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Dalším faktorem je rozdílný
inzerce
odpor povrchové
vrstvy půdy vůči vnikání secích botek při zakládání porostů bez klasické předseťové přípravy půdy.
V současné době se pro zakládání porostů v těchto technologiích ustálily tyto způsoby ukládání osiva:
 ukládání osiva jednokotoučovou, dvoukotoučovou nebo
tříkotoučovou secí botkou do
řádků. U jednokotoučových secích botek jsou kotouče postavené šikmo ke směru řádků, čímž
se docílí odsunutí části rostlinných zbytků do strany tak, aby
bylo osivo uloženo do půdy bez
rizika uložení osiva „na slámu“.
U některých řešení se před kotoučovou secí botku umísťují
prořezávací kotouče (koltry),
které mohou být rýhované nebo
po obvodu zvlněné,
 rozprostírání osiva do pásů
pod zdviženou zeminu a rostlin-

né zbytky. Zde se používají šípové radličky s ostrým úhlem vnikání do půdy, uspořádané v několika řadách. Osivo je dopravováno proudem vzduchu pod
proud radličkami zvednuté zeminy,
 ukládání osiva do rýh vytvořených dlátovými secími botkami. Dlátová secí botka je vedena
buď pomocí opěrného kola, nebo
regulovanou přítlačnou silou,
které zajišťují rovnoměrnou
hloubku ukládání osiva do rýhy
vytvářené dlátem secí botky.
V systémech setí do mulče,
které má splňovat cíle půdoochranných technologií, nebo
při zakládání porostů pomocí
technologie pásového zpracování půdy (strip-till) vytváří secí
lůžko primárně prořezávací disky a utužovací válečky secího
stroje.
Předseťové přípravě je obecně,
a to oprávněně, věnována značná pozornost, která je však

mnohdy spojena s negativním
vlivem na půdu i s nehospodárným přístupem k půdní vodě.

Kvalita setí

Kvalita práce secích strojů se
posuzuje podle rovnoměrnosti
rozmístění semen, splnění požadovaného měrného výsevku
a dodržení příslušné hloubky
ukládání osiva. Seřízení secích
strojů je potřeba věnovat velkou
pozornost, protože správné založení porostu do značné míry rozhoduje o budoucím výnosu. I zde
však dochází k zavádění automatických systémů kontroly kvality
práce. Společnost Väderstad
osazuje secí stroje zajímavým inteligentním systémem SeedEye,
díky němuž dokáže obsluha
snadno nastavit počet semen na
metr čtvereční bez potřeby kalibračního testu. V závislosti na
druhu osiva pracuje systém
s přesností 98 až 99 %. Společnost Lemken za své zařízení pro
automatickou zkoušku výsevku
získala na Agritechnice 2015
stříbrnou medaili.

Co zasejeme, i sklidíme
Secí stroje pro
půdoochranné technologie

Většina secích strojů pro zakládání porostů v půdoochranných
technologiích je vybavena centrálním zásobníkem a centrálním
dávkovačem osiva. Pro dopravu
osiva od centrálního dávkovače
k secím botkám je tak využito
přetlaku vzduchu. Díky velkým
pracovním záběrům (od 6 m až
po úctyhodných 18 m) jsou tyto
stroje řešeny jako návěsy za traktory odpovídajícího výkonu. Velice často se setkáme u této varianty zakládání porostů se současným ukládáním hnojiva do půdy.
Hnojivo je většinou ukládáno do
větší hloubky než osivo tak, aby
se zabránilo přímému kontaktu
osiva s hnojivem, které by jinak
mělo inhibiční účinky na vzcházení rostlin.

Bylo napsáno mnoho knih a studií, jak zvýšit potenciál zemědělské výroby.
Jako by se však zapomnělo na stará dobrá moudra našich předků. Přitom
pranostiky jsou tak pravdivé: „Jak zaseješ, tak žíti budeš“, „Ošidíš-li
výsev, ošidíš jen sebe“ nebo „Semeno potřebuje tvrdou postýlku
a měkkou peřinku“.
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Společnost Väderstad osazuje secí stroje zajímavým inteligentním
systémem SeedEye, díky němuž dokáže obsluha snadno nastavit
počet semen na metr čtvereční bez potřeby kalibračního testu

ní osiva. Vliv na zahlubování secích botek má také pojezdová
rychlost. S rostoucí pojezdovou
rychlostí vzrůstá vztlaková síla,
která má tendenci vyhlubovat
secí botky. Z toho důvodu je nutné při zvyšující se pojezdové
rychlosti úměrně zvyšovat
i přítlak. To vše dokáže řídicí jednotka pro centrální ovládání
přítlaku secích botek.
Stále častěji se pro pohon výsevních mechanismů používají
elektrické pohony, jež využívají
senzory pro řízení toku semen,
senzory pro přesné počítání osiva tak, aby bylo možné za použití
GPS signálu vytvořit mapu vysetého množství. Nadále pokračuje
trend k velkým pracovním záběrům a větším zásobníkům osiva
i hnojiva.

Závěr
Vývoj techniky pro zakládání
porostů lze charakterizovat zvyšující se přesností ukládání osi-

Foto archiv

va. S rostoucími náklady na osivo se přesné dávkování a ukládání osiva do půdy stává stále důležitější. V dnešní době se v souvislosti s širším zaváděním IT do
zemědělské techniky velice často
používá termín inteligentní zemědělství či Agriculture 4.0, jako
obdoba termínu Industry 4.0
známého z průmyslové výroby.
Výrobce tak nabízí celou řadu
elektronických aplikací pro zjednodušení obsluhy a dosažení větší přesnosti práce nejen u secích
strojů s využitím signálu GPS.
Bez použití elektronických řídicích systémů, podporujících inteligentní software, nebude možné dodržet vysoké nároky na
kvalitu práce secích strojů. Jsou
používány elektricky poháněné
výsevní mechanismy, senzory
průtoku osiva semenovody a další elektronická zařízení, jež
umožňují dosažení velké plošné
výkonnosti při vysokém komfortu obsluhy.


Téma týdne připravil Jiří Hruška
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porost kukuřice čerpá živiny
z půdy rovnoměrně. Na rozdíl
od porostů na rozteč 75 cm, kde

ná vysokou denní výkonnost
a precizně založený porost. Podtlakové ústrojí dokáže přesně

výnosy.
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dávkovat nejen semena kukuřice, slunečnice, sóji, čiroku, ale
hlavně řepku olejku. Technologie
pěstování této plodiny se mění.
Budoucnost je v setí řepky na
konečnou vzdálenost semen
v řádcích.
Přesné výsevní ústrojí na rozdíl
od konvenčního dokáže distribuovat takový počet jedinců na
hektar, který si agronom zvolí.
Záleží pouze na vás, zda zasejete
s Kinze a budete mít nejen vyšší
výnosy.
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