt snižuje ekologická zátČž
prostĜedí i náklady na palivo pro energetický
prostĜedek.

Obr. 4: PĜepravní poloha zaĜízení – pohled shora.
Obr. 1: Pracovní poloha zaĜízení – pohled zezadu.

Obr. 2: Pracovní poloha zaĜízení – pohled shora.

Dále je kapalina napojena na obvod
umístČný na aplikaþním rámu (pevném dílu
i pohyblivých dílech). Vzduch unáší ochranou
látku do porostní stČny chmele a napomáhá
lepší penetraci ochranné látky na rostlinách
chmele. Výstup ochranné látky ze sestavy
trysek 4 spoleþnČ se vzduchovým proudem
z lišt výstupu vzduchu je podle obr. 2 rozmístČn
na pevném a pohyblivých dílech rámu zaĜízení
paralelnČ proti sobČ. Tím je možné zachytávat

Obr. 5: Stavba rosiþe pro nízké konstrukce
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