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Nejčastěji se pro samojízdné
stroje rozhodují uživatelé kvůli
skladbě pěstovaných plodin a po-
třebě pokud možno vždy stíhat
optimální termíny ochrany. Pro-
vozovatel služeb potřebuje stroj
univerzální, výkonný, s nízkými
provozními náklady a k tomu ta-
ké spolehlivý. Je na něm totiž
existenčně závislý. A jeden tako-
vý stroj, samojízdný postřikovač
Mazzotti MAF 4240, od jara pro-
vozuje Jaroslav Chlum. Sešli
jsme se, abychom zjistili, jaké má
po půl roce provozu zkušenosti. 

Třiatřicet let v oboru
„V zemědělství se pohybuji od

roku 1980. Vyučil jsem autome-
chanikem a hledal zaměstnání
s bytem. Obojí jsem našel

v ACHP (agrochemický podnik)
ve Zibohlavech na Kolínsku. Od
té doby čerpám zkušenosti v ob-
lasti chemické ochrany rostlin,“
říká úvodem Jaroslav Chlum
a dodává, že současně po celou
dobu pracoval v podniku zajišťu-
jícím služby pro zemědělskou
výrobu. A tak bylo logické, že po
revoluci u svého řemesla zůstal.
Od roku 1998 se pak této čin-

nosti věnuje jako živnostník.
Společně se svým společníkem
Jiřím Pospíšilem zajišťují služby
v oblasti rozmetání minerálních
hnojiv a ochrany rostlin.

Od IFY k profesionální
technice

V počátku se firma zaměřila
pouze na aplikaci minerálních
hnojiv. Později si pronajali od jed-
noho kutnohorského podniku
samojízdný postřikovač a s ním
začali provozovat služby. S pro-

najatým postřikovačem jsme vy-
drželi nějakých pět let,“ vzpomí-
ná Jaroslav Chlum a pokračuje:
„Pak jsme dostali kontakt na jed-
nu tuzemskou firmu a ta nám
přes zimu postavila kompletní
nástavbu na podvozek nákladní-
ho automobilu IFA. To byl můj
první postřikovač. Měl ramena
o pracovním záběru 18 m, o něja-
ké klimatizaci a elektronice jsem

si mohl nechat zdát, ale ošetřil
jsem s ním spoustu hektarů.“
S tímto „speciálem“ prováděl Ja-
roslav Chlum služby pět let. 

V roce 2008 si pořídil od stejné
firmy použitý samojízdný postři-
kovač tovární výroby, který již
splňoval požadavky na moderní
a výkonnou techniku. Úroveň
a kvalita postřiku, stejně jako po-
hodlí pro obsluhu byly na úplně
jiné úrovni. S postřikovačem byl
Jaroslav Chlum velmi spokojen,
mimochodem jej má dodnes, ale
přece jenom jeden nedostatek
z pohledu pracovníka služeb
měl. Byla to světlá výška jeden
metr. A protože se s větší světlou
výškou nevyráběl, začal se Jaro-
slav Chlum porozhlížet po kon-
kurenčních strojích. 

Nevynechal ani loňskou výsta-
vu Země živitelka a tam navštívil
stánek brněnské společnosti
AKP, kde se poprvé seznámil se
značkou Mazzotti. Líbil se mu vy-
stavený samojízdný postřikovač
Ibis s nádrží o objemu 3000 l
a zdálo se, že si jej i objedná. Pra-
covní vytížení však způsobilo, že
objednávku odkládal, a tak se na-
konec nechtěně dočkal nového
modelu Mazzotti MAF 4240. 

Dobrá volba
Z dnešního pohledu se nemoh-

lo nic lepšího stát, tento model je
pro provozovatele služeb roz-
hodně výhodnější. „Když jsem
ho poprvé viděl, na první pohled
se mně zalíbil a věděl jsem, že si
ho pořídím,“ přiznává spokojený
uživatel. V zimě se obě strany
dohodly a na jaře si Jaroslav
Chlum nový MAF převzal. Zmí-
něný pomocník má světlou výš-
ku 150 cm, což je z pohledu Ja-
roslava Chluma jedna z největ-
ších předností stroje. „Stříkám
3000 ha kukuřice, stříkám také
řepku a s předchozím postřiko-
vačem jsem musel být k poros-
tům zvlášť ohleduplný a musel
jsem jezdit pomalu. Pro porosty
to ani tak nebylo ideální a já jsem
dosahoval menších denních vý-
konů. Dnes jsme všichni – já i zá-
kazníci – spokojeni,“ zdůrazňuje
důležitost dostatečné světlé výš-

ky provozovatel. Postřikovač je
vybaven nádrží o objemu 4000 l,
výrobce však nabízí i větší, na
5000 litrů. Nebyla by pro „služ-
baře“ lepší? „Pro mne ne, pracu-
ji často v kopcovitém terénu, ně-
které pozemky jsou zralé tak na
převrácení, že se i sám bojím
a větší nádrž a těžší stroj by při
světlé výšce 150 cm byly spíše
na škodu. Často také ošetřuji
malé pozemky a tam velkou ná-
drž nepotřebuji,“ vysvětluje Jaro-
slav Chlum. 

Šestiválcový motor Perkins
o výkonu 238 k je pro tento mo-
del naprosto dostačující a neo-
mezuje obsluhu ani na zmíně-
ných svažitých polích. Zákazníci
jistě ocení i možnost měnit roz-
chod kol postřikovače od 220 do
280 cm a přizpůsobit se tak kon-
krétním kolejovým řádkům.
Ocelokarbonová postřikovací ra-
mena s pracovním záběrem
24 m uživatel u některých zákaz-
níků upravuje na 20 nebo 18
metrů. „Krajní díly ramen mohu
odmontovat, abych se mohl při-
způsobit kolejovým řádkům zá-
kazníka. Větší záběr jsem ne-
chtěl, jednak ho u svých zákaz-
níků nepotřebuji, jednak by mně
komplikoval práci na malých po-

zemcích plných překážek, hlav-
ně sloupů. Co oceňuji, jsou lehké
karbonové konce ramen, které
odlehčují konstrukci a pracují
bezchybně,“ pochvaluje si Jaro-
slav Chlum. Rovněž práce bez
navigace je už pro službaře ne-
myslitelná. Objede si souvrať
a při další práci si již nemusí nic
hlídat, automatika vypíná jednot-
livé sekce podle potřeby. Napří-
klad na klínovitých pozemcích je
to funkce k nezaplacení. A když
jsme u peněz, úspora chemic-
kých látek je opravdu znatelná. 

Stroj, který se nezastaví
Jaroslav Chlum má ve své data-

bázi zákazníků přibližně dvacet
jmen. Těchto dvacet jmen obnáší
kolem 7500 ha ošetřených ploch
ročně. Nejmenší zákazník má
dva hektary, největší více než ti-
síc hektarů. Čili práce má dosta-
tek každý rok, ale jak přiznává, le-
tos jí bylo extrémně moc. Z hle-
diska ekonomiky určitě dobře,
ale technika dostala zabrat.
A právě díky tomu lze už po půl
roce užívání hodnotit její výkon-
nost a provozní spolehlivost. Od
května letošního roku totiž MAF
ošetřil téměř 10 000 ha. A jaké
plodiny Jaroslav Chlum ošetřuje?
Jsou to obilniny (pšenice, ječ-
men), řepka, kukuřice a sluneč-
nice. Ke každému zákazníkovi
navíc vyjíždí Mazzotti MAF ně-
kolikrát. „Například na pozemky
hraběte Šternberka vyjíždím pět-
krát až šestkrát, a to má nějakých

700 ha,“ vypočítává provozovatel
služeb a pokračuje: „U největšího
zákazníka jsem ošetřil 3000 ha za
měsíc.“ 

Jak vidno, práce této dvojici
(MAF a obsluha) jde pěkně od
ruky. Naskýtá se ještě otázka, ja-
kou pracovní rychlostí Jaroslav

Chlum jezdí a s jakou spotřebou.
„Většinou do 15 km/h, ale občas
to jde i 17 km/h. Dlouhodobě
mám průměrnou spotřebu ko-
lem 1 l/ha včetně přejezdů. A co
se týká denních výkonů, když je

potřeba, dokáže MAF za den
ošetřit i 200 ha. 

Příští sezóna začne samojízdné-
mu postřikovači Mazzotti MAF
4240 kolem 14. dubna a bude po-
kračovat do července. Po měsíč-

ní pauze vyjede zase v srpnu a ne-
zastaví se do listopadu. 

Zkušenosti po půl roce
Na dobré se vždycky rychle

zvyká a platí to i v tomto případě.
Chvála Jaroslava Chluma smě-
řuje jak na prostornou, tichou

a pohodlnou kabinu Claas s pře-
hledným a jednoduše ovladatel-
ným monitorem počítače Bravo
400, tak na velmi kvalitně odvá-
děnou práci postřikovače. Stroj
je spolehlivý a nenáročný na

údržbu. Prohlídka a promazání
jsou dílem půlhodinky. 

A co řekl uživatel na závěr roz-
hovoru? „Velmi rychle jsem si
na něj zvykl a do jiného bych už
nešel.“

Od jara pracuje s novým pomocníkem

Jiří Hruška

Důvodů, proč si pořídit samojízdný postřikovač, existuje celá řada. Každý budoucí uživatel přitom bude mít jiné požadavky. Jiný pohled
na samojízdnou techniku bude mít soukromý zemědělec, jiný velký zemědělský podnik a jiný provozovatel služeb. Posledně jmenovaný bude
nejnáročnějším uživatelem i kritikem.

Pracovník služeb Jaroslav Chlum si převzal nový
postřikovač Mazzotti MAF 4240 na jaře letošního roku.
Ve službách s ním ošetřil již 10 000 ha.
Po půl roce intenzivního využívání je se strojem velmi
spokojen.

Klíčové informace

Jaroslav Chlum má pro svůj MAF jen slova chvály Foto Jiří Hruška

Světlá výška 150 cm je pro službaře jedním z nejdůležitějších parametrů stroje Foto Jiří Hruška

Od května ošetřil MAF 4240 téměř 10 000 ha Foto Jiří Hruška

Moderní elektronické systémy jsou pro kvalitní práci nezbytné
Foto Jiří Hruška

Plnění postřikovače je snadné Foto Jiří Hruška 


