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KMETIJSKA MEHANIZACIJA

Dan vrtnarske in poljedelske kmetijske mehanizacije v Podbočju

Številni specialni stroji in tehnika na enem mestu
Tomaž Poje in Kristijan Hrastar
Na prireditvi Dan tehnike 2018 – Obdelava tal in
namakanje v vrtnarstvu in poljedelstvu na Brodu
pri Podbočju smo lahko spremljali zanimivo predstavitev najsodobnejše kmetijske tehnike za pridelavo zelenjave na prostem ter v zavarovanih prostorih. Organizatorji
KGZS – Kmetijski gozdarski zavod Novo mesto ob sodelovanju občine Krško in KS Podbočje, Vinogradniškega društva
Podbočje in številnih lokalnih pridelovalcev zelenjave in
poljščin so tako na enem mestu zbrali glavne ponudnike
kmetijske tehnike, kmetijske, namakalne in druge opreme
ter repromateriala za vrtnarstvo in poljedelstvo.
Razstavljavci so prikazali sodobno kmetijsko mehanizacijo
tehniko za obdelavo tal, setev, namakanje. Predstavljeni so bili ponudniki semen, gnojil in sredstev za varstvo rastlin v
pridelavi zelenjave. Vodja prireditve Martin Mavsar s KGZ
Novo mesto je povedal, da so želeli povezati in izpostaviti
pomen sodelovanja vseh, ki lahko prispevajo k učinkovitejši
pridelavi in predelavi zelenjave in poljščin v Sloveniji.

Za izboljšanje pH tal (ali pa vzdrževanje ustreznega pH) moramo na nekaj let dodati apnena gnojila. Za trosenje bolj ali
manj fino zmletega apnenca moramo imeti bolj rubustne trosilnike.

Agrotopov EasyFlow M omogoča pretakanja koncentriranega
FFS iz kanistrov v škropilnico (pršilnik), pa tudi spiranje (pranje) adapterja ali praznega kanistra z vodo iz vodovodne pipe. Možnost kontaminacije človeka in okolja (razlitja koncentriranega FFS) je zmanjšana skoraj na nič. To je ena izmed
tehničnih možnosti, da z zaprtim sistemom pretakanja zmanjšamo točkovno onesnaženje s FFS. V Kaliforniji je že obvezna
uporaba zaprtih sistemov.

Boljše gospodarjenje z gnojevko pomeni uporabo cistern, ki
imajo razdelila z vlečenimi cevmi, ki gnojevko v pasovih razdeli na pokrov rastlin ali površino tal. Gnojevka se ob tem ne
razprši v drobne kapljice, ki pri razpršilnih ploščah povzročajo emisije. Tako so izpusti amonijaka v ozračje bistveno nižji.

Predikat je postavil segment jagodnega tunela, kjer smo si
lahko ogledali senčilne mreže, zastirno folijo, kapljično namakanje, obliko grebenov itd.

Okopalnik Badalini ima zvezdaste okopalne elemente, ki se
kotalijo po zemljišču. Delovni elementi imajo veliko samočistilno sposobnost, razbijejo pa tudi skorjo na površini tal.

Vlečeni danski DAL-BO Cambridge valjar je zobato celorobi
kolutasti valjar. Uporabljamo ga za valjanje v sušnih razmerah ob setvi žit, drobi tudi večje talne grude. Na desni strani
pa je del česala Hatzenbühler, brez katerega ne gre, če imamo ekološko pridelavo.

Okopalniki so priključki, ki bi jih lahko več uporabljali tudi
tisti, ki niso v ekološkem kmetijstvu. S štirivrstnim okopalnikom Monosem z dognojevalnikom mineralnih gnojil okopljemo tla (razbijemo skorjo) in pognojimo rastlino. Okopalniki
delujejo tudi proti plevelom.

Škropilnica Ikarus S28 podjetja Kverneland. To je vlečena izvedba, ki ima posebno vlečno oje, ki se pregiba s pomočjo hidravličnega cilindra. Ima tudi vgrajen poseben sistem za notranje pranje iXclean. Rezervoar ima 2800 l prostornine,
škropilne letve pa so lahko široke od 18 do 30 metrov.

Za namakanje lahko uporabljamo tudi bobenske namakalnike.
Na sliki je Bauer Rainstar T32. Prodaja ga podjetje Grapak.

Pri pridelavi vrtnin potrebujemo posebne stroje, kot je ta
Hortechov gredičar s polagalnikom folije.

Podjetje Agromehanika ponuja za večje površine vlečene
škropilnice. AGS 3000 EN ima v osnovni opremi navadne šobe, kjer pa je velikost kapljic taka, da se hitro pojavlja tudi
drift. Po navadi kupci take škropilnice opremijo z različnimi
tipi šob (šoba z dvojnim curkom, antidriftna šoba itd.), kar
omogoča večjo prilagodljivost zahtevam za varstvo rastlin.

Kombinacija vrtavkaste brane in žitne sejalnice Kverneland
Accord omogoča predsetveno obdelavo tal in samo setev v
enem prehodu. To pomeni zmanjšanje števila prehodov po
njivi, manj tlačenja, manjšo porabo goriva itd.

Podrahljalnik Badalini Rambo omogoča globoko rahljanje,
ki ga običajno izvedemo na vsakih nekaj let. Z njim razrahljamo morebitno plazino in izboljšamo fizikalne lastnosti oziroma vodno zračne razmere v tleh.

Rešetkaste (trakaste) plužne deske potrebujejo za delo manj
moči kot pa polne deske. Tudi zamenjava izrabljenih traktov
je cenejša. Take plužne deske imajo v proizvodnem programu vsi boljši proizvajalci plugov, tako kot tale Vogel Noot.
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Lopatnik Celli spada v skupino strojev za obdelavo tal, ki so
gnani prek priključne gredi traktorja. Njegovo delovanje ponazarja lopatenje (štihanje). Tak način dela je odličen za sama tla, včasih pa lopatnik negativno vpliva na sam traktor.
Intenzivnost delovanja lopatnika se nastavlja z vozno hitrostjo in vrtljaji rotorja z lopatami.

Dvovrstni sadilnik Hortech Over lahko sadi sadike v gredice
s folijo ali brez nje.
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Pršilnik s pršilnim topom italijanskega proizvajalca DEL DEGAN se lahko uporablja tudi za škropljenje v rastlinjakih
(pršilnik stoji ob vhodu/izhodu v rastlinjak). Škropimo lahko
tudi poljščine, trsne cepljenke itd. Največkrat pa ga uporabljajo za škropljenje visokih dreves, pa tudi vinogradov na strmini.
Njegov domet škropljenja je velik, lahko več deset metrov. Za
pogon radialnega ventilatorja potrebujemo relativno močan
traktor, pojavlja pa se lahko tudi zanašanje škropiva – drift.

Okopalniki imajo lahko raznolike delovne elemente. Ta ima
na primer krtače z roglji. Največja delovna hitrost je 5 km/h.

Mehanska žitna sejalnica Amazone D9 2500 Special ima 2,5
metra delovne širine. Lahko se uporablja kot samostojen priključek ali pa v kombinaciji z vrtavkasto brano. Izbiramo
lahko tudi različne vrste sejalnih lemežev.

Letošnje prizorišče Dneva tehnike je bilo sredi njiv – sredi namakalnega sistema.

Sistem za pridelavo oljne ogrščice

Cleravo

®

INO Brežice ima v proizvodnem programu
trosilnik mineralnih gnojil Ferti 2 z dvema
trosilnima krožnikoma. Ta dva omogočata
enakomernejši prečni raztros gnojila, kar so
preverili tudi na testiranju pri nemškem
DLG.
Slika levo: Večjo storilnost pri spravilu vrtnin
dosežemo s prečnim transportnim trakom, ki
transportira pobrane pridelke na prikolico.

“Zaradi Clerava® je Clearﬁeld®
postal še privlačnejši.
Prvi herbicid za oljno ogrščico,
pri katerem se sam odločim,
kdaj ga bom uporabil: jeseni
po vzniku ali zgodaj spomladi.”
David Peters,
Lincolnshire

Clearﬁeld® - Najboljši sistem
za pridelavo oljne ogrščice.
Več informacij na naslovu: www.agro.basf.si
Glavni organizator prireditve Dan tehnike je bil Martin Mavsar s KGZ Novo mesto. S strokovno razlago so ga dopolnjevali sodelavci z novomeškega zavoda in strokovnjaki z BF, KIS in
ARSO.

BASF Slovenija d.o.o. Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, T: 030 643 266 ali 041 640 246

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo
vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Tudi spomladansko tretiranje
– odločitev je vaša!

