
Tr1,1a t,tĚsicr: POSTŘlKOVAČF

Soukromý zemědělec lng. Martin Nedba} hospodaří nedaleko Ve|trus, na íodinném statku
půdy. Pěstuje na poměrně významné p|oše řepku, a tak když mu starý tažený postřikovač
se pořídit si postřikovač nový, samojíZdný,

První pracuie na Mělnicku
s 600 hektary zemědě|ské
přestal vyhovovat, rozhodi

Abso|voval střední zemědě skou

ško u a mechanizační fakultu na

zemědě ské univerzitě před revolu-

cí pracoval V Zemědě ském podniku

jako chmelař a mechanizátor. 0d
roku 1992 hospodaři se SVým otcem

na Vlastnírn, Z půVodních 27 ha je to

F l]g, M.rt n Nedba je prvnírn
ria] te etn 5a.io]íZdného po5tř
kovače b]5 3000 LP

dnes 600 ha a V nejbližších dnech,

po podepsání nezbytných sm]uV

lng, Nedbal VýrněrU Zemědělské
půdy ještě navýší, ,l\,4áme Zpracova-

noU rodinnoU kroniku, V každé gene-

raciod 16. sto, bylnějaký sedlák"'

říká Jng, Nedbala pokračuje:

,,Dědečkovi statek sebrali a rny jsme

se sem s otcem Vrátili a Začali opět

hospodařii V roce 1990, Začátky

byly šílené," POdrUhé pak Nedbalovi

Začínal] po povodních V roce 2002,

když.]irn Voda Vypláchla statek

i s technikou, Včetně u ožené úrody,

,,Předchozí postřikovač jsme našli

dva kilometry odt!d a rnUseli mi ho

Sundat Z koruny stromu jeřábem,"

Vzpomíná lng, Nedba.

Orientace na tržn í pIodiny

Veškeré práce na statku zvládá

rodina Nedbalů s minimem zaměsl
nancú, otec l\,4artina Nedbala peču-

1e spíše o agendu spojenou s hos-

podařením, syn společně s jedním

stálým ZaměstnanCem a jedním bri-

gádníkem mali na slarostivšechny
ostatníčinnosti, Jak říká lng.

Nedba]:,,Naštěstí nemáme žiVočiš-

nou Výrobu, a tak pracovn í Vypětí je

pouze sezónní záležitostí, Když je

třeba, žádná pracovnídoba neexis-

tu]e, pracujeme, dok!d není Všech-

no hotové," V době, kdy ]e na statku

klidně]i, se lng, NedbalVěnuie

svému koníčku, rnys ivosti,

Rostlinnou Výrobu Zaměř]li

Nedbalovi na pěstování tržních plo-

din - pšenice, ječmene, řepky, žita

a tritikale, Největší plochu vyčleniJ

hospodář pro pšenici a řepku, menší

pak pro ostatní p|odiny, Klimat cké

a půdní podmínky nejsou V této

ob asti deální, víc než třet nu sou-

časné Výměry tvoří písčité půdy,

oblast navíc ležíve srážkovém stínu.

,N,4árne iady prob ém s Vodou, na

jaře jsem vděčný za každou kapku"

říká lng, Nedbal, Horším podmínkám

odpovídají i Výnosy, Pšenice se

naposledy urodilo pět tun Z hektaru,
ječmen da] o tUnU méně, Podobný

výnos zaznamenal lng, NedbaI

i U žita (4 4 Vha) a lritikale (4 t/ha),

Řepky sklidili ve Vš-"studech 3,3 t/ha,

statkář neponecháVá nic náhodě,

dělá pravldeině rozbory půd a dodá-
Vá do púdy chybějící prvky,

spo]upraclje s poradci Ze sVaZU

pěstitelů olejnin, agrolaboratoři

V PostoJoprtech a dalšími konzultan-

ty V oblasti použíVání chemických
prostředkú, lVnoho cenných rad Si

poskytuje také se sousedními Zerně-

dělci na základě zkušenostís kon_

krétními přípravky a odrůdam] Ve

Zdejších podmínkách, Nejvělší Vljv

na Výnos Však má dostatek Vláhy,

,,Když Zaprší, tak Výnos ]e, když

nezaprši, prostě není," UZaVírá pro,

blematikU Výnosů lng, Nedbal,

od taženého
k samochod u

PůVodní tažený postřikovač

s rameny o placovním ZáběrU 18 ín

a nádrží na 2000 l pracova] na stal-
ku Nedbalových mnoho Jet, Kromě
jeho Stářia opotřebení lng,

Nedbalov] nejvíce Vadilo, že si díky
níZké světlé Výšce sOupravy m!sel
na postřiky repky najímat službaře,

,Tyto služby nejsou levné, ale
Zejména se ]ich nemusíte dočkat
v pravý čas, Proto jsem Začal uva-

žovat o samojíZdném postřikovač

Za rozumné penize," Vzpomíná dnes
již spokojený majitel samochodU,

0 samojíZdných posiřikovačích

AKP-N/]azzotti se lng, Nedbal doZVě-

dělod kolegů Zernědělců, Jeden
z nich Ýlastnívětší models nádrží

o kapacitě 4200 |, se kterým pracuje

i Ve službách, Hospodář Ze Všestud

se tedy obrát]l na spo]ečnost AKq
spol, s r, o., a společně ZačaliVybí,
rat Vhodný model, U sarno]izdného

postřikovače lbis 3000 LP zaujal

lng, Nedba a poměr cena/kva ita,

Toho by podle Viastnjch slov u jiných

značek nedosáhl, je]ich samojízdné
mode|y byly příliš drahé, A tak Se

postřikovač ]bis 3000 LP s Výrobním

číslem 001 objevilV březnu letošni
ho roku na dvoře rodinného statku,

Ano, ]ng, Nedbal provozuje první

Vyrobený postřikovač lbis 3000 Lq
stroj který byl Vloni Vystaven např,

na Výstavě Země živitelka, ,,Dnes
jsem, co se týče postřiků, soběstač-
ný a, jak se ríká uzavřená jednot

ka," pochvaluje s uživatel, ,,Zejména

V současné době, když]e tak obrov-

ská invaze škúdcú, ]e včasná ochra-
na Velmidůležitá, Často rozhoduje

o úspěch! třebajeden den, a tak]e
Vlastní postřikovač k nezap acenl"'

upozorňUje a dodáVá:,,Postřikovač
je Vybaven systérnem GPs a tak je

aplikace velmi přesná, vypínání jed-

notlivých sekci Zajistí, že nedojde

k přeslřikúm, a tím také šetřirn

náklady na chemické prostředky,"

Po několika íněsícich provozu se
Z poslřikovaóe stal Výkonný, nená-

ročný a spolehliVý pomocník.,,Na

první poh]ed jsem se do tohoto
postřikoVače neZamiloval,

Př]pomínal mně nějaký hmyz a bá]

jsem se, že bude mít Vysoko těžiště

a bude Vratký. Poté, co jsem s nírn

začal pracovat, obavy ustoupily

a zůstaly jen pozitivní pocity,

s postřikovačem jezdím převážně

sárn, a tak mohu potvrdit, že jsem

s ním docílil obrovské úSpory času

i chemických prostředků, Pole jsou

kva itně postríkaná, což se projeví

na Výnosech," sumarizuje pocily

majitela obslUha Vjedné osobě

a dodáVá: ,,chvíli ínně ale irva o, než
jsern si zvykl na od išný Způsob

řizení, kdy Se jak řizení postřikova-

če, tak Změna rychlosti a směru

]ízdy vpřed a vzad i brzdění posiři-

kovače poínocí hydrau|iky ovládá
prostřednictVím joysticku."

Na Základě poznatků Z provozu

pak má lng. Nedbaljednu připomín-

ku: ,,Výrobce by měldoladit umístěni

a ovládánitank-mixéru, Ten se musl

bez ]akékoliv podpory třeba pístnice

ručně Vyčepovat a spustt a posléZe

Zase ZvednoUt což je fyz cky nároč-
né. NaVíc nesrním předtím Zapome-

nout Vytočit do rejdU přední kolo,
jinak pneumatika brání spuštění
mixéru do pracovni polohy, To ]e a]e

drobnost, ce]kově jsem s postřikova-

čem maXimálně spokojený,"

s Využitíín postř]kovače Ve s už-

bách Jn9, NedbaI přílš nepočítá,

60



,, Konao,Jé diy r,]l]lÉt ]5o_] Z i]l] i[o|r,i(h kor'l|]o:]iLi

hektarů na ošetřeni má sám dost

a tak k j]ným zemědělcům iede
spíše Ze Známosti Vypomoci V při"

padě poiřeby,

Jaký je lbis?

postř kovač svou hmoiností

5800 kg patři mezi ehké samocho-

dy, Je Vybaven nádržío objemu

3000 , rameny S pracovnírn Zábě-

rem 24 ín a úsporným motorem

Perkins, který předáVá Výkon ]45

kOní hydromotorům PoC ain, , Motor

je Ve mi tichý, př st huj Se, že Stáie

přdáVáín plyn protože ho nesly-

ším," sk]ádá poklon! lng, Nedbal,

spokojen je i se SpotřeboU pa]iva,

motor považuie Za Velmi úsporný,

Pohon4x4spou s lehkým pod-

Vozkem l\,4azzotti dáVá postřikovači

Velmi dobré jíZdni Vlastnost!,

stoupavost Ze navíc V extrémních

podmínkáCh ZVýšii posiením hydro-

motorů, bis má hydropneumaticky

odpruženou přední nápravu a obě

Zadni ko a (Samosiatně) a hydrau ický

prot prokluzový SyStém smart Drive

Světlá výška 145 cm umožňuie

Spo ečně s poUžtim úZkých kol

naprosto šetrný pojezd i V poíostech

řepky, Postřikovaó má nastaven ne]-

širší rozchod 2,7 m (2,25 až2,7 m).

]Voderní kabina je odpružená na

sientb ocích, VZdUchem odpružená

]e isedačka Gramíner, Přetlaková

klimatiZace je doplněna prachoVým

a uh íkovým fitrem. l\loderní techni-

ka se dnes neobejde bez e|ektroni-

ky a ne]inak tomu je u lb s! osádka

má k djspozic říd cí poóitač Bravo

300S RcL-] s GPS nav]gacískipper

a aUtomatickým Zapínáním a Vypi-

náním ]ednot|ivých sekcí ramen.

Fanlář ] 0/20]2

unikátní konstrukce
ramen

spec a iiou společnosti AKP jSou

ocelokarbonová rarnena, v tomto

případě se Záběrem 24 m, která

mají středový a prvni díl ocelový,

další díly pak Z Uhlikových kompozi-

tú, Tato ramena jsou př jíZdě Ve|m

kldná, s malou setrvačnosii při

VýkyVeCh, černuž napomáhá je]ich

níZká hmoinost, ZaVěšeni na parale-

logramu a odpruženíve Všech smě-

rech akumulátory tlaku Jednot iVé

sady trysek jsou na ramenech u|o-

ženy V otočných Vícenásobných

držácích,

Z h ediSka údržby je pří]emný

malý počet mazacích míSt, Napi přl

konstrukci ramen dostal postřikovač

do vlnku teflonová bezúdržbová
poUZdra,

Výkonný pomocn ík

lbis umožňuje ap|ikaci při rychlos-

tech 10 až 15 km/h ng, Nedbal

neičastěji jezdí rychlostí 12 km/h,

Počítač Samozřejmě korigUje dáVku

pod e okamžité rychlost, V optimál-

nich podínínkách, když nemusi pra-

covat na rna ých pozemcích

s mnoha pře]ezdy a neváZne navá-

ženiVOdy, ošetří lng, Nedbal

S lbisem kolem 200 ha za den,

Zrníněný postřikovač provozuje

od března etošního roku a stač l

s ním již ošetřt 3000 ha,

Ročně by mě| lb]S ošetřt na

4000 ha, r
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