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Hraniční hnojení
Nejen náročné evropské normy dávají tušit, že preciz-
nost rozmetání průmyslových hnojiv na okrajích polí 
má být do budoucna zásadním parametrem při vý-
běru rozmetadla. Používáme-li například záběry nad  
30 metrů, minimálně 10 % plochy průměrného honu 
se ocitne mezi okrajem pole a prvním kolejovým 
řádkem. Úkol rovnoměrně aplikovat granulované 
hnojivo až k okraji pozemku a zároveň zamezit jeho 
úletu mimo pěstební plochu se tak stává nutností 
bez ohledu na normy. Téměř každý výrobce rozme-
tadel nabízí vlastní koncepci. Zdá se, že v případě 
Bogballe Trend systému změny rotace kotoučů se 
dánští konstruktéři již před lety trefili do černého. 
Při letošním srovnávání kvality hraničního hnojení 
v rámci polních dnů DLG v německém Bernburgu 
předčil tento systém svoji konkurenci o celou třídu. 
Vedle Bogballe byl pouze jeden ze sedmi zbylých 
kandidátů schopen svými parametry vyhovět nové 
evropské normě EN 13739 (viz rámeček).

START/STOP
Jak vyplývá z obrázku 2, průběh dávky v podélném 
směru za odstředivým rozmetadlem narůstá a kle-
sá postupně. Toto rozložení je navíc proměnlivé i 
v závislosti na záběru rozmetadla. Při otáčení na 
souvrati jsou proto správné body vypnutí a za-
pnutí aplikace velmi důležité pro přesné dohnoje-

ní. Nutné posunutí bodů stop a start od základní 
„referenční čáry“ klade nároky na obsluhu stroje 
a způsobuje, že chyby jsou v těchto místech poměr-
ně časté. Zvláště u velkých záběrů je proto velmi 
efektivní propojení rozmetadla s navigací. Kom-
patibilní GPS přístroj pak automaticky na souvra-
tích ovládá start/stop funkci bez nutnosti zásahu 
obsluhy. Aktuální seznam kompatibilních přístrojů 
najdete na www.bogballe.cz.

Klíny
Řešení klínů, takzvaný Section Control, je součástí ka-
ždého stroje Bogballe a též každé kompatibilní navi-
gace. U záběrů do 24 metrů plně postačí standardní 
symetrický systém stahování záběru. Díky 4násobnému 
překryvu jsou chyby minimální. Loňskou novinkou, kte-
rá si velice rychle získává oblibu, je pak zdokonalený 
systém asymetrického ovládání záběru (SCD). Nezávisle 
ovládaná doplňková hradítka jsou schopna v osmi sek-
cích modelovat rozmetací obrazec Bogballe přesně tak, 
jak to tvar klínu vyžaduje. Přestože SCD v zásadě lze 
ovládat manuálně pomocí tlačítek na řídicí jednotce 
Calibrator Zurf, v praxi to při běžných pracovních rych-
lostech již není v lidských silách. SCD je proto přímo 
konstruován pro spolupráci s navigací. Funguje to tak 
hezky, že kdo jednou zkusil, nechce jinak…

Pavel Bartoš

Jaký záběr rozmetadla

Variační koeficient 3,7%
–  nejlepší výsledek v evropském testu 

rozmetadel roku 2011 

Evropská norma EN 13739 specifikuje požadavky na ochranu životního prostředí pro návrh a konstrukci nese-
ných, tažených a samojízdných rozmetadel hnojiv používaných v zemědělství a zahradnictví.

1.  V pruhu pěti metrů od hranice pole nesmí celková dávka hnojiva přesáhnout 120 % nastavené hektarové 
dávky.

2.  Takzvaný CT parametr určuje také, že v pruhu mezi prvním kolejovým řádkem a okrajem pole je maximální 
přípustná odchylka od nastavené dávky +25%. 

3.  Celkový úlet hnojiva za hranici pole nesmí přesáhnout 0,3 % celkové dávky (pro představu u dávky 150 
kg na hektar to na 100 m dráze odpovídá maximálně 450 g hnojiva, které si smí „odskočit“ mimo pole).

Bogballe M6W u nás stále ještě čeká na 
prvního majitele

Správné načasování Start/Stop 
na souvratích

Rozmetání na větší záběry nepřináší pouze výhody. Potvrdí to každý, kdo 
přechod z menšího záběru na větší podstoupil. Shrňme si tedy, jak mohou 
svému uživateli v tomto směru pomoci stroje Bogballe.
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