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Projekt TOPPS započal v roce 2015 jako 3letý projekt financovaný z EU Life a CropLife Europe s cílem snížit ztráty přípravků na ochranu rostlin 
jejich únikem do vod z bodových zdrojů. TOPPS-EOS (2010) hodnotil technologie z hlediska jejich příspěvku k optimalizaci přijatelnosti postřiko-
vačů pro životní prostředí.

Následný projekt TOPPS Prowadis (2011–2014) se zaměřil na snižování úniku z rozptýlených zdrojů. TOPPS Prowadis je financován CropLife Europe, 
je do něj zapojeno 14 partnerů a vykonává se v 7 zemích EU.

Projekty TOPPS vypracovávají a evropským odborníkům a dotčeným osobám doporučují zásady správné praxe v ochraně rostlin (BMP). V evrop-
ských zemích probíhá jejich intenzivní šíření prostřednictvím informací, výcviku a ukázek, aby se zvýšilo povědomí a napomohlo se zavedení lepší 
ochrany vod.

TOPPS je akronymem pro „Train Operators to Promote Practices & Sustainability“ (www.TOPPS-life.org) s významem výcviku obsluhy postřikovačů 
k podpoře dobré praxe v ochraně rostlin a její udržitelnosti.
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PŘEDMLUVA

CropLife Česká republika (dále jen „CropLife ČR“) a Česká společnost rostlinolékařská (dále jen „ČSR“) považují 
ochranu vody za jeden z klíčových pilířů své práce a uvědomují si potřebu neustále pracovat na podpoře správného 
používání přípravků na ochranu rostlin jako součásti trvale udržitelného a výkonného zemědělství. Na základě této 
skutečnosti si dala CropLife ČR a ČSR za úkol vypracovat a rozšiřovat s ostatními národními asociacemi ochrany 
rostlin sdruženými v Evropské asociaci ochrany rostlin (dále jen „CropLife Europe“) a širokou skupinou mezinárod-
ních partnerů, vhodná opatření, doporučení a vzdělávací materiály. Jejich společným cílem je ochrana vody pro-
střednictvím dobré praxe v ochraně rostlin (Best Management Practice, BMP).

Toto naše společné úsilí v budování a zlepšování dostupných nástrojů se překrývá s cíli, které obsahuje příslušná 
evropská legislativa, jako je například Rámcová směrnice o vodách (Water Framework Directive, WFD) a Směrnice 
o trvale udržitelném používání pesticidů (Sustainable Use of Pesticides Directive, SUD). Výsledkem naší práce jsou 
konkrétní projekty TOPPS1 se zapojením se mnohých dotčených stran, které s podporou CropLife Europe probíhají 
od roku 2005 v mnoha evropských zemích včetně České republiky. Je potřebné připomenout, že tyto projekty se 
po dobu svých prvních tří let těšily i podpoře od Evropské komise (projekt EU Life).

Projekty TOPPS se zpočátku zaměřovaly na zmírňování znečišťování přípravky na ochranu rostlin z bodových zdrojů, 
ke kterému může docházet při čištění nebo vyprazdňování postřikovačů anebo v důsledku úniku přípravků. Od roku 
2011 se snažíme soustředit na zmírňování poměrně složitějšího znečišťování vstupy z rozptýlených zdrojů (přede-
vším v důsledku splachu a úletu) tak, abychom nabídli širší řadu doporučení BMP zaměřených na ochranu vody. Tuto 
novou fázi projektů TOPPS označujeme jako TOPPS Prowadis2. Věříme, že tato výsledná doporučení BMP se růz-
nými cestami - v učebnách, na poli a při ukázkách – stanou základem pro informování, vzdělávání a výcvik obsluhy 
postřikovačů, poradců a dalších dotčených osob. Závazkem evropského průmyslu ochrany rostlin, reprezentovaným 
CropLife Europe, zůstává podpora zavádění těchto doporučení BMP.

Rádi bychom poděkovali všem našim partnerům a ostatním odborníkům u nás i v zahraničí, za  jejich velké úsilí 
a příspěvek k projektům TOPPS v podobě odborných poznatků a ochoty spolupracovat na dosažení shody u našich 
společných cílů. Pevně věříme, že se tato doporučení BMP stanou vyhledávaným nástrojem pro zavádění těchto 
myšlenek do praxe, a která napomohou vybudování povědomí a rozšiřování znalostí, nezbytných pro trvale udrži-
telné používání přípravků na ochranu rostlin a pro vysokou úroveň ochrany vody

CropLife Česká republika
Generála Strankműllera 1533
250 01 Brandýs nad Labem

1www.TOPPS-life.org 2TOPPS Prowadis - Protecting Water from Diffuse Sources
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ÚVOD

„Úlet postřikové mlhy“ je podle definice v  normě ISO 22866 množství přípravku na ochranu rost-
lin, které je zaneseno mimo postřikem ošetřované plochy v důsledku působení vzdušných proudů 
vznikajících při aplikaci. Důsledky rozptylu části postřikové směsi mimo ošetřovaný pozemek mohou 
zahrnovat znečištění vodních útvarů, citlivých prostorů (například národních parků, dětských hřišť, 
mokřadů, atd.), obývaných oblastí anebo neúmyslně zasažené přilehlé plodiny. Výsledkem posledně 
jmenovaného případu jsou rezidua nepovolených účinných látek anebo přímé poškození přilehlých 
plodin - (fytotoxicita) (Obr. 1).

Obr. 1: Příklad úletu postřikové mlhy při aplikaci postřikem ve vinici
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Před časem přijatá Směrnice ES č. 128/2009 o trvale udr-
žitelném používaní pesticidů zvlášť poukazuje na  před-
cházení rizikům pro životní prostředí, spojených s úletem 
postřikové mlhy. Zejména článek 11 „Zvláštní opatření 
na ochranu vodního prostředí a pitné vody” této směrnice 
předpokládá potřebu:

a)  předcházet úletu „upřednostňováním těch nejúčinněj-
ších aplikačních technik, jako je nízkoúletové vybavení 
pro aplikaci pesticidů, a to zejména u speciálních plodin 
(vinice, sady, chmelnice);

b)  snižovat míru vystavení riziku úletu „použitím opatření, 
snižujících míru rizika znečišťování prostorů mimo ošet-
řovaný porost v důsledku úletu postřikové mlhy a spla-
chu; sem patří zakládání přiměřených ochranných pá-
sem, kde se přípravky nesmí ani používat, ani skladovat, 
s  cílem chránit necílové vodní organismy a  zabezpečit 
ochranu povrchových a  podzemních vod, využívaných 
pro odběr pitné vody“.

ZMÍRŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
ke snižování míry úletu můžeme rozdělit na přímá a ne-
přímá (Obr. 2).

1)  Přímá opatření zaměřená na snížení úletu přímo u jeho 
zdroje (vytváření a  nasměrování kapek postřikové ka-
paliny). Tato opatření se prosazují zejména aplikačními 
technikami, příslušenstvím postřikovačů konstruovaným 
s cílem snížit úlet a správným nastavením postřikovačů.

2)  Nepřímá opatření zaměřená na snížení úletu „zachyce-
ním postřikové mlhy“, jako jsou například ochranná pás-
ma anebo fyzické překážky (větrolamy, sítě proti krou-
pám, a podobně).

Je velmi důležité, aby obsluha postřikovače dodržovala do-
poručení ohledně optimálních povětrnostních a přírodních 
podmínek pro ošetřování. Obrázek 2.

Obr. 2:  Opatření na ochranu životního prostředí před úletem 

postřikové mlhy

OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

PŘÍMÁ

Zmenšování úletu
u zdroje

Využívání  
nízkoúletové  

technologie (SDRT)

• Aplikační technika
• Parametry aplikace
• Postup při aplikaci

NEPŘÍMÁ

Zmenšování
vystavení úletu

Pásma bez postřiku 
Ochranná pásma  

Přirozeně zarostlé pásy  
Větrolamy, sítě proti  
kroupám, a podobně

• Pevná ochranná pásma
•  Nastavitelná ochran-

ná pásma (v závislosti 
na technologii postřiko-
vání)
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VYPRACOVÁNÍ OPATŘENÍ SPRÁVNÉ PRAXE V OCHRANĚ ROSTLIN (BMP)

Dnešní nízká úroveň harmonizace
Po vykonání inventarizace tam, kde místní situaci ve svých zemích prověřili partneři 
v rámci projektu TOPPS Prowadis, bylo jasné, že v rámci celé EU je míra harmonizace 
velmi nízká. V některých zemích se zkoušejí a podle své schopnosti snížit úlet i kate-
gorizují nízkoúletové techniky (spray drift reducing technique, SDRT). Současné tech-
nologie SDRT se zaměřují hlavně na opatření snižující množství malých kapek, a to 
hlavně úpravou hydraulických trysek používaných převážně při plošných postřicích. 
V některých zemích EU se SDRT už využívají v širokém měřítku u plošných postřikova-
čů, v jiných je toto používání stále ještě v plenkách.

Zkoušet a kategorizovat postřikovače používané v ovocnářství a vinohradnictví (rosi-
če) je velmi složité; doteď začalo nízkoúletové rosiče a technologie doporučovat a ka-
tegorizovat jen málo zemí. Složitost aplikací v ovocnářství a vinohradnictví si vyžaduje 
soustředit se na  konfiguraci celého rosiče a  technologie, a  tedy nejen na hlediska 
tvorby postřikové mlhy, jako je tomu u polních plodin. Musíme též poznamenat, že ze-
jména v jihoevropských zemích mnoho pěstitelů používá postřikovače s pneumatický-
mi atomizéry, které jsou, co se týče změny ve velikostním spektru kapek, málo pružné.

Odkaz na základní zásady BMP v EU
Vzhledem k různorodosti situace v zemích EU, je potřebné BMP přizpůsobovat spe-
cifickým, místním podmínkám. Našim záměrem je vypořádat se s  těmito místními 
zvláštnostmi prostřednictvím místních informačních a výcvikových materiálů, které se 
připraví na základě této referenční brožurky. Záměrem tohoto dokumentu je navrh-
nout celoevropské základní zásady BMP, které poslouží jako platforma další harmo-
nizace a rozvoje.

Proč je více harmonizace přínosem?
Je důležité mít harmonizovanou síť doporučení, abychom nakreslili společnou základ-
ní čáru pro spolupráci mezi jednotlivými zeměmi a abychom vybudovali důvěru, po-
třebnou pro zavádění těchto doporučení. Důvěra je základem, protože ne vždy jsou 
zřejmé výhody změn v dosavadní praxi anebo investicí do nové technologie a dlou-
hodobé výhody se ne vždy náležitě oceňují.
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Správná praxe v ochraně rostlin:
Průběh konzultací
Projektový tým pro úlet předložil první návrh BMP, o kterém se s místními zaintere-
sovanými osobami diskutovalo na národních fórech. Po ukončení těchto prvních kon-
zultací se ve všech zemích zapojených do projektu TOPPS Prowadis konala dne 26. 
dubna 2012 v Bruselu porada zainteresovaných osob s cílem prodiskutovat a zkonso-
lidovat návrhy konečného znění BMP.

Struktura BMP - opatření
BMP se vypracovaly s dvoukrokovým přístupem.

Příkazy =
Co je třeba dělat (krátká věta)

Zpřesnění =
Jak na to (krátká vysvětlení možných způsobů dosažení výsledků)

Tyto příkazy se považují za „evropské jádro“, kterým by se v celoevropském rámci 
měly řídit všechny členské státy. Průběh konzultací se soustředil na tyto příkazy.

Zpřesnění by mělo poskytnout usměrnění, jak věci správně dělat.
V referenčním dokumentu „na úrovni EU“ nemohou taková upřesnění odpovídat do-
poručením v jednotlivých zemích. Jakákoliv specifická hlediska BMP jsou obsažena 
v národních informačních a výcvikových materiálech TOPPS Prowadis. Navrhova-
né BMP neodporují doporučením etiket ani jiných zákonných povinností pro přípravky 
na  ochranu rostlin (POR). Tyto třeba dodržovat všemi možnými prostředky. Cílem 
BMP je poskytovat praktické a ucelené usměrnění pro obsluhu postřikovačů, výrobce 
postřikovačů a další zainteresované osoby tak, aby používání POR bylo udržitelnější.
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vyžadujícím
BMP pro TOPPS Prowadis byly rozděleny do třech hlavních sekcí:

1.  Všeobecná opatření ke snížení úletu (platná pro polní postřikovače i rosiče)

2. Opatření ke snížení úletu z polních postřikovačů

3. Opatření ke snížení úletu z rosičů

V průběhu konzultací zainteresované osoby žádaly, aby se BMP navrhovaly v jistém 
pořadí podle důležitosti, které třeba dodržovat. Toho dosáhneme použitím barevné-
ho kódování pro jednotlivá doporučení:

BMP se seskupují podle kategorie, aby 
je čtenář lépe našel.

Vybralo se
šest různých kategorií:

činitelé životního prostředí, 

povětrnostní podmínky, 

vytváření postřikové mlhy, 

aplikační vybavení, 

nastavení postřikovače, 

provoz postřikovače.

Zelené:  
Musí se 
zavést.

Žluté: 
Je velmi 
důležité je 
dodržovat.

Modré:  
Důležité,  
zpřesnění se 
mají přizpůsobit 
 místním 
   podmínkám.
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Nezbytná podmínka: MÍSTO APLIKACE
Vzdálenost mezi citlivým prostorem a místem aplikace

Postřikování v pásmu vyžadujícím zvýšenou pozornost (ochranné pásmo + šířka ramene).

Postřikování mimo pásmo vyžadující zvýšenou pozornost (ochranné pásmo + šířka ramene)

SITUACE: POVĚTRNOSTNÍ A POLNÍ PODMÍNKY
VÍTR VZDUCH POLE

Směr větru Teplota vzduchu Výška plodiny
BEZVĚTŘÍ <15 °C BEZ POROSTU

SMĚREM K citlivému prostoru 15–25 °C PLODINA VZCHÁZÍ
15–25 °C NÍZKÁ <10 cm

VE SMĚRU OD citlivého prostoru
SOUBĚŽNĚ S citlivým prostorem

STŘEDNĚ VYSOKÁ 10–50 cm
VYSOKÁ >50 cm

Rychlost větru Vlhkost vzduchu Přilehlý porost
BEZVĚTŘÍ < 0 m/s < 40 % BEZ POROSTU
VÁNEK 0–1,0 m/s 40–60 % TRVALÝ TRAVNÍ POROST

SLABÝ VÍTR 1,1–2,5 m/s > 60 % VYSOKÝ POROST, VĚTROLAM

MÍRNÝ VÍTR 2,6–4,5 m/s
DOST ČERSTVÝ VÍTR > 4,6 m/s

ZMÍRŇOVÁNÍ: S POMOCÍ APLIKAČNÍHO VYBAVENÍ + NASTAVENÍ POSTŘIKOVAČE

SDRT - % snížení úletu Výška postřiku Pojezdová rychlost
Žádné SDRT <40 cm 3–5 km/h

25 % 40–50 cm 5,1–7 km/h
50 % 51–60 cm 7,1–10 km/h

75 % 61–80 cm 10,1–15 km/h

90 % 81–100 cm >15 km/h
95 % >100 cm
99 %
JINÉ

 

Obr. 3: Příklad nástroje k hodnocení úletu postřikové mlhy; proměnné a parametry, které třeba zvolit pro polní aplikace

HODNOCENÍ NEBEZPEČÍ ÚLETU  
POSTŘIKOVÉ MLHY

Před prováděním jakéhokoliv ošetřování 
vám doporučujeme vyhodnotit nebez-
pečí úletu postřikové mlhy z pole anebo 
jiného porostu, který se má postřikovat.

Interaktivní nástroje k vyhodnocení nebezpečí úletu postřikové mlhy pro 
použití na poli, v sadu anebo na vinici
Tyto nástroje obsluze postřikovače umožňuji, při zvážení určitých parametrů 
a  opatření ke  zmírnění nepřiznivého stavu, vyhodnotit míru nebezpečí úletu. 
Základem nástrojů jsou praktické a vědecké zkušenosti a slouží jako praktická 
pomůcka obsluhám postřikovačů a  poradcům, zvyšují jejich povědomí a  po-
rozumění úletu, včetně možných řešení pro zmírnění nepřiznivého stavu (pří-
klad na Obr. 3). Hodnotící nástroje můžete najít na domovské stránce TOPPS  
(www.TOPPS-life.org anebo přímo www.TOPPS-drift.org).
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Krok první
V prvním kroku hodnocení je třeba určit vzdálenost okra-
jů pozemku od  citlivých prostorů. Vzdálenost se nazývá 
„pásmem vyžadujícím zvýšenou pozornost“ a  upozorní, 
když úlet může být problémem (viz Obr. 4).

„Pásmo vyžadující zvýšenou pozornost“ je požadavek 
na šířku ochranného pásma, uvedenou na etiketě příprav-
ku, který se má použít, a k tomu ještě:

a|  Při použití u polních plodin se vzdálenost rovná pracovní 
šířce ramene postřikovače, anebo nejméně 20 metrům;

b|  Při použití v  sadech a vinicích vzdálenost odpovídající 
5 řadám, anebo nejméně 20 metrům.

Předpokládáme, že uplatněním těchto opatření se úlet 
postřikové mlhy v  „pásmu vyžadujícím zvýšenou pozor-
nost“ do velké míry sníží.

Krok druhý
V druhém kroku je třeba zvolit parametry těch klíčových 
proměnných, které mají vliv na  úlet. Těmito jsou směr 
a rychlost větru, teplota a vlhkost vzduchu, jako aplikační 
podmínky spojené s porostem na ošetřovaném pozemku 
a typ k němu přilehlé vegetace (Obr. 3). Při aplikacích v sa-
dech a vinicích je třeba zvážit více parametrů. Hustota po-
rostu, typ rosiče a trysek, scénáře proudů postřikové mlhy 
a vzduchu se řadí k třetímu kroku.

Krok třetí
Ve třetím kroku se mohou přijmout opatření ke zmírnění 
současného stavu s cílem vyhodnotit snížení úletu, které-
ho se má dosáhnout v porovnání se standardní konfigurací 
postřikovače. Víc podrobností najdete, když si ze stránky 
TOPPS (www.TOPPS-life.org) stáhnete dokument o  vy-
hodnocovacím nástroji.

Příklad opatření na zmírnění současného stavu pro aplika-
ce v polních plodinách:

Nízkoúletové trysky (SDRT), výška postřiku a rychlost jízdy.

Nebezpečí úletu se zvyšuje, anebo snižuje v  závislosti 
na zvolené možnosti. Zobrazuje se na stupnici v procen-
tech, kde se zvolený postřikovač porovnává se standar-
dem.

Konfigurace standardního postřikovače na ošetřování pol-
ních plodin (podle ISO 22369-2):

Tryska s plochým paprskem a úhlem postřiku 110°, velikost 
03 s provozem při tlaku 3 bar;
Výška postřiku 50 cm;
pojezdová rychlost postřikovače 6 km/h.

Pro polní plodiny, vinice a sady jsou dostupné on-line a off-
-line nástroje. Mohou nám poskytnout užitečné informace, 
aby si obsluha uvědomila nebezpečí úletu a taktéž poradí 
o možných řešeních snížení úletu před a při postřiku.



Postřikování v pásmu vyžadujícím zvýšenou pozornost

Postřikování mimo pásmo vyžadující zvýšenou pozornost

Postřikování v pásmu vyžadujícím zvýšenou pozornost (ochranné pásmo + 5 řad nebo 20 m)

Postřikování mimo pásmo vyžadující zvýšenou pozornost
(ochranné pásmo + šířka ramena)

a|

b|

Ochranné pásmo Šířka ramena postřikovače anebo 20 m

Ochranné pásmo Šířka ramena postřikovače anebo 20 m

 Pásmo vyžadující zvýšenou pozornost

Postřikování MIMO PÁSMO VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠENOU POZORNOST

(ochranné pásmo + 5 řad anebo 20 m)

Ochranné pásmo 

                                        Pásmo vyžadující zvýšenou pozornost

Ochranné pásmo 

5 řad anebo 20 m 

5 řad anebo 20 m 
                                        Pásmo vyžadující zvýšenou pozornost
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Obr. 4: Určeni „pásma vyžadujícího zvýšenou pozornost“ při ošetřování polí a sadů.
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BMP č. Čo treba vykonať

2

OPATŘENÍ SPRÁVNÉ PRAXE OCHRANY ROSTLIN 
VŠEOBECNÉ METODY (PLATÍ PRO OŠETŘOVÁNÍ 
POLNÍCH PLODIN A SADŮ)

Činitele životního prostředí
Před započetím ošetřování byste měli zvážit činitele ži-
votního prostředí, které ovlivňují úlet. Nejdůležitější je 
poznat vzdálenost ošetřované plodiny od jakéhokoliv 
citlivého prostoru. Měli byste mít po  ruce mapy, kde 
jsou takové informace zdokumentovány a kde jsou zob-
razena také nepřímá zmírňující opatření jako ochranná 
pásma (například živé ploty, větrolamy a podobné struk-
tury, schopné zachytit úlet). Ostatními důležitými činiteli 
v sadech a vinicích jsou:

1)  architektura porostu plodiny (výška polní plodiny, způ-
sob výsadby, vedení, spon sadu anebo vinice, hustota 
porostu, fenologické stádium plodiny);

2)  rovnoměrnost porostu podél řádků (chybějící prostor 
anebo mezery mezi sousedícími rostlinami v řadě);

3)  vývojové stádium / stav plodiny, které do vysoké míry 
určují nebezpečí úletu, zejména v řadách bližších k cit-
livým prostorům; klíčovými činiteli ke zvážení jsou hus-
tota olistění a velikost listové plochy schopné zachytit 
postřikovou mlhu a udržet ji v cílovém prostoru.

Činitele životního prostředí se nemění tak rychle a z to-
hoto důvodu nabývají podstatnou důležitost pro jakýko-
liv plán ošetřování a strategii omezení úletu.

Kategorie Co je třeba vykonat

Činitel životního 
prostředí

Opatření ke snížení 
úletu zaveďte tehdy, 
když má cílový porost 
nízkou schopnost zachytit 
postřikovou mlhu (snížená 
listová plocha, rané vývojové 
stádium plodiny).

•  Zaměřujte se na kritické situace, například:

•  Postřik nepokryté půdy pre-emergentními herbicidy: víceleté plodiny v dormantním stádiu, rané vývojové stádium dřevin 

•  Zjistěte si polohu chybějících rostlin v řadách tak, abyste v těchto polohách mohli reagovat vypnutím postřikovače.

•  Na omezení úletu použijte technická zmirňující opatření, například nastavujte postřikovač před každým ošetřováním, 

Činitel životního 
prostředí

Zakrývejte studně. Nové 
studně budujte správně.

•  Dodržujte národní předpisy a nové studně budujte mimo oblasti ohrožené povodněmi a pečlivě je zakryjte.

•  Polohu studní zakreslete do svých pozemkových map.

•  Dodržujte místní předpisy okolo studní, vyznačte požadovaný prostor.

• Zajistěte bezpečné zakrytí a ochranu studní, které často bývají napojeny na podzemní vodu.

Činitel životního 
prostředí

Prostudujte si místní 
předpisy a požadavky 
na ochranná pásma, 
uvedená na etiketě.

•  Prostudujte si etikety přípravků, které uvádějí předepsané vzdálenosti od ochranných pásem, tvořící podklad registrace 

•  Zjistěte si, zda neplatí místní předpisy určující větší vzdálenosti.

•  Požadavky na etiketě přípravku ohledně ochranných pásem se mohou spojovat s požadavkem k použití nízkoúletové 

Činitel životního 
prostředí

Zachovávejte existující 
remízky, založené větrolamy 
a záchytné struktury 
mezi citlivými prostory 
a ošetřovanými pozemky.

•  Zachovávejte a udržujte existující remízky a větrolamy.

•  Zakládejte ochranné porosty, pokud to vaše specifická situace vyžaduje. Založení ochranného porostu je vyžadováno 

•  Zakládejte umělé struktury na zachytávání úletů (například sítě z plastu). Poraďte se s odborníky na místní poměry.
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1 2 3

BMP č. Čo treba vykonať

2

Jak na to: Upřesnění

•  Zaměřujte se na kritické situace, například:

•  Postřik nepokryté půdy pre-emergentními herbicidy: víceleté plodiny v dormantním stádiu, rané vývojové stádium dřevin 
s listovou plochou příliš malou pro účinné zachycení postřikové mlhy.

•  Zjistěte si polohu chybějících rostlin v řadách tak, abyste v těchto polohách mohli reagovat vypnutím postřikovače.

•  Na omezení úletu použijte technická zmirňující opatření, například nastavujte postřikovač před každým ošetřováním, 
používejte nízkoúletové trysky, snižujte výšku postřiku, a podobně.

•  Dodržujte národní předpisy a nové studně budujte mimo oblasti ohrožené povodněmi a pečlivě je zakryjte.

•  Polohu studní zakreslete do svých pozemkových map.

•  Dodržujte místní předpisy okolo studní, vyznačte požadovaný prostor.

• Zajistěte bezpečné zakrytí a ochranu studní, které často bývají napojeny na podzemní vodu.

•  Prostudujte si etikety přípravků, které uvádějí předepsané vzdálenosti od ochranných pásem, tvořící podklad registrace 
každého přípravku.

•  Zjistěte si, zda neplatí místní předpisy určující větší vzdálenosti.

•  Požadavky na etiketě přípravku ohledně ochranných pásem se mohou spojovat s požadavkem k použití nízkoúletové 
technologie anebo zařízení. Prozkoumejte podmínky ošetřování na národní anebo místní úrovni.

•  Zachovávejte a udržujte existující remízky a větrolamy.

•  Zakládejte ochranné porosty, pokud to vaše specifická situace vyžaduje. Založení ochranného porostu je vyžadováno 
podle plodiny. Výška „záchytné struktury“ - 6 až 8 m pro sady a 2 až 3,5 m pro polní plodiny; hustota porostu - trvale husté 
jehličnanové anebo listnaté struktury, které se musí rozvinout dříve než plodina. Před založením ochranného porostu je třeba 
poradit se s odborníky na právní, technické a finanční okolnosti místních poměrů.

•  Zakládejte umělé struktury na zachytávání úletů (například sítě z plastu). Poraďte se s odborníky na místní poměry.

Musí se zavést. Je velmi důležité je dodržovat. Důležité, zpřesnění se mají přizpůsobit místním podmínkám.
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7

Povětrnostní podmínky
Povětrnostní podmínky jsou hlavním činitelem ovlivňu-
jícím úlet. Ty se nedají přímo ovlivnit, ani předpovídat. 
Klíčovými činiteli, které třeba vzít v úvahu, jsou rychlost 
a směr větru, jako i vlhkost a teplota vzduchu. Ve většině 
zemí se doporučují kritické hodnoty a  tím se naznaču-
jí meze, které je třeba brát při ošetřování v  úvahu. Při 
překročení jedné z výše uvedených povětrnostních pro-
měnných vám doporučujeme postřik nevykonávat. Mezi 
jednotlivými státy se mezní hodnoty těchto proměnných 
liší, na co by se též měl brát ohled.

Rychlost větru ovlivňuje množství kapek odnášených z cí-
lového prostoru. Směr větru určuje směr oblaku postři-
kové mlhy a to, zda je větrem unášený ve směru citlivého 
prostoru.

Při nízké vzdušné vlhkosti se voda z postřikové mlhy od-
pařuje. Tímto se zvyšuje podíl jemnějších kapek, a proto 
se zvětšuje i nebezpečí nežádoucího přenosu. Při příliš 
vysoké teplotě zvedá masa zahřátého vzduchu jemné 
kapky, a  tím se opožďuje usazování postřiku (termální 
úlet). Proto je oblak postřikové mlhy zároveň vystaven 
přenosu větrem.

Kategorie Co je třeba vykonat

Povětrnostní 
podmínky

Při plánovaní ošetřování 
porostů sledujte předpověď 
počasí.

• Využívejte služby místních předpovědí počasí ve vaší oblasti.

• Věnujte zvláštní pozornost směru a rychlosti větru, jako i teplotě a vlhkosti vzduchu v různých denních dobách.

•  Postřiky plánujte v době těch nejvhodnějších povětrnostních podmínek, tedy malé rychlosti větru (pod 2,5 m/s), 

• Plodiny na pozemcích přilehlých k citlivým prostorům ošetřujte za bezvětří (ráno anebo večer).

Povětrnostní 
podmínky

Sledujte povětrnostní 
podmínky těsně před 
zahájením ošetřování.

•  Před zahájením postřiku zkontrolujte následující povětrnostní parametry, a to směr větru, rychlost větru, 

•  Pokud máte vlastní aktuální měření (vlastní meteo stanici anebo přenosné zařízení), podle svého úsudku o povětrnostních 

•  Ujistěte se, že máte postřikovač správně vybavený a nastavený na co nejlepší zmírnění nebezpečí úletu.

Povětrnostní 
podmínky

Nepostřikujte, když rychlost 
větru přesahuje místně 
nedoporučené mezní 
hodnoty anebo se řiďte 
ve specifikacích uvedenými 
všeobecnými orientačními 
hodnotami.

•  Pokud povolenou rychlost větru žádný předpis neupravuje, postřikujte přednostně při VÁNKU až SLABÉM VĚTRU 

•  Při MÍRNÉM VĚTRU (3,3 až 5,4 m/s) postřikování přerušte až do poklesu rychlosti větru.

•  Pokud je načasování postřikování kritickým činitelem anebo z jiných důvodů není možné ošetření odložit, 

•  Nikdy nepostřikujte při DOST ČERSTVÉM VĚTRU* (5,5 m/s a více).

Povětrnostní 
podmínky

Postřikujte ve stabilních 
podmínkách ovzduší.

• Vyvarujte se postřikování za horkých, bezvětrných letních večerů, abyste předešli termickému úletu.

•  Pokud je to možné, postřikujte v chladnějších dobách dne (ráno).

•  Pokud je načasování postřikování kritickým činitelem anebo z jiných důvodů není možné ošetření odložit, 
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Musí se zavést. Je velmi důležité je dodržovat. Důležité, zpřesnění se mají přizpůsobit místním podmínkám.

Jak na to: Upřesnění

• Využívejte služby místních předpovědí počasí ve vaší oblasti.

• Věnujte zvláštní pozornost směru a rychlosti větru, jako i teplotě a vlhkosti vzduchu v různých denních dobách.

•  Postřiky plánujte v době těch nejvhodnějších povětrnostních podmínek, tedy malé rychlosti větru (pod 2,5 m/s),  
mírné teploty (10 až 25 °C) a vysoké vlhkosti vzduchu (nad 50 %) a předpokládanému směru větru od citlivých prostorů.

• Plodiny na pozemcích přilehlých k citlivým prostorům ošetřujte za bezvětří (ráno anebo večer).

•  Před zahájením postřiku zkontrolujte následující povětrnostní parametry, a to směr větru, rychlost větru,  
teplotu vzduchu a vlhkost vzduchu.

•  Pokud máte vlastní aktuální měření (vlastní meteo stanici anebo přenosné zařízení), podle svého úsudku o povětrnostních 
podmínkách rozhodněte o zahájení postřiku.

•  Ujistěte se, že máte postřikovač správně vybavený a nastavený na co nejlepší zmírnění nebezpečí úletu.

•  Pokud povolenou rychlost větru žádný předpis neupravuje, postřikujte přednostně při VÁNKU až SLABÉM VĚTRU  
(0,3 až 3,2 m/s) ve výšce rozptylu postřikové mlhy.

•  Při MÍRNÉM VĚTRU (3,3 až 5,4 m/s) postřikování přerušte až do poklesu rychlosti větru.

•  Pokud je načasování postřikování kritickým činitelem anebo z jiných důvodů není možné ošetření odložit,  
využijte ty nejúčinější dostupná opatření ke snížení úletu.

•  Nikdy nepostřikujte při DOST ČERSTVÉM VĚTRU* (5,5 m/s a více).

• Vyvarujte se postřikování za horkých, bezvětrných letních večerů, abyste předešli termickému úletu.

•  Pokud je to možné, postřikujte v chladnějších dobách dne (ráno).

•  Pokud je načasování postřikování kritickým činitelem anebo z jiných důvodů není možné ošetření odložit,  
použijte trysky hrubé až velmi hrubé, snižte průtok vzduchu a rychlost jízdy (využijte zmirňující opatření).

* „čerstvý vítr“ označení sily větru podle Beaufortovy stupnice
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Tvorba postřikové mlhy
Na  rozptýlení postřikové mlhy při aplikaci přípravků 
na ochranu rostlin se využívají tři principy, a  to hydrau-
lické trysky (trysky a tlak), pneumatická atomizace (kapky 
se vytvářejí trháním filmu postřiku při vysoké rychlosti 
proudu vzduchu) a atomizéry s rotačním kotoučem (kap-
ky se vytvářejí odstředivou silou).

Hydraulické trysky jsou v EU nejdůležitější. Existují jejich 
různé konstrukce a jsou schopné vytvářet různá velikost-
ní spektra kapek. Protože se lehce vyměňují, správný vý-
běr trysek je hlavním zmírňujícím opatřením na omezení 
úletu. Pneumatické atomizéry se používají hlavně v  jižní 
Evropě, a  to zejména na plantážích (sady, vinice, a po-
dobně). Při dnešní úrovni dostupné technologie je v pod-
mínkách praxe těžké měnit velikostní spektrum kapek. 
Při snížení rychlosti proudu vzduchu se vytvářejí větší 
kapky. Na druhé straně jsou rychlost proudu a průtoku 
vzduchu důležité pro dopravu kapek do cílového prosto-
ru a k umožnění lepšího pronikání postřikové mlhy do-
vnitř porostu. Atomizéry s rotačním kotoučem se v Evro-
pě téměř nepoužívají. Velikost kapek se v tomto případě 
zvyšuje zpomalováním otáčení se kotouče.

V některých zemích EU se trysky kategorizují podle jejich 
schopnosti snižovat míru úletu. Klasifikace se stát od stá-
tu liší, není však ještě sladěna a může proto ovlivňovat 
požadavky na  vzdálenosti ochranných pásem pro pří-
pravky na ochranu rostlin.

Kategorie Co je třeba vykonat

Tvorba postřikové 
mlhy

Používejte trysky s nízkým 
podílem jemných kapek  
(< 100 µm) a nízký tlak.

•  Používejte trysky s velikostním spektrem přiměřeným stanovenému nebezpečí úletu při nízkém tlaku (nízkoúletové trysky).

•  Nízkoúletové trysky jsou nezbytné v případech MÍRNÉHO VĚTRU (3,3–5,4 m/s) a vysoké rychlosti jízdy (> 8 km/h).

Tvorba postřikové 
mlhy

Podle nebezpečí úletu 
použijte trysky klasifikované 
jako nízkoúletové.

• Trysky vybírejte podle své místní klasifikace.

•  Pokud klasifikaci trysek nemáte po ruce anebo tato nebyla 

Tvorba postřikové 
mlhy

U postřikovačů na polní 
plodiny používejte trysky 
s přisáváním vzduchu. • Pri výběru trysek s přisáváním vzduchu vždy zkontrolujte správný tlak (viz návod k použití).

•  Většina přípravků stejně dobře funguje s tryskami s přisáváním vzduchu. V případě pochybností byste se měli poradit 

Tvorba postřikové 
mlhy

U rosičů používejte trysky 
s přisáváním vzduchu.

•  Používejte trysky s přisáváním vzduchu, vyznačující se ostrým úhlem postřiku, aby se předešlo překrytí mezi sousedícími 

•  V případech malé výšky postřiku (méně než 50 cm) zvolte trysky s přisáváním vzduchu a se širším úhlem postřiku.
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BMP č. Čo treba vykonať 
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Musí se zavést. Je velmi důležité je dodržovat. Důležité, zpřesnění se mají přizpůsobit místním podmínkám.

Jak na to: Upřesnění

•  Používejte trysky s velikostním spektrem přiměřeným stanovenému nebezpečí úletu při nízkém tlaku (nízkoúletové trysky).

•  Nízkoúletové trysky jsou nezbytné v případech MÍRNÉHO VĚTRU (3,3–5,4 m/s) a vysoké rychlosti jízdy (> 8 km/h).

Většina států klasifikuje nízkoúletové trysky porovnáváním  
se standardními tryskami, například tryskami s plochým  
postřikovým obrazcem 110°, velikost 03, provozní tlak 3 bar.

• Trysky vybírejte podle své místní klasifikace.

•  Pokud klasifikaci trysek nemáte po ruce anebo tato nebyla  
ve Vaší zemi zavedena, níže uvedené informace  
Vám při jejich výběru mohou pomoci.

V porovnání s konvenčními tryskami, trysky s přisáváním vzduchu mohou míru úletu snížit o 50 % až 90 %. Oba typy trysek 
s plochým obrazcem i s dutým kuželem vytvářejí s pomocí přisávání vzduchu větší kapky, méně náchylné na úlet.

• Pri výběru trysek s přisáváním vzduchu vždy zkontrolujte správný tlak (viz návod k použití).

•  Většina přípravků stejně dobře funguje s tryskami s přisáváním vzduchu. V případě pochybností byste se měli poradit 
s výrobci přípravků.

V porovnání s konvenčními tryskami, trysky s přisáváním vzduchu mohou míru úletu snížit o 50 % až 90 %. Oba typy trysek, 
s plochým obrazcem i s dutým kuželem vytvářejí s pomocí přisávání vzduchu větší kapky, méně náchylné na úlet.

•  Používejte trysky s přisáváním vzduchu, vyznačující se ostrým úhlem postřiku, aby se předešlo překrytí mezi sousedícími 
tryskami.

•  V případech malé výšky postřiku (méně než 50 cm) zvolte trysky s přisáváním vzduchu a se širším úhlem postřiku.

Typ trysky Provozní  
parametry

Potenciál snižovat úlet  
v porovnání s referenční 
tryskou

Tryska s plochým
obrazcem anebo  
dutým kuželem  
velkosti >03

1–4 bar 10–20 % při nízkém tlaku

Tryska s plochým  
obrazcem  
a předřazenou clonou

2–5 bar 30–50 % 

Tryska s plochým  
obrazcem a přisáváním

2–8 bar 70–90 % vzduchu

Přisávání vzduchu
na konci ramene

1–1,5 bar 90 %

2–2,5 bar 75 %

4–8 bar 50 %

Tryska s dutým kuželem
a přisáváním vzduchu

3–10 bar 75 %

10–15 bar 50 %
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BMP č.

12

13

 

Kategorie Co je třeba vykonat Jak na to: Upřesnění

•  Když je to možné, podle výšky postřiku nastavte vzdálenosti 
mezi tryskami a jejich orientaci na postřikovači, abyste zaručili 
nezbytné pokrytí rostlin postřikovou kapalinou.

•  Trysky s přisáváním vzduchu a dutým kuželem se doporučují 
zejména pro konvenční rosiče bez usměrňovačů.

•  Trysky s přisáváním vzduchu a dutým kuželem používejte také 
u menších výšek postřiku (malé meziřádkové vzdálenosti).

•  Trysky s přisáváním vzduchu používejte při aplikacích ve velmi 
raných vývojových stádiích plodin s malou listovou plochou 
ve spojení se zmenšeným průtokem vzduchu, snížením rychlosti 
proudu vzduchu a/anebo nastavením jeho směru.

•  Většina přípravků stejně dobře funguje s tryskami s přisáváním 
vzduchu. V případě pochybností byste se měli poradit s výrobci 
přípravků.

Tvorba postřikové 
mlhy

U pneumatických atomizérů 
snižte rychlost proudu 
vzduchu.

V praxi se u většiny provozních postřikovačů velikostní spektrum 
kapek mění těžko.

• Jednou z možností je snížení rychlosti proudu vzduchu.

•  (Pneumatické atomizéry: Do rychlého proudu vzduchu (80–
120 m/s) se vnáší tenká vrstva kapaliny, čímž se vytváří jemná 
postřiková mlha (100 to 150 µm). Čím rychleji se kotouč otáčí, 
tím jemnější kapky se vytvářejí.

•  Snížení rychlosti proudu vzduchu je potřeba vyrovnat potřebou 
proniknuti postřikové mlhy dovnitř porostu.

•  Druhou volbou pro sníženou rychlost proudu vzduchu je 
velikost usměrňovací trubice. Čím větší je výstupní průřez 
usměrňovací trubice, tím je proud vzduchu pomalejší.
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1 2 3

BMP č.

14

15

Musí se zavést. Je velmi důležité je dodržovat. Důležité, zpřesnění se mají přizpůsobit místním podmínkám.

Kategorie Co je třeba vykonat Jak na to: Upřesnění

Tvorba postřikové 
mlhy

Snižte rychlost otáčení 
atomizéru.

V otáčivých atomizérech se při nízkém tlaku kapalina dopravuje  
do středu otáčejícího se kotouče, který svou rychlou rotací 
vytváří jemný postřik. Čím rychleji se kotouč otáčí, tím jemnější 
kapky se vytvářejí.

V praxi může být úprava velikosti kapek těžká, protože může  
mít nepřiznivý vliv na jejich pronikání dovnitř porostu.

•  Ohledně podrobných informací si prostudujte uživatelskou 
příručku.

Tvorba postřikové 
mlhy

Pokud to výrobce 
přípravku doporučí, 
použijte povolenou přísadu 
ke snižování úletu.

•  Přísady ke snížení úletu mění fyzikální vlastnosti postřikové 
kapaliny.

•  Změny ve viskozitě postřikové kapaliny mohou ovlivňovat 
velikostní spektrum vytvářených kapek a průtok na trysce.

•  Správná koncentrace přísady je kritickým činitelem pro jeho 
účinek na snižování úletu.

•  Hygroskopické látky mohou při snížení vlhkosti vzduchu 
snižovat odpařování z malých kapek.

•  Většina formulací přípravků na ochranu rostlin  
je optimalizována a použití přísady se nedoporučuje.

•  Prostudujte si etiketu přípravku a doporučení jeho výrobce 
o tom, zda a jak by se měla přísada přidávat.
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BMP č. Čo treba vykonať

16

17

20

21

22

Aplikační vybavení
Kromě správného používání přípravků na ochranu rostlin 
je pro snižování úletu klíčovým prvkem aplikační zařízení. 
Zejména u postřikovačů s přisáváním vzduchu je potřeb-
né ocenit jejich potenciál při snižování úletu postřikové 
mlhy.

a) Velikostní spektrum kapek

b)  Technika aplikace a  lehké nastavování postřikovačů, 
včetně přisávání vzduchu

c)  Úprava parametrů postřikovačů podle činitelů životní-
ho prostředí a povahy plodiny

Některé státy začaly postřikovače klasifikovat podle je-
jich potenciálu na snižování úletu, zvaného „technologie 
snižující úlet“ (spray drift reducing technology, SDRT). 
Postřikovače se dělí do  tříd snižování úletu, například 
o 25 %, 50 %, 75 %, 90 %, 95 % anebo 99 % (viz ISO 
22369-1).

SDRT se klasifikují odděleně pro jednotlivé typy plodin, 
například polní plodiny, ovocné plodiny (v  růstových 
stádiích dormance a  plného olistění), chmelnice, vinice 
a  školky. V některých státech použití SDRT vede k po-
změnění předepsaných vzdáleností pro používané pří-
pravky na  ochranu rostlin. Pokud ve  vaší zemi neplatí 
klasifikace podle SDRT, je třeba dodržovat místní dopo-
ručená opatření ke snižování úletu.

Kategorie Co je třeba vykonat

Aplikační  
vybavení

Prostudujte si národní 
klasifikaci a místní 
doporučení.

• Svůj postřikovač vybavte a nastavte podle požadavků SDRT a podmínek aplikace.

• Prostudujte si národní doporučení ke snížení úletu.

Aplikační  
vybavení

Vykonejte inventuru vybavení 
svého postřikovače,  
abyste zjistili jeho potenciál 
ke snížení úletu.

• Určete si třídu SDRT, do které váš postřikovač patří.

•  Zkontrolujte především typ postřikovače, trysky, možnosti nastavování postřikovače, přisávání vzduchu (rychlost, průtok 

Aplikační  
vybavení

Používejte ty způsoby 
aplikace, kterými se podle 
možností umožňuje omezené 
používání přípravků.

•  Zvažujte možnosti snižování úletu a používání příznivějších způsobů aplikace, například bodovou aplikaci, ošetřování pásů, 

Aplikační  
vybavení

Používejte postřikovače, 
klasifikované jako SDRT

• Kupujte postřikovače klasifikované jako SDRT.

•  Zmodernizujte si nynější postřikovač použitím trysek, jiných součástek a způsobů aplikace k optimalizaci jeho potenciálu 

Aplikační  
vybavení

Používejte postřikovače 
s platnou technickou 
prohlídkou.

Pravidelné přezkoušení 
a prohlídky budou 
vyžadovány ve všech 
členských státech.

• Pokud ve vaší zemi žádný zkušební program neexistuje, nechte si postřikovač přezkoušet dobrovolně.

•  Zvláštní pozornost věnujte vybavení na snižování úletu, např. tryskám, hadicím, čerpadlu, stabilizátorům ramen, a podobně.

Aplikační  
vybavení

Používejte a nakupujte 
postřikovače vyhovující 
harmonizovaným  
normám EN. • Při koupi nového postřikovače se ujistěte o dodržení nových, harmonizovaných norem.

•  Neznačkové vybavení, ať už koupené, zhotovené svépomocně anebo nějak upravené, které se používá k aplikaci přípravků, 

Aplikační  
vybavení

Používejte úředně 
certifikované postřikovače.

• Před koupí nového postřikovače si prostudujte BMP ke snižování úletu.

•  Zajímejte se o postřikovače, které jsou příznivé pro životní prostředí. Prostudujte si nástroj TOPPS – EOS (www.TOPPS-life.org).
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BMP č. Čo treba vykonať
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Musí se zavést. Je velmi důležité je dodržovat. Důležité, zpřesnění se mají přizpůsobit místním podmínkám.

Jak na to: Upřesnění

• Svůj postřikovač vybavte a nastavte podle požadavků SDRT a podmínek aplikace.

• Prostudujte si národní doporučení ke snížení úletu.

• Určete si třídu SDRT, do které váš postřikovač patří.

•  Zkontrolujte především typ postřikovače, trysky, možnosti nastavování postřikovače, přisávání vzduchu (rychlost, průtok 
a směr proudu vzduchu), jiné charakteristiky (stínící zařízení, snímače, a podobně).

•  Zvažujte možnosti snižování úletu a používání příznivějších způsobů aplikace, například bodovou aplikaci, ošetřování pásů, 
používání snímačů, používání knotů, a podobně.

• Kupujte postřikovače klasifikované jako SDRT.

•  Zmodernizujte si nynější postřikovač použitím trysek, jiných součástek a způsobů aplikace k optimalizaci jeho potenciálu 
snižovat úlet.

V některých státech je pravidelné prozkoušení postřikovačů vyžadováno a je třeba ho zavést i v dalších státech, kde povinné 
pravidelné prozkoušení zavedeno ještě není.

Odkaz: ČSN EN ISO 16122 a směrnice EU č. 2009/128).

• Pokud ve vaší zemi žádný zkušební program neexistuje, nechte si postřikovač přezkoušet dobrovolně.

•  Zvláštní pozornost věnujte vybavení na snižování úletu, např. tryskám, hadicím, čerpadlu, stabilizátorům ramen, a podobně.

Současné normy EN se nemusí povinně dodržovat. Je třeba si uvědomit, že v současnosti se zavedly harmonizované normy EN, 
které se stanou závaznými.

• Při koupi nového postřikovače se ujistěte o dodržení nových, harmonizovaných norem.

•  Neznačkové vybavení, ať už koupené, zhotovené svépomocně anebo nějak upravené, které se používá k aplikaci přípravků, 
musí splňovat stejné normy jako vybavení certifikované podle EN a dodávané výrobci zemědělské techniky.

Přednostně si kupujte postřikovače certifikované třetí stranou, například podle zkušebního protokolu ENTAM – Evropská síť pro 
testování zemědělské mechanizace (www.entam.net), která se obvykle odvolává na mezinárodní normy.

• Před koupí nového postřikovače si prostudujte BMP ke snižování úletu.

•  Zajímejte se o postřikovače, které jsou příznivé pro životní prostředí. Prostudujte si nástroj TOPPS – EOS (www.TOPPS-life.org).
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Postrekovače na poľné plodiny:
• Rýchlosť jazdy by pri použití štandardných dýz nemala prekročiť 6 km/h.
•

•

osiče do sadov, viníc a chmeľníc:
•
•

Kategorie Co je třeba vykonat

Aplikační  
vybavení

Používejte postřikovače 
s vyrovnáváním tlaku podle 
sekcí.

•  Jednotky na vyrovnávání tlaku na sekčních ventilech udržují v každé sekci ramene stálý tlak. Velikostní spektrum kapek se 

• Jednotky vyrovnávání tlaku v sekcích se musí dát nastavovat podle velikosti používané trysky.

Aplikační  
vybavení

Používejte postřikovače 
s revolverovými držáky 
trysek.

•  Aby se vám snadněji nastavovaly velikosti kapek podle požadavků na vzdálenost ramene 

Kategorie Co je třeba vykonat

Nastavování  
postřikovače

Svůj postřikovač si kalibrujte 
se zřetelem ke snížení úletu.

• Postřikovač před ošetřením pravidelně kalibrujte vodou.

•  Na zřetel berte především hlediska životního prostředí a opatření na snížení úletu, například za větrných podmínek a/anebo 

• 

•  Pri vyšší rychlosti jízdy (> 8 km/h) použijte trysky vytvářející větší kapičky (trysky s přisáváním vzduchu), postřikovače 

• Výška postřiku by neměla přesáhnout 50 cm.

• Optimalizujte kalibraci zvolením co nejvhodnějšího počtu a takové konfigurace trysek, jaké odpovídají cílovému profilu.

•  Nasměrování a rychlost proudu postřikové mlhy je třeba nastavit tak, aby odpovídaly velikosti a geometrii cílového profilu 

Nastavování postřikovače
Nastavování postřikovače do  velké míry závisí na  jeho 
obsluze a  možnosti nastavování. Podle Směrnice ES č. 
2009/128 o trvale udržitelném používaní pesticidů je ob-
sluha povinna nechat postřikovač pravidelně kalibrovat. 
Kalibrace znamená jistotu, že postřikovač je možné pro-
vozovat podle požadavků správné praxe v ochraně rost-
lin.

a)  Parametry postřikovače by se měly nastavovat a kon-
trolovat, aby se na plodinu použila správná dávka pří-
pravku.

b)  Správné nastavení postřikovače znamená minimalizaci 
ztrát přípravků únikem do životního prostředí, napří-
klad úletem postřikové mlhy.

Tyto kontroly by se měly vykonávat několikrát za sezónu, 
protože se složení plodin mění, například listová plocha 
plodiny v porostu. Atomizéry a trysky též podléhají ne-
přiznivým vlivům.
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BMP č. Čo treba vykonať

25

 

Musí se zavést. Je velmi důležité je dodržovat. Důležité, zpřesnění se mají přizpůsobit místním podmínkám.

Jak na to: Upřesnění

Když je potřeba sekci ramena postřikovače uzavřít, například z důvodu tvaru pozemku, tlak v zůstávajících sekcích zůstává 
nezměněn.

•  Jednotky na vyrovnávání tlaku na sekčních ventilech udržují v každé sekci ramene stálý tlak. Velikostní spektrum kapek se 
nemění.

• Jednotky vyrovnávání tlaku v sekcích se musí dát nastavovat podle velikosti používané trysky.

Revolverové držáky trysek bývají vybaveny různými typy trysek a umožňují výběr trysek 
s různým velikostním spektrem kapek. Změna trysek se může vykonat ručně anebo 
automaticky. Jsou dostupné držáky s až pěti tryskami.

•  Aby se vám snadněji nastavovaly velikosti kapek podle požadavků na vzdálenost ramene  
nad porostem a na snížení úletu, Používejte revolverové držáky trysek.

Poznámka:
Barva většiny trysek, vyjma trysek Albuz ATR s dutým kuželem, je normována ISO podle 
průtoku a tlaku. Řada barevného značení podle ISO stanovuje charakteristiky trysek podle 
poměru průtoku [l/min] a tlaku [bar].
Je potřeba si všimnout, že tyto specifikace nejsou vhodné pro pneumatické postřikovače.

Jak na to: Upřesnění

• Postřikovač před ošetřením pravidelně kalibrujte vodou.

•  Na zřetel berte především hlediska životního prostředí a opatření na snížení úletu, například za větrných podmínek a/anebo 
vyšší rychlosti jízdy, nízký tlak, trysky s hrubým spektrem kapiček (trysky vytvářející větší kapičky).

Postřikovače na polní plodiny:
• Rychlost jízdy by při použití standardních trysek neměla překročit 8 km/h.

•  Pri vyšší rychlosti jízdy (> 8 km/h) použijte trysky vytvářející větší kapičky (trysky s přisáváním vzduchu), postřikovače 
s přisáváním vzduchu anebo jiné postupy ke snížení úletu.

• Výška postřiku by neměla přesáhnout 50 cm.

Rosiče do sadů, vinic a chmelnic:
• Optimalizujte kalibraci zvolením co nejvhodnějšího počtu a takové konfigurace trysek, jaké odpovídají cílovému profilu.

•  Nasměrování a rychlost proudu postřikové mlhy je třeba nastavit tak, aby odpovídaly velikosti a geometrii cílového profilu 
a aby se minimalizovaly ztráty (Obr. 5).
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26

Kategorie Co je třeba vykonat Jak na to: Upřesnění

Obrázek 5:  Nasměrováni proudu postřikové mlhy  

s usměrňovači a bez usměrňovačů.

•  Kalibrace rosičů by se měla vizuálně zkontrolovat při činnosti, 
a to postřikem čistou vodou přímo v sadu, vinici anebo 
chmelnici. Obrázek 6:

Obrázek 6: Zkouška správného nastavení rosiče

• Pronikání postřikové mlhy do porostu a její rozdělení vyhodnoťte 
vizuálním posouzením pokrytí kusů papíru citlivých na vodu 
a umístěných uvnitř, pod a nad porostem plodiny.

Ztracený vzduch - 40%

Užitečný vzduch - 60%

Užitečný vzduch - 100%

Axiální ventilátor  
s horními  

usměrňovači

Axiální ventilátor  
bez horních  

usměrňovačů
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BMP č.

26

Musí se zavést. Je velmi důležité je dodržovat. Důležité, zpřesnění se mají přizpůsobit místním podmínkám.

Kategorie Co je třeba vykonat Jak na to: Upřesnění

Nastavování  
postřikovače

Používejte co nejmenší výšku 
postřiku.

Postřikovače na polní plodiny:
U trysek s plochým obrazcem je optimální výška postřiku taková, 
kdy vytvářený postřikový obrazec přesně pokrývá celou šířku 
porostu s plným překrytím. Čím jsou trysky na rameni umístěny 
blíže k sobě, tím je vzdálenost k porostu kratší.

•  Výška postřiku závisí na jimi vytvořeném úhlu postřiku, 
například 110° trysky vyžadují vzdálenost 50 cm a 80° trysky 
vyžadují vzdálenost 70 cm.

•  Výšku postřiku před a během postřikování kontrolujte rovněž 
s pomocí ukazatelů, protože výška ramene nad porostem se ze 
sedadla řidiče posuzuje velmi těžko.

•  U postřikovačů do řádkových a pásových plodin, nastavte 
trysky takovým způsobem, aby pokryly celý pás anebo řádek 
a zároveň aby se zachovala co nejmenší výška postřiku.

Rosiče do sadů, vinic a chmelnic:
•  Postřikování optimalizujte co největším zkrácením vzdálenosti 

mezi tryskami/usměrňovacími trubicemi a cílovým porostem.

•  Nastavení je potřeba při každém ošetřování přizpůsobit 
a optimalizovat, aby vyhovovalo vývojovému stádiu plodiny.

•  V ranných vývojových stádiích plodiny je vhodné zmenšit počet 
postřikovaných řad, a takto zpřesnit aplikaci a snížit nebezpečí 
úletu.



28

BMP č.
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28

Kategorie Co je třeba vykonat Jak na to: Upřesnění

Nastavování  
postřikovače

Používejte co nejnižší 
účinnou rychlost jízdy 
postřikovače.

Vyšší rychlost jízdy zvyšuje účinnou vzdálenost kapek směrem 
k cíli; kapky jsou déle vystaveny působení větru. Zvýšená rychlost 
taktéž zesiluje protivítr a zvětšuje turbulence okolo postřikovače. 
Takto víc kapek zůstává ve vzdušném víru za postřikovačem, což 
je možné pozorovat jako oblak postřikové mlhy. Našim cílem 
musí vždy být co nejmenší oblak. Pokud je vyžadováno zvýšení 
rychlosti, například u polních postřikovačů, tyto záporné jevy lze 
zmírnit dalšími opatřeními:

• nízkoúletovými tryskami zvyšte velikost kapek,

• snižte polohu ramene,

• použijte přisávání vzduchu,

• použijte usměrňovače anebo rozhrnovače porostu.

U rosičů do sadů, vinic a chmelnic:
• zvětšete velikost kapek,

•  pečlivě nastavte průtok vzduchu; pokud je to těžké, například 
u pneumatických postřikovačů, poté zvyšte rychlost jízdy.

Nastavování  
postřikovače

U hydraulických trysek 
používejte nejmenší účinný 
tlak.

• Prostudujte si doporučení výrobce trysek.

• Používejte co nejnižší tlak.

•  (U nízkého tlaku se vytvářejí větší kapky, tvorba velmi jemných 
kapek se minimalizuje, a tím se snižuje nebezpečí úletu.)
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BMP č.

29

Musí se zavést. Je velmi důležité je dodržovat. Důležité, zpřesnění se mají přizpůsobit místním podmínkám.

Kategorie Co je třeba vykonat Jak na to: Upřesnění

Nastavování  
postřikovače

Nepostřikujte ochranná 
pásma a necílové prostory.

•  Prostudujte si etiketu, uvádějící odstup od vodních útvarů 
a jiných citlivých prostorů.

•  Při ošetřování vnějších řad v sadech a vinicích na straně rosiče 
směrujícího mimo porost uzavřete trysky.

•  Při otáčení se na úvratích nepostřikujte.

•  Při ošetřování polních plodin vypněte rameno postřikovače 
směrující ven z cílového prostoru.

•  U rosičů, zejména víceřadých, by se počet sekcí měl dát 
přizpůsobit tvaru postřikovači vytvořeného postřikového profilu 
(uzavíráním sekcí) a měl by se dát přizpůsobit i velikosti pole, 
například trojúhelníkového tvaru.

•  Na okrajích pole zvyšte pozornost a používejte nízkoúletové 
technologie.

Provoz postřikovače
S postřikovači by se mělo pracovat tak, aby se ošetřo-
val pouze cílový prostor. To vyžaduje zvláštní pozornost 
na hranicích pozemků, jakož i když je potřebné přijmout 
opatření ke snížení úletu.
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31

 32 
 

BMP č.Kategorie Co je třeba vykonat Jak na to: Upřesnění

Nastavování  
postřikovače

Používejte postřikovače 
s účinným systémem 
stabilizace ramen.

Ramena bez účinné stabilizace mají sklon k rozkývání podle 
nerovnosti povrchu. Čím více se rameno kývá, tím větší je 
nebezpečí úletu.

•  Používejte ramena s tlumiči nárazů a pohybů a systémy proti 
rozkmitávání.

•  Snižte tlak v pneumatikách, abyste vyrovnali důsledky 
nerovnosti povrchu. Prostudujte si doporučení výrobců.

Nastavování  
postřikovače

U postřikovačů s přisáváním 
vzduchu upravte rychlost 
proudu vzduchu podle 
aplikačních podmínek.

•  Při ošetřování půdy bez porostu anebo s nezapojeným 
porostem postřikovači snižte rychlost proudu vzduchu. 
Minimalizují se tak turbulence a vytváření prachu.

•  Zvyšte průtok vzduchu, protože se zvyšuje požadavek na průnik 
postřikové kapaliny do porostu.

•  Podle návodu k obsluze přizpůsobte průtok vzduchu aplikačním 
podmínkám.

Nastavování  
postřikovače

Podle aplikačních podmínek 
nastavte nasměrování 
proudu vzduchu pouze 
u postřikovačů s podporou 
vzduchem (změňte úhel 
postřiku).

• Při protivětru: Úhel směřuje ve směru jízdy.

• Při zadním větru: Úhel směřuje proti směru jízdy.

•  Při bočním větru a za bezvětří, úhel směřuje svisle anebo proti 
směru jízdy. Jen velmi vysoká rychlost jízdy může v tomto 
případě vyžadovat naklonění směrem vpřed.

•  Doporučení naklonění podle plodiny je následující:  
Povrch bez porostu anebo s nezapojeným porostem:  
Naklonění směrem vzad, abyste se vyhnuli odrážení se 
postřikové kapaliny. 
Hustý porost: Při změně úhlu sledujte pohyb porostu.  
U některých nastaveních se plodina rozevírá, což má příznivý 
vliv na pronikání postřiku dovnitř porostu.

•  Pokud se rychlost a směr větru a rychlost jízdy postřikovače 
směrem dopředu mění, pravděpodobně se změní i optimální 
naklonění trysek. Proto vždy věnujte pozornost aplikačním 
podmínkám.

•  Ohledně dalšího postupu při hledání optimálního nasměrování 
za určitých podmínek si prostudujte návod k obsluze.

POSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ÚLETU Z POLNÍCH POSTŘIKOVAČŮ
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BMP č.

33

 

34

35

 

Musí se zavést. Je velmi důležité je dodržovat. Důležité, zpřesnění se mají přizpůsobit místním podmínkám.

Kategorie Co je třeba vykonat Jak na to: Upřesnění

Činitele životního 
prostředí

Jako překážku 
na předcházení úletu 
postřikové mlhy používejte 
sítě proti kroupám.

Sítě proti kroupám mohou snížit úlet tím, že omezí rozšiřování 
oblaku postřikové mlhy.

Aplikační  
vybavení

V blízkosti citlivých prostorů 
nepoužívejte kanónové 
rosiče.

Kanónové rosiče vytvářejí větru vystavený, nekontrolovatelný 
oblak postřikové mlhy, a tedy představují vysoké riziko úletu.

Kanónové rosiče by se neměly používat v oblastech, kde hrozí 
nebezpečí úletu. Pokud by použití postřikovačů tohoto typu bylo 
nezbytné, věnujte zvýšenou pozornost prostorům v blízkosti 
ošetřovaného pole a ke snížení úletu přijměte všechna opatření.

Aplikační  
vybavení

Používejte rosiče 
s nastavitelným směrováním 
proudu vzduchu 
(nasměrování do cílového 
prostoru).

Následující typy rosičů, mají možnost nasměrovat postřik 
do cílového prostoru:
rosiče vybavené tangenciálním ventilátorem a usměrňovači 
vzduchu anebo s usměrňovacími trubicemi (Obr. 7). Rosiče 
s nasměrovanými vzduchovými tryskami, ohebnými vzduchovody 
a nastavitelnými vzduchovými tryskami (Obr. 8).

Obr. 7: Rosič s usměrňovači Obr. 8: Rosič s nastavitelnými  
proudu vzduchu usměrňovacími hubicemi

•  Využívejte zařízení a možnosti nastavování rosiče k přesné 
aplikaci postřiku podle velikosti, geometrie a hustoty porostu.

• Vyhněte se ztrátám v důsledku postřikování mimo porost.

POSTUPY NA SNÍŽENÍ ÚLETU Z ROSIČŮ
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BMP č.

36

Kategorie Co je třeba vykonat Jak na to: Upřesnění

Používejte postřikovače s možností nastavení polohy a orientace 
trysek, směru a rychlosti proudu vzduchu a výstupního množství 
postřikové kapaliny (otvírání/zavírání příslušného počtu trysek/
usměrňovacích trubic). Abyste s pomocí tohoto typu postřikovače 
dosáhli rovnoměrného usazení postřiku a zmenšili jeho úlet, měli 
byste dodržovat následující pravidla:

•  Otevřete přiměřený počet trysek, abyste předešli postřikování 
řady nad a pod úrovní porostu plodiny.

•  Nastavte polohu a nasměrování trysek, aby se dosáhlo 
rovnoměrného rozdělení postřikové mlhy po celém profilu 
porostu.

•  Odklonění a rychlost proudu vzduchu přizpůsobte šířce 
a hustotě porostu, abyste předešli profukování postřikové mlhy 
přes porost.

Správného nastavení směrování proudu vzduchu dosáhnete 
tehdy, když je porost plodiny úplně proniklý postřikovou mlhou 
a na druhé straně její oblak nepozorujete.

•  Abyste toto pronikání zkontrolovali, před použitím přípravku 
si v porostu vizuálně vyhodnoťte nastavení proudu vzduchu 
za použití čisté vody.

•  V raných stádiích plodiny, u úzkých a otevřených porostů 
odkloňte proud vzduchu směrem více dozadu.

•  Ve vyšších a hustějších porostech, při vyšších rychlostech jízdy 
a silnějším větru proud vzduchu směrujte dozadu méně anebo 
vůbec ne.

• Při příčném větru jezděte blíže k závětrné řadě plodiny.

Aplikační zařízení Používejte postřikovače 
s nastavitelnou rychlostí 
proudu vzduchu

Rychlost proudu vzduchu nastavujte podle velikosti, geometrie 
a vývojového stádia plodiny.

To se může vykonat:

• správným sklonem lopatek ventilátoru;

•  nastavením otáček ventilátoru vhodným nastavením rychlostní 
skříně;



BMP č.

36

33

1 2 3

BMP č.

37

             

Musí se zavést. Je velmi důležité je dodržovat. Důležité, zpřesnění se mají přizpůsobit místním podmínkám.

Kategorie Co je třeba vykonat Jak na to: Upřesnění

• Nastavením otáček motoru traktoru.

Rychlost proudu vzduchu by se měla přizpůsobit a navázat 
na rychlost jízdy rosiče, aby se dosáhlo úplného proniknutí 
postřiku do porostu. Toho se dosáhne tehdy, když postřik zcela 
pronikne do porostu a přesto na druhé straně řady není vidět 
oblak postřikové mlhy (odkaz BMP č. 36).

•  V raných vývojových stádiích, nízkých a otevřenějších porostech 
používejte nižší rychlosti proudu vzduchu.

•  Ve vyšších a hustějších porostech, při vyšších rychlostech jízdy 
a při silnějším větru používejte vyšší rychlosti proudu vzduchu.

•  Při bočním větru jezděte blíže k návětrné řadě porostu plodiny.

Aplikační zařízení Používejte rosiče se 
systémem na zastavení 
proudu vzduchu 
na kterékoliv straně.

•  Abyste při postřikování vnější řady předcházeli profukování 
postřikové mlhy přes porost mimo cílový prostor, 
doporučujeme vám používat rosiče, na kterých se dají výpustě 
vzduchu na kterékoliv (levé anebo pravé) straně uzavřít (Obr. 9).

 

Obrázek 9:  Rosič s oboustrannou možností uzavřít výpustě vzduchu
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BMP č.

42

Kategorie Co je třeba vykonat Jak na to: Upřesnění

Aplikační zařízení Používejte postřikovače 
s jednotlivě ovládatelnými 
tryskami.

•  Nastavení postřikovače přizpůsobte vývoji porostu (zejména 
v ranějších stádiích), úpravou počtu aktívních trysek.

•  Uzavřete trysky nenasměrované k plodině (ručně, samočinně).

•  Uzavírání trysek by se mohlo využívat také při aplikaci na svislé 
porosty (ošetřování určitých úrovní porostu plodiny).

•  Mějte na paměti, že uzavřením trysek se mění objem aplikované 
postřikové kapaliny a její příprava se správnou koncentrací 
přípravku vyžaduje nová měření a výpočty.

Nastavování  
rosiče

Profil postřiku přizpůsobte 
povaze cílového prostoru.

•  Pokuste se profil postřiku co nejvíce přizpůsobit profilu 
ošetřované vegetace.

•  Ke sledování pronikání postřikové mlhy přes porost při určitém 
nastavení trysek, usměrňovacích trubic anebo výpustí vzduchu 
použijte papír citlivý na vodu (water sensitive paper, WSP).

•  Na výběr anebo nastavení nejvhodnějšího profilu postřiku 
je možné použít svislé zařízení na  měření nerovnoměrnosti 
postřiku.

•  Polohu a nasměrovaní trysek a hubic postřikovače přizpůsobte 
vedení a vývojovému stádiu porostu.

Nastavování  
rosiče

Nasměrování a rychlost 
proudu vzduchu přizpůsobte 
aplikačním podmínkám.

•  Vyvarujte se nadměrnému průtoku a rychlosti proudu vzduchu, 
které v ranných stádiích a malé listové ploše plodin zvětšují 
nebezpečí úletu.

•  Nastavením převodovky snižte otáčky vrtule ventilátoru a tím 
i rychlost proudu vzduchu.

•  Proud vzduchu přizpůsobte profilu porostu tím, že změníte 
sklon lopatek vrtule axiálního ventilátoru a správně nasměrujete 
usměrňovače vzduchu.

•  Při ošetřování plodin v ranějších stádiích a bez olistění zvažte 
možnost vypnout přisávání vzduchu.
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BMP č.

41

42

Musí se zavést. Je velmi důležité je dodržovat. Důležité, zpřesnění se mají přizpůsobit místním podmínkám.

Kategorie Co je třeba vykonat Jak na to: Upřesnění

Nastavování  
rosiče

Rychlost jízdy přizpůsobte 
průtoku a rychlosti proudu 
vzduchu.

Množství vzduchu, které dosáhne cílový prostor se musí naladit 
tak, aby se maximalizoval průnik postřikové mlhy do porostu 
a zároveň se omezilo nebezpečí jejího úletu v důsledku proniknutí 
kapek přes porost.

•  Pro všeobecnou informaci uvádíme, že rychlost proudu při 
zasažení cílového prostoru by se měla nastavit na 6–8 m/s 
ve vinicích (listová plocha plně vyvinutá) a 10–12 m/s v sadech 
(listová plocha plně vyvinutá).

Rychlost proudu vzduchu by se měla přizpůsobit rychlosti 
jízdy rosiče (porost plodiny úplně proniklý postřikovou mlhou, 
na druhé straně řady plodiny nepozorujeme žádnou mlhu),  
odkaz BMP 36.

Provoz  
rosiče

Na okraji porostu anebo 
směrem k citlivým prostorům 
zastavte anebo omezte 
proud vzduchu směřující 
směrem ven.

•  Po dosažení okraje porostu anebo citlivých prostorů využijte 
systém zastavení proudu vzduchu na příslušné straně rosiče, 
aby se kapky postřikové mlhy nedostaly mimo ošetřovaný 
pozemek.

•  Zvažte použití automatických systémů ovládání průtoku proudu 
vzduchu, na obou stranách pracující nezávisle na sobě.

•  Když ošetřujete okrajové řady, snižte otáčky ventilátoru.  
Viz též BMP 40.
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BMP č.

A1  

A2

A3

A4

A5

Kategorie Co je třeba vykonat Jak na to: Upřesnění

Vytváření  
postřikové mlhy

Používejte dvoumédiové 
trysky.

•  Používejte dvoumédiové trysky, abyste umožnili nezávislou 
změnu průtoku a velikost kapek.

•  Velikost kapek se může nastavovat, aby se na okrajích pozemku 
hraničících s citlivými prostory vytvářela postřiková mlha 
s velkými kapkami.

Mějte na paměti, že příčné rozdělení postřikové mlhy vytvářené 
dvoumédiovými tryskami má sklon k nerovnoměrnosti, pokud se 
velmi zvětší velikost kapek. Pečlivě dodržujte pokyny výrobce.

Vytváření  
postřikové mlhy

Při aplikaci na nepokrytou 
půdu používejte nárazové 
trysky k odklonění postřiku.

Při pre-emergentní aplikaci na nepokrytou půdu zvažte použití 
nárazových trysek, které vytvářejí větší kapky. Nárazové trysky 
k odklonění postřiku vytvářejí široký postřikový obrazec a mají dobré 
překrytí. Z tohoto důvodu je možné snadno snížit výšku ramena.

Postřikovací  
vybavení

K ošetřování zapojených 
porostů používejte polní 
postřikovače s přisáváním 
vzduchu.

•  Přisávání vzduchu působí proti důsledkům větrných podmínek 
a proudů vytvářených při jízdě.

•  Používání přisávání vzduchu může prodloužit období 
přijatelných podmínek k postřikování.

•  Postřikovače se vzdušnou clonou vybavené ventilátorem 
a vzdušným rukávem vytvářející dolů nasměrovaný proud 
vzduchu s průtokem od 1 400 do 2 000 m3/h/m podporující 
dopravu kapek do cílového prostoru.

Poznámka: Možné snížení úletu až o 75 % ve spojení s tryskami s přisáváním 
vzduchu a až o 50 % ve spojení s obyčejnými tryskami s plochým profilem.

Postřikovací  
vybavení

Používejte polní 
postřikovače s ochrannými 
kryty.

•  Použijte rameno s ochrannými kryty; takto jsou kapky na určité 
dráze chráněné před větrem, čímž se vliv větru zmenšuje.

•  Deflektory mohou být rovněž konstruovány k odklonění 
a nasměrování kapek směrem k zemi.

•  Jiným způsobem ochrany je vytvoření tunelu mezi řádky 
u plodin pěstovaných na záhonech.

Postřikovací  
vybavení

Používejte postřikovače 
vybavené rozhrnovači 
porostu.

•  Rozhrnovače porostu jsou obzvlášť užitečné u aplikací 
v obilninách tehdy, když je vyžadováno hluboké proniknutí 
postřiku do porostu. Tato zařízení sklánějí rostliny pod ramenem 
postřikovače, aby se vytvořila mezera pro proniknutí postřiku.

Poznámka: Když jsou konstruovány jako vlečené zástěry, kloužou po povrchu 
porostu a mají potenciál snižovat úlet o 90 % s tryskami s přisáváním vzduchu 
a o 75 % s běžnými tryskami.
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BMP č.

A6

A7

A8

A9

A10

A11

 

Musí se zavést. Je velmi důležité je dodržovat. Důležité, zpřesnění se mají přizpůsobit místním podmínkám.

Kategorie Co je třeba vykonat Jak na to: Upřesnění

Postřikovací  
vybavení

Používejte pásové polní 
aplikátory.

Když je to vhodné, používejte pásový aplikátor.

Poznámka: Pásové postřikovače se mohou použít k minimalizaci dávky přípravku 
a ošetřené plochy. Normálně se tyto postřikovače spojují se secími stroji anebo 
prostředky k mechanickému ničení plevele. U pásových postřikovačů se obvykle 
používají speciální trysky (trysky zabezpečující rovnoměrné postřikování;  
úhel postřiku 60–80°).

Postřikovací  
vybavení

Na plodiny v řádcích 
používejte pásové polní 
postřikovače s ochrannými 
kryty.

•  Pásové postřikovače s ochrannými kryty se dají využít 
k minimalizaci používání přípravků na jednotku plochy tím,  
že přípravek použijete jedině k ošetření pásů.

•  Používá se také na meziřádkové ničení plevele neselektivním 
herbicidem; ochranný kryt chrání plodinu v řádku.

Postřikovací  
vybavení

Používejte postřikovače se 
snímači (systém identifikace 
cílového prostoru).

Postřikovače vybavené snímači se systémem identifikace cílového 
prostoru, jako je GreenSeeker, mohou odhalovat výskyt rostliny/
plochy s olistěním.

Snímače individuálně otvírají postřikovací trysky v případě zjištění 
přítomnosti listové plochy.

Postřikovací  
vybavení

Používejte systém 
samočinného ovládání výšky 
postřiku.

Zejména v případě dlouhých ramen snímače samočinného 
ovládání výšky postřiku zajišťují, že zamýšlenou výšku postřiku  
je možné ve většině podmínek udržet.

Postřikovací  
vybavení

Používejte postřikovače 
ovládané pomocí GPS.

Použití GPS umožňuje:

• Samočinné vypínání trysek při obratech na úvratích.

•  Samočinné upravování zvláštních nastavení postřikovače 
(například tlaku, typu trysek, počtu pracujících trysek, průtoku 
vzduchu, a podobně) na základě polohy postřikovače na poli 
(například blízkost citlivých prostorů).

Poznámka: V budoucnosti se očekává čím dál častější využívání přesných 
pěstitelských technologií; od uživatelů a poradců se tedy očekává, že se budou 
seznamovat s nejnovějším vývojem.

Postřikovací  
vybavení

K selektivnímu ničení 
plevele používejte kontaktní 
aplikátory - chemické plečky.

Chemickou plečku je možné použít v případě ničení plevele 
vyššího, než je plodina. Použitím chemické plečky se odstraní 
úlet, protože se nevytvářejí kapky.

Poznámka: Pouze určité případy.
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BMP č.

B1

BMP č.

B2

B3

B4

Kategorie Co je třeba vykonat Jak na to: Upřesnění

Postřikovací  
vybavení

Používejte postřikovač 
s deflektory a soustavou 
recyklace (tunelové 
postřikovače).

Následující typy postřikovačů mají schopnost postřikování 
s ochranou, snižují úlet zeslabováním působení větru na kapky 
během aplikace.

a) Konvenční tunelové postřikovače;

b) Tunelové postřikovače s oddělovači postřiku (lamelovými filtry);

c) Portálové rosiče s oddělovači postřiku (lamelovými filtry);

d) Portálové postřikovače s odrazovými štíty.

Tyto postřikovače mohou rovněž být vybaveny soustavou 
recirkulace, čímž se minimalizují ztráty a přispívá se k šetřeni 
přípravky.

Zvažte používání postřikovačů s ochrannými kryty a recyklaci.

1)  V raných vývojových stádiích plodin je vysoká míra recyklace 
postřikové směsi;

2)  Je možné zachytit jinak ztracenou postřikovou směs, například 
v případě chybějících rostlin.

•  Tunelové postřikovače anebo postřikovače vybavené panely 
umožňují snížit objem postřikové kapaliny a riziko úletu. 
Doporučuje se používání trysek s přisáváním vzduchu, zejména 
s plochým profilem.

•  Berte v úvahu, že používání tunelového postřikovače může mít 
za následek velký objem zbytků postřikové kapaliny, protože se 
její množství, které je třeba připravit, neodhaduje jednoduše.

•  Používání tunelového postřikovače vyžaduje účinné zvládnutí 
zbytkové postřikové kapaliny, abychom předešli změně snížení 
úletu na bodový zdroj znečištění.
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BMP č.

B2

 

B3  

B4

Musí se zavést. Je velmi důležité je dodržovat. Důležité, zpřesnění se mají přizpůsobit místním podmínkám.

•  Tunelové postřikovače anebo postřikovače vybavené panely 

•  Berte v úvahu, že používání tunelového postřikovače může mít 

•  Používání tunelového postřikovače vyžaduje účinné zvládnutí 

Kategorie Co je třeba vykonat Jak na to: Upřesnění

Postřikovací  
vybavení

Používejte postřikovače 
zasahující více řad.

Abyste s pomocí víceřadých postřikovačů dosáhli jednotného 
usazení se postřiku a zmenšili jeho úlet, měli byste dodržovat 
následující pravidla:

•  víceřadé postřikovače používejte k ošetřování úplných řad,  
tj. pokrytí 

• úplná řada je lepší než čtyři poloviční řady;

•  na obě strany řady používejte stejný počet trysek a jejich 
orientaci;

•  po celé výšce profilu porostu udržujte stejnou vzdálenost mezi 
tryskami a jeho povrchem.

•  Pokud porost postřikujete souběžně z obou stran, trysky   
a proud vzduchu nastavte tak, abyste uvnitř porostu vytvořili 
turbulenci a zlepšili usazování se postřiku na něm.

•  Předcházejte profukování postřiku přes porost.

Postřikovací  
vybavení

Používejte postřikovače 
ovládané pomocí snímačů.

•  Používáním snímačů zjišťujících přítomnost cílového prostoru, 
tj. přítomnost, anebo nepřítomnost listové plochy se předchází 
postřikování mezer, kterým se oblak postřikové mlhy vystaví 
působením větru.

•  Promyšlené snímače zjišťují geometrii a hustotu porostu 
a umožňují ještě další zmenšení úletu tím, že objem postřikové 
mlhy přizpůsobují skutečné struktuře porostu.

Postřikovací  
vybavení

Používejte postřikovače 
ovládané pomocí GPS.

Použití GPS umožňuje:

• Samočinné vypínání trysek při obracení se na úvratích.

•  Samočinné upravování zvláštních nastavení postřikovače 
(například tlaku, typu trysek, počtu pracujících trysek, průtoku 
vzduchu, a podobně) na základě polohy postřikovače na poli 
(například blízkost citlivých prostorů).

Poznámka: V budoucnosti se očekává stále častější využívání přesných 
pěstitelských technologií; seznamujte se proto s nejnovějším vývojem.
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SLOVNÍK 

Adjuvant
Látka bez prvotní chemické účinnosti, ale schopná zvýšit biologickou účinnost účinné 
látky. V těchto souvislostech to též může být látka, která zvyšuje viskozitu postřikové 
kapaliny a tím působí jako zpomalovač úletu.

Aplikační objem
Objem anebo hmotnost postřikové kapaliny anebo formulovaného přípravku na  jed-
notku ošetřené plochy (ČSN ISO 5681). Všeobecně se vyjadřuje v l/ha.

Atomizér s otáčivým kotoučem
Viz otáčivý atomizér.

Citlivý prostor
Prostor nacházející se v  blízkosti ošetřovaného pozemku, jehož případné znečištění 
přípravky na ochranu rostlin ohrožuje životní prostředí a lidi, například národní parky, 
dětská hřiště, městské oblasti, zdroje pitné vody, vodní útvary, a podobně.

Dvoumédiová tryska
Tryska s  aktivním tlačením proudu vzduchu = zařízení, ve  kterém se postřik vytváří 
působením vysoké rychlosti proudu vzduchu na postřikovou kapalinu (ČSN ISO 5681) 
(Obr. 27).

Obrázek 27: Dvoumédiová tryska

Tryska
Součást postřikovače, vytvářející kapky, která vytváří vějířovitý oblak postřiku vymršťo-
vaný směrem do cílového prostoru. V závislosti na mechanismu vytváření kapek, může-
me rozlišit tři hlavní kategorie trysek: 1) hydraulické trysky; 2) pneumatické atomizé-
ry; 3) otáčivé kotoučové atomizéry (viz příslušné přesnější definice).
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Tryska s dutým kuželem
Hydraulická tryska (Obr. 18) s kruhovým otvorem a vybavená vířivou komorou, ve které 
se kapalina před výstupem z otvoru otáčí. Vytváří proud ve tvaru prázdného kužele, 
který vytváří kružnicovou stopu, uvnitř prázdnou. Úhel postřiku je typicky 80°; takové 
typy trysek se nejčastěji používají na rosičích, někdy též na polních plošných postřiko-
vačích.

Tryska s plným kuželem
Hydraulická tryska (Obr. 17) vybavená kruhovým otvorem a vytvářející kuželový proud, 
která vytváří plnou kruhovou stopu.

Tryska s plochým profilem
Hydraulická tryska (Obr. 16) s oválným otvorem, která vytváří plochý paprsek postřiku 
trojúhelníkového tvaru; typicky se používá na polních plošných postřikovačích, ale též 
i na rosičích. U většiny aplikací se úhel postřiku pohybuje mezi 80° a 120°; ostřejší úhly 
se používají u specifických aplikací, například při pásovém ošetřování.

Tryska s přisáváním vzduchu
Hydraulická tryska (viz definice) vybavená malými otvory podél svého těla, které 
umožňují nasávaní vzduchu do toku kapaliny (Obr. 11); smíchávání vzduchu a kapaliny 
umožňuje tvorbu kapek s obsahem vzduchových bublinek, tedy kapek větších v porov-
nání s kapkami vytvořenými konvenčními tryskami. Na trhu jsou též dostupné trysky 
s plochým profilem a trysky s dutým kuželem (viz definice).

Etiketa
Etiketa přípravku na ochranu rostlin nalepená na jeho obalu uvádí informace a odborné 
poznámky o chemickém složení, doporučených dávkách, návodu k použití a bezpeč-
nostních opatřeních. Tyto informace obvykle představují souhrn podrobnějších pozná-
mek, které jsou uváděny na kartě bezpečnostních údajů, které prodejci musí odevzdat 
zároveň s obaly přípravků na ochranu rostlin.

Hydraulická tryska
Součástka anebo soubor částic s otvorem, přes který se kapalina pod tlakem nuceně 
přetlačuje s cílem vytvořit postřikovou mlhu (ČSN ISO 5681). Čím vyšší je tlak a čím 
menší je otvor, tím jemnější kapky se tvoří. Ve výběru hydraulických trysek je několik 
odlišných kategorií: trysky s plochým profilem, trysky s dutým kuželem (jak typy kon-
venční, tak i typy s přisáváním vzduchu), usměrňovací trysky, trysky s plným kuželem (viz 
přesnější definice).

Obrázek 18: Tryska s dutým kuželem (určená do sadů a vinic).

Obrázek 17: Tryska s plným kuželem.

Obrázek 16: Tryska s plochým profilem.

Obrázek 11: Tryska s přisáváním vzduchu.
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Kalibrace
Měření výtoku z postřikovače a nastavení správných postřikových parametrů postřiko-
vače, například výběr velikosti trysek, provozního tlaku, rychlosti jízdy, průtoku proudu 
vzduchu tak, aby byly dodrženy předpisy správné praxe v  ochraně rostlin. Musí být 
provedena po kontrole správné funkčnosti průtoku trysek, nepřítomnosti netěsnosti, 
funkčnosti protiúletového zařízení, a podobně.

Kanónový rosič (ventilátorový)
Typ postřikovače, který se obvykle používá k ošetřování vyso-
kých stromů, ale někdy i vzrostlých porostů kukuřice; skládá se 
z radiálního ventilátoru dopravujícího proud vzduchu směrem 
do jednoho širokého výstupního otvoru; po obvodě výstupního 
otvoru se nacházejí hydraulické trysky, takže postřiková kapa-
lina je hnaná proudem vzduchu s vysokou rychlostí, který její 
kapky vymršťuje do vzdálenosti několik desítek metrů od po-
střikovače. Tento typ postřikovačů vytváří nekontrolovatelné 
oblaky postřikové mlhy s velkým sklonem k úletu (Obr. 13).

Konfigurace postřikovače
Kombinace parametrů postřikovače použitého při aplikaci. Například u polních ploš-
ných postřikovačů kombinace typu a  velikosti trysek, provozní tlak, výška postřiku 
a rychlost jízdy; u rosičů kombinace typu, velikosti a orientace trysky.

Kapka
V podstatě kulovitá částice kapaliny s průměrem méně než 1 000 µm (podle ČSN ISO 5681).

Naklánění trysek
Nasměrování trysek do určeného směru, například na polních postřikovačích směrem 
dopředu anebo dozadu je možné i ve spojení s přisáváním vzduchu podle směru větru.

Nastavení postřikovače
Viz kalibrace.

Neošetřované pásmo
Část obdělávaného pole, které se nesmí přímo postřikovat, aby se předešlo znečišťová-
ní životního prostředí. Typicky může odpovídat závětrnému okraji pole.

Nízkoúletové technologie
Zařízení, adjuvanty a součásti postřikovače, které jsou užitečné při předcházení vytvá-
ření úletu postřikové mlhy zvýšením průměrné velikosti kapek (například trysky s přisá-
váním vzduchu, protiúletové adjuvanty, atd.) anebo předcházením rozptylu postřikové 
mlhy mimo ošetřený prostor (například postřikovače s podporou vzduchem, s ochran-

Obrázek 13:  Postřiková mlha z kanónového 
postřikovače je náchylná na úlet
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nými kryty, tunely, a podobně). Prostudujte si webovou stránku www.sdrt.info, abyste 
získali přehled o nízkoúletových technologiích uznaných v jednotlivých zemích EU.

Norma
Zveřejněná specifikací, která stanovuje společný jazyk a obsahuje technické specifikace 
anebo jiná kritéria a  je určena ke konzistentnímu používání jako pravidlo, usměrnění, 
na národní (státní norma), evropské (norma EN) anebo mezinárodní (ISO norma) úrovni. 
Norma ve většině případů NENÍ právně závazná. „Směrnice“ (viz směrnice EU) všeo-
becně specifikuje cílový výsledek, který je závazný. Propojení mezi „směrnicemi EU“ 
a některými harmonizovanými „normami EN“ je nepřímé. Uplatnění harmonizovaných 
norem EN dává předpoklady shody. EU tedy o zařízení splňujícím určité normy EN ane-
bo ISO předpokládá, že toto vyhovuje na ní kladeným zákonným požadavkům.

Nárazová tryska
Hydraulická tryska (viz definice), ve které kapky vytváří malý usměrňovač v tělese trysky 
a  jejichž dráha se poté nasměruje k zemi. Tyto trysky vytvářejí větší kapičky s malou 
pohybovou energií a typicky se používají při aplikaci na holou půdu (Obr. 15).

Ochranné pásmo
Oblast se stanovenou šířkou podél okra-
je pole, na které je nejvhodnější nic ne-
pěstovat a která se přímo nepostřikuje; 
její úlohou je ochránit přilehlé prostory 
od  znečištění úletem postřikové mlhy 
(Obr. 12).

Otáčivý atomizér
Součást postřikovače sestávající z kotouče s ozubeným obvodem. Kotouč se díky elek-
tromotoru otáčí vysokou rychlostí, přičemž se do středu kotouče pod malým tlakem 
(1–2 bar) přivádí postřiková kapalina; odstředivá síla kapalinu unáší směrem k obvo-
du kotouče, kde se tato rozbíjí na kapky. 
V tomto případě je rozdělení velikostní-
ho spektra kapek rovnoměrné, proto-
že všechny kapky mají stejnou velikost, 
danou rychlostí otáčení se kotouče: čím 
je rychlost vyšší, tím jsou kapky jemněj-
ší. Tyto atomizéry se dají namontovat 
buď na polní plošné postřikovače anebo 
na rosiče; umožňují aplikaci malých prů-
toků (Obr. 22).

Obrázek 15: Nárazová tryska

Obrázek 12: Ochranné pásmo na ochranu citlivého prostoru

 Obrázek 22: Otáčivý atomizér
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Papír citlivý na vodu
Pásky speciálního papíru, který ve styku s vodou reaguje a mění svou barvu. Typicky se 
používá jako indikátor při hodnocení pokrytí cílového prostoru postřikem.

Pásmo vyžadující zvýšenou pozornost
Požadavky na šířku ochranného pásma, uvedené na etiketě přípravku, který se má po-
užít, a k tomu ještě:
a)  při použití v polních plodinách: vzdálenost rovna pracovní šířce ramene postřikovače, 

anebo nejméně 20 m;
b)  při použití v sadech a vinicích: vzdálenost odpovídající 5 řadám, anebo nejméně 20 m.

Pásový postřikovač
Stroj, který postřikovou kapalinu aplikuje v pásech anebo v řádcích (ČSN ISO 5681). Ty-
picky se používá v řadových plodinách anebo při aplikaci přípravků pod řadou plodiny.

Pneumatický atomizér
V  pneumatických postřikovačích se kapky vytvářejí narušením proudu kapaliny 
(jeho „řezáním“) vzduchem a potom se vystřikují. Všeobecně se skládá z jedné ane-
bo více hubic, kam se vysokou rychlostí (> 100 m/s) přivádí ventilátorem vytvořený 
proud vzduchu. Do tělesa hubice se též přivádí kapalina pod nízkým tlakem (1 až 2 
bar) a působením vzduchu, který „řeže“ kapalinu, se vytvářejí kapky. Čím vyšší je 
rychlost vzduchu, tím jemnější kapky se vytvářejí (Obr. 21).

Pokryvnost postřiku
Poměr plochy cílového povrchu zasažené postřikem  
k celkové ploše cílového povrchu (ČSN ISO 5681).

Polní plošný postřikovač
Postřikovací stroj vybavený vodorovným ramenem vybaveným tryskami vhodnými 
k aplikaci přípravků na ochranu rostlin na nízké porosty plodin, například ozimní pše-
nici, ječmen, kukuřici, brambory, rajčata, zahradnické plodiny, a podobně; postřik se 
aplikuje směrem dolů od vodorovné roviny.

Polní postřikovač s podporou vzduchem
Viz Postřikovač se vzduchovou clonou.

Portálový postřikovač
Rosič vybavený rámem přecházejícím nad řadou a  vybaveným svislými prv-
ky nesoucími trysky a vzduchové hubice k současnému postříkání obou stran 
řady (Obr. 20).

Obrázek 21: Pneumatický atomizér

Obrázek 20: Portálový postřikovač



45

                   

SLOVNÍK  

 a b c 

Postřikovač s ochrannými kryty
Postřikovač vybavený ochrannými kryty s cílem zadržet rozptýlení kapek okolo trysek ane-
bo atomizérů. Ochranné kryty se mohou nacházet buď na postřikovačích s rameny pou-
žívanými na polní plodiny (Obr. 23 a), na pásových postřikovačích používaných na řadové 
plodiny (též v sadech a vinicích, Obr. 23 b) anebo na portálových postřikovačích (Obr. 23 c).

 
 
 
 
Postřikovač s podporou vzduchem
Polní postřikovač vybavený hydraulickými trys-
kami a ventilátorem, ze kterého se proud vzdu-
chu dopravuje podél ramene přes vzduchový 
rukáv (Obr. 10). Vzduch se nasměruje směrem 
k plodině/půdě a má dvě funkce, dopravit kap-
ky do cílového prostoru a zkrátit dráhu kapek 
rozptýlených ve vzduchu za ramenem.

Postřikovač s rameny
Viz Polní plošný postřikovač.

Pronikání postřiku
Vstup a usazování se postřiku uvnitř olistění porostu (ČSN ISO 5681).

Příčné rozdělení postřiku
Profil postřiku dosažený plošným postřikovačem, který se dá změřit pomocí mobilního tes-
tovacího zařízení, sbírajícího postřikovou kapalinu vystříkanou pod rameno (viz Obr. 24).

Obrázek 10: Polní postřikovač s podporou vzduchem 

Obrázek 23: Různé postřikovače s ochrannými kryty 

Obrázek 24: Zařízení na měření příčného rozdělení postřiku
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Průtok proudu vzduchu
Objem vzduchu protékajícího zařízením za jednotu času (ČSN ISO 5681); typicky je vy-
jadřován v m3/h anebo cm3/s; závisí hlavně na velikosti ventilátoru, počtu otáček a úhlu 
sklonu lopatek ventilátoru. Čím je ventilátor větší, čím je větší úhel sklonu jeho lopatek 
a čím je vyšší počet jeho otáček, tím je vyšší i průtok proudu vzduchu.

Recyklující postřikovač
Víceřadý anebo portálový rosič (viz podrobné definice) typicky používaný v sadech a vi-
nicích, vybavený ochrannými kryty a tunelovým systémem k zabránění rozptýlení postři-
kové mlhy mimo ošetřované řady a schopný zachytávat a sbírat postřikovou kapalinu, 
která pronikla přes řadu a opět ji použít na aplikaci.

Rosič
Stroj, obyčejně vybavený ventilátorem a půlkruhovými anebo svislými rameny, umís-
těnými po obou stranách rosiče a vybavenými tryskami, vhodnými k aplikaci přípravků 
na ochranu rostlin na stromy anebo keře (například jabloňové, hrušňové, broskvoňové, 
slivoňové, citrónovníkové a olivovníkové sady anebo vinice); postřik se dopravuje smě-
rem do porostu ve svislé rovině.

Rozdělení postřiku
Rozdělení kapek nastříkaných na  cílový povrch; 
může se zobrazit pomocí papíru citlivého na vodu 
(viz podrobnou definici).

Rozhrnovač porostu
Pevná tyč namontovaná pod ramenem postřikova-
če (Obr. 14), která při přechodu plodinou otvírá její 
porost.

Rozptýlený zdroj
V souvislostech TOPPS Prowadis se spojuje s nechtěným pohybem přípravku na ochra-
nu rostlin v půdě, vodě anebo ve vzduchu po aplikaci na plodiny a v prostorech schvá-
lených na  jejich používání podle doporučení schválené etikety. Mezi příklady rozptý-
lených zdrojů patří prosakování, odplavování přes drenáž, půdní eroze a splach, jakož 
i úlet po povoleném používání na porostech podle etikety.

Sadový postřikovač
Viz Rosič.

Obrázek 14:  Rozhrnovač porostu otvírá porost  
plodiny pro lepší proniknutí postřiku
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Síť proti kroupám
Síť, vyrobená obyčejně ze silonu, zejména v jižní Evropě, umístěná nad sady a vinicemi, 
v první řadě na ochranu před škodami způsobenými dopadem krup na plody a střapce. 
Její přítomnost při provádění postřiku může působit jako vzduchová bariéra zadržující 
oblak kapek v rámci ošetřovaného prostoru.

Směrnice EU
Se týká cílů, kterých má být dosaženo. Poskytuje však členským státům svobodu rozho-
dování, JAK dosáhnout jejího cíle; toto je zásada subsidiarity. Takto se berou na zřetel 
přírodní a společensko-hospodářské rozdíly mezi oblastmi EU. Znamená to, že u mnoha 
směrnic se může objevit příliš mnoho místních, oblastních a národních rozdílů, které 
členské státy mohou přidávat do té míry, aby se z rámce dané směrnice nevybočovalo.

Spon výsadby
Prostorové rozložení stromů v sadu, například v sadu se sponem výsadby 4,5 x 1,5 m je 
vzdálenost mezi řadami 4,5 m a vzdálenost mezi stromy v řadě je 1,5 m.

Scénář postřiku
Kombinace konfigurace postřikovače, nastavení postřikovače, charakteristik plodiny 
a rysů prostoru obklopujícího ošetřovaný pozemek, která určuje míru nebezpečí úletu.

Systém vedení
U stromových plodin způsob, jakým jsou jejich větvičky v řadě umístěné a řezané. Pří-
kladem jsou vinice: Alberate, Cordon trained, Guyot, Sylvoz, Tendone, T trellis, V trellis. 
Příklady u ovocných sadů jsou: Palmety, vřeteno, vaso, Y systém.

Třídy snižování úletu
Podle normy ISO 22369-1 je možné aplikační zařízení zařazovat podle nebezpečí úletu 
porovnáváním úletu vytvářeného posuzováním aplikačním zařízením s úletem vytváře-
ným zařízením referenčním. Třídy snižování úletu jsou následující:

Třída A B C D E F
% snižování úletu >99 95–99 90–95 75–90 50–75 25–50

V několika zemích EU se trysky a některé postřikovače úředně klasifikují jako „nízkoúle-
tové“ podle tříd ISO 22369-1.

Tunelový rosič
Rosič, určený hlavně pro ovocné sady (Obr. 6) a vybavený konstrukcí přesahující řadu 
a panely na  zachytávání postřikové mlhy, aby se nedostala mimo ošetřovanou řadu. 
Panely též mohou být vybaveny systémem na recyklaci zachycené kapaliny.
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Typy postřikovačů
Kategorie postřikovačů (Obr. 25). Všeobecné kategorie postřikovačů je možné defino-
vat podle systému vytváření postřikové mlhy (hydraulické postřikovače, pneumatické 
postřikovače, odstředivé postřikovače) anebo podle cíle (polní plošné postřikovače, 
rosiče). V rámci jedné všeobec né kategorie je možné definovat různé podkategorie.

Například v rámci polních plošných postřikovačů:
a) postřikovače s podporou vzduchem;
b) konvenční postřikovače s rameny;
c) pneumatické postřikovače s rameny (viz zvláštní definice).

V rámci rosičů je možné  
(viz některé příklady na Obr. 25):
a)  konvenční rosiče s axiálním ventilátorem 

a přisáváním vzduchu;
b) věžové rosiče;
c) hubicové rosiče s přisáváním vzduchu;
d) víceřadé rosiče;
e) portálové rosiče;
f) tunelové rosiče;
g) kanónové rosiče (viz též zvláštní definice).

Úhel postřiku
Úhel tvořený v blízkosti postřikovací trysky okraji postřiku (ČSN ISO 5681); vyjadřuje se 
ve stupních.

Usměrňovač
Tenká plotna z plastu anebo kovu, umístěná vedle výstupu z ventilátoru a umožňují-
cí nasměrování výstupu vzduchu. Obvykle bývají namontovány na rosičích. V závislosti 

Obrázek 26: Tunelový rosič (foto Kotleba, SAOR)

Obrázek 25: Různé typy rosičů používané v sadech a vinicích
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na typu dopravníku proudu vzduchu se na levé a pravé straně postřikovače/rosiče může 
nacházet více párů usměrňovačů.

Úlet postřikové mlhy
Množství přípravku na ochranu rostlin zaneseného mimo postřikovaný (ošetřovaný) pro-
stor vlivem vzdušných proudů během procesu aplikace (ISO 22866).

Víceřadý postřikovač
Stroj mezi rosiči schopný ošetřovat čtyři a více řad na jeden průjezd porostem (Obr. 19).

Velikost kapky
Parametr na kategorizaci jemnosti postřikové mlhy. Typicky se používají následující pa-
rametry:
1)  objemový medián průměru (volume median diameter, VMD) je průměrem (vyjádře-

ným v µm), který rozděluje soubor kapek na dvě části se stejným objemem;
2)  D10 je průměrem (vyjádřeným v µm), který představuje 10 % celého objemu souboru 

kapek;
3)  D90, je průměrem (vyjádřeným v µm), který představuje 90 % celého objemu souboru 

kapek. Čím vyšší je hodnota VMD, tím jsou kapky větší.
I když v tomto případě neplatí žádná norma, šest kategorií velikosti kapek definovala 
Britská rada pro ochranu rostlin (British Crop Protection Council, BCPC) a jsou meziná-
rodně uznávány:
a) velmi jemné (< 150 µm),
b) jemné (150÷250 µm),
c) střední (VMD 250÷350 µm),
d) velké (350÷450 µm),
e) velmi velké (450÷550 µm),
f) mimořádně velké (> 550 µm).

Velikostní spektrum kapek
Velikostní rozdělení souboru kapek.

Obrázek 19: Víceřadý rosič s tryskami (a) a s hubicemi (b) (foto Kotleba, SAOR)
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Vodní tok
Vodní útvar v podobě tečící vody, například řeky, potoky, kanály, a podobně.

Vodní útvar
Jakákoliv povrchová voda (tečící nebo stojatá) vystavená znečistění úletem postřikové 
mlhy, například jezera, přehradní nádrže, řeky, potoky, kanály, prameny, a podobně.

Vyrovnávání tlaku
Soustava ventilů v hydraulickém okruhu postřikovače, která umožňuje udržování stálé-
ho tlaku nezávisle na počtu otevřených hydraulických sekcí. Ventily vyrovnávání tlaku se 
musí nastavit podle velikosti trysek použitých na postřikovači.

Zmírňující opatření
Kroky zaměřené na předcházení znečištění životního prostředí úletem postřikové mlhy. 
Například, využívání nastavení zařízení a  postřikovačů umožňujícího snížit vytváření 
úletu u  zdroje (přímé opatření); zařízení ochranných pásem, uchovávání přirozených 
a zakládání umělých větrolamů, využívání sítí proti kroupám s cílem snížit vystavení při-
lehlých prostorů úletu postřiku aplikovaného na poli (nepřímá opatření).

Svislý paternátor
Zařízení umožňující zachytávání vody vystříkané z rosičů ve svislé ose, aby se zhodnotily 
jejich profily svislého postřiku (Obr. 28).

Obrázek 28:  Zařízení na měření svislého rozdělení postřiku
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BMP – správná praxe v ochraně rostlin (best management practice)

CL EU – CropLife Europe (www.croplifeeurope.eu)

EN –  označuje normy vydané Evropským výborem pro normalizaci (European Committee of Normalisation, 
CEN)

ENTAM –  Evropská síť pro zkoušení zemědělských strojů (European Network for Testing of Agricultural 
Machines)

ISO –  označuje normy vydané Organizací pro mezinárodní normy (International Standard Organization)

PPP – přípravek na ochranu rostlin (POR) (plant protection product)

SDRT – nízkoúletové technologie  (spray drift reducing techniques)

TOPPS –  výcvikem obsluhy postřikovačů k podpoře správné praxe a trvalé udržitelnosti (Train Operators to 
Promote Practices and Sustainability)

Prowadis –  chraňte vodu před znečišťováním z rozptýlených zdrojů (Protect water from diffuse sources)

 
ISO – 22866

ISO – 22369

ČSN EN ISO – 16122

ČSN ISO – 5681

EU – Směrnice ES č. 128/2009

SEZNAM ZKRATEK
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