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Anotace akce

Organizační garant:

Současná ochrana lesa v pojetí integrované ochrany rostlin se bez používání 
přípravků na ochranu rostlin (POR) neobejde. Je třeba pouze minimalizovat rozsah jejich použití 
a eliminovat negativní dopady jejich používání. Na eliminaci negativních dopadů, ale částečně                
i na spotřebu, má značný vliv volba vhodné aplikační techniky, včetně výběru trysek. V lesních 
porostech se používá především ruční technika. Specifická technika, která se svým pojetím 
částečně blíží tomu, co je používáno v zemědělství (i když v menším měřítku), se používá                     
v lesních školkách. V posledních letech se zásadně změnila i legislativa, která má vliv na 
používání aplikační techniky, a přitom mnoho lesníků o tomto není plně informováno. Chystaný 
seminář by měl přinést základní informace o možnostech používání aplikační techniky při 
aplikaci POR, včetně historického vývoje,  legislativních omezení a aktuálního výzkumu v této 
oblasti. Zásadní pozornost bude věnována vhodnému výběru aplikační techniky s ohledem na 
maximální eliminaci negativních dopadů POR na životní prostředí. Speciální pozornost je 
věnována lesním školkám, kde se uplatňuje při výběru vhodné aplikační techniky řada specifik, 
ale i výzkumu zaměřený na vliv trysky na dávku a úlet postřikové jíchy. 

Seminář je určen pro zaměstnance městských a krajských úřadů, kteří kontrolují dodržování 
související legislativy, pro pracovníky, kteří aplikaci POR zabezpečují (akciové společnosti, 
OSVČ, obecní a soukromé lesy), organizacím, které práce spojené s aplikací POR zadávají 
(státní lesy), lesním školkařům, ale i dalším, které tato problematika zajímá (distributoři POR, 
výrobci POR apod.).

Odborný garant: 
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.

VÚLHM - LOS, předseda Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství ČAZV
tel.: 602 298 802, e-mail: zahradnik@vulhm.cz 

Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.
tajemník ČLS

tel.: 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz 

Texty ve sborníku neprošly jazykovou úpravou.

Foto na obalu: doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
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VÝVOJ APLIKAČNÍ TECHNIKY V CHEMICKÉ OCHRANĚ LESA
1) 2)prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. , doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.

1) 2)
Mendelova univerzita; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i

Abstrakt
V příspěvku je stručně zhodnocen vývoj přípravků na ochranu rostlin od starověku až po současnost. Právě jejich 
vývoj měl značný vliv na používanou aplikační techniku. Dále je zde zpracován přehled aplikační techniky 
používané v lesním hospodářství ve 20. století. Pozornost byla zaměřena na zádovou ruční techniku, používanou 
především v lesních porostech, dále nesenou či taženou aplikační techniku, využívanou především v lesních 
školkách, ale v určitém období i v lesních porostech. Specifickou částí je letecká aplikační technika, jejíž používání 
má u nás dlouhou tradici. V neposlední řadě byl zpracován přehled některých významných technologií umožňujících 
aplikaci některých přípravků na ochranu rostlin; jde především o využití feromonových lapačů v ochraně lesa.

Klíčová slova
ochrana lesa, aplikační technika, přípravky na ochranu rostlin

1. HISTORIE POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
Choroby a škůdci rostlin koexistují s rostlinami stovky milionů let, jejich pozorování je známé tak dlouho jako jejich 
hospodářské využívání a jen o něco mladší je snaha o jejich tlumení. Již kolem roku 2 500 př. n. l. je v sumerských 
zápisech zmínka o sirnatých přípravcích proti hmyzu a houbovým chorobám; Homér (datovaný mezi roky                   
1 000-700 př. n. l.) se zmiňuje o vykuřování sýpek a skladů; směs soli a popela je známa jako herbicid z roku                   
1 200 př. n. l; v roce 79 n. l. se Plinius zmiňuje o insekticidních účincích arsenu. Do tak vzdálené doby tedy lze 
datovat užití zoocidů, fungicidů a herbicidů. Na tyto poznatky se dlouhou dobu pozapomnělo a teprve středověká 
Čína na ně navázala. V Evropě nastal rozvoj koncem 19. století, kdy se od roku 1896 začala ve Francii používat 
bordóská jícha jako herbicid (do té doby užívaná na vinicích jako fungicid) a v souvislosti s rozvojem železnic nastal 
počátkem 20. století rozmach používání fungicidů, kdy bylo nutné ošetřovat pražce a jako tyto fungicidy se 
používaly soli mědi, zinku a rtuti a kreosol. Jako insekticid se úspěšně používal kyanovodík. 

Biologická ochrana proti hmyzu je doložena v nařízení perského krále Xerxése I. z roku 470 př. n. l., kterým ukládal 
sypat prach z chryzantém do vlasů dětem a vojákům proti vším a blechám. Tento prach se nazýval perský, arménský 
či kavkazský – pulvis insectorum perseus, a byl získáván z řimbaby (chryzantémy) šarlatové (Chrysanthemum 
coccineum). Nebývalý rozsah mělo jeho použití za napoleonských válek a od roku 1828 byl oficiálním armádním 
prostředkem proti hmyzu. Vyráběn byl i v Dalmácii z řimbaby stračkolisté (Chrysanthemum cinerariifolium) jako 
dalmatský prášek proti hmyzu – pulvis insectorum dalmatinus. Pro oba výrobky se vžil název pyrethrum, který se 
dostal jak do jmen těchto rostlin (syn. Pyrethrum sp.), tak do názvu účinných látek z nich získaných - pyretroidů. 
Jako přírodní prostředek pro ochranu rostlin je znám přírodní nikotinoid – tabákový výluh, a roku 1986 byl 
patentován od nikotinu odvozený imidacloprid. Pozoruhodné je nasazení mravence krejčíka (Oecophylla 
smaragdina) proti housenkám na citrusech doložené v Číně z roku 300 př. n. l.

Novodobá historie chemických přípravků spadá do první poloviny 20. století, když bylo v roce 1939 objeveno DDT 
ze skupiny chlorovaných uhlovodíků, které se uplatnilo na celém světě proti množství hmyzích škůdců v lesnictví, 
zemědělství a veterinární i humánní medicíně. Následně se objevily další přípravky z této skupiny, především na bázi 
HCH. Následovaly organofosfáty, jejichž vývoj byl spjat s vojenským výzkumem nervových plynů za II. světové 
války. U nás se používaly např. přípravky Actellic, Parathion, Malathion. Těsně po válce se objevily i první 
karbamáty (účinná látka carbaryl – 1947, následovaly další účinné látky – karbofuran, icaridin …). V 80. letech 
dominovaly mezi insekticidy syntetické pyretroidy a proti listožravému hmyzu se v menší míře uplatňovaly 
inhibitory syntézy chitinu. V současnosti se hledají stále nové látky (neonikotionidy, azadirachtin). U fungicidů k tak 
razantním změnám nedošlo, i když významným milníkem byl objev captanu.

Významnou událostí byl objev herbicidních účinků fenoxyoctových kyselin (1943), které, až do objevu glyfosátu            
v roce 1971, patřily mezi nejbezpečnější a nejpoužívanější látky mezi herbicidy a jsou i dnes široce používány. 
Významnou skupinu v současnosti tvoří repelenty, jejichž vývoj není příliš dlouhý. Používají se především různé 
pachové a chuťové repelenty na bázi různých tuků, mletého vápence apod., a částečně se využívá i repelentního 
účinku fungicidní účinné látky thiram [1].
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O způsobech aplikace se záznamy nedochovaly, pravděpodobně se ve starověku a středověku prováděla aplikace 
nátěrem, máčením a zálivkou. Až používání rozmanitých přípravků na ochranu rostlin na přelomu 19. a 20. století, 
kdy se vedle kapalných prostředků objevily i přípravky práškové, granulované či pastovité, byly hledány nové 
metody aplikace. Aplikace musí být přesně cílená, efektivní, snadná a bezpečná (jak z pohledu obsluhy, tak                       
i s ohledem na ochranu životního prostředí, což je významné v posledních desetiletích). Tyto principy, platící                      
i v současnosti, vedly k vývoji různých aplikátorů, které byly často přejímány ze zemědělství, ale specifika lesního 
hospodářství si vyžádala i zcela originální přístupy a v řadě případů bylo lesnictví průkopníkem používání některých 
přístrojů a metod, které se uplatnily šířeji.

2. APLIKAČNÍ TECHNIKA
Mechanizační prostředky na aplikaci přípravků na ochranu rostlin se člení do následujících skupin:

Øaplikátory kapalných přípravků,

Ømořičky osiva,

Ørozmetadla a poprašovače,

Øostatní.

Podle jiného přístupu můžeme aplikační techniku rozdělit následovně:

Øruční,

Ønesená či tažená,

Øletecká,

Øostatní.

Dalo by se použít i další členění (např. podle pohonu), ale výše uvedené pro naše potřeby postačí.

Ruční přenosnou (zádovou) techniku můžeme členit ještě následovně:

Øpostřikovače (kapičky přesahují 150 µm),

Ørosiče (převládající velikost kapiček 100 µm),

Øzmlžovače (spektrum kapiček do 50 µm)

o termické,

o termomechanické,

o mechanické,

o elektrochemické,

Øpoprašovače a rozmetače granulí,

Øspeciální aplikační nástroje a přístroje.

Konstrukční řešení aplikátorů vychází ze skupenství přípravků na ochranu rostlin (pevné, kapalné, pastovité                
a plynné), a proto jsou tato zařízení zpravidla jednoúčelová, určená k použití určitého typu aplikace; pouze 
výjimečně jsou víceúčelové. Konstrukce je ovlivněná i potřebnou aplikovanou dávkou, často dosahovanou správně 
zvolenou tryskou. 

Podle dávky rozlišujeme:
-1

ØUULV (ultraultranízkoobjemová dávka) – do 0,5 l.ha ,
-1 -1

ØULV (ultranízkoobjemová dávka) – 0,5-5 l.ha  (někdy se uvádí až 10 l.ha ),
-1

ØLV (nízkoobjemová dávka) – 5-20 l.ha ,
-1

ØV („normální“ dávka) – nad 20 l.ha .

2.1. Ruční technika
Pro aplikaci práškových přípravků na bázi DDT (např. Dynocid) byl již od počátku 50. let až do 70. let minulého 
století při asanaci lapáků používán ruční poprašovač Pulvis (v zemědělství se používal např. v boji proti mandelince 
bramborové, na chmelnicích byl používán Pulvis R). Protože byl těžký a rozměrný, nebyl oblíbený a často se místo 
něj používalo ruční rozhazování lopatkou na uhlí, či rukou v gumové rukavici. U granulovaných přípravků jako 
herbicid Velpar 5 G (ú. l. hexazinon) se používal rozmetač granuli Solo 421, který měl na pravou stranu maximální 
dosah 4 m a na levou 3 m (dosud se prodává a používá). Často se však tento přípravek aplikoval rozhozem (nebo se na 
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vrcholu kopce vysypal kbelík a tající sníh a splach vykonal „distribuci“ po svahu). V 90. letech se používaly další 
typy ručních rozmetačů granulí, např. Kleegeige nebo Cyclone. V České republice byly pro pásové ošetření, ale i pro 
ošetření v bezprostřední blízkosti sazenice, vyvíjeny v rámci zlepšovatelského hnutí vlastní aplikátory, např. na LZ 
Tábor to byl přístroj pro pásovou aplikaci (ing. Koubek) nebo pro obsyp sazenic (Ing. Šedivý) resp. přístroj 
Granomet vyrobený u LZ Prachatice.

Po roce 1964 bylo dovezeno několik motorových zádových postřikovačů Solo, a od roku 1968 byl dovážen 
motorový zádový rosič Stihl SG-17 (výrobce: A. Stihl, Msch., Německo), který bylo možné použít i jako 

 poprašovač, rozmetač granulí a plamenomet, a Fontan R-11(výrobce: Motan GmbH, Isny, Německo), od roku 1984 
i s adaptérem pro rozmetání granulí ARG 094, který navíc umožňoval i ULV s výškovým dosahem do 10 m                   
a stranovým až 15 m, ale současně s vysokou spotřebou vody. S tímto adaptérem bylo možné aplikovat práškové                 
a granulované přípravky a vysévalo se jimi i semeno břízy. 

Dále se používaly různé typy zádových postřikovačů s ručním čerpadlem, z nichž nejrozšířenější byl jednoduchý, 
odolný, přesný a řadou adaptérů vybavený CP-3 a později CP-15 (výrobce: Cooper Pegler Ltd., Anglie). Mezi 
adaptéry postřikovače CP-3 patřil ochranný půlkruhový otočný kryt Politec chránící sazenice před zasažením 
neselektivním herbicidem, nebo Policone, dutý kužel ochraňující sazenici až do výšky 42 cm při ošetření kruhové 
plochy o průměru 76-82 cm. Ve školkách se používal kryt Gloria umožňující meziřádkovou aplikaci herbicidů. 
Oblíbený byl dodnes užívaný Solo 425, u něhož bylo možné překrýt trysku ochranným trychtýřem, což umožňovalo 
opatrné meziřádkové zásahy, nebo Solo 475. Postupně se sortiment postřikovačů rozrůstal, vedle dalších typů od 
firem Stihl a Solo se objevily např. PO 30/0 Sano-2 či P-022-Sano (výrobce: Zaklady metalowe, Wroclav-Pilmet, 
Polsko) s pístovým čerpadlem se vzdušníkem, poháněný pákou, nebo Arbogard MK-2 (výrobce: Allman & Co. 
Ltd., Anglie) osazený 2 výkyvnými tryskami a plechovým krytem, s dávkovacím čerpadlem poháněným pákou, 
používaným k aplikaci neselektivních herbicidů. Počátkem 90. let se začaly používat také postřikovač SR 320                 
a SR 400 (výrobce: A. Stihl, Msch., Německo).

Za zmínku stojí, že tehdejší prázdný postřikovač vážil cca 5-7 kg a plnil se 15-18 litry postřikové jíchy, takže 
zvednout naplněný postřikovač na záda byl slušný výkon a následná chůze v terénu s tímto břemenem se současným 
a soustavným pumpováním ruční pákou též.

Ve školkách začalo chemické hubení plevelů počátkem 60. let, kdy byl na záhonech aplikován zahradnickými 
postřikovači lakový benzín (vyráběný v Severochemě Liberec a používaný do té doby jako ředidlo) a na 
manipulačních plochách formou postřiků a zálivek Travex (směs 50 % chlorečnanu sodného NaClO  a 50 % chloridu 3

sodného – kuchyňské soli). Aplikace se prováděla trakařovými postřikovači, jejichž typickým představitelem byl 
HR 1 (výrobce: Opravny zemědělských strojů Vinoř), využívaný pro meziřádkovou aplikaci, a proto vybavený 
bočními ochrannými plechy, aby se zbránilo kontaminaci cílových rostlin (dřevin). 

Všechny tehdejší postřikovače byly osazovány tryskami Polijet Tip, které byly rozlišeny barvou podle velikostního 
spektra kapiček. Toto praktické řešení umožnilo výrobcům chemických přípravků vytvořit tabulky předepisující 
podle účinné látky a intenzity zásahu vhodnou barvu trysky. Tabulky, vložené do plastového sáčku, měli pracovníci    
u sebe, čímž byla omezena nežádoucí lidová tvořivost při laborování s intenzitou postřiku. Trysky Polijet Tip byly 
použity nejen v zádových, ale i na trakařových postřikovačích. Trysky jsou velmi významnou součástí aplikační 
techniky, avšak v tomto příspěvku se jim věnovat nebudeme. V rámci semináře jim bude věnován samostatný 
příspěvek.

Prvním, u nás používaným termomechanickým zmlžovačem byl Swinfog SN-11 (výrobce: Motan GmbH., Isny, 
Německo) určený pro likvidaci malých ohnisek hmyzích listožravých a savých škůdců, ve fóliovnících a sklenících, 
a pro desinfekci skladišť (zejména garáží zapůjčovaných v době žní na dočasné uskladnění obilí). Používán byl          
i k preventivnímu ošetření skládek před napadením podkorním hmyzem a k jejich asanaci nebo proti komárům. 
Technickou zajímavostí byl benzínový pulzační motor stejného principu, jakého využívaly německé letounové 
střely V-1. Teplý aerosol vzniká kombinovanými účinky teploty a mechanických vlivů. V první fázi procházejí 
výfukové plyny od spalovacího motoru Venturiho trubicí, která umožňuje zachování stálého tlaku. Do Venturiho 
trubice je vnášena postřiková směs (insekticid + minerální olej), přičemž dojde k jejímu zmlžování a při opouštění 
trubice dojde k prudkému ochlazení s následnou kondenzací na aerosol. Pulzační motor nepracuje plynule, ale 
přerušovaně. Vzduch a palivo jsou dodávány do spalovací komory v intervalech ohraničených samočinným 
otevíráním a zavíráním vstupního otvoru žaluziemi. Vzduch vstupující do spalovací komory strhne a rozpráší palivo 
a po zapálení směsi uzavře zvýšený tlak vstupní žaluzie a spaliny unikají z komory tryskou ven. Do pulzujícího 
proudu výstupních plynů je přiváděn výměnnými tryskami přípravek na ochranu rostlin, který se termickým             
a mechanickým působením tříští na jemné kapénky tvořící ve styku s chladnějším okolním vzduchem hustý 
aerosolový oblak. Start přístroje se prováděl nažhavením pomocí 4 monočlánků postačujících asi na 1 000 startů,               
a poté pracoval na principu samozážehů. Tyto termomechanické zmlžovače byly později nahrazeny tuzemskými 
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RAG-II, které produkovaly lehkou mlhu s velikostí kapek do 0,02 mm nebo zmlžovačem Igeba TF-30 nebo Igeba 
TF-35 (výrobce: Igeba Geraetebau GmbH, Německo), které pracovaly na stejném principu. Horizontální dosah 
těchto přístrojů je 30-40 m, vertikální pak cca 20 m v závislosti na teplotě okolního vzduchu (využívá se 

-1termodynamika). Umožňují dávkování 10-50 l.ha .

Mechanické zmlžovače produkující studené aerosoly se začaly v lesnictví používat v 80. letech. Byly to např. 
Micron Herbi 77, Micron Ulva 8 nebo Micron Herbi (ve všech případech výrobce: Micron Sprayers Ltd., Three 
Mills, Velká Británie) pro aplikaci herbicidů s pracovním záběrem 1,5-5 m.

V 80. letech se rychle rozšířilo elektrochemického zmlžovače Electrodyn (výrobce: ICI Agrochemicals,                 
Anglie – tato firma vyráběla i speciálně formulované insekticidy pro aplikaci tímto přístrojem). Kapky přípravku 
samospádem procházely tryskou s elektrickým polem o vysokém napětí (22-26 kV), následkem čehož se vzájemně 
odpuzovaly a neslévaly na povrchu rostlin nebo kmene a neskapávaly z nich, a protože byl přirozený náboj 
ošetřovaných rostlin opačný než náboj kapek, byl přípravek rostlinami přitahován a dokonale přilnul i na spodní 
straně kmene nebo listů. Zdrojem elektrického proudu byly 4 monočlánky 1,5 V s výdrží až 60 hodin, což provozní 
rozšíření této technologie usnadnilo. Navíc celý přístroj vážil cca 3 kg i s náplní přípravku. Náhradní bozzle se 
speciálně formulovaným přípravkem vážila přibližně 0,5 kg a vystačila na celý den práce. Objem aplikovaného 

-1přípravku (používal se koncentrát) se pohyboval v rozmezí 0,6-1,5 l.ha . Provoz jen litoval, že nešlo tento princip 
použít i při aplikaci herbicidů, neboť bohužel neuměl rozlišit rostliny potlačované od chráněných. Využíval se 
výhradně proti podkornímu hmyzu (asanace, preventivní ošetření, příprava otrávených lapáků), klikorohu                
a listožravému a savému hmyzu na mladých stromcích [7,14].

Mezi speciální aplikační přístroje a nástroje spadá široké spektrum náčiní sloužící především k aplikaci herbicidů               
a repelentů. Počátkem 80. let se začaly používat herbicidní hole (knotové aplikátory) s nádržkou na herbicid                  
v trubce násady a knotem k potírání buřeně herbicidem. S herbicidní holí se pracovalo jako s mopem při úklidu. Na 
vzrostlou buřeň byla tato metoda málo účinná, ale často se používala k nátěru řezných ploch pařezů pro potlačení 
pařezové výmladnosti.

V druhé polovině 60. let se v listnatých porostech zkoušely chemické výchovné zásahy, v nichž se testovaly anglické 
sekery Hypo-Hatchet (výrobce: Stanton hope Ltd, Velká Británie) dávkující při zaseknutí do kmene do jeho pletiv 
arboricid. Obdobný princip měl i systém EZ-JECT (výrobce: Monsanto, Kanada), který byl testován od počátku 
devadesátých let, ale nikdy se nedostal do praxe, ačkoliv ho pak naši pracovníci úspěšně používali při hubení 
nežádoucích invazních dřevin v národním parku na Galapágách [2,3,4]. Aplikace se prováděla nastřelením 
speciálních kapsulí, podobných malorážkovým nábojnicím, do floemu dřevin, kterým byl arboricid (speciálně 
formulovaný Roundup) rozveden do celé rostliny a způsobil v relativně krátké době její odumření. Počet kapsulí, 
nastřelovaných mechanickým stlačením speciálně zkonstruovanou injektážní holí, závisel na obvodu kmene, 
zpravidla se aplikovala jedna na každých 15-20 cm jeho obvodu. Ani jedna z těchto technologií nedosáhla širšího 
uplatnění přes poznatek, že ošetřené stromky odumíraly postupně, takže se stabilita porostu skokově neměnila,                
a odumřelé stromky se ponechávaly v porostu k přirozené dekompozici. Možné je, že právě to mělo vliv na neúspěch 
technologie, neboť v té době probíhala akce „Čistota lesa“, mající snížit množství odumřelého dříví v předmýtních 
porostech.

2.2. Nesená a tažená technika
Od poloviny 60. let byly ve školkách používány různé odkapávacími rámy a nízkotlaké postřikovače nesené 
traktory. Z postřikovačů to byl např. ORZ Termit 400 polské výroby, který byl v upravené verzi (jako nesený na 
UKT) vyráběn v PTR SL Olomouc pod označením RP 7-057. Objem nádrže na postřikovou jíchu byl                            
400 l a tryskový rám měl horizontální dosah 14 m a výškový 9 m. Na zařízení mohly být namontovány japonské 
koncovky (ruční širokozáběrový násadec) umožňující záběr 20 m nebo meziřádkový postřikovač s ochrannými 
kryty.

Postřikovač, rosič a rozmetač granulí S-041 (výrobce: VEB BBG Lipsko, Německo) měl pracovní záběr 10 m. 
-1

Objem nádrže opatřené míchacím zařízením činil 900 l. Umožňoval dávkování od 450 do 1 000 l.ha . Víceúčelový 
byl i S-293/5 (výrobce: VEB BBG Lipsko, Německo) nesený na nosiči nářadí RS-09, který umožňoval postřik, 

-1rosení a poprašování. Objem nádrže 600 l a pracovní záběr 10 m, dávkování 200-1000 l.ha . Od stejného výrobce 
pocházel postřikovač S-033 s obdobnými parametry. Všechny byly využitelné se speciálními násadci i pro ruční 
aplikaci. Dalšími, často používanými nesenými postřikovači v lesním hospodářství v 80. a 90. letech, byly např.              
P-900 (výrobce: Vihorlat, Snina, Slovensko), PsU-400, vyvinutý ve VS Křtiny VÚLHM (výrobce: Mepol, Libice 
nad Cidlinou), Holder Z-6-S (výrobce: C. Holder Hsc., Německo), ORC 1001 polské výroby, Kertitox K-10/13 
maďarské výroby. 
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Jako rosiče byly v lesních školkách používány nesený S-031 (výrobce: VEB BBG Lipsko, Německo) s dávkováním 
-1300-1000 l.ha  s objemem nádrže 850 l nebo návěsný Myers-022 (výrobce Chemag, Německo) s nádrží 1500 l.

Pro aplikaci fumigačního přípravku na substráty na záhonech (Di-Trapex) byl používán přístroj Fumitrac s pěti 
3 -2

nebo sedmi půdními injektory (záběr 1 m nebo 1,4 m). Dávkování bylo nastavitelné od 30 do 100 cm .m . Přístroj byl 
opatřen speciálním čerpadlem. Nádrž tvořil 50 l sud, ve kterém byl přípravek dodáván. Teflonovými hadicemi byla 
nádrž spojena s půdními injektory. Zvláštností bylo, že po použití se čistil směsí motorové nafty a řídkého 
motorového oleje (v poměru 1:1), voda se k čištění nesměla používat, aby nezkorodovalo čerpadlo (v době 
nečinnosti byl směsí nafty a oleje přístroj naplněn). 

Na malotraktoru řady T-4K se používal nesený postřikovač PsN-400 (výrobce: Agrostroj, Prostějov). Byl určen pro 
plošný postřik, tryskový rám měl záběr 10 m s možností regulace výšky od země (32-88 cm). Objem nádrže 400 l, 

-1
dávkování 350-1400 l.ha . 

Univerzální traktorový adaptér HR-5 (výrobce: ZD Tuřany u Brna) sloužil pro meziřádkovou aplikaci 
neselektivních herbicidů (až 8 řádků). Za traktorem nesený postřikovač se uchytil na dvě závěsná ramena zakončená 
1-2 PoliJet tryskami, která kopírovala povrch terénu, a postranní ochranné kryty chránily sazenice. Postřikovač 
musel být opatřen reduktorem tlaku na cca 0,1 MPa.

Kde bylo možné provést zásah z linek, používaly se v lesních porostech zemědělské postřikovače nesené traktorem, 
nejčastěji typ RP7-057. 

Některé z postřikovačů sice mohly sloužit jako rosiče (S-041, S-293/5 nebo Holder Z-6-S), ale používány byly              
i speciální rosiče. Některé byly odvozené od postřikovačů, např. S-031 (výrobce VEB BBG Lipsko, Německo)              

-1
s nádrží 850 l a dávkováním 300-1000 l.ha , ORC-1002 polské výroby s axiálním ventilátorem a obloukovým 
tryskovým rámem s horizontálním záběrem 8 m a vertikálním 6 m, nebo Kertitox NA-10/3 maďarské výroby; jiné 
byly speciální konstrukce, např. Myers-022 (výrobce: Chemag, Německo), jehož výhodou je vertikální dosah až              
12 m (používal se na chmelnicích). Zcela specifický byl samohybný přístroj se samostatným pohonem pro ventilátor 
a čerpadlo Tifone atomizer (výrobce: TIFONE Ambiente s.r.l., Itálie).

V lesním hospodářství byly využívány nesené zmlžovače používané především proti listožravému hmyzu, ale 
testovány i používány byly i pro preventivní ošetření nebo asanaci skládek proti podkornímu hmyzu (zejména 
lýkožroutu smrkovému), a uvažovalo se i o preventivním ošetřování porostních stěn ohrožených napadením            
l. smrkovým. Zmlžovač Leco HD (výrobce: Wellcome Foundation Ltd., Anglie) patří mezi mechanické zmlžovače 
produkující studený aerosol. Benzínový motor pohání kompresor, neředěný insekticid je dopraven do zmlžovací 
hlavice, kde se proudem vzduchu z dmychadla tříští a rozptyluje do prostoru. Kapky jsou unášeny větrem na 

-1vzdálenost až 50 m. Za hodinu lze ošetřit 6-10 ha porostů při pojezdové rychlosti 5-6 km.hod . Nádrž měla objem               
-150 l a dávkování bylo 50-575 ml.min . Obdobným přístrojem byl Leco mini stejného výrobce, určený zejména pro 

uzavřené prostory (např. skleníky či fóliovníky) pracující na stejném principu jako předchozí. Nádrž na insekticid 
-1

měla objem 4,71 l, maximální dávka byla 275 ml.min .

Dalším zmlžovačem byl S-014 (výrobce: VEB BBG Lipsko, Německo), ve kterém se používal ředěný přípravek,                 
a pracující na obdobném principu jako předchozí zmlžovače. Objem nádrže byl 200 l, záběr 10 m a dávkování                 

-1 -1
3-12 l.ha  u olejových přípravků nebo 4-50 l.ha  u vodních přípravků.

Za malotraktory byl určen zmlžovač VJN-60 (také pod názvem Solgen 60) (výrobce: Agrostroj Prostějov) s nádrží 
-1

60 l a možností dávky 6-12 l.ha .

Od roku 1984 se dovážela a používala rozmetadla granulí ARG 094.

2.3. Letecká technika
ČR má v použití letadel v ochraně lesů výjimečně dlouhou tradici. Byla první v nasazení letadel v ochraně lesů              
v Evropě a celosvětově první v nasazení v hornatém terénu (předchozí nasazení v USA bylo v rovinatém terénu). 
Použity byly dva vojenské dvoumístné jednomotorové dvouplošníky Aero A-11 (používané tehdy jako průzkumné         
a bombardovací letouny) zapůjčené armádou v roce 1926 k chemickému zásahu při kalamitě bekyně mnišky. Na 
letadla bylo namontováno rozprašovací zařízení a během čtrnácti dnů bylo přípravky na bázi arsenu ošetřeno v roce 
1926 přibližně 370 ha lesa a v následujícím roce cca 1000 ha [5].

V 50. letech minulého století byl pro leteckou ochranu lesů zkoušen víceúčelový letoun L-60 Brigadýr, ale pro jeho 
nízkou nosnost (300 kg) se letecká ochrana lesů s tímto letounem ještě neujala. Od roku 1965 realizoval Slovair 
chemická ošetření lesů českými letouny Z 37 Čmelák (později Z-137-T) používanými v zemědělství (ke kterým se 
na některých akcích připojily sovětské letouny AN-2 a polské M-18 Dromader. Čmelák byl speciální zemědělský 
jednomotorový dolnoplošník pro postřik a práškování vyráběný od roku 1965 do roku 1984 v kooperaci LET 
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Kunovice a Otrokovice. Vyrobeno bylo celkem 713 kusů a dodáván byl i do Bulharska, NDR, Finska, Maďarska, 
-1                        Indie, Iráku, Spojeného království a Jugoslávie. Pro schopnost letu 5 m nad zemí, letovou rychlost 120 km.hod  

-1a pádovou rychlost 80 km.hod  byl přezdíván „létající traktor“. Od roku 1975 vlastnil Slov-air i sovětské vrtulníky 
Mi-2 (vyráběné v Polsku v sovětské licenci), které do ochrany lesů zasáhly v roce 1976. Jejich letová rychlost byla   

-1
50 km.hod , šířka záběru 30 m, přičemž cca 30 % kapiček se dostalo v důsledku víření rotoru při letu 5 m nad 
ošetřovanou plochou na spodní stranu rostlin. V ČR bylo v provozu asi 80 strojů a zajímavostí je, že byly u zrodu 
letecké záchranné služby. Později se zapojily i vrtulníky Mi-8 a okrajově také vrtulníky Hughes 369 E a Robinson 
R-22. V druhé polovině 80. let se uvažovalo i o využití kluzáků (s motorem z Tatry 613), rogal (s motorem Trabanta) 
a ultralehkých letadel L 113 Agro a MZK Agro 3, ale v lesním hospodářství již využity nebyly[13].

Vrtulníky nebyly využívány pouze pro aplikaci insekticidů proti listožravému hmyzu, ale také proti podkornímu 
hmyzu [9,10,11,12,18]. Již koncem 70. let byly využity vrtulníky Mi-2 při aplikaci arboricidů pro hubení 
nežádoucích listnáčů ve smrkových porostech [12] a v 80. letech pak také k ochraně kalamitních holin proti buřeni 
[12,15].

Pro kapalné pesticidní přípravky a granulované i práškovité přípravky byla používána letecká aplikační zařízení               
z Moravanu Otrokovice a pro ULV aplikaci kapalných insekticidů (která od 80. let převládala) maďarské rotační 
atomizéry Unirot 4. Další atomizéry, které se uplatnily v lesním provozu, byly rotační trysky AU 5000 Mini 
Atomiser (výrobce: Micronair, Anglie) [13].

2.4. Moření osiva
Chemické moření osiva se používá již více než 200 let, původně to bylo v zemědělství, později i v lesnictví [6]. 
Obecně můžeme moření rozdělit do dvou skupin – fyzikální a chemické. Při fyzikálním ošetřování se zpravidla 
žádné speciální přístroje nepoužívaly. Pro plavení žaludů stačila jakákoliv vhodná nádoba, která záležela na 
množství osiva, které bylo třeba vytřídit. Již v 50. letech byl v tehdejším SSSR vyvinut hydromechanický způsob 
moření osiva, který spočíval v povrchovém ošetření semen proudem vody, tj. omytím osiva.  Semeno se navršilo do 
kádě s výpustným otvorem opatřeným hustým sítem v maximální výši 15 cm. K vlastnímu ošetření se používaly 
dostupné ruční nebo motorové postřikovače. Ošetření se několikrát za sebou opakovalo. Testována byla                      
i termoterapie (u bukvic), kdy se po dobu 6 hodin máčely bukvice ve vodě teplé 35°C. Testovány byly i účinky 
ozařování, ultrazvuku nebo elektřiny. K tomu musí být používány speciální přístroje, a snad i proto se dosud 
nerozšířily.

Počátkem 50. let minulého století se i v lesnictví začaly používat rtuťnatá mořidla (např. Agronal). Po zákazu 
rtuťnatých prostředků se vývoj nezastavil a mořidla byla nahrazena méně nebezpečnými, včetně biologickcých.                 
K moření se používaly v 80. a 90. letech minulého století speciální mořičky, jako např. Rotostat nebo Centaur 
(výrobce: ICI Agrochemicals, Velká Británie). 

2.5. Ostatní technika a technologie
Specifickým způsobem tlumení buřeně bylo ruční rozhazování pilin smíchaných s práškovým systematickým 
herbicidem SYS 67 Omnidel (ú. l. dalapon – tj. sodná sůl kyseliny alfa, alfa dichlorpropionové, rozpustná ve vodě)   
a smáčedlem do blízkosti sazenic v období tání sněhu, kdy tající sníh dodával vodu nutnou k působení herbicidu, 
čímž bylo jeho působení pozvolné a relativně dlouhodobé. Tento způsob tlumení buřeně se osvědčil při likvidaci 
jednoděložných, méně dvouděložných rostlin; využíval pracovníky pěstební činnosti před obdobím zalesňování; 
umožňoval snadnou okulární kontrolu, které sazenice byly ošetřeny, a zásah nebylo nutné druhým rokem opakovat. 
Nevýhodou byly splachy při intenzivnějších dešťových srážkách nebo prudkém tání sněhu.

Zcela specifickou metodou je používání feromonových lapačů v ochraně lesa. U kůrovců se používaly a používají 
přistávací nebo nárazové feromonové lapače s agregačními feromony pro snižování populační hustoty, u motýlů pak 
lepové nebo non-saturační, bezlepové feromonové lapače s pohlavními feromony určené pouze ke kontreole stavu 
populace a průběhu rojení.

Identifikace a syntéza agregačního feromonu lýkožrouta smrkového v polovině 70. let minulého století vedla nutně   
k vývoji feromonových pastí – lapačů, kde by mohly být odparníky s uměle vyrobenými feromony aplikovány, aby 
nemusely být používány pouze jako součást otráveného lapáku. Vývoj se ubíral dvěma směry. V Norsku                           
a v Německu vycházeli z toho, že feromonový lapač by měl simulovat tvar kmene, a tak vznikly trubicové přistávací 
lapače v Norsku Borregaard '79, později Borregaard '80 (výrobce: Borregaard, Sarpsborg, Norsko) a v Německu 
trubicový přistávací lapač Theysohn (výrobce: Německo). Princip přistávacích feromonových lapačů spočíval              
v tom, že brouci, přilákáni feromonovým odparníkem, na lapač přistáli a poté předvrtanými dírkami, imitujícími 
závrtové otvory, prolézali do feromonového lapače, kde byli zachytáváni v suchém sběrném kontejneru. Zatímco 
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feromonové lapače Borregaard byly poměrně úzké trubice o průměru cca 20 cm s vlnitým povrchem (vzor '80 byl 
na spodní části opatřen límcem, ve kterém se zachycovali spadlí jedinci, kteří následně vnikali do lapače), pak 
feromonové lapače Theysohn byly poměrně široké válce. V první fázi vývoje měly v průměru přibližně 50 cm (kvůli 
stabilitě, stavěly se na zem a fixovaly kůlem). Později se jejich průměr zmenšil na přibližně 30 cm a stejně jako 
lapače Borregaard se zavěšovaly na kůly, aby jejich spodní okraj byl cca 50 cm nad zemí. Tyto lapače nebyly nikdy 
opatřeny venkovním límcem. V obou případech byly všechny lapače černé barvy (teprve později se zkoušely i jiné 
barvy, např. bílá, ale kvůli zvýšenému odchytu necílového hmyzu se dále používaly černé lapače, resp. jiné tmavé 
barvy). V České republice, na Slovensku a v Polsku se vývoj zpočátku ubíral jiným směrem. Vývoj se zaměřil na 
nárazové lapače, kdy nalétávající brouci narazili na plochu lapače a spadli do sběrného kontejneru. Zpočátku se 
využívaly různé průzračné plastové folie, sběrný kontejner byl naplněn fixační tekutinou zamezující odlétání 
zachycených jedinců. Tyto lapače byly vůči trubicovým lapačům účinnější, avšak velmi málo selektivní, 
odchytávaly značné množství necílového hmyzu, včetně užitečného. Proto se po vzoru Německa a Norska 
přistoupilo k vývoji trubicových, přistávacích lapačů. Prvním z těchto typů byl válcový lapač kůrovců (VLK) 
(výrobce: JZD Slušovice, Česká republika), opět černý, s různými modifikacemi (s vnitřním nebo i vnějším límcem), 
který napodoboval německý Theysohn. V provozu nebyl příliš oblíben pro svou nízkou účinnost a brzy se přestal 
vyrábět a používat. Druhým byl novodurový trubicový lapač (NTL) vyvinutý na LZ Ledeč, odtud jeho běžný 
název „ledečský“ (výrobce: zpočátku samovýroba z drenážních trubek o průměru 14 cm, později průmyslová výroba 
Nitranská Blatnica, Slovensko), který nebyl opatřen vnějším límcem a byl šedé barvy. Ani tento lapač však dlouho v 
provozu nevydržel, problematický byl zejména sběrný kontejner (brouci padali na dno trubice, muselo se odstranit 
víčko, a brouky vysypat; nezachytával také lýkožrouta lesklého, pro kterého byla jeho stěna příliš silná a on 
„zůstával sedět v provrtaných otvorech“). Na Slovensku byl dokončen vývoj nárazového plastového křížového 
lapače Chemika (výrobce: Chemika Bratislava, Slovensko), nyní po jistých modifikacích v černé a hnědé barvě se 
používá pod jménem Ecotrap (výrobce: Fytofarm spol. s r. o., Bratislava, Slovensko). Nepříznivý podíl 
odchyceného necílového hmyzu částečně vyřešilo zavedení selektivní mřížky, která nedovolovala odchyty větších 
druhů hmyzu. V České republice si z tohoto lapače vzali příklad a vznikl tak nárazový lapač Olešník (výrobce: ZD 
Olešník). Šlo o kovovou obdobu. Zpočátku šlo o samovýroby, kdy na plechový kbelík byla navařena (nebo 
nasazena) křížová nárazová deska (v tomto případě šlo o mokrý lapač s fixační tekutinou na dně kbelíku), později byl 
modifikován na suchý lapač se sběrným kontejnerem a selektivní mřížkou. Vyráběl se v šedé barvě, ale ani tento 
lapač nebyl v lesním provozu používán mnoho sezón.

Již v druhé polovině 80. let minulého století se začaly u nás objevovat feromonvé lapače nové konstrukce. Šlo                    
o šterbinové lapače (výrobce: Shell Agrar GmbH.&Co KG, Ingelheim a. Rhein, Německo, později THEYSOHN 
Kunststoff Gmbh., Německo), které kombinovaly vlastnosti přistávacích i nárazových lapačů. V současné době jsou 
tyto lapače v České republice nejpoužívanější (včetně napodobenin od dalších výrobců z České republiky                  
a Rakouska), méně často se používají feromonové lapače Ecotrap. Obdobou štěrbinových lapačů od firmy 
Theysohn byly lapače Röchling (výrobce: Röchling, Německo), které se lišily tím, že sběrný kontejner nebylo 
korýtko, ale lahvička, tím musela být spodní strana trojúhelníkovitě zkosená. U nás se však neujaly, zřejmě i díky 
malé propagaci. Poslední novinkou, která se u nás testovala, ale také se neujala, byla obdoba štěrbinového lapače se 
speciálním sběrným kontejnerem s fixační tekutinou, pod názvem MultiWitt (výrobce: Witasek PflanzenSchutz 
GmbH, feldkirchen, Rakousko). Výhodou tohoto lapač mělo být to, že nemusí být kontrolován v pravidelných 
intervalech. To však znemožňovalo pravidelné hodnocení stupně odchytu, jednak i konečné vyhodnocení bylo 
značně komplikované

Pro úplnost je nutné dodat, že v Polsku se přidrželi původních plastových fóliových nárazových lapačů,                           
a to trojúhelníkovitých se sběrným kontejnerem (suchým), pod označením IBL (výrobce: Institut Badawczy 
Leśnictwa Warszawa, Polsko) – každý typ má své kódové označení. V současnosti se stále více uplatňují trychtýřové 
lapače MultiFunnel Traps (výrobce: Synergy  Semiochemicals Corp., Burnaby, Britská Kolumbie, Kanada)                 
s různým počtem segmentů (v současné době v různých modifikacích vyráběné i dalšími výrobci). Hojně se 
používají v USA, Kanadě, Číně a začínají se prosazovat i v Evropě. Jsou určitou obdobou štěrbinových                      
lapačů – kombinuji výhody přistávacích i nárazových feromonových lapačů.

Také pasti pro monitoring motýlích škůdců prodělaly značný vývoj. U bekyně mnišky byla, a stále je, 
nejpoužívanější obyčejná lepová deska o rozměrech nejčastěji 50x50 cm z pozinkovaného plechu natřeného 
příslušným lepem. Náhrada byla hledána u non-saturačních pastí, bez použití lepu (obdoba pastí na kůrovce), kde 
výletu zachycených jedinců bylo často bráněno insekticidem. Tyto pasti se však příliš neujaly a v současnosti již 
nejsou používány (ani vyráběny). U drobných motýlů (např. obaleč dubový nebo obaleč modřínový) byly používány 
různé pasti z voskovaného papíru s vyměnitelnou lepovou vložkou, které často byly dodávány společně                        
s feromonovým odparníkem.

Další informace o pastech lze najít i v dalších publikacích [např. 22].
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3. ZÁVĚR PRO LESNICKÝ PROVOZ
Pro ochranu lesů i kultur je typická vysoká pracnost a nároky na kvalifikaci pracovníků, což bylo úzkým hrdlem                 
v době nedostatku pracovních sil za války i v období poválečné industrializace, kdy docházelo k opoždění zásahů              
a prodlužovalo se zpracování kalamit. Každá mechanizace či chemizace proto měla význam. Právě toto vedlo              
k tomu, že praktická ochrana lesů vykonala od 2. světové války obrovský krok vpřed. Pokrok byl dosažen                         
v přípravcích na ochranu lesa používáním přípravků bezpečnějších, s ekotoxikologickými parametry 
odpovídajícími současnému stavu poznání a rychle degradovatelných, rozpadajících se na relativně bezpečné 
metabolity. Nové formulace účinných látek umožnily snížení aplikovaných dávek v lesních porostech i školkách               
a ke snížení dávek přispěly i používané technologie a aplikační technika, v níž hrály významnou roli trysky. ULV 
aplikace se v lesích používala již v 80. letech, bezúletová a s minimálním objemem aplikované účinné látky byla              
i elektrodynamická aplikace. Bohužel výroba přístrojů Elektrodyn byla zastavena, protože do jisté míry 
konkurovala standardní aplikaci (firma vyráběla i běžně používané insekticidy). Zmlžovač Elektrodyn byl původně 
vyvinut pro oblast Sahelu, kde úrodu ničily kobylky (saranče stěhovavá) a pro nedostatek vody se hledala aplikace 
insekticidů bez použití vody. Výsledkem byl Elektrodyn. Díky tehdejšímu zástupci ICI Agrochemicals (Anglie)               
v Československu, Jaroslavu Mentbergerovi, byly k nám tyto zmlžovače dovezeny a testovány v ochraně lesa proti 
hmyzu, zejména podkornímu. Oficiálně byla u nás tato metoda schválena a byly registrovány i příslušné insekticidy 
(Cymbush 6 ED, Karate 6 ED). Avšak po krátké době firma výrobu Elektrodynů zastavila a přestala vyrábět                     
i speciálně formulované insekticidy. A to není jediný případ, kdy „ekologicky čistá“ metoda nebyla povolena nebo 
její povolení záhy skončilo (např. EZ-JECT).

Aplikační technika prodělala velmi rychlý vývoj umožňující racionální používání přípravků na ochranu rostlin, 
které se také velmi výrazně změnily – jsou bezpečnější, lépe aplikovatelné, rychleji se odbourávají, nezanechávají 
taková rezidua, jako starší přípravky apod. Přesto je používání přípravků na ochranu rostlin až démonizováno, 
jakékoliv ošetření je „špatné“. Nikdo si přitom neuvědomuje, že např. LD  obyčejné kuchyňské soli je vyšší než řady 50

insekticidů, herbicidů nebo fungicidů (její herbicidní účinky jsou obecně známé – stačí se po zimním solení 
rozhlédnout kolem silnic). Přitom v lesích, které zaujímají 1/3 našeho území, se ročně spotřebovává méně než 1 % 
přípravků na ochranu rostlin (v přepočtu na objem účinné látky). Nejvýznamněji se na této spotřebě podílejí 
repelenty a herbicidy. Kardinálním problémem je však oddělení správy lesů a výkonu činností spojených s ochranou 
lesa (především ve státních lesích), což vede např. k opožděnému zpracování kůrovcových stromů (v minulosti to 
byla otázka max. 3 dnů), výběrovými řízeními, které nutí zadavatele specifikovat i konkrétní přípravky (takže nelze 
potom reagovat na místní podmínky, protože to je specifikováno pro celé oblasti) apod.

Další informace o vývoji aplikační techniky lze nalézt v řadě publikací [např. 15,16,17,19,20,21].
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Abstrakt
V příspěvku je zpracován přehled platné legislativy, která se vztahuje k používání aplikační techniky přípravků na 
ochranu rostlin (POR), a to evropské i národní. Je zde uvedeno, za jakých podmínek může být udělena výjimka pro 
leteckou aplikaci, což je pro lesnictví významné. Uvedeny jsou podmínky kontrol aplikační techniky, podmínky 
jejich používání, čištění apod. Kriticky jsou zhodnoceny některé nedostatky současné legislativy. Pozornost je 
zaměřena i na legislativu, která specifikuje, kdo a za jakých podmínek smí s aplikační technikou v lesním 
hospodářství pracovat. 

Klíčová slova
ochrana lesa, aplikační technik, legislativa

1. ÚVOD
Není to tak dávno, co používání aplikační techniky nebylo legislativně téměř omezeno (s výjimkou podmínek 
bezpečnosti práce). V současné době je však její používání zakotveno poměrně výrazně, ačkoliv si to lesníci příliš 
neuvědomují – pro ně je často stále „jediným zákonem“ Zákon o lesích [3], který tuto záležitost vůbec neřeší. Vše 
začalo Směrnicí Evropské unie, následovalo její zapracování do naší legislativy – do Zákona o rostlinolékařské péči 
a následně do prováděcích vyhlášek k tomuto Zákonu.

2. SMĚRNICE
Směrnice Evropského parlamentu a rady obecně zavazují členské státy v nich uvedená ustanovení implementovat 
její ustanovení do národní legislativy. Směrnice [1] se aplikační technikou zabývá v několika článcích na různé 
úrovni. 

Článek 4 (kapitola I) ukládá členským států Evropské unie vypracovat Národní akční plány za účelem omezení rizik 
spojených s aplikací POR. Žádná konkrétní vazba na zařízení pro aplikaci POR zde není uvedena. 

Článek 5 (kapitola II) je věnován odborné přípravě pro nakládání s POR. Všechny členské státy musí zajistit, aby 
každý, kdo s POR profesionálně nakládá, měl přístup k náležité odborné přípravě, a to diferencovaně podle jejich 
rozdílných úloh a povinností při nakládání s nimi. V této souvislosti byla uložena povinnost všem členským státům 
do 14. prosince 2013 vytvořit systém osvědčování této odborné způsobilosti a určit orgány, které to budou provádět. 
V příloze I je pak uveden seznam témat, na která je třeba se při školení zaměřit.

Článek 8 (kapitola III) ukládá členským států povinnost zabezpečit pravidelné kontroly aplikační techniky. Do roku 
2020 je interval kontrol stanoven na dobu maximálně 5 let a po roce 2020 by neměl interval mezi kontrolami 
překročit 3 roky. Všechny provozované přístroje na aplikaci POR musí být do 14. prosince 2016 zkontrolovány. 
Zároveň každé nové zařízení musí být minimálně jedenkrát kontrolováno v prvních pěti letech od uvedení do 
provozu. Harmonogram kontrol může být upraven u aplikační techniky, která se používají jen v malém rozsahu,               
tj. ručních zařízení, zádových postřikovačů a přídavných zařízení. Za zařízení používaná pouze v malém rozsahu 
nelze v žádném případě považovat postřikovací zařízení upevněná na vlaku či letadel nebo postřikovač                            
s postřikovacími rameny delšími než 3 metry, včetně postřikovacích zařízeních upravených na zařízeních pro výsev. 
Od kontrol jsou osvobozeny ruční zařízení pro aplikaci POR a zádové postřikovače. Obsluha však musí být 
informována o nutnosti pravidelné obměny příslušenství a o zvláštních rizicích souvisejících s jejich používáním. 
Současně musí být řádně vyškolena. Smyslem těchto opatření je ochrana lidského zdraví a životního prostředí.

Letecká aplikace je dle článku 9 (kapitola IV) zakázána, povolena může být pouze na výjimku, jsou-li splněny 
následující požadavky:

Ønesmějí existovat žádné jiné přijatelné alternativy nebo musí být zřejmé výhody ve srovnání s pozemní 
aplikací POR pokud jde o snížení dopadů na lidské zdraví a životní prostředí;

Øpoužité POR musí být členským státem pro leteckou aplikaci schváleny; 
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Øosoba provádějící leteckou aplikací musí být držitelem patřičného osvědčení, stejně tak i podnik 
odpovědný za poskytnutí zařízení pro letecký postřik;

Øje-li oblast, která má být ošetřena, v těsné blízkosti oblastí přístupných veřejnosti, musí povolení 
obsahovat konkrétní opatření, která mají zajistit, že nedojde k žádným negativním účinkům na zdraví 
náhodně se vyskytujících osob; ošetřovaná oblast nesmí být v těsné blízkosti trvale obydlených oblastí; 

Øod roku 2013 musí být letadlo vybaveno příslušenstvím, které představuje nejlepší dostupnou technologií 
pro omezené úletu postřikové kapaliny.

Každý členský stát určí příslušné orgány, které stanovují konkrétní podmínky, za kterých lze letecký postřik 
provádět. Profesionální uživatel, který hodlá provést leteckou aplikaci POR, musí včas zaslat příslušnému orgánu 
žádost o schválení plánu letecké aplikace s údaji dokládajícími splnění potřebných podmínek a musí také obsahovat 
předběžnou dobu postřiku a množství a druh aplikovaného POR. Za zvláštních, nouzových situací, lze leteckou 
aplikaci schválit i ve zkráceném termínu. Příslušné orgány mají za povinnost vést evidenci o žádostech a povoleních, 
včetně informací o ošetřované oblasti, předběžném termínu zásahu a druhu POR.

V článku 10 (kapitola IV) se uvádí, že členské státy mohou do svých národních akčních plánů začlenit ustanovení                 
o informování osob, které by mohly být vystaveny úletu postřikové kapaliny.

V článku 11 (kapitola IV) jsou uvedeny zvláštní opatření na ochranu vodního prostředí a pitné vody, kde se mimo jiné 
uvádí, že je nutné upřednostňovat použití nízkoúletového aplikačního zařízení.

V článku 13 (kapitola IV) se uvádí, že členské státy zabezpečí, mimo jiné, čištění použitého aplikačního zařízení po 
aplikaci POR.

3. ZÁKON O ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČI
Zákon o rostlinolékařské péči [4] implementoval doporučení Směrnice [1] především novelou k Zákonu                            
o rostlinolékařské péči č. 199/2012 Sb. a 279/2013 Sb. [4].

V § 48a „Národní akční plán“ se v odst. 2, písm. e) uvádí, že tento akční plán obsahuje vyhodnocení nezbytných 
intervalů kontrol zařízení pro aplikaci POR.

V § 52 „Letecká aplikace přípravků“ je zakázána letecká aplikace POR. Výjimku může v odůvodněných případech 
udělit Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), a to na základě schváleného plánu a v následné 
žádosti, nebo v případě náhlého výskytu škodlivého činitele či jiných nečekaných událostí pouze na základě žádosti. 
Aby mohla být aplikace posuzována, nesmí existovat jiná přijatelná alternativa zásahu nebo letecký zásah přináší 
nižší rizika a dopady na lidské zdraví a životní prostředí než pozemní aplikace. Musí existovat povolené přípravky 
pro leteckou aplikaci (v současné době nejsou, ale lze vyřešit jednorázových schválením pro daný postřik). Dále 
musí být naplněny i obecné podmínky, tj. že osoba, která aplikaci provádí, má příslušný stupeň osvědčení a použité 
zařízení splňuje požadavky stanovené tímto Zákonem, včetně jeho vedení v příslušném registru.

Plán obsahuje předběžný termín aplikace a předběžné množství a druh aplikovaných POR, dále opatření nezbytná           
k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob, k ochraně životního prostředí                             
a v neposlední řadě vymezení oblastí, kde k aplikaci dojde. Žádost je již více konkrétní a musí obsahovat předběžnou 
dobu postřiku, množství a druh aplikovaných přípravků, přesné určení oblasti zásahu, identifikační údaje osoby, 
která bude leteckou aplikaci provádět a osoby, pro kterou se bude aplikace provádět (včetně kontaktů) a konkrétní 
návrh opatření k včasnému varování místních obyvatel i náhodných návštěvníků a opatření k ochraně životního 
prostředí.

K plánu i žádosti se dle Zákona o rostlinolékařské péči [4] vyžadují souhlasná stanoviska příslušné krajské 
hygienické stanice a obecního úřadu (úřadů), na jejichž území se aplikace bude provádět. Povolení se udělí, jsou-li 
obě potřebná stanoviska kladná, a jsou splněny i další podmínky stanovené plánem nebo žádostí. Rozhodující je, že 
musí hrozit vážné hospodářské škody, je ohroženo zdraví lidí nebo zvířat nebo hrozí závažná újma životnímu 
prostředí. Rozhodnutí o mimořádné letecké aplikaci POR je vyvěšeno na úřední desce ÚKZÚZ a úředních deskách 
příslušných obecních úřadů s rozšířenou pravomocí.

Potud se zdá být vše „relativně jednoduché“, o čemž svědčí i udělení několika desítek rozhodnutí o mimořádné 
letecké aplikaci v zemědělských plodinách (např. řepka) v rozsahu několika desítek tisíc hektarů (i když nejme 
schopni posoudit, zda v řepce neexistuje jiná alternativa využívající pozemní aplikaci). V lesnictví byla podána 
zatím jediná žádost, a to na ošetření proti chroustům na Bzenecku (na ploše 3 363 ha). Všechny podmínky 
jednoznačně byly splněny, škody jsou vyčísleny na milióny korun, pozemní alternativa zcela jednoznačně neexistuje 
a dle většiny odborníků hrozí i vážné poškození životního prostředí. K zamítnutí mimořádné letecké aplikace byl                 
v tomto případě použit § 50, odst. 2 Zákona o ochraně přírody a krajiny [2]. Orgány ochrany přírody příslušného 
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krajského úřadu a AOPK mimořádnou leteckou aplikaci nepovolil, protože hrozilo poškození životního prostředí                
a byly ohroženy i některé zvláště chráněné druhy. Celý proces přípravy žádosti je uveden v Lesnické práci [8]. Na 
základě této zkušenosti se již o nové podání i v jiných oblastech nepožádalo.

Mechanizačními prostředky se konkrétně zabývá Hlava V. V § 61 „Zařízení pro aplikaci přípravků“ se hovoří, že 
všechna aplikační zařízení POR pro profesionální použití musí být pravidelně kontrolována, s výjimkou ručních 
zařízení a zádových postřikovačů (zřejmě jsou myšleny i rosiče a zmlžovače). Všechna zařízení pro profesionální 
používání při aplikaci POR smí obsluhovat pouze osoba s příslušným osvědčením. Zároveň se ukládá povinnost 
udržovat zařízení v odpovídajícím technickém stavu, včetně provádění kalibrací a kontroly pro zajištění správné 
funkce, a to i v období mezi stanovenými kontrolami. Při používání zařízení na aplikaci POR musí zvolit takový 
postup (druh a způsob aplikace), aby minimalizoval rizika pro zdraví lidí a životní prostředí. Musí také dbát na řádné 
čištění aplikační techniky. Některá tato ustanovení (např. údržba, kalibrace, čištění a omezení používání a postupů 
při aplikace) upravuje Vyhláška [6].

V § 62 „Zařízení pro aplikaci přípravků omezující nežádoucí úlet přípravků“ se lesnictví dotýká pouze okrajově, 
týká se nesené či tažené techniky s postřikovacími rameny. Podmínky omezující nežádoucí úlety upravuje Vyhláška 
[5]. ÚKZÚZ vede online registr zařízení z hlediska omezení nežádoucích úletů. Při použití těchto zařízení je pak 
možné zmenšit bezpečnostní vzdálenosti od sousedních neošetřovaných porostů.

Poměrně důležitý je § 63 „Evidence profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků“, kde je ustanoven institut 
pověřených provozoven pro kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci POR (může jím být i ÚKZÚZ). 
Ty předávají potřebné informace do centrální evidence, kterou vede ÚKZÚZ. Jde o identifikační údaje vlastníka 
aplikačního zařízení a údaje o zařízení (druh, typ …), informace zda při kontrole vyhovělo stanoveným 
požadavkům, příp. přehled zjištěných závad. Součástí je i přehled vydaných dokladů o funkční způsobilosti, datum 
provedení kontroly a identifikační údaje provozovny, kde byla kontrola provedena.

V § 64 „Kontrolní testování“ je uvedeno, že kontrolní testování spočívá v přezkoumání způsobilosti zařízení pro 
aplikaci POR. Po přezkoušení je vyhotoveno osvědčení s výsledky kontrolního testování a zařízení je opatřeno 
kontrolní nálepkou (jde v podstatě o obdobu technické prohlídky u automobilů). U dovezených zařízení ze zahraničí 
lze uznat i osvědčení vydané v jiné členské zemi Evropské unie, není-li starší, než požaduje naše legislativa. Dále je 
zde odkaz na prováděcí Vyhlášku [6], kde jsou stanoveny podrobnosti ke kontrolnímu testování profesionálních 
zařízení, a to v následujících oblastech:

Ølhůty pro provádění kontrolního testování;

Øtechnologické požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci POR;

Øtechnologický postup kontrolního testování;

Øtechnické podmínky testování;

Øpotřebné náležitosti osvědčení o způsobilosti zařízení a jeho vzor;

Ønáležitosti a vzor kontrolní nálepky.

Konečně v § 65 „Provozovatel kontrolního testování“ jsou uvedeny podmínky, které musí provozovatel kontrolního 
testování splňovat – musí mít příslušné živnostenské oprávnění, musí vést náležitou evidenci a postupovat v souladu 
s technologickými požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci POR, apod. 

V §§ 68, 69 a 69a „Technická zařízení k hubení škodlivých organismů“ je uvedena definice technického zařízení                  
k hubení škodlivých organismů – rozumí se tím zařízení, jehož konstrukce a technická způsobilost umožňuje použití 
k hubení škodlivých organismů fyzikálními metodami, např. zahřátím nebo ozářením napadeného objektu. Na tato 
technická zařízení se vztahují obdobná pravidla jako na zařízení pro aplikaci POR, ovšem v mnoha případech jsou 
jednodušší. Využívají se často při ošetřování dřevěných obalů a v lesním hospodářství se s nimi těžko setkáme, takže 
se jim dále nebudeme věnovat.

Hlava IX uvádí potřebu mít příslušné osvědčení odborné způsobilosti, a to v závislosti na vykonávané činnosti. Je 
přitom významné, že toto osvědčení nemusí mít pouze ten, kdo s POR nakládá, ale i ten, který provádí poradenskou 
činnost v oblasti ochrany rostlin (lesa), i když přímo nevede např. k použití POR (§85). Uvádí rámcově i podmínky 
pro získání patřičného osvědčení odborné způsobilosti, tj. absolvování základních kurzů a doplňujících školení, 
přičemž jejich náplň a některé další podmínky uvádí prováděcí Vyhláška [5]. Příslušná školení organizují právnické 
osoby uvedené v centrálním registru, který vede Ministerstvo zemědělství. Nejdůležitější je z tohoto pohledu § 86, 
který rozlišuje tři stupně osvědčení odborné způsobilosti:

Øosvědčení I. stupně musí mít každá fyzická osoba, která nakládá s POR, tedy i obsluhuje zařízení pro 
aplikaci POR;
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Øosvědčení II. stupně musí mít každá fyzická osoba, která řídí, dozoruje a kontroluje pracovníka                         
s I. stupněm osvědčení;

Øosvědčení III. stupně musí mít každá fyzická osoba, která distribuuje POR, provádí školící, instruktážní 
nebo poradenskou činnost v oblasti ochrany rostlin.

Vyšší stupeň osvědčení opravňuje i k činnostem, pro které platí nižší stupeň osvědčení. Fyzická osoba vlastnící 
osvědčení I. stupně musí pracovat pod dohledem držitele osvědčení II., resp. III. stupně. Osvědčení, po splnění 
příslušných podmínek, vydává ÚKZÚZ (v případě I. stupně ve spolupráci s pověřeným vzdělávacím zařízením), 
který také vede Registr držitelů odborné způsobilosti, uveden je na jeho webových stránkách. Všechna osvědčení se 
vydávají na dobu 5 let, před vypršením této lhůty lze osvědčení prodloužit na základě předepsaných požadavků, 
které jsou mírnější než v případě získání prvního osvědčení;  jestliže osvědčení propadne, postupuje se stejným 
způsobem jako při vydávání prvního osvědčení. Lze použít i osvědčení získané v jiném státě Evropské unie. 
Podrobnosti k průběhu a obsahu zkoušek uvádí Vyhláška [5]. 

4. VYHLÁŠKA O MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDCÍCH 
Vlastní text Vyhlášky o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin [6] je relativně krátký a spíše výjimečně 
upřesňuje některé údaje ze Zákona o rostlinolékařské péči [4]. Mnohem obsáhlejší je část příloh k této Vyhlášce, 
kterých je celkem 7.

Předmětem Vyhlášky [6] je celá řada okruhů, konkrétně pak:

Ønáležitosti postupu údržby a kalibrace profesionálních zařízení pro aplikaci POR;

Øomezení použití zařízení pro aplikaci POR a stanovení podmínek řádného použití za účelem minimalizace 
rizik pro ochranu zdraví a životního prostředí;

Øpostupy pro přípravu postřikové kapaliny a čištění zařízení pro aplikaci POR;

Øpožadavky na omezení úletů;

Øpožadavky na snížení úletů za účelem zkrácení bezpečnostní vzdálenosti;

Ølhůty pro kontrolní testování;

Øtechnologické požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci POR;

Øtechnické podmínky pro kontrolní testování;

Ønáležitosti a vzor osvědčení o funkční způsobilosti zařízení pro aplikaci POR;

Ønáležitosti a vzor kontrolní nálepky.

Mnoho z tohoto je uvedeno ve výše uvedených přílohách této Vyhlášky.

Přímo ve Vyhlášce se stanovují intervaly kontrolního testování. Zařízení uvedená prvně do provozu se musí podrobit 
kontrolnímu testování do 3 let od uvedení do provozu. Kontrolnímu testování se musí bezprostředně podrobit 
(nejpozději před prvním použitím) rovněž zařízení po opravách nebo úpravách, které mohou ovlivnit aplikaci POR. 
Ostatní zařízení se podrobují kontrolnímu testování v intervalu ne delším než 3 roky. Do roku 2020 je však stanoveno 
přechodné období, které tyto lhůty prodlužuje na 5 let.

V příloze 1 je uvedeno, na co se obsluha (provozovatel) zařízení na aplikaci POR při průběžné údržbě a kalibraci 
musí zaměřit, aby bylo zařízení stále v plně funkčním stavu mezi termíny kontrol pravidelného testování (naštěstí 
zde není uvedeno, jak často se musí provádět a není stanovena povinnost vést o tom záznamy). Je zde uvedeno 10 
konkrétních částí zařízení, která kontrolujeme – především jde o trysky, nádrže, ventilátor (je-li součástí), seřízení 
správného tlaku, dávkování apod.

Příloha 2 stanovuje omezení použití zařízení pro aplikaci POR, kde jsou uvedeny jednak optimální povětrnostní 
podmínky (vítr, teplota, vlhkost) a optimální podmínky pracovního režimu (nastavení rámu nad porostem, 
pojezdová rychlost a minimální dávka vody). Jsou zde stanoveny i podmínky, za kterých není nutné zde uvedné 
údaje dodržet a možné limity jejich překročení. Podrobněji je toto probráno v kapitole 6 „Národní akční plán“.

Příloha 3 stanovuje podmínky přípravy postřikové kapaliny a způsoby čištění zařízení pro aplikaci POR. Tuto 
přílohu nebudu více komentovat, uvedu pouze několik příkladů, ze kterých si každý udělá obrázek sám. Při přípravě 
postřikové jích musíme používat čistou vodu, nalévat ji do nádrže přes síto, před aplikací se misí postřiková jícha 
řádně promíchat atd. Čištění dělíme na denní a celkovou asanaci (před uložením zařízení, kdy bude delší dobu mimo 
činnost) a na vnější a vnitřní. Přitom musíme zařízení důkladně propláchnout a opláchnout a zbavit ho tak všech 
nečistot. Čištění probíhá bud na ploše, kde se uskutečnil postřik (pak oplachovou a proplachovou vodu můžeme 
„vylít“ přímo na pozemek – musíme však měnit místo, aby nedošlo ke zbytečné kontaminaci) nebo v provozovně, 
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kde musíme oplachouvou a proplachovou vodu jímat k dalšímu použití nebo likvidaci. Pro splnění této podmínky 
musí tedy jít o plochu nepropustnou (beton, asfalt), zamezující nežádoucí odtok (tudíž nějak ohraničenou)                
a s jímkou, kde bude voda jímána. Tu pak musíme někde skladovat, než dojde k jejímu dalšímu použití nebo 
likvidaci. To si nevyžaduje žádný další komentář. Pochopitelně se to týká především velké techniky v zemědělství, 
ale také školkařských provozů, a ve své podstatě i aplikace v lesních porostech.

Příloha 4 stanovuje požadavky na omezení úletu přípravků. Je zde uvedena protiúletová klasifikace (50 %, 75 % 
nebo 90 %). Na základě zařazení do těchto tříd se pak mohou příslušně zkracovat ochranné vzdálenosti od 
sousedních neošetřovaných porostů. To se týká především velké aplikační techniky v zemědělství, ani ve 
školkřaském provozu nenalezne v současnosti větší uplatnění, takže to zde nebudeme více rozebírat.

Příloha 5 uvádí technologické požadavky na funkční způsobilost zařízení pro aplikaci POR, příloha 6 stanoví 
povinné vybavení provozovny, provádějící kontrolní testování a příloha 7 pak náležitosti a vzor osvědčení o funkční 
způsobilosti zařízení pro aplikaci POR. Tyto přílohy nemají přímou vazbu na uživatele zřízení pro aplikaci POR,               
a tak se jimi nebudeme podrobněji zabývat.

Ačkoliv to zde není přímo uvedeno, je nutné zopakovat, že kontrolní testování a vedení v centrálním registru se 
netýká ručních zařízení a zádových postřikovačů, jak vyplývá ze Zákona o rostlinolékařské péči [4].

5. VYHLÁŠKA O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Vyhláška o odborné způsobilosti [5] navazuje na ustanovení hlavy IV Zákona o rostlinolékařské péči [4]. Je zde 
podrobněji rozebrán obsah a rozsah základního kurzu, doplňujícího školení, rozsah a způsob zkoušek a požadavky 
na technické zabezpečení kurzu a náležitosti vydávaného osvědčení. O to rozsáhlejší jsou přílohy 

Pro získání osvědčení prvního stupně je nutné absolvovat základní kurz v délce trvání 12 vyučovacích hodin                  
(1 vyučovací hodina = 45 minut). V případě potřeby prodloužení tohoto osvědčení se základní kurz zkracuje na            
8 vyučovacích hodin. Žádná zkouška se neskládá.

Pro získání osvědčení druhého stupně je nutné absolvovat základní kurz v délce 15 vyučovacích hodin. Po jejich 
absolvování se skládá zkouška ve formě písemného testu (celkem 40 otázek, z toho 15 otázek je z oblasti ochrany 
veřejného zdraví zpracovávaných Ministerstvem zdravotnictví a 25 otázek je z oblasti nakládání s POR, které 
zpracovává ÚKZÚZ). Čas na zpracování testu je 90 minut a zkouška je úspěšně složena, jestliže je správně 
zodpovězeno 12 + 20 otázek. V případě potřeby prodloužení tohoto osvědčení se základní kurz zkracuje na               
8 vyučovacích hodin a dále se skládá písemný test za stejných podmínek.

Pro získání osvědčení třetího stupně je nutné složit zkoušku zahrnující dvě části. První část se skládá z písemného 
testu, identického jako při získávání osvědčení druhého stupně, pouze úspěšnost odpovědí musí být vyšší (13 + 22). 
V druhé části uchazeč během maximálně 15 minut zodpoví 3 otázky před komisí složenou ze zástupců orgánu 
ochrany veřejného zdraví a rostlinolékaře s platným osvědčením třetího stupně. Jedna otázka se týká problematiky 
ochrany veřejného zdraví a dvě problematiky nakládání s POR. Jestliže uchazeč neobstojí u testu, má možnost ho 
opakovat, k ústní zkoušce je připuštěn až po úspěšném napsání testu. Pokud neuspěje u ústní zkoušky, může ji 
opakovat, maximálně však do 6 měsíců od prvního neúspěšného složení zkoušky. Písemný test již nezpracovává.          
V případě potřeby prodloužení tohoto osvědčení se doplňující školení zkracuje na 8 vyučovacích hodin a dále se 
skládá písemný test za stejných podmínek jako při získání prvního osvědčení třetího stupně. Ústní zkouška se 
neskládá.

V příloze 1 jsou uvedena témata základního a doplňujícího kurzu, která lze zkráceně formulovat následovně:

Øprávní předpisy;

Ønepovolené a padělané přípravky a rizika s pojená s jejich používání;

Ønebezpečí a rizika spojená s používáním POR;

Østrategie a postupy integrované ochrany rostlin;

Øsrovnávací hodnocení POR s ohledem na různá rizika pro lidi a životní prostředí;

Øopatření k omezení rizik při aplikaci POR;

Øhodnocení rizik spojených s používáním POR;

Øpostupy přípravy zařízení k aplikaci POR;

Øpoužívání zařízení na aplikaci POR;

Ømimořádná opatření pro ochranu lidského zdraví;

Øochrana vod při aplikaci POR;
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Økontrola zdravotního stavu osob přicházejících do styku s POR;

Øvedení záznamů o používání POR.

Tato témata jsou prakticky identická s přílohou I Směrnice [1].

6. NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN
V Národním akčním plánu, schváleném v roce 2012 Ministerstvem zemědělství [7] je problematice zařízení pro 
aplikaci POR věnována poměrně malá pozornost. Opatření 4.43 ukládá Ministerstvu zemědělství do roku 2014 
připravit legislativní návrh na používání zařízení k aplikaci přípravků v ochranných pásmech ochrany vod a v okolí 
necílových pozemků, které umožní maximální zkrácení legislativou stanovených vzdáleností. To je řešeno ve                
v příloze 4 Vyhlášky [6], kde jsou podmínky, za kterých lze zkrátit ochranné vzdálenosti – jde o volbu vhodné trysky 
snižující úlety (týká se především velké techniky, používané v zemědělství; pro lesnictví to nemá praktický význam. 
Částečně je to řešeno i přílohou 2 Vyhlášky [6], kde jsou stanoveny podmínky, za kterých lze bezpečně provádět 

-1
aplikaci. Z povětrnostních podmínek to jsou teplota (do 25°C, rychlost větru (do 3m.s ) a relativní vlhkost (do 60 %). 

-1
Z technických podmínek je to pojezdová rychlost (do 8 km.hod ), optimální výška rámu nad porostem (podle typu 

-1
trysek) a dávka vody (minimálně 200 l.ha ). Jestliže je zvoleno správné protiúletové zařízení lze rychlost pojezdu 
zdvojnásobit a rovněž aplikace může být prováděna i za dvojnásobné rychlosti větru. Jestliže hrozí nebezpečí                     
z prodlení, pak nemusí být dodrženy povětrností podmínky (platí ovšem aplikace na suchý povrch s tím, že postřik 
musí před srážkami zaschnout). To je pro lesníky důležité, protože v mnoha případech by za striktního dodržování 
těchto podmínek nebyly schopni např. včas asanovat kůrovcové dříví. Problematická je i minimální dávka               
vody – v některých případech jsou dne s registrovány přípravky v dávce s menším množství vody, a to už vůbec 
nemluvím o ULV aplikaci. V tomto případě, protože jsme povinni postupovat dle platného rozhodnutí (které je 
promítnuto jak do etikety, tak do Registru přípravků na ochranu rostlin), čímž porušujeme ustanovení této Vyhlášky.

Na str. 39 je splněno ustanovení § 48a Zákona [4], kde je uvedeno prodloužení intervalu kontrol z 3 let na 5 let, a to až 
do roku 2020, což bylo implementováno i do Vyhlášky [6], kde je 3 letá lhůta kontrolního testování uvedena v §4, 
avšak v §8 je tato lhůta prodloužena na 5 let, a to až do roku 2020.

Národní akční plán je vyhotoven na 5 let, nyní se bude vyhodnocovat a připravovat další.

7. ZÁVĚR
Je patrné, že doporučení uvedená ve Směrnici [1] byla do naší legislativy přejata beze zbytku, spíše se nabízí otázka, 
zda jsme při implementaci nebyli až příliš moc přísní a zbytečně si tak nekomplikujeme život. Typickým příkladem 
může být potřeba získat osvědčení o odborné způsobilosti. Ve Směrnici [1] je pouze zakotven požadavek toto zajistit, 
a to diferencovaně, dle potřeb a povinností obsluhy na různých úrovních. Ve II. a III. stupni lze diskutovat o detailech, 
ale je potřebná takováto „aktivita“ pro I. stupeň? Tito účastníci to často prospí, věnují se jiným aktivitám – čtou si, 
hrají hry, sledují filmy, surfují na internetu apod. Poznatky se za 5 let mohou výrazně měnit, tito lidé mohou                  
i zapomínat (jsou zde často lidé, kteří měli problémy i se základní školní docházkou, cizinci, kteří nerozumí pořádně 
česky atd.). Nebylo by vhodnější, aby tito pracovníci byli bezprostředně před aplikací vyškolení držitelem vyššího 
stupně osvědčení a upozorněni na rizika a podmínky spojené s konkrétní aplikací? I to by bylo v souladu se Směrnicí 
[1]. Stejně zbytečně rozsáhlá mi přijde Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků …. [6]. Zcela 
nadbytečné nám připadají přílohy 1 a 3 této vyhlášky, i přes svou „relativní obsáhlost“ zahrnují pouze marginální 
problémy, degradují schopnost rozhodování obsluhy a přitom obsahují i problematické prvky

Kontrolu naplňování ustanovení k aplikační technice prakticky výlučně provádí ÚKZÚZ, který je současně pověřen 
vedením příslušných registrů a jejich online zveřejňováním na svých webových stránkách (což se děje). V rámci 
mimořádných rostlinolékařských opatření může ÚKZÚZ zakázat používání konkrétního zařízení pro aplikaci POR 
nebo technického zařízení k hubení škodlivého organismu.

Důležité je, že řada nejvýznamnějších povinností (např. pravidelné kontrolní testování, vedení zařízení v centrálním 
registru apod.) se netýká ručních zařízení a zádových postřikovačů. Naopak i obsluha těchto zařízení musí mít 
příslušné osvědčení o odborné způsobilosti.

V každém případě je nutné se s touto legislativou seznámit, mít minimálně povědomí o tom, že existuje a co rámcově 
obsahuje a v případě potřeby se na to konkrétně podívat. Rozhodně by nemělo platit – já jsem lesník a co není                
v zákonu o lesích mě nezajímá. To by byl špatný přístup.
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Abstrakt
Aplikační technika hraje jednu z nejdůležitějších rolí v ochraně rostlin, ať již se jedná o integrovaný nebo jiný systém 
ochrany. Používání aplikační techniky musí být vždy bezpečné, efektivní a přesné ve všech oblastech boje proti 
škodlivým organismům, pokud jsou tyto hubeny nebo je jejich výskyt minimalizován pomocí chemických 
přípravků, dalších prostředků nebo i biologických přípravků a jsou-li tyto aplikovány pomocí aplikační techniky.

Klíčová slova
správná praxe, aplikační technika, trysky, úlet, pracovní režim

1. APLIKAČNÍ TECHNIKA
Aplikační technika se neustále vyvíjí. V oblasti její hlavní funkce je zdokonalována zejména přesnost aplikace; ve 
výbavě se stále častěji objevují prvky tzv. precizního zemědělství. Zařízení napojená na satelitní signál ovládají 
aplikaci, výpočetní technika řídí a kontroluje téměř všechny funkce aplikační techniky. Ale ani sebedokonalejší                 
a nejmodernější technika se dnes ještě neobejde bez lidského faktoru. Obsluha aplikační techniky musí v současné 
době zvládnout nejen tato složitá zařízení, ale celý proces aplikace. Musí mít dostatek informací o přípravku, 
ošetřovaném porostu, škodlivém organismu, proti kterému je aplikace prováděna, o metodě aplikace a také                   
o povětrnostních podmínkách, které mohou podstatnou měrou ovlivnit požadovaný výsledek aplikace. Aplikační 
technika musí být udržována v dobrém technickém stavu, pravidelně kontrolována (v rámci systému pravidelných 
povinných kontrol i před jednotlivými aplikacemi), důkladně seřízena a pozorně sledována v průběhu celé aplikace. 
Kontrolní testování je prováděno v příliš dlouhém intervalu (v současné době jedenkrát za pět let) a v případě 
aplikační techniky pro prostorové kultury se nezaměřuje na podstatné vlastnosti techniky. Předpisy sice ukládají 
provozovatelům povinnost pravidelně seřizovat a kontrolovat aplikační techniku, ale to není dostatečné.

Na seřízení aplikační techniky pro konkrétní zásah závisí jeho efektivita. Ve správné volbě a nastavení pracovního 
režimu se odrazí spotřeba jen nezbytně nutného množství přípravků. 

Průběh aplikace by měl být pozorně sledován, zejména funkce ovlivňující vlastní aplikaci (pracovní rychlost, 
pracovní tlak, funkce trysek). Všechny tyto dodržované aspekty mohou pozitivně ovlivnit výsledek aplikace                   
a minimalizovat nežádoucí vlivy a dopady zejména na životní prostředí. 

V poslední době se stále více hovoří o nutnosti nahrazení metod využívajících chemických přípravků na ochranu 
rostlin jinými, nechemickými metodami – hubení škodlivých organismů fyzikálními nebo mechanickými 
metodami, nebo využíváním biologických metod. Objevují se zařízení, která hubí škodlivé organismy fyzikálními 
nebo mechanickými metodami. Lze je nazvat metodami alternativními a nejčastěji se zaměřují na hubení plevelů 
nebo nežádoucí zeleně. Jejich využití je však ve velkovýrobních podmínkách stále diskutabilní.

2. APLIKACE PŘÍPRAVKŮ
Aplikace přípravků měla být co nejméně zatěžující životní prostředí. Pozornost je třeba věnovat podmínkám, při 
kterých je aplikace prováděna. Mezi ně patří kvalitní technika a zejména její správné a bezpečné používání. Zásady 
správné praxe v ochraně rostlin jsou známy již řadu let, integrovaná ochrana je jen nové pojmenování postupů pro 
efektivní bezpečnou a správnou ochranu, které vychází z evropských předpisů (2009/128/EC; 1107/2009/EC). 
Používání přípravků je jedním z řady opatření, která jsou činěna s cílem hubit nebo minimalizovat škodlivé 
organismy, které bez kontroly mohou zásadně snížit produkci pěstovaných plodin nebo ovlivnit jejich kvalitu. Je 
regulováno tak, aby byly minimalizovány případné negativní vlivy účinných látek na zdraví lidí, zvířat a životní 
prostředí. Nejdůležitější z hlediska životního prostředí se stala ochrana vody, kterou je nezbytné před přípravky 
chránit.

Nutnost nahradit metody využívající chemických přípravků na ochranu rostlin jinými, na kterou reagují výrobci 
technických zařízení, se odráží také ve využívání biologických přípravků. Jejich sortiment je však v porovnání              
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s chemickými přípravky stále omezený, i když jejich povolování k uvádění na trh je významně zvýhodňováno, stejně 
jako jejich propagace i ze strany státních institucí. V systémech integrované ochrany se však nehovoří jen o přímé 
ochraně, ale i o metodách nepřímých (např. monitoring škodlivých organismů, prognóza a signalizace); o správné 
agrotechnice, vyváženém hnojení atd.  Aplikace přípravků se tak stává stále více kritizovanou.

3. SPRÁVNÉ POSTUPY
Kritický pohled na chemické přípravky by mohl významně ovlivnit lepší přístup k používání aplikační techniky            
a celému procesu jejich používání. Zde však státní instituce, odpovědné za procesy v ochraně rostlin často nečiní ty 
nejlepší kroky. Správným a bezpečným postupům se u nás věnuje nejen chemický průmysl, ale i odborníci z oblasti 
aplikační techniky. Zaměřují se již řadu let na zdokonalování postupů používání přípravků, které minimalizují rizika 
a dopady pro zdraví lidí a životní prostředí. Tyto postupy jsou zpracovány do přehledných informací, které jsou 
šířeny prostřednictvím instruktážních materiálů, workshopů a školení tak, aby byly dostupné a využívané                  
v maximální míře. Jednou z aktivit Evropské asociace ochrany rostlin jsou projekty TOPPS, které se zaměřují na 
ochranu vody a vodních zdrojů před znečištěním přípravky. Projektové aktivity se zaměřují na bodové a difuzní 
zdroje znečištění, tzn. přepravu přípravků, přípravu postřiku, aplikaci, očistu zařízení po aplikaci, likvidaci zbytků, 
nežádoucí úlet a povrchový odtok splachem. V rámci projektu SUI v oblasti bezpečnosti to pak jsou zejména 
uzavřené systémy plnění postřikovačů, očista po aplikaci, používání správných ochranných pracovních pomůcek. 
Všechny činnosti by měly být vykonávány v souladu s těmito zásadami.

Vedle aktivit projektů, které zvyšují povědomí odborné veřejnosti je však třeba připomenout také omezení a opatření 
v používání konkrétních přípravků, zpracované na základě evropských předpisů orgány státní správy. Řada těchto 
opatření a omezení je navázána právě na jejich aplikaci, která by zohledňováním a následováním těchto kroků měla 
více chránit zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.  Je tomu ale skutečně tak? Ochranné vzdálenosti, omezení použití 
vzhledem k nežádoucím úletům, omezení povrchového odtoku splachem, erozí a další. Otázkou je, zda jsou tato 
omezení opravdu účinná.

4. ZÁVĚR
Aplikace přípravků musí být co nejpřívětivější pro naše životní prostředí. Její omezování nebo snižování spotřeby 
přípravků na ochranu rostlin však situaci výrazně nezlepší. Více pozornosti je třeba věnovat podmínkám, při kterých 
je aplikace prováděna. Mezi ně patří zejména kvalitní aplikační technika a její bezpečné a správné používání, od její 
přípravy k aplikaci až po uskladnění po sezóně.
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RUČNÍ, MOTOROVÁ A AKUMULÁTOROVÁ APLIKAČNÍ TECHNIKA                        
V LESNICTVÍ – KLADY A ZÁPORY PŘI APLIKACI POR

Ing. Viktor Janauer

L.E.S. CR spol. s r.o.

Abstrakt
Nejčastěji používané aplikační prostředky v lesnictví se zásadně liší od techniky používané v zemědělství                        
a v mnohých dalších oblastech výroby speciálních plodin. Tato situace je dána odlišností podmínek v lesních 
porostech a zejména při ošetřování lesních kultur a dále rozdílnými vlastnostmi přípravků určených pro použití 
převážně v oblasti lesnictví, jakými jsou například postřikové repelenty. Svou roli hraje také způsob aplikace 
přípravků, který je mnohdy cílen výhradně mimo pěstovanou dřevinu. 

Klíčová slova
zádový postřikovač, aplikace přípravků na ochranu lesa, ruční a motorové postřikovače, repelenty, herbicidy, 
fungicidy, insekticidy

1. APLIKAČNÍ TECHNIKA V LESNICTVÍ – PŘEHLED
Při podrobnějším rozboru provozních podmínek aplikace, struktuře a vlastnostech přípravků určených k ochraně 
lesa, rozsahu jejich registrace, atd. zjistíme, že zádový postřikovač je stále a dlouho bude alfou a omegou aplikace 
nejen při zajišťování lesních kultur. Zádové ruční, motorové nebo v poslední době také akumulátorové postřikovače 
jsou nejběžnějším prostředkem, určeným pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin v lesnictví. To platí, pokud 
pomineme speciální plochy, které se svým charakterem a zejména intenzitou výroby blíží k zemědělské produkci, 
nebo k produkci některých speciálních plodin. Mezi takové oblasti patří zejména lesní školky a plantáže vánočních 
stromků a to za předpokladu, že dosahují větších produkčních ploch přibližně od 0,3ha a více. Použití zádových 
přístrojů se tedy váže k malým výměrám intenzivních produkčních ploch školek a plantáží a téměř k veškeré výměře 
při ošetřování lesních kultur, dále pak významné části objemu mimoprodukčních ploch v lesích, ošetření vodních 
toků a břehových porostů a nezřídka při ošetření vlastních porostů. Zádové postřikovače se masivně používají také 
při asanaci skládek dřeva a při výrobě otrávených lapáků v porostech. Výše uvedená skupina cílového prostředí 
prezentuje v celkovém přepočtu více než 90% všech ploch, kde se přípravky na ochranu lesa spotřebovávají. 
Dominantní postavení zde mají lesní kultury, kde do doby od jejich založení až po zajištění, je spotřebováno nejvíce 
přípravků na ochranu rostlin v lesích v absolutním měřítku. Pomocí zádových postřikovačů, rosičů nebo 
vysokotlakých postřikovačů jsou v lesích aplikovány zejména přípravky na preventivní ochranu proti škodám zvěří, 
velký podíl představují i herbicidní přípravky určené k hubení nebo regulaci růstu plevelů a buřeně v lesích, dále pak 
arboricidy určené k potírání dřevité buřeně. V mnoha případech se rosiče osvědčily při celoplošné nebo                           
i individuální aplikaci fungicidů, své místo nachází zádové postřikovače a rosiče také při asanaci dřevní hmoty při 
předcházení škod podkorním a dřevokazným hmyzem, nebo při ošetřování jednotlivých sazenic před či po výsadbě. 
Samostatnou kapitolou pak může být použití upravených zádových postřikovačů jako speciálních dávkovačů 
granulovaných hnojiv v kulturách, na plantážích či v semenných sadech. Jak již bylo řečeno, zádový aplikační 
prostředek, byť velmi jednoduchý a v porovnání s dnešními sofistikovanými zemědělskými postřikovači 
ovládanými počítači a GPS navigací, byť jevící se velmi prostě se stal každodenním pomocníkem a prostředkem               
k provádění tzv. „chemické“ ochrany rostlin v lesích. 

1.1. Ruční, motorová a akumulátorová aplikační technika
Hlavní otázkou našeho tématu tak zůstává: je možné tento postřikovač, ať už poháněný lidskou silou, zážehovým 
nebo elektrickým motorem používat v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin? Odpověď není až tak 
složitá. Vše je závislé na naplnění několika základních podmínek a těmi jsou 

Øvolba odpovídajícího druhu a kvality postřikovačů;

Øodpovídající technické vybavení a údržba přístrojů v provozu;

Øvolba odpovídající trysky;

Øčtvrtou a nejdůležitější podmínkou správného použití těchto přístrojů a zároveň největším limitem se stává 
lidský faktor – obsluha postřikovače.
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A právě lidský faktor – obsluha tohoto jednoduchého zařízení má největší kladný nebo záporný vliv na výsledek 
práce. Tam, kde nelze očekávat ulehčení aplikace ve formě naprogramování pojezdové rychlosti, GPS navádění 
zařízení, automatické úpravy dávkování atd. se člověk stává rozhodujícím činitelem při tak zodpovědné a složité 
práci, jakou bezesporu aplikace přípravků na ochranu rostlin je. A právě obsluha, její odborná úroveň a provozní 
znalosti se často stávají slabým místem a největší nevýhodou při použití postřikovačů v lesnické praxi.

1.1.1. Druh a kvalita postřikovačů

Výběr odpovídajícího přístroje pro aplikaci přípravků na ochranu lesa je velmi důležitý. Na trhu je dnes mnoho 
postřikovačů, ale v podstatě se v lesích používají dvě základní značky membránových zádových ručních 
postřikovačů výrobců. Jedná se zejména o Solo Kleinmotoren z Německa. Tento výrobce dodává zároveň                  
i nejpoužívanější motorové postřikovače, aku postřikovače i rosiče. Druhým výrobcem je značka CP (Cooper 
Pegler) od známého koncernu výrobců postřikovačů Hardi International. Profesionální postřikovače musí být 
schopny aplikace přípravků pod určitým tlakem čerpadla, musí být vyrobeny z materiálů, které nepodléhají 
negativnímu vlivu chemických látek, musí být vybaveny přepouštěcím zařízením proti jejich přetlakovaní, 
vybaveny odpovídajícími koncovkami, měřiči tlaku a podobně. Obě nejčastěji používané značky postřikovačů mají 
označení CE a splňují všechny náležitosti daných směrnic kvality Evropské unie. Pokud si uživatel zvolí pístový 
postřikovač, je nutno počítat s jistým omezením. Není možné jej používat při aplikaci většiny postřikových 
repelentů. Tím zádový postřikovač ztrácí své univerzální použití, otázkou však zůstává, zdali by nebylo vhodné pro 
aplikace repelentů používat postřikovače zvlášť vyčleněné, protože tyto díky abrazivnímu působení repelentů časem 
ztrácí své standardní kalibrační vlastnosti.

1.1.2. Odpovídající technické vybavení a údržba postřikovačů

Zádové postřikovače ze zákona nepodléhají periodickým kontrolám stavu a kalibrace ÚKZÚZ. Proto je nutno 
věnovat technickému stavu zařízení o to větší pozornost, pravidelně a důsledně provádět běžnou údržbu danou 
výrobcem. Důležitou podmínkou údržby a kontroly je nejen dostatek pozornosti těsnícím elementům, stavu 
koncovek, průchodnosti zařízení, ale např. i čistotě a stavu závěsných popruhů. Nádoby o objemu 15-20 l bývají po 
naplnění jíchou velmi těžké a v kombinaci s pohybem v náročném terénu se stává zavěšení a upevnění postřikovače 
zásadní věcí.

1.1.3. Volba odpovídající trysky

Správná tryska, doplněná sítkem a těsněním je u všech skupin přípravků alfou a omegou nejen ve vztahu                            
k odpovídajícímu dávkování daného přípravku. V lesních kulturách hraje významnou roli i ošetřovaná plocha a její 
velikost pod koncovkou postřikovače. Při aplikaci herbicidů je nutné věnovat pozornost také výběru odpovídajícího 
herbicidního krytu.

1.1.4. Obsluha postřikovače

Obsluha může při aplikaci POR pomocí zádových postřikovačů zcela logicky udělat celou řadu chyb. Nejvíce                  
k tomu dochází při volbě správného rozčlenění plochy, odpovídajícího způsobu a rychlosti pohybu po ploše, 
způsobu aplikace přípravku a jeho dávkování atd. Na druhé straně odpovídající použití přípravku po předchozím 
správném určení škodlivého činitele, volby optimálního přípravku a způsobu aplikace v odpovídajících 
podmínkách, přináší lesníkům nemalé úspěchy při prevenci škod v lesích. A co je velmi důležité, to vše při vysoké 
účinnosti opatření a současné úspoře pracovních sil a nezřídka výrazně nižším provozním nákladům oproti 
konvenčním technologiím ochrany lesa. 

Samostatným bodem, který limituje použití jiných aplikačních zařízení v lesích, je velmi častá potřeba 
individuálního ošetření všech nebo vybraných jedinců rostlin na plochách. A zde je velké úskalí v tom, že na rozdíl od 
zemědělské produkce je potřeba pracovat s jedinci různé velikosti a tvaru, odlišného stupně poškození škůdci, stupně 
zaplevelení, a to vše na jedné, mnohdy nehomogenní ploše. Rozmanitost daná aktuálním stavem sazenic, ale i vlivy 
prostředí apod., vyžaduje mnohdy individuální a analytický přístup obsluhy, což zatím za nás počítače ani složitější           
a sofistikovanější aplikační prostředky neřeší.  

Dalším a neposledním bodem ve vztahu k obsluze je na rozdíl např. od aplikační techniky nesené nebo tažené za 
UKT potřeba velkého důrazu a odpovědnosti při dodržování pravidel bezpečnosti práce a vybavení OOP. Přece jen 
expozice pesticidy je při použití zádového postřikovače a traktorové kabiny s klimatizací a ochrannými filtry, 
nesrovnatelná.
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2. PRAKTICKÉ POUŽITÍ POSTŘIKOVAČŮ V LESÍCH
Ze statistik získaných od několika prodejců a výrobců přípravků na ochranu rostlin v oblasti lesnictví dlouhodobě 
vyplývá, že největší podíl na trhu s přípravky na ochranu lesa tvoří repelenty – přípravky, určené pro ochranu rostlin 
proti škodám zvěří. Pojďme se jim tedy v krátkosti zvláště věnovat. Jde o speciální přípravky určené téměř výhradně 
pro použití v lesích. Další zajímavostí je také ta skutečnost, že repelenty jsou v Čechách a na Slovensku používány               
v přepočtu jejich spotřeby na jednotku výměry lesů ve střední Evropě, jednoznačně nejvíce. Další zajímavostí je, že 
více než 90 % těchto přípravků je vyráběno v České republice, což u pesticidů nebývá pravidlem. V podstatě se jedná 
o jedinou skupinu pesticidů, jejichž roční spotřeba dosahuje absolutní hodnoty v řádech stovek tun ročně (odhad 
celkové spotřeby repelentních přípravků v oblasti ochrany lesa v roce 2016 činí 1 480 tis t. přípravků). Z tohoto 
množství tzv. „stříkatelných repelentů představuje cca 22-25 % jejich celkové spotřeby. Ročně se tedy aplikuje 
kolem 350 tun repelentních přípravků výhradně pomocí upravených zádových postřikovačů, protože jiný způsob 
odpovídajícího druhu ošetření téměř neexistuje, nebo je výrazně méně efektivní. Fyzikální a mechanické vlastnosti 
repelentů předurčují k využití pouze membránové postřikovače, doplněné speciální tryskou (pevnou nebo 
nastavitelnou kuželovou tryskou; viz příspěvek kolegy Krejčíře), určenou pro aplikaci repelentu v ředěné formě. 
Takovýto způsob aplikace přípravku přináší efektivitu nejen v úspoře přípravku jeho přesnou a cílenou aplikací na 
místo ošetření ale i zmenšení ztrát repelentu ve formě úkapu, která při ruční aplikaci, nebo za pomocí kartáčů 
dosahuje v průměru i více než 20 % objemu spotřeby repelentů. Mimo vlastní úspory repelentu je pomocí 
postřikovačů výrazně vyšší i efektivita práce při aplikaci. Na druhou stranu u některých přípravků se komplikací 
stávají zvýšené nároky na přípravu postřikové jíchy /cezení přípravků a potřeba jejich velmi důkladného 
rozmíchání/. Přesto důkazem oblíbenosti postřikových repelentů je dlouhodobý trend meziročního nárůstu jejich 
spotřeby v posledních letech. 

Obr. 1 Aplikace fungicidů pomocí neseného rosiče

Obr. 2 Postřikové repelenty – aplikace zádovým postřikovačem
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3. ZÁVĚR
V čem je tedy možné spatřovat hlavní výhody a nevýhody při použití zádových strojů v lesnictví? Je to zejména            
v odborné úrovni obsluhy postřikovače. Tito lidé musí být dokonale znalí problematiky zásad využití všech typů 
zádových postřikovačů v lesích tak, aby je mohli používat v souladu s principy integrované ochrany rostlin.  Při 
použití malých přístrojů, jakými jsou zádové, oproti velkým zemědělským strojům, se toto může jevit snazší. Já jsem 
přesvědčen ze své dlouholeté praktické zkušenosti, že tomu tak není. Se složitým neseným rosičem určeným za UKT 
pro velkoplošné ošetření plantáží vánočních stromků je těžší se naučit pracovat. Zabere to několik hodin, maximálně 
však dní a aplikace pesticidů se časem stává díky sofistikovanému ovládání traktoru a postřikovače více méně rutinní 
záležitostí. Na pasece s postřikovačem na zádech je ale všechno jinak, neustále vás něco překvapuje a vyžaduje 
správná a rychlá rozhodnutí na které je nutností se patřičně odborně připravit.
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TRYSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ RUČNÍ APLIKAČNÍ TECHNIKY                               
V OCHRANĚ LESA 

Ing. Roman Krejčíř

L.E.S. CR spol. s r.o.

Abstrakt
Při aplikaci přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství se ve většině případů používá ruční a zádová 
aplikační technika (tzv. malá aplikační technika). Na rozdíl od aplikací v zemědělství, kde obsluha aplikačního 
zařízení využívá nejmodernější technologie usnadňující a zpřesňující průběh zásahu, je při aplikaci malou aplikační 
technikou většina úkonů přímo ovlivněna zkušenostmi, zručností a odpovědností pracovníka. Předpokladem 
bezchybného zásahu proti škodlivým organismům je výběr vhodného typu postřikovače a následně i doplnění 
takového zařízení o správné trysky, adaptéry, filtry, nástavce aj.  Výběr příslušenství je třeba provést s ohledem na 
vlastnosti ošetřovaného porostu, škodlivého organismu, reliéfu plochy a v neposlední řadě i s ohledem na průběh 
počasí před, během i po samotné aplikaci. Jen vhodně sestavená a seřízená aplikační technika může zajistit 
dokonalý, homogenní a bezúletový zásah (postřik, rosení, nátěr, nástřik, rozptyl aj.)

Klíčová slova
aplikační technika, trysky, příslušenství, přípravky na ochranu lesa, aplikace

1. ASPEKTY VÝBĚRU VHODNÝCH TRYSEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MALOU APLIKAČNÍ 
TECHNIKU NA OCHRANU LESA

Pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin (dále jen POR) v lesním hospodářství se ve většině realizovaných zásahů 
používá malá, často speciální aplikační technika. 

Výběr vhodného zařízení je často předurčen výběrem samotného POR, který je určován druhem škodlivého činitele, 
proti kterému se snažíme úspěšně zasáhnout. Nejprve je tedy nutné přesně identifikovat škodlivý organismus a zvolit 
vhodné aplikační zařízení a to s ohledem na vlastnosti POR, bionomii škůdce, reliéf lokality i s ohledem na průběh 
očekávaného počasí při aplikaci. 

Při samotné aplikaci je také nutné se držet všech platných legislativních předpisů, které používání POR v LH 
regulují. Podle závazných informací, které nalezneme v etiketě POR je třeba zvolit takový způsob aplikace, aby bylo 
dosaženo nejen požadované účinnosti, ale rovněž, aby byly dodrženy registrované dávky POR a také doporučená 
množství nosných látek. Cílem tedy je na základě informací získaných např. na etiketě přípravků umístit směs POR              
s nosnou látkou (dále „pesticidní jícha“) na ošetřovaný porost. K tomuto kroku nám bohužel často nestačí správně 
určit druh POR, případně správně zvolit dávku, ale je potřeba za pomocí vhodných trysek a dalšího příslušenství 
zajistit, aby byla pesticidní jícha dokonale umístěna na ošetřovaný porost. Takovým porostem mohou být samotné 
hospodářské dřeviny, nebo naopak může být snahou se jedincům lesních dřevin zcela vyhnout, aby nebyly vůbec 
zasaženy.

V současné době převládají v lesním hospodaření v ČR především aplikace herbicidních přípravků a repelentů          
v lesních kulturách, při přípravě půd a rovněž v lesních školkách a plantážích okrasných a rychlerostoucích dřevin.    
U herbicidů je tedy s ohledem na současné možnosti výběru POR převažující snaha se cílovým dřevinám vyhnout, 
nebo je aplikovat takovým způsobem, aby nebyly poškozeny. Druhou nejvýznamnější skupinou POR, s jejichž 
aplikací se lesnictví setkáváme, jsou aplikace repelentů. Tyto jsou naopak cíleně aplikovány na cílové dřeviny a úlet 
jíchy mimo dřeviny je často nežádoucí. Často je pro aplikaci repelentů využíváno speciální nářadí (kartáče, rukavice, 
štětce aj.). Méně často zatím bývá využit k aplikaci repelentu postřikovač případně rosič. Vzhledem k výrazně 
efektivnější práci však podíl postřikových zásahů pomalu narůstá. Po volbě často univerzálního aplikačního zařízení 
(nejčastěji zádového postřikovače) je třeba zásah rozdílných POR usměrnit volbou odlišných trysek, případně 
zařízení dovybavit jiným příslušenstvím. Při aplikaci insekticidních přípravků je snahou zasáhnout pouze 
ošetřované dřeviny proti hmyzím škůdcům a navíc je v tomto případě úlet jíchy mimo ošetřovaný materiál většinou 
vyloženě negativní. Proto je v těchto případech kladen důraz na přesnou a pokud možno bezúletovou technologii. 
Pro aplikaci fungicidů je často využíván kromě postřikovačů také rosič. Pro volbu vhodné technologie aplikace 
fungicidu je hlavním kriteriem bionomie choroby a mechanismus účinku konkrétního přípravku. K  aplikaci hnojiv 
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je možné využít pro pevná hnojiva různých aplikátorů, případně adaptérů. Při použití kapalných hnojiv se výběr 
trysek a příslušenství orientuje podle konkrétních podmínek plochy případně při využití tank-mixů s jiným 
pesticidem podle vlastnosti daného POR.

Požadovaných parametrů aplikace je možné dosáhnout pouze pomocí vhodných trysek, dodržení požadovaného 
tlaku a rychlosti pohybu po ošetřované ploše. Velkým pomocníkem může být při tomto kroku i poměrně rozsáhlé 
spektrum příslušenství k aplikační technice. Toto je na trh dodávané profesionálními dodavateli od renomovaných 
výrobců. Marná sláva, při použití „levných“ hobby zařízení toho lze jen těžko dosáhnout. U takových zařízení širší 
příslušenství často postrádáme a rovněž jsou k ostatním značkám „málo“ kompatibilní.

Obr. 1 Meziřádkový způsob aplikace herbicidu v LH, vlevo neošetřená kontrola.

2. PŘEHLED TRYSEK POUŽÍVANÝCH PRO APLIKACI POR V LH
Je-li naším cílem provést s pečlivě vybraným POR kvalitní zásah, je třeba v první řadě prostudovat etiketu daného 
pesticidu. V ní nalezneme nejen požadovanou dávku přípravku na ošetřovanou plochu, ale rovněž zjistíme, jakým 
způsobem účinná látka vstupuje do cílového organismu a jakým způsobem musí být látka či směs rozptýlena po 
ošetřované ploše. Rovněž se musíme seznámit s bezpečnostním listem přípravku, kde bychom měli nalézt informace 
o všech zásadních nebezpečných vlastnostech přípravku. Minimálně na základě těchto informací můžeme zvolit 
vhodný způsob aplikace a volbu správné trysky a dalšího příslušenství.

V systému integrované ochrany rostlin jsou POR voleny vždy jen v takových situacích, kdy nelze smysluplně 
aplikovat jinou  možnost ochrany. Vždy je třeba k POR přistupovat jako k potencionálnímu ohrožení nejen 
necílových složek ekosystému dřeviny, ale i jako k faktoru ovlivňující zdraví obsluhy. Při volbě technologie zásahu 
je tedy nezbytné volit trysky a další parametry zásahu takovým způsobem, aby bylo dosaženo optimálního rozptylu 
účinné látky po ploše, ale zároveň, aby se tak dělo s minimálním vlivem na necílové organismy včetně člověka. Je 
třeba tedy volit pracovní postup a sestavu aplikačního zařízení s minimálním úletem. V tomto směru je nezřídka 
prvním krokem správná tryska.

2.1. Trysky pro aplikaci herbicidů
V současné době je možné všechny herbicidy určené k ochraně lesa aplikovat pouze postřikem. Granulované 
herbicidy, které se cíleně aplikovaly po lesním pozemku rozmetadly či jinými aplikátory jsou již minulostí.
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Při aplikaci herbicidních přípravků, určených k potlačení nežádoucích rostlin (buřeně), postřikem je vždy nutné volit 
trysky, které nám zajistí homogenní rozptyl POR po ploše a zároveň minimalizují potenciální úlet na nežádoucí 
dřeviny a obsluhu. V současné době máme k dispozici celou řadu totálních listových systémových herbicidů               
i několik selektivních. U většiny postřikovačů nalezneme ve standardní výbavě štěrbinové trysky, které jsou                
k aplikaci herbicidů rovněž určeny. Jejich nevýhodou je ovšem poměrně velké riziko tvorby mlhových částic, které 
jsou značně náchylné na úlet. Nejčastěji se tak děje při nedodržení požadovaného tlaku. Tyto trysky také nalezneme    
v herbicidních krytech postřiku. Na základě dlouhodobých zkušeností a testování různých typů trysek naší 
společností se jeví jako nejsmysluplnější volba nárazových (deflekčních) trysek. Stěžejní vlastností těchto trysek je, 
že vytváří homogenní postřik ve tvaru trojúhelníku (tzv. plochý kužel), kdy i na okraji jsou při dodržení 
doporučeného tlaku kapky relativně velké a nepodléhají zbytečnému úletu. Zároveň je pouhým okem obsluhy 
zřetelný okraj postřiku a je možné se za optimálních povětrnostních podmínek pohybovat po ploše relativně 
bezpečně tak, aby nebyla zasažena necílová dřevina i člověk vykonávající zásah.

U těchto typů trysek disponují výrobci obvykle různými „velikostmi“, které zajistí, aby byl za srovnatelných 
podmínek aplikován POR i s malou aplikační technikou kontrolovaně. Jednotlivé velikosti trysek jsou obvykle 
barevně odlišené, liší se průtočností i šíří záběru. Nejdůležitější je zachování předpokladu, že za stejného tlaku          
a stejné rychlosti pohybu po ploše je obsluha v různých variantách postřiku (různě široký meziřádek x celoplošně) 
naaplikovat na ošetřovanou plochu srovnatelné požadované množství jíchy. Toto je důležité především pro správné 
stanovení dávky, potažmo koncentrace herbicidu v postřikovači. 

Základním předpokladem pro správnou aplikaci herbicidu za využití malé aplikační techniky je znalost množství 
jíchy rozptýlené na plošnou jednotku, nejčastěji hektar lesní kultury.

Při aplikaci herbicidů je rovněž možné využívat tzv. nízkoúletové trysky. Nejvyužívanější jsou v současnosti tzv. 
bublinkové trysky, které svojí konstrukcí zajišťují tvorbu těžkých„bublin“ namísto kapek a je možné je proto 
používat i při vyšších rychlostech větru tak, aby nebyly zasaženy cílové dřeviny.

Při volbě trysek pro aplikaci herbicidů je prioritou dosažení homogenního rozptylu POR po ploše s minimálním 
rizikem úletu. Nezbytné je volit trysky, u kterých je jasně patrno, kde končí postřikový kužel a zároveň takové,              
u kterých je možné si „nacvičit“ hektarové dávky aplikované jíchy.

Obr. 2 Herbicidní kryt SOLO pro meziřádkové aplikace v LH.

2.2. Trysky pro aplikaci repelentů
Trysky určené pro herbicidy se nehodí pro aplikaci repelentních přípravků. V tomto případě je třeba volit takové, kdy 
dokážeme efektivně bez zbytečných ztrát ošetřit konkrétní sazenici případně kmen repelentním přípravkem, který 
slouží k ochraně dřevin proti okusu či ohryzu zvěří. V tomto případě nepředstavuje možný úlet mimo ošetřovaný 
materiál ve většině případů vážnější ekosystémový problém, tento úlet však může činit zásah zbytečně 
nehospodárným.
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Pro aplikaci repelentů jsou nejvhodnější trysky bodové. V současné praxi je neefektivnější použití trysek 
kuželových s tzv. plným kuželem. K dispozici máme buď trysky jednoduché s různým průtokem a různým úhlem 
rozptylu, kdy si následně vybíráme nejvhodnější typ podle konzistence repelentu a habitu ošetřované dřeviny. Další 
možností jsou trysky nastavitelné - univerzální, kdy si průtok i kužel můžeme libovolně regulovat pomoci závitu na 
trysce. S ohledem na pořizovací cenu a abrazivním vlastnosti běžně používaných repelentů jsou výhodnější trysky 
mosazné oproti plastovým. Např. nastavitelnou mosaznou tryskou SOLO je možné úspěšně aplikovat všechny              
v současné době registrované repelenty a to na všechny významné lesní dřeviny.

Pro aplikaci repelentu tedy volíme trysku kuželovou s ohledem na dávkování a konzistenci přípravku a rovněž podle 
tvaru ošetřovaného materiálu tak, aby byl zásah co nejefektivnější.

Obr. 3 Mosazná nastavitelná tryska SOLO na teleskopickém karbonovém nástavci.

2.3. Trysky pro aplikaci insekticidů
Aplikace insekticidů nemá tak jasná pravidla jako u repelentů a herbicidů. Variant zásahů pomocí insekticidů je celá 
řada. Při jejich použití je třeba jednoznačně rozlišit o jakého škůdce a především o jaký ošetřovaný materiál se jedná.

Nejčastějšími zásahy v LH jsou ošetření při kůrovcům, klikorohu borovému a listožravému, případně savému 
hmyzu.

Největší pozornost v současné době je třeba věnovat především ošetření dřevní hmoty proti podkornímu hmyzu. 
Kůrovci, především na smrku ztepilém, jsou nejvýznamnějším hmyzím škůdcem lesů současnosti. Insekticidní 
zásahy se provádí především jako asanační, případně preventivní ošetření dřevní hmoty (kůry) na kmenu smrku. 
Důležitým limitem těchto zásahů je časová omezenost účinnosti a prostorová dosažitelnost těchto postřiků. Je tedy 
nezbytné v požadovaném čase a prostoru ošetřit dřevo, nejčastěji ležící, takovým způsobem, aby kontaktní 
insekticidy pokryly atraktivní případně napadené části kmene. Tento zásah se často podobá ošetření repelentem proti 
ohryzu kmenu. Je nejvhodnější volit trysku bodovou, kuželovou s plným kuželem, kterou dokážeme „zalít“ kůru 
kmenu tak, aby se jícha dostala i za lupeny kůry a zároveň v takové dávce, aby byl účinek minimálně tak dlouhý, jako 
je deklarováno na etiketě. Toto se v praxi často neděje a to zároveň tím hlavním důvodem, proč v mnoha případech 
není účinek takový, jaký je požadován. Nedílnou součástí aplikace insekticidů není jen správná volba přípravku, 

3
správné naředění, ale především dosažení správné pokryvností, která je předepsaná etiketou (objem jíchy na m ). Ve 
většině případů této podmínky není možné dosáhnout při použití „plochých“ herbicidních trysek. Je tedy vhodné 
volit trysky kuželové, podobně jako u repelentu, a navíc volit ty s nejvíce odpovídajícím průtokem. U kuželových 
trysek správně zvolených, případně nastavitelných, je možné zároveň dosáhnout i minimální úlet okolo 
ošetřovaného dřeva (kmenu).

Při ošetřování kultur a porostů proti klikorohu borovému platí podobná pravidla jako u kůrovců. I výběr insekticidů 
je podobný. Jen postřik nesměřuje na kmeny dospělých stromů, ale na báze malých sazenic. Opět je třeba klást důraz 
na cílenost a dostatečnost zásahu a zcela se vyhýbat plošným tryskám. V tomto případě je možné využít např. nosník 
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dvou proti sobě směřujících trysek a celý proces aplikace tímto urychlit. Podobně jako u ošetření proti kůrovcům je 
nutné dodržovat množství jíchy na 1000 sazenic, které je dán etiketou POR.

Při použití postřiků proti listožravému a savému hmyzu se zásah velmi podobá zásahu za použití fungicidu, je třeba 
brát zřetel na dokonalou pokryvnost, v tomto případě bohužel často na úkor minimalizace úletu. Podobně jako                   
u fungicidů se zde používají i rosiče, případně smáčedla a trysky pro plošný či prostorový postřik.

2.4. Trysky pro aplikaci fungicidů
Aplikace fungicidů je velmi ovlivněna mechanismem účinku vybraného POR. U kontaktních přípravků je nezbytné 
dokonalé pokrytí celé ohrožené části rostliny (např. i spodní strany listů). Toho lze nejsnadněji dosáhnout za využití 
motorových rosičů. V případě použití zádových postřikovačů je potom třeba zvolit trysky pro prostorový postřik. 
Tomu nejlépe vyhovují trysky bodové, kuželové s dutým kuželem. Lze však použít i trysky pro plný kužel nebo 
trysky vířivé. Kontrolním parametrem úspěšnosti zásahu je potom objem použité jíchy, který se u většiny fungicidů 
blíží 1000 l/ha. Každý kdo takový zásah prováděl tuší, že je nejsnadněji tohoto cíle dosáhnout za vysokého tlaku                  
a kuželové trysky s vysokou průtočností.

Další možností je volba systémových fungicidů. Lze použít i trysky plošné, ale s tlakem v postřikovači výrazně 
vyšším než u herbicidů (tedy cca 4-6 atm). Mimo jiné je to z i důvodu několikanásobně vyššího požadovaného 
objemu jíchy na jednotku plochy oproti aplikacím herbicidů. Jen při těchto aplikacích je s ohledem na rostoucí tlak          
a klesající rozměr kapiček třeba klást vyšší důraz na povětrnostní podmínky, tak abychom eliminovali nežádoucí 
úlet.

2.5. Trysky pro aplikaci hnojiv
Při aplikaci pevných hnojiv je výhodné buď vyžít rozmetadla, nebo je možné použít adaptéry na rosič. Samotný 
adaptér granulátů na rosič je jedním z nejvíce vyžívaných příslušenství tohoto zařízení. V lesnictví (mimo plošných 
aplikací v lesních školkách) však mnoho významu nemá. Pro bodové aplikace ke stromkům v lesní kultuře 
(plantážích okrasných a rychlerostoucích dřevin) se více hodí speciální aplikátory (viz. přednáška Ing. Janauera).               
K těmto zařízením je možné navíc použít různé regulační příslušenství, kdy na jedno „zmáčknutí“ můžeme přímo 
aplikovat např. 20, 35, 70 či více gramů ke stromku.

Při aplikaci samotných listových hnojiv postřikovačem, kdy je cílem rozptýlit nutriční látky homogenně po ploše se 
nejvíce využívají plošné trysky podobně, jako je tomu u herbicidů. Důležité je jen mít na zřeteli maximální 
koncentraci jíchy tak, aby nedošlo k popálení asimilačních orgánů dřevin. To platí především u hnojiv s vyšším 
obsahem dusíku ve vegetační době. Mnohem častěji jsou ale listová hnojiva aplikována v tank-mixu s jiným POR                 
a výběr trysky je tedy ovlivněn vlastnostmi tohoto přípravku.

3. MOŽNOSTI DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
Mimo výběr vhodné trysky je celá řada možností jak docílit dokonalejšího provedení zásahu s POR v ochraně lesa. 
Cílem je vždy dosažení požadovaného pokryvu při minimalizaci úletu a potřebného času.

Při používání herbicidů je mimo volby trysky srovnatelně důležitá schopnost obsluhy udržet požadovaný tlak                     
a čistotu jíchy. S ohledem na výběr typu postřikovače je možné zvolit zařízení „regulátor“ tlaku, které dokáže udržet 
konstantní tlak jíchy, které proudí z nádrže směrem k trysce, při eliminaci intenzity „pumpování“ obsluhy. Podobnou 
službu zajistí i sítko s regulací tlaku. Je třeba zdůraznit, že ideální tlak pro aplikaci herbicidů zádovým postřikovaček 
se pohybuje mezi 0,5 až 1 atm. Při aplikaci herbicidů je rovněž velmi výhodní používat patřičná sítka a protiúkapová 
zařízení. Mnoho nežádoucích úniku pesticidní jíchy do prostředí není způsobeno nevhodným zásahem, ale spíše 
neodbornou manipulací s např. ucpaným zařízením. Pro nezkušený personál je nezbytnou součástí kryt herbicidního 
postřiku, který často dokáže ochránit stromky před nežádoucím úletem. Ovšem i tento kryt má svoje limity                
a nevýhody. 

Při aplikaci s motorovým postřikovačem např. při přípravě půd v silně zarostlé ploše je pak možné použít trysku pro 
daleký dostřik (až 10 m), kdy následně dokážeme umístit, relativně bezúletově, jíchu do značných vzdáleností, na 
rozdíl od použití rosiče. Motorový, ale u ruční zádový postřikovač je možné vybavit různými prodlužovacími 
nástavci, což je výhodné zejména při ošetřování v korunách stromů, případně při zásazích v špatně prostupném 
terénu. Můžeme volit i různé nosníky, které nám umožňují na jednom postřikovači použít naráz více trysek. To je 
výhodné například při aplikacích v lesních školkách, kdy takto můžeme ošetřovat naráz např. celý záhon, nebo 
několik záhonů. Některé nosníky se zároveň dají i různě tvarovat.
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Existuje celá řada ULV aplikátorů se svými adaptéry pro aplikaci neředěných přípravků a rovněž i herbicidní 
adaptéry na křovinořezy příp. hyposekerka k hubení dospělých stojících stromů.

U použití standardních postřikovačů při aplikaci repelentů je výhodné celé zařízení zbavit sítek, případně použít 
místo regulátorů tlaku záslepky, tak, aby nebyla práce přerušována vynucenými přestávkami nutným k vyčištění 
zařízení. Rovněž i repelentů je více než jakékoliv jiné skupiny postřikových POR třeba volit různá sítka, často i mimo 
nabídku dodavatelů techniky.

4. ZÁVĚR

Při používání malé aplikační techniky v lesním hospodářství je výběr vhodné trysky a patřičného příslušenství stejně 
důležitý jako identifikace škodlivého činitele případně volba vhodného POR.

K přípravě aplikace POR je potřeba přistupovat odpovědně, aby aplikační zařízení bylo sestaveno tak, aby při zásahu 
mohlo být dosaženo všech požadovaných parametrů daných etiketou přípravku. Správně zvolená tryska i ostatní 
příslušenství může práci v ochraně lesa velmi zefektivnit a zároveň minimalizovat dopad POR na ekosystém lesa i na 
samotnou obsluhu. Velmi opomíjenou součástí správné aplikace jsou vhodné ochranné pracovní pomůcky.

Obr. 4 Nejmodernější postřikovače je možné vybavit i pohodlným polstrováním.

Kontakt:

Ing. Roman Krejčíř
vedoucí informatiky a rozvoje, L.E.S. CR spol. s r.o. 

Okrouhlo 215, 254 01  Okrouhlo

 tel.: +420 603 434 959

e-mail: krejcir@lescr.cz
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APLIKAČNÍ TECHNIKA V LESNÍCH ŠKOLKÁCH
Ing. Petr Martinec

Sdružení lesních školkařů ČR, z. s.

Abstrakt
Nedílnou součástí pěstování sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách je i jeho ochrana proti škůdcům                      
a chorobám. Při této ochraně se používají především speciální chemické přípravky, které zajišťují rychlý a účinný 
výsledek. Pro dosažení co nejvyššího možného účinku těchto látek, je velice důležitá i volba aplikační techniky. 
Výběr prostředku, kterým aplikaci provedeme, závisí na mnoha faktorech, jako je vybavenost dané školky, druh                 
a formulace chemického přípravku, technologie pěstovaní a velikost sadebního materiálu, druh produkční plochy 
(krytá, volná a speciální) apod. Tyto podmínky nás limitují při výběru vhodného prostředku k aplikaci přípravku na 
ochranu rostlin a určují možnosti jeho použití. Cílem příspěvku je prezentovat výčet aplikační techniky, pomocí 
které lesní školkaři v dnešní době ochranu sadebního materiálu provádí, a porovnat možnosti jejího využití.

aplikační technika, lesní školka, přípravky na ochranu rostlin

1. ÚVOD
Základními povinnostmi fyzických a právnických osob pěstujících rostliny, které vychází ze zákona č. 326/2004 
Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, jsou omezovaní výskytu a šíření škodlivých 
organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí 
anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Dále jsou osoby povinni používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů 
a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze přípravky, další prostředky a mechanizační prostředky 
povolené k používání podle zmíněného zákona, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat 
nebo životní prostředí. Další pravidla stanovují i vyhlášky, které se váží k zákonu č. 326/2004 Sb., z nichž se 
problematice aplikační techniky přímo vztahuje vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci 
přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového 
materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.

Z těchto právních norem mimo jiné vychází podmínky pro používání přípravků na ochranu rostlin (POR), jejich 
skladování, podmínky způsobilosti osob, které s POR nakládají, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
technologické požadavky na funkční způsobilost aplikačních prostředků a jejich kontrolní testování apod. 

Dalšími faktory, které ovlivňují používání a výběr vhodných aplikačních prostředků jsou velikost a vybavení dané 
provozovny, velikost a technologie pěstovaného sadebního materiálu, časová náročnost vlastní aplikace, aktuální 
stav počasí apod. 

Výše zmíněné podmínky a vlivy jsou pouze obecným shrnutím faktorů, které ovlivňují výběr aplikační techniky, jež 
má být k daným účelům použita. Každý prostředek má svá specifika a možnosti, které určují jeho vhodnost ke 
konkrétnímu použití, a podle kterých je lze rozdělit do určitých skupin aplikační techniky.  

2. ROZDĚLENÍ APLIKAČNÍ TECHNIKY
Aplikační technika se dá dělit dle různých kritérií. Základní rozdělení je na leteckou a pozemní. V lesních školkách je 
využívaný pouze druhý způsob aplikace, který můžeme dále dělit dle velikosti techniky na malou techniku, jež se 
přemísťuje lidskou silou, a velkou techniku, jejíž pohyb zajišťuje stroj. Další členění může být dle způsobu aplikace 
na postřikovače, rosiče, mlžící systémy, rozmetadla a jiná speciální zařízení.

2.1. Pozemní technika – malá
2.1.1. Zádové a tažené postřikovače

Zádové postřikovače mají nádrž na aplikační jíchu o velikosti od 5 do 20 litrů. Tlak v nádrži se vytváří buď pomocí 
mechanického pumpování ruční pumpou, nebo čerpadlem, které je poháněno akumulátorovým či spalovacím 
motorem. Tažené postřikovače mají objem nádrže i přes 100 litrů, pracovního tlaku se dosahuje pomocí 

Klíčová slova
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spalovacího motoru nebo elektromotoru a jsou osazeny bubnem s návinem hadice o délce až 50 metrů, na jejímž 
konci je ovládání postřikovače. V případě, že je čerpadlo postřikovače poháněno elektromotorem, je nezbytný             
i rozvod elektrické energie po provozovně. 

Obr. 1 Ručně tažený postřikovač s elektromotorem

Výhodou těchto druhů postřikovačů je jejich snadné a rychlé použití a jsou vhodné k aplikacím na malých nebo méně 
přístupných místech. Jsou určené k použití pro kapalné přípravky, které jsou přes trysku rozptýlené na kapičky              
o velikosti cca 150 µm. Díky dodávanému příslušenství je možné dosah trysky od rukověti se spouštěčem 
prodlužovat buď pomocí prodlužovacích nebo teleskopických trubek. Dále je možné používat jednu trysku či 
nosníky (ramínka) s více tryskami, díky kterým, se při jedné aplikaci obsáhne větší plocha. Též je k postřikovačům 
možné doplnit různé kryty k usměrnění aplikace. Na obsluhu těchto prostředků stačí pouze jedna osoba, která může 
velice přesně a cíleně aplikovat daný přípravek od malých semenáčků až po odrostky lesních dřevin. Nevýhodou je, 
nerovnoměrně aplikovaná dávka na ploše, jelikož pohyb obsluhy při aplikaci nemá konstantní rychlost. 

2.1.2. Zádové rosiče

Zádové rosiče mají objem nádrže většinou do 15 litrů, jsou vybaveny velmi výkonným ventilátorem a slouží               
k aplikaci kapalných přípravků. Ventilátor je poháněn spalovacím motorem a v důsledku vzniklého proudění 
vzduchu přes trysku dochází k rozstřiku na kapičky o velikosti 50 až 150 µm a více jak 2/3 objemu nosné látky je 
tvořeno proudícím vzduchem. 

Rosiče zajišťují vyšší rozptyl přípravku, který tak dobře pokryje i malé husté síje. Při aplikaci musí být téměř 
bezvětří a z tohoto důvodu se často využívají na krytých pěstebních plochách (skleníky a fóliové kryty). I na 
otevřených plochách ale mají své vhodné využití, jelikož mají díky silnému proudění vzduch dostatečný dosah                
k aplikacím mezi vyššími odrostky lesních dřevin. Stejně jako u ručních postřikovačů, zajistí obsluhu jedna osoba               
a vhodné využití je spíše pro menší a méně přístupné plochy. Nevýhodou je opět nerovnoměrně aplikovaná dávka na 
ploše, jelikož pohyb obsluhy nemá konstantní rychlost. 

2.1.3. Mlžící systémy

V dřívější době byly využívány termické, termomechanické, mechanické nebo elektrochemické zmlžovače, které 
vytvářely aerosol obsahující jemné kapičky. V dnešní době se dá využít mlžící technika v lesních školkách k aplikaci 
dezinfekčních prostředků v uzavřených prostorech (skleníky, fóliové kryty, sklady apod.), ale četnost jejího 
využívání v praxi je velice malá. 

2.1.4. Ruční rozmetadla

Tyto prostředky nejsou v lesních školkách hojně využívány, jelikož je pouze malé spektrum přípravků ve formě 
granulí. Rozmetadla se skládají z nádrže na granule a rozmetací části, která je poháněna buď ručně, nebo 
převodovým pohonem u druhů, které jsou opatřeny koly a jsou ručně tlačeny. Obsluhu zajistí jedna osoba a vhodné 
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využití je hlavně na menších a méně přístupných plochách. Takováto aplikace je určitě vhodnější než ruční rozhoz, 
ale přesto nejsme schopni zajistit pravidelné dávkování po celé ploše. 

2.2. Pozemní technika – velká 
2.2.1. Nesené postřikovače 

Tyto druhy postřikovačů jsou neseny na tříbodovém závěsu traktorů a malotraktorů a objem nádrže je již ve stovkách 
litrů. Mají vlastní čerpadlo, které je poháněno daným energetickým prostředkem a tlak se dá regulovat dle potřeby. 

Pro ruční aplikaci je postřikovač osazen bubnem s návinem hadice o délce v desítkách metrů, na jejímž konci je 
ovládání postřikovače. Obsluha má tak připravený větší objem aplikační jíchy, pracovní tlak a přejezd je zajištěn 
traktorem, ale vlastní postřik je proveden ručně stejně jako u zádových postřikovačů. Díky větší nádrži může být 
tento způsob využit na větší ploše, ale ostatní výhody, nevýhody a možnosti použití jsou shodné jako u zádových            
a tažených postřikovačů.

Pro celoplošnou aplikaci je postřikovač vybaven rameny, na kterých jsou rozmístěné trysky. Ty mohou být 
samostatné, které lze dle potřeby měnit, nebo může být na jednom vývodu až několik různých trysek, u kterých lze 
díky otočnému mechanismu snadno a rychle nastavit, přes kterou z nich bude přípravek aplikován (například držák 
trysek triplet nebo tetra). Modernější postřikovače jsou řízeny počítačem, jde u nich z kabiny traktoru nastavovat 
náklon ramen dle reliéfu terénu a pro dodržení správného pracovního záběru lze dnes již využít i GPS systémy. 
Výhodou těchto prostředků je rovnoměrná a rychlá aplikace na velké ploše, kterou zajistí jedna osoba. Jestliže je 
traktor opatřen klimatizovanou kabinou s filtrací, je obsluha velice dobře chráněna proti negativním účinkům 
aplikovaných přípravků. Tento způsob postřiku lze provádět pouze u nižších výpěstků, jelikož jednou z podmínek 
správné aplikace je dodržení určité výšky mezi tryskou a ošetřovanou kulturou. Jestliže není postřikovač vybaven 
systémem s automatickou synchronizací měrné dávky dle rychlosti pojezdu, je bezpodmínečně nutné dodržovat 
konstantní pracovní rychlost. V provozu se můžeme často setkat i s kombinací více možností, takže například               
u postřikovače s rameny na celoplošnou aplikaci je ještě buben s hadicí pro ruční postřik.

Obr. 2 Nesený postřikovač pro celoplošný postřik určený k zavěšení za traktor a vybavený hadicí na ruční postřik

Specializovaným prostředkem v lesních školkách je meziřádkový postřikovač. Tento prostředek umožňuje 
aplikovat přípravky pouze mezi pěstovaný sadební materiál a do uliček mezi záhony. Využívá se na aplikaci 
herbicidů a to tak, že díky ochranným krytům jednotlivých trysek (žehličkám) dochází k postřiku pouze vymezeného 
prostoru mezi výpěstky, které nejsou zasaženy. Počet sekcí s tryskami se liší dle počtu řádků na záhonu. Jestliže je 
tento postřikovač nesen na tříbodovém závěsu za traktorem, vyžaduje obsluhu dvou osob, kdy jedna řídí traktor               
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Obr. 3 Portálové (mostové) závlahové systémy s možností míchání přípravků do přívodu vody

a druhá usměrňuje postřikovač v řádcích. Opět je velice důležité dodržovat pracovní rychlost, aby byla stejná dávka 
na celé ploše. Výhodou tohoto způsobu je možnost cílené aplikace herbicidů mimo výpěstky a snižování spotřeby 
přípravků (ošetřuje se jen plocha v pruzích mezi sazenicemi). Nevýhodou je složitější obsluha, využití pouze               
u technologií pěstovaných v řádcích a vyšší riziko poškození výpěstků. 

2.2.2. Nesené rosiče
Nesené rosiče jsou obdobou zádových, ale jejich objem nádrže je mnohem větší a k jejich přemísťování a případně           
i pohonu je využíván traktor či malotraktor. V lesních školkách připadá jejich použití v úvahu pouze                                 
u specializovaných provozoven, které pěstují větší množství odrostků a poloodrostů a kde je tak zapotřebí dosáhnout 
jemného rozptýlení přípravku na větší vzdálenosti a na větší ploše. Klady a zápory aplikace jsou shodné jako                      
u zádových rosičů. 

2.2.3. Nesená rozmetadla
Tyto prostředky jsou obdobné jako ruční rozmetadla, ale díky své vetší velikosti a nesení za traktorem, který 
zajišťuje i pohon rozmetání, mohou rychle a snadno aplikovat granulované přípravky na velké ploše, avšak ani tento 
způsob nezajistí pravidelné dávkování. Stejně jako ruční rozmetadla nejsou v lesních školkách k těmto účelům hojně 
využívána. 

2.2.4. Speciální zařízení
Jedním ze způsobů aplikace je i využití zavlažovacích systémů ve školkách. Tento způsob míchání přípravků do 
závlah lze zajistit pomocí čerpadla pro dávkování tekutých nebo rozpustných přípravků do vody bez použití 
elektrické energie. Kvalita provedeného ošetření výpěstků však velice záleží na kvalitě závlahového systému. 
Jedná-li se o závlahovou hadici se zavlažovací pistolí, nebo o systém, který nedokáže rovnoměrně dávkovat vodu na 
plochu, bude i výsledek aplikace neuspokojivý.

Naopak portálové (mostové) závlahové systémy zaručují velice dobré výsledky. Jedná se o závlahy nejčastěji 
používané při pěstování krytokořenného sadebního materiálu. Na pěstební ploše nebo ve fóliovém krytu se pomocí 
elektromotoru pohybuje most, na jehož ramenech jsou trysky. Most se pohybuje po kolejnicích zavěšených na 
konstrukci fóliového krytu nebo ukotvených na pěstební ploše. Tak jako u ramen postřikovače i u portálové závlahy 
může být na jednom vývodu až několik různých trysek, které lze díky otočnému mechanismu snadno a rychle měnit      
a určit tak, přes kterou z nich bude přípravek aplikován. Tento způsob závlahy zaručuje nejkvalitnější aplikaci 
závlahové vody na výpěstky a při možnosti míchání přípravku na ochranu rostlin do přívodu vody, je zajištěna 
stejnoměrná aplikace po celé pěstební ploše. Výhodami této technologie je, že aplikaci ovládá jedna osoba, která 
není v přímém kontaktu s přípravky a díky přesnému provedení dochází k efektivnímu využití přípravků. 
Nevýhodou je především to, že se jedná o pevnou konstrukci a technologie tak může pracovat pouze na dané ploše.
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Mezi speciální zařízení patří i samojízdné postřikovače a portálové traktory. Jedná se o prostředky, které jsou 
uzpůsobené pouze na danou činnost a pro dané podmínky. Portálové traktory jsou využívány při ošetřování větších 
výpěstků, především na plantážích vánočních stromků.Mezi speciální zařízení patří i samojízdné postřikovače            
a portálové traktory. Jedná se o prostředky, které jsou uzpůsobené pouze na danou činnost a pro dané podmínky. 
Portálové traktory jsou využívány při ošetřování větších výpěstků, především na plantážích vánočních stromků.

Obr. 4 Speciální stroj určený pouze k meziřádkové aplikaci přípravků

Dále se do této skupiny aplikační techniky dají zahrnout mořičky osiva. V dnešní době se v převážné většině využívá 
služeb subjektů dodávajících osiva, které nabízí odběratelům surovinu i s jejím namořením. Ve větších provozech to 
jsou speciální zařízení (mořící vany apod.), ale i pro moření menších oddílů je možné pořídit například průběžnou 
mokrou mořičku na osivo. Aplikace je zajištěna v komoře stroje s rozptýleným mořícím roztokem, skrz kterou 
prochází osivo. Jedná se o moderní kontinuální způsob, který díky elektronickému dávkování mořícího roztoku, 
zaručuje kvalitní provedení aplikace přípravku.

3. ZÁVĚR
Při intenzivním pěstování sadebního materiálu lesních dřevin se nevyhneme používání přípravků na ochranu rostlin. 
Se snahou dosáhnou ideálních podmínek pro růst rostlin, mnohdy nepřímo vznikají i velice vhodné podmínky pro 
výskyt chorob a škůdců. Přípravky na ochranu rostlin nám tak pomáhají při ošetření napadaných rostlin nebo jako 
preventivní ochrana výpěstků. Aby bylo jejich použití co nejúčinnější, je nutné vybrat i vhodnou aplikační techniku, 
jejíž výčet je oproti spektru prostředků pro aplikace v lesních porostech širší a dává nám tak větší možnost výběru. 
Ten závisí na mnoha faktorech a volbu daného prostředku je nutné zvážit dle jeho možností použití. Mezi často 
využívané aplikační techniky patří zádové postřikovače a rosiče, nesené postřikovače a se zvyšováním podílu 
pěstování krytokořenného sadebního materiálu i portálové zavlažovací systémy. 

Při aplikaci je vždy snahou dosáhnout efektivního ošetření rostlin, při dodržení rozumného užívaní vhodných 
chemických přípravků. Vhodným používáním chemických přípravků, šetříme nejen finanční prostředky daného 
provozu, ale snižujeme i zátěž na prostředí a to je ve školkách velice důležité. Přestože se odrostlý sadební materiál 
vyzvedne a pěstuje se další, produkční plochy jsou po desítky let neměnné a při neuváženém a nesprávném používání 
přípravků na ochranu rostlin se v půdách daných ploch kumulují rezidua, která mohu následně napáchat nemalé 
škody.
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JAK OVLIVŇUJE TRYSKA DÁVKU A ÚLET POSTŘIKOVÉ JÍCHY
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc, Ing. Marie Zahradníková

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Abstrakt
V příspěvku je řešena problematika vlivu trysky na výši použité dávky postřikové jíchy při asanaci kůrovcového 
dříví. Současně je řešena problematika výše nežádoucího úletu. Obě tyto charakteristiky jsou významné jak                       
z pohledu ekonomického, tak i z pohledu ochrany životního prostředí. Z pokusů s běžně dostupnými tryskami 
vyplynulo, že nejúčinnější z obou výše uvedených úhlů pohledu je tryska HYPRO PoliJet AN2.4.

Klíčová slova
asanace, kůrovec, ochrana lesa, trysky

1. ÚVOD
Lýkožrout smrkový – Ips typographus (L.) se v posledních desetiletích v České republice ve smrkových porostech 
několikrát přemnožil. Dle dostupných údajů se cca 1/3 kůrovcového dříví ošetřuje insekticidy pomocí ručních 
postřikovačů; tento poměr vůči odkornění je závislý na regionu, vlastnictví, stavu vývoje škůdce a objemu 
napadeného dříví. Přesto je zde stále velký podíl dříví, které se ošetřuje postřikem přípravky na ochranu rostlin – 
insekticidy (přičemž je zde zahrnuta i asanace lapáků a příprava otrávených lapáků). Účinná a včasná asanace je 
přitom podmínkou pro potlačení gradace nebo jejího dalšího rozvoje. Naskýtá se tedy otázka: může volba trysky 
ovlivnit účinnost asanace? Na to se pokusíme odpovědět.

2. METODIKA SLEDOVÁNÍ
Pokusy se uskutečnily v září 2016 za optimálních povětrnostních podmínek – slunečného počasí a bezvětří. 
Jednometrová polena byla vložena na dřevěné podložky do dětského nafukovacího bazénu o průměru                           
1,5 m a hloubce 53 cm. Poté bylo poleno ošetřeno vodou za použití příslušné trysky tak, aby došlo k dokonalému 
pokrytí povrchu polena, tzn., že bylo postupně otáčeno. Při ošetřování byl měřen čistý čas aplikace; po dobu otáčení 
bylo měření času zastaveno. Následně bylo poleno z bazénku vyjmuto, voda z úletu v bazénku (včetně vody, která 
ulpěla na dřevěných podložkách) byla odsáta do nádoby, přefiltrována přes sítko, aby byly odstraněny části kůry, 
které se při manipulaci s polenem dostaly do bazénku. Následně byla voda zvážena, čímž bylo zjištěno množství 
úletu při postřiku – použit byl vztah 1 ml = 1 g. V rámci jednoho experimentu (tj. při použití jednoho typu trysky) bylo 
ošetřeno vždy 5 polen. Celý pokus byl čtyřikrát opakován, a to se stejnými poleny (vždy po jejich oschnutí, vždy jiný 
den, aby byla prokazatelná pokryvnost na celém polenu). Celkem bylo jednou tryskou ošetřeno 20 polen.

Při aplikaci byl použit akumulátorový postřikovač SOLO 416. Do testů byly zařazeny následující trysky:

FulcoTip 30FCX02

ØHYPRO F110-04

ØHYPRO PoliJetAN0.6

ØHYPRO PoliJetAN2.4

ØHypro PoloJet AN1.2

ØMosazná nastavitelná

ØPoliJet AN1.8

Průměrná aplikační dávka byla stanovena měřením, kdy po dobu 10 s byl prováděn postřik do odběrné nádoby 
3(odměrného válce o objemu 250 cm ) a následně byla vystříkaná dávka změřena. Pro každou trysku proběhlo                   

20 měření a použita byla střední hodnota (medián) z těchto měření. Při postřiku byla tryska cca 10 cm nad povrchem 
ošetřovaného polena.

Celková spotřeba byla vypočtena ze střední hodnoty dávky pro danou trysku a času potřebného pro pokrytí 
konkrétního polena.
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3. VÝSLEDKY
Časové hledisko je při asanaci kůrovcového dříví velmi důležité. Významným způsobem ovlivňuje výkonost – 
objem hmoty ošetřený za časovou jednotku, což má i své ekonomické dopady (časová mzda). Z tohoto pohledu, jak 
je patrné z grafu 1, jsou všechny trysky více méně srovnatelné s výjimkou Mosazné nastavitelné trysky, která na 
ošetření srovnatelného polena potřebovala téměř dvojnásobnou dobu (graf 1).

Graf 1  Porovnání doby ošetření polen
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Nejúspornější tryskou s ohledem na objemovou dávku, tj. spotřebu postřikové jíchy potřebnou k úplnému pokrytí 
3ošetřovaného polena (cm ) je tryska HYPRO PoliJetAN0.6. Poněkud horších výsledků dosáhly trysky FulcoTip 

30FCX02, HYPRO F110-04 a Mosazná nastavitelná. Zbylé tři trysky – HYPRO PoliJetAN2.4, HYPRO 
PoliJetAN1.8 a HYPRO PoliJetAN1.2. dosahovaly nejvyšších dávek. Obdobně by se daly vyhodnotit i plošné 

2
dávky, zabezpečující pokryvnost ošetřeného materiálu (na cm ), kde testované trysky lze seřadit do stejného pořadí  
a rozdíly mezi jednotlivými tryskami jsou minimální (graf 2). Ty drobné rozdíly jsou způsobeny právě výší úletu. 
Čím vyšší byl úlet, tím byla potřebná dávka na jednotku plochy větší.

Podíl úletu byl nejnižší u Mosazné nastavitelné trysky. Následují celkem vyrovnaně trysky HYPRO PoliJetAN0.6, 
HYPRO F110-04 a FulcoTip30FCX02. Nejvyšší úlety byly zaznamenány u trysek HYPRO PoliJetAN1.2, HYPRO 
PoliJetAN1.8 a HYPRO PoliJetAN2.4 (graf 2). Obdobně to je patrné i z grafu 3.

Graf 2  Porovnání objemové dávky a dávky úletu s přihlédnutím k plošné dávce

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

cm
2

cm
3 

typ trysky

objemová dávka úlet plošná dávka



43

 ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s. 
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

21. 11. 2017, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno

Aplikační technika přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství

Graf 3  Porovnání objemové dávky a procenta úletu
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4. DISKUSE
Při hubení kůrovce je důležitým prvkem asanace napadeného dříví. Zprvu používané ruční odkorňování, o kterém 
máme informace již z 19. století, bylo nahrazeno chemickou asanací, např. poprašováním, následně pak postřiky – 
zpočátku penetračními insekticidy (60. a 70. léta 20. století) pronikajícími kůrou ošetřovaného dříví a hubící tak                  
i všechna vývojová stádia. Tento typ insekticidů mohl ovlivnit spotřebu na jednotku plochy, protože ve svém 

-2
principu nemusela být pokryvnost tak „dokonalá“. Doporučena byla dávka v rozmezí 200-300 ml.m . NOVÁK [1] 

-2 -3
doporučuje dávku 200-300 ml.m  při použitém tlaku 4-5 atm a průměru trysky 1,2-1,6 mm, tj. 5,0-5,5 l.m  (při 

3
hmotnatosti ošetřovaného kmene 1 m ). Následně NOVÁK [2, 3] upřesňuje objem postřikové jíchy v závislosti na 

3 -3 3 -3 3 -3hmotnatosti ošetřovaného smrkového kmene, a to následovně: 0,3 m  – 1,5 l.m , 0,5 m  – 1,75 l.m , 0,7 m  – 2,25 l.m  
3 -3 3a 1 m  – 3 l.m . Při objemu 1 m  tedy dávku výrazně snižuje. Přitom uvádí jako další faktor ovlivňující dokonalou 

-2 -3pokryvnost charakter kůry. Na kmeny s hladkou kůrou o tloušťce cca 5 mm je nutná dávka 250 ml.m  (tj. 4,4 l.m )               
-2 -3

a na kmeny s hrubou borkou (cca 10 mm) je nutné aplikovat dávku 300-350 ml.m  (tj. 5,2 l.m ), to vše při průměrné 
3 3 -3

hmotnatosti 1 m . Pro praxi z toho vyplynula povinnost používat na 1 m  dávku 6-10 l.m  [4]. Diferencované dávky 
(avšak jiné hodnoty) byly nařízeny Příkazem č. 8/1984. Ke sjednocení používaných dávek postřikové jíchy na jeden 
metr krychlový došlo v roce 1993 [5].

Dosažené výsledky je možné hodnotit z různých úhlů pohledu. Velmi důležité z pohledu výkonosti je čas potřebný               
k asanaci. Zde všechny hodnocené trysky dosahovaly stejných výsledků, pouze Mosazná nastavitelná tryska měla 
přibližně dvojnásobnou spotřebu času na ošetření, čímž se výrazně lišila od ostatních testovaných trysek. Dalšími 
důležitými kritérii jsou celková spotřeba postřikové jíchy k důkladnému celopovrchovému ošetření a také míra 
úletů, tj. dávka postřikové jíchy, která dopadá mimo ošetřované dříví. Z tohoto pohledu bylo možné rozlišit trysky do 
3 skupin, přičemž zařazení dle obou kritérií bylo více méně shodné.

5. ZÁVĚR
Z hlediska výkonosti se jako nejméně vhodná jeví Mosazná nastavitelná tryska, ostatní jsou více méně srovnatelné. 
Jako nejvhodnější se jeví pro asanaci kůrovcového dříví tryska HYPRO PoliJetAN0.6. Poněkud horších výsledků 
bylo dosaženo tryskami HYPRO F110-04, FulcoTip 30FCX02 a Mosazná nastavitelná tryska.

Další podrobnosti je možné nalézt v připravované publikaci [6].
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