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Vše pro aplikaci hnojiv  
a logistiku při sklizni
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Na podzim roku 2011 jsme dodali 
na soukromou farmu rodiny Vrbských  
z Železné u Berouna první rozmetací 
nástavbu na nosič Dammann. Rodinná 
farma Vrbských hospodaří v součas-
nosti na 1100 ha zemědělské půdy v ob-
lasti okolo Berouna. Tento třínápravový 
„obr“ mezi nosiči nářadí, který si pan 
Vrbský na svou farmu pořídil, je vy-
baven špičkovým postřikovačem firmy 
Dammann se záběrem 32 m a velkoploš-
nou nástavbou na minerální hnojiva  
a vápno Güstrower GDK 8000 o objemu 
11 m3. Tento nosič patří k tomu největšímu  
a nejprogresivnějšímu v oboru na trhu  
v Evropě. Rodinná farma Vrbských je prv-
ním majitelem tohoto typu stroje v ČR.

V průběhu měsíce února 2012 jsme od-
zkoušeli rozmetací nástavbu přímo v praxi. 
Na povedených fotkách kolegy Ing. Micha-
ela Málka je zachycen nosič Dammann při 
jednom z prvních nasazení. Aplikační zá-
běr byl 32 m, hnojivo ledek při dávce 200 
kg/ha. S přivezením prvního rozmetadla  
v nosiči a se zásobením překládacím vozem 
dokáže rozmetadlo udělat za 9 hodin okolo  
300 -350 ha.

Tento typ rozmetadla je vybaven ještě 
jednou zvláštností. Základní ISO-BUS 
terminál firmy Dammann (v originále 
terminál vyrábí firma Müller Electronic) 
není kompatibilní s jinými stroji než s po-
střikovačem Dammann. Z tohoto důvodu 
vybavila firma Güstrower svoji nástavbu 
speciálním přenašečem dat IMI, který do-
káže spojit základní počítač rozmetadla TJ 
500 s počítačem nosiče Dammann. Jedná se 
hlavně o možnost přenosu dat pro dělené 

dávky hnojiv, případně variabilní aplikaci 
dusíkatých hnojiv pomocí N-senzoru. Na 
druhou stranu ISO-BUS terminál může za-
znamenávat parametry rozmetání a dávky 
na daném poli a tyto údaje se dají přenést 
pomocí karty, USB přenašeče nebo Blueto-
oth do stolního počítače.

Majitel nosiče Dammann pan Vrbský je 
po první aplikaci N-hnojiv s kvalitou práce 
a výkonem rozmetací nástavby Güstrower 
velice spokojen.

Rozmetací nástavba Güstrower  
na prvním třínápravovém nosiči Dammann

Rozmetací nástavba Güstrower GDK 8000 má objem 11 m3 

Nosič Dammann v akci ......
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Sázka na zemědělskou 
techniku z východního 
Německa

První můj kontakt s firmou Güstrower proběhl někdy 
na konci roku 2000, kdy jsem pro skupinu ředitelů ag-
rochemických podniků zorganizoval návštěvu několika 
AZZ podniků (agrochemický podnik služeb) v soused-
ním Sasku. U většiny podniků služeb bylo vidět stejnou 
techniku na aplikaci hnojiv se zelenou barvou. V roce 
2001 si naše firma „pronajala“ na týden právě od jed-
noho agropodniku nedaleko hranic, rozmetadlo D-057 
pro vyzkoušení u našeho zákazníka - společnosti Astur 
Straškov a.s.

„Zapůjčené“ rozmetadlo se ve Straškově po hodině 
práce vrátilo pro hnojivo s výsledkem 25 pohnojených 
ha za hodinu. Na základě dvoudenního testu se společ-
nost Astur Straškov a.s. stala jedním z prvních zákaz-
níků naší firmy s rozmetadly Güstrower. 

Od té doby uplynulo mnoho času, náš partner za-
čal pracovat na modernizaci výrobního programu i sa-
motné výroby strojů. V současnosti patří jeho výrobky 
ke špičce v daném oboru v Evropě.

Velkoplošná rozmetadla minerálních hnojiv a vápna 
s řetězovým dopravníkem používá v ČR stále více zá-
kazníků. „Chytří farmáři“ již pochopili, že jedno roz-
metadlo Güstrower zvládne rozmetat veškerá hnojiva, 
včetně vápnění v podniku okolo 3-4000 ha a navíc  
s o 50% menšími náklady a vyšší přesností. 

Postupem času uvádíme na trh i nové produkty firmy 
Güstrower, jako jsou překládací vozy. Ty vhodně dopl-
ňují náš „východoněmecký program“ dopravní tech-
niky pro profesionály. I v letošním roce chystáme něko-
lik novinek v této oblasti.

Nadčasovou, ale velice zajímavou metodou hnojení 
tekutými hnojivy do zásoby, je metoda Cultan, kde firma 
Güstrower získává stále větší renomé. Postupem času 
bychom chtěli tuto novou metodu představit také našim 
zákazníkům.

Nový časopis Güstrower News přináší spoustu prak-
tických informací a rad z oblasti hnojení a úspory ná-
kladů při sklizni obilovin .

Ing. Martin Hruška 
Jednatel CRS Marketing, s. r. o. 

Společnost Agroservis Višňové a.s. 
používá již několik let velkoplošná 

rozmetadla Güstrower

Na titulní straně jsou zachycena dvě rozmetadla Güstrower 
D-057 o objemu 11 m3 (starší řada rozmetadel), která v tomto špič-
kové zemědělském podniku pracují bez problémů od roku 2005. 
Společnost Agroservis Višňové a.s., společně se svými dceřinnými 
společnostmi patří k největším zemědělským podnikům u nás. 

Rozmetadla pracují většinou na poli s přívozem granulova-
ného hnojiva od překládacího vozu Annaburger HTS 22.79. I tak 
je ale jejich roční nasazení při hnojení impozantní. V průměru 
pohnojí jedno rozmetadlo asi 6300 ha při přihnojování a při zá-
kladním hnojení. Rozmetadla pracují spolehlivě a bez problémů 
po celou dobu od roku 2005. 

Aplikace tekutých hnojiv metodou 
Cultan u německé firmy Böllmer 

Umwelt GmbH
Firma Böllmer Umwelt GmbH z Wietmarschenu patří k nej-

větším podnikům služeb v Německu, které používají moderní 
metodu aplikace tekutých hnojiv do půdy Cultan. Tato firma vyu-
žívá několik strojů od firmy Güstrower. V loňském roce zakoupila 
nejmodernější injektor firmy Güstrower se záběrem 12 m, který 
je vybaven GPS naváděním a vyhodnocováním údajů z hnojných 
map. Výhodu této metody je jen jedna aplikace hnojiva a uložení 
N v tzv. depu, ze kterého si rostlina odebírá dusík v průběhu vege-
tace. Odborné prameny hovoří až o 95% využití dusíku oproti 75% 
využití u metody rozmetaných hnojiv. O metodě Cultan se dozvíte 
více také v tomto čísle časopisu Güstrower News.
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Více jak 20 let po spojení německých 
států jsou zemědělské stroje ze severoně-
meckého města Güstrow pojem přede-
vším v tzv. nových spolkových zemích, 
tedy ve východní části Německa. Díky 
aktivitě firmy CRS Marketing s.r.o. z Číž-
kovic u Lovosic zná „zelenou“ techniku  
z Güstrowa také řada farmářů v ČR. 

Firma Güstrower pochází ze stejno-
jmenného města Güstrow v Meklenbursku 
na severovýchodě Německa. Již dříve se  
v této oblasti vyráběla známá rozmetadla 
D-038 a rozmetací nástavby na nosiče IFA 
W 60, označené jako D-032 nebo D-035. 
Řada těchto strojů pracuje i po 20-30 letech 
stále v provozu v řadě podniků u nás.

Zde je třeba připomenout, že firma 
Güstrower patří k jedněm z mála firem  
z bývalého koncernu Fortschritt, které pře-
žily privatizaci, nástup „kapitalismu“ nebo 
tržního hospodářství a které nebyly priva-
tizovány nebo převzaty západoněmeckou 
konkurencí. 

Sázka na velkoplošná rozmetadla 
minerálních hnojiv

Firma Güstrower byla založena v roce 
1992 třemi pracovníky bývalé firmy a Ing.
Dieterem Freudenbergem, který je i dneš-
ním ředitelem a majitelem firmy.Firma 
Güstrower prodělala v uplynulých 20-ti 

letech bouřlivý vývoj. Začátky nebyly roz-
hodně lehké, protože dřívější firmy organi-
zované pod koncernem Fortschritt v době 
NDR, své výrobky neprodávaly. Tuto čin-
nost za ně dělal podnik zahraničního ob-
chodu, který sídlil v saském Neustadtu.

Ředitel firmy pan Ing. Dieter Freu-
denberg na dobu začátků vzpomíná takto:             

„Na začátku rozvoje naší firmy jsme vedle 
výroby rozmetadel dělali různé zakázky pro 
další firmy. Například pro německou poštu 
jsme vyrobili 20 000 ks poštovních přeprav-
ních boxů. V této době nám ale pomohli 
také naši zákazníci z řad agrochemických 
podniků. Ti se etablovali na novém trhu 
jako podniky služeb, přičemž jejich nápady 
a požadavky na pracovní záběry a kvalitu 
rozmetání nám pomohli s nasměrováním 
vývoje našich produktů po roce 1990.“

Poznávací znak - řetězový  
dopravník

Specialitou rozmetadel firmy Güstro-
wer a jakýsi poznávací znak je nekonečný 
řetězový dopravník,   který se již v minu-
losti osvědčil u hnojiv s rozdílnou kvalitou a 
konzistencí. Také dnes nabízí tento řetězový 

Zelené stroje z Güstrowa

Administrativní a výrobní hala firmy Güstrower.

Připravené nebo rozpracované stroje čekají na své zákazníky.

Ředitel firmy Ing. Dieter Freudenberg

Nová lakovna Pohled do jedné z výrobních hal
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dopravník spoustu výhod oproti gumovému 
pásu při rozmetání granulovaných hnojiv, 
krystalických a práškových hnojiv, jakož 
i při aplikaci vápna, masokostní moučky 
nebo suchého drůbežího trusu. Rozmeta-
dla Güstrower se vyrábějí v objemech 5 - 16 
m3, disponují vlastním hydraulickým poho-
nem pro rozmetací kotouče a elektronickým 
dávkování hnojiva pomocí počítače TJ 500  
s vlastním softwarem firmy Güstrower. 

Precizní zemědělství již od roku 
1997

Vzhledem k velice krátkým regulačním 
časům v řádu 1-1,5 s a pohonu řetězového 
dopravníku bez nebezpečí prokluzu (na 
rozdíl od gumového dopravníku), je možno 
tato rozmetadla použít pro dělené dávkování 
hnojiv v systému „Precizního zemědělství“. 
Již od roku 1997 nabízí firma Güstrower 
tento systém aplikace na svých rozmeta-
dlech. V roce 1999 byla první firmou u vel-
koplošných rozmetadel minerálních hnojiv, 
která umožnila zákazníkům práci v systému 
variabilního N-hnojení, přesněji Yara-N- 
senzoru (dnes N-senzor). Propojení jaké-
hokoliv N-senzoru je možné přes sériové 
připojení kabelem mezi TJ počítačem a po-
čítačem N senzoru.

Výroba překládacích vozů
Z důvodů sezonního využití kapacit vý-

robních hal se v roce 2001 rozhodli u firmy 
Güstrower pro výrobu dalšího produktu, 
kterým se stal překládací vůz na obilí nebo 
minerální hnojiva. Na začátku se konstrukce 
a výroba orientovala na modely vozů z Aus-
trálie, které byly dále konstruovány a vyví-
jeny pro evropský trh. Překládací vozy do-
plňují jako přepravník hnojiva logistiku ve 
velkých podnicích a podnicích služeb. Méně 
prázdných jízd rozmetadla, lepší využití (vy-
tížení) a zvýšení výkonu, to jsou všechno dů-
vody, které mluví ve prospěch překládacích 
vozů. Překládací vozy se nyní v Güstrowě 
vyrábějí v objemu 21 - 36 m3, překládací 
výkon šneku o průměru 450 mm je 12  
m3/minutu.

Výroba injektorů s technologií 
Cultan

Od roku 2003 probíhá u firmy Güstro-
wer paralelně k výrobě rozmetadel a pře-
kládacích vozů také výroba injektážních 
strojů pro aplikaci tekutých hnojiv do půdy 

metodou Cultan. Tuto technologii vymy-
slel jeden německý farmář,   firma Güstro-
wer se podílela na vývoji srdce stroje,  což 
jsou injektážní kola s prsty. Tekuté hno-
jivo se pod tlakem injektuje do země  
v určité vzdálenosti a vytváří tzv. hnízda, ze 
kterých si rostlina bere živiny. Firma Güstro-
wer patří v současnosti k vedoucím firmám 
v této oblasti v Evropě.

Rozsáhlá modernizace výroby
V současné době pracuje u firmy Güstro-

wer 45 pracovníků. V posledních třech le-
tech firma investovala přes 2 miliony Euro 
do modernizace výroby, aby byla schopna  
v termínu a v požadované kvalitě dodávat 
své výrobky zákazníkům.

„Dodací termín 24. týdnů na dodávku 
rozmetadla neakceptuje žádný zákazník“ 
říká Ing. Dieter Freudenberg a dodává, 
„proto jsme se v roce 2007 rozhodli výrazně 
zmodernizovat naší výrobu. Výsledkem 
investice přes 2 mil. Euro je rozšíření vý-

robních hal, nová laserová řezačka plechů, 
ohraňovací stroj, rozšíření svářecích míst  
a nová lakovna“.

Výrobky s logem Güstrower firma 
úspěšně vyváží do řady zemí jako je Maďar-
sko, Slovensko, Bulharsko, Polsko, Rusko,  
Anglie, Dánsko a ČR. Export činí u firmy 
Güstrower skoro 50% výroby.

Ve východním Německu jsou stálými 
zákazníky především agrochemické pod-
niky služeb, kde tvoří podíl na trhu techniky  
z Güstrowa více jak 70%. Dalšími význam-
nými zákazníky jsou velké zemědělské pod-
niky, které sázejí na vysoké výkony, vysokou 
produktivitu a precizní rozmetání hnojiv, ve-
lice často s N-senzorem nebo GPS technikou. 

V ČR se zatím uplatnila především vel-
koplošná rozmetadla minerálních hnojiv 
a rozmetací nástavby na nosiče. V oblasti 
překládacích vozů se prodalo několik vozů  
k plné spokojenosti zákazníků. Injektážní stroj 
Güstrower o záběru 3 m pracuje již několik let 
při pokusech na ČZU v Praze Suchdole.

Kompletace „zelených“ strojů...

Dokončování překládacích vozů GTU 25 a injektoru Cultan.
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Jednou ze specialit firmy Güstrower 
jsou různé nástavby pro jakékoliv nosiče a 
nákladní automobily. Nejčastěji využívají 
služeb firmy Güstrower především nejrůz-
nější podniky služeb v celé Evropě. Také  
u nás v České republice pracuje několik ná-
staveb a nosičů nástaveb se zelenými bar-
vami značky Güstrower.

Nástavba na jakýkoliv nosič
Předností rozmetadel Güstrower je vy-

soká univerzalita, možnost aplikovat široké 
spektrum hnojiv, vápna a vedlejších pro-
duktů. Další výhodou těchto rozmetadel 
je schopnost pracovat s moderními sys-
témy dělených dávek u dusíkatých hnojiv 
a vápna, jakož i cíleně hnojit podle hnoj-
ných map. To jsou vše věci, které je možno 
vidět u podniků služeb v Německu jako  
u prvních zákazníků. Například nástavba 
Güstrower na nákladním automobilu Iveco 
byla v roce 1999 první nástavbou na trhu, 
která byla testována s Yara-N- senzorem 
(dnes N-senzor).

Právě v oblasti „Precizního zeměděl-
ství“ spočívá velká výhoda zelených roz-
metacích nástaveb. Reakční čas na změnu 
dávky je zde 1-1,5 s, což je velice dobrá 
hodnota. Řetězový dopravník,  na rozdíl od 
gumového dopravníku, nemá tzv. prokluz, 
proto je dávkování stále stejné. Z tohoto 
důvodu nepotřebuje základní verze roz-
metadla Güstrower žádnou digitální váhu. 
Tu je možno použít na rozmetadlech tehdy, 
pokud nemá podnik vlastní podnikovou 
váhu. Po zvážení nákladu na podnikové 
váze lze totiž náklad zapsat do počítače TJ 
500, který následně sleduje aplikaci a ob-
sluhu informuje o tom, kolik ha je možno 
ještě rozmetat a kolik kg hnojiva zůstává  
v zásobníku.

Rozmetací nástavby Güstrower v ČR
V ČR pracuje několik rozmetacích ná-

staveb na různých nosičích. Asi nejstarší je 
nástavba D-054 na anglickém nosiči nářadí 
firmy SAM, která pracuje v Agrochemic-
kém podniku Mstětice u Prahy již od roku 
2003 k plné spokojenosti majitele. 

Na nosiči Dammann Trac pracuje na 
Moravě nástavba D-055 u firmy Eurofarms 
Hulín. V průběhu let jsme dodali našim  
zákazníkům také dva kompletní nosiče ná-
staveb firmy MAN, upravené specialistou 
na úpravu strojů do zemědělství, s nástav-
bami Güstrower.

První nosič MAN o celkové hmot-
nosti 14 t v zemědělské úpravě pracuje s 
nástavbou D-055 v Agropodniku Jihlava 
. Tato verze je specifická tím, že má spe-
ciální závěs na podvalník, který vozí malý 
nakladač.

Druhý nosič nářadí MAN, tentokrát  
o celkové hmotnosti 18 t, jsme dodali před 
lety společnosti Navos a.s., středisko Dačice 
a Miroslav. Tento nosič je vybaven nástav-
bou D-077 o objemu 11 m3 a aplikačním 
šnekem o záběru 8 m. Ve výbavě je ale také 
dvoukotoučové rozmetací ústrojí. Poslední 
nástavbu jsme dodávali na konci roku 2011 

na Farmu rodiny Vrbských, která zakoupila 
jako první firma v ČR největší třínápravový 
nosič nářadí Dammann Trac s postřikova-
čem a rozmetací nástavbou o objemu 11 
m3. Tento „drobeček“ je schopen zvládnout 
při rozmetání na poli a dovozem hnojiva na 
kraj pole za 9 hodin i 300 ha při dávce 200 
kg/ha a záběru 32 m.

Nástavba na výměnný systém 
Annaburger MultiLand Plus

Pro zákazníky, kteří chtějí využít trak-
torový výměnný systém, jsme připravili ve 

spolupráci firem Annaburger a Güstrower 
kombinaci nástavby Güstrower a podvozku 
HTS 18.79. Na tento podvozek se dá dopředu 
namontovat i hydraulická ruka pro případ 
nutnosti nakládání hnojiva na kraji pole a pro 
vápnění u podniků služeb.

Specialitou firmy Güstower 
jsou rozmetací nástavby na minerální hnojiva a vápno

Nový Dammann s nástavbou Güstrower 
na farmě rodiny Vrbských

Nosič MAN s nástavbou D-055  
v Agropodniku Jihlava

Jedna z prvních nástaveb Güstrower byla dodána do Agrochemického podniku  
Mstětice u Prahy
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Naší specialitou v oblasti velkoplošných 
rozmetadel minerálních hnojiv a vápna je 
dodávka speciálních rozmetadel nástaveb 
včetně speciálně upravených nákladních 
automobilů MAN upravených do země-
dělství jednou specializovanou německou 
firmou. Na jaře roku 2009 jsme dodali 
firmě  Zenza a.s. Znojmo (dnes Navos 
a.s.  Kroměříž) nový nosič nástaveb MAN  

o celkové hmotnosti 18 t s nástavbou 
Güstrower D-077 (dnešní označení je GDK 
7000) o  objemu 11 m3. Nástavba je vyba-
vena jak pro aplikaci minerálních hno-
jiv, práškových hnojiv a vlhčeného vápna 

pomocí dvoukotoučového rozmetacího 
ústrojí, tak i  speciálními aplikačními šneky 
o záběru 8 m pro aplikaci mletého vápence.

Nosič nástaveb MAN je upraven do ze-
mědělství o speciální radiální pneumatiky, 
je vybaven pro výměnu nástavby za jinou 
pomocí výměnného mezirámu. K pohonu 
nástavby, respektive dvojitého hydraulic-
kého čerpadla, slouží vedlejší pohon nosiče.  

Rozmetací nástavba, je podobně jako další 
rozmetadla dodávaná do ČR, vybavena 
elektronicko-hydraulickou regulací dáv-
kování pomocí počítače TJ 500 a softwaru 
firmy Güstrower.

Vápnění v lince s Terragatorem 
Podle informací pana Miloše Nerady, 

produktového manažera hnojiv  společ-
nosti Navos a.s., aplikují na střediscích  
v Dačicích a v Miroslavi u Znojma  ročně 
vápno asi 5500 ha, přičemž tuto práci za-
stává jak nosič MAN  s nástavbou  Güstro-
wer, tak i samochodný aplikátor Terragator.  
Na asi 1000 ha aplikují v Navosu a.s. hutní 
síran amonný a občas i šámu z cukrovaru.

Jak nám potvrdil pan Miloš Nerada,  
s prací rozmetadla Güstrower jsou na stře-
discích v Dačicích a v Miroslavi spoko-
jení, pokud jde o kvalitu práce při vápnění 
šneky. U nestandardních hnojiv dokáže 
řetězový dopravník bez problémů dopra-
vit hnojivo ke kotoučovému rozmetacímu 
ústrojí.

Z pohledu naší firmy je možno konsta-
tovat, že se na nástavbě nevyskytl  od roku 
2009 nějaký větší problém. Jediný problém 
byl po první sezoně se zadními pneuma-
tikami značky Alliance A-380, které se  
k našemu překvapení a k ještě většímu pře-
kvapení ze strany zákazníka, opotřebily za 
poměrně krátkou dobu. Druhá volba padla 
na značku Nokian, která zatím slouží bez 
problémů.

Zemědělský nosič MAN  
s rozmetací nástavbou Güstrower  

ve společnosti Navos a.s.

Nosič MAN s nástavbou Güstrower GDK 7000 a aplikačním šnekem

Vápnící linka složená z nosiče MAN a nástavby Güstrower a samochodného aplikátoru vápna Terragator
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Güstrower GTU 21

V průběhu roku 2011 uvedla firma 
Güstrower na trh inovovanou řadu jedno-
nápravových překládacích vozů GTU 21, 
které mají nyní překládací výkon 12 m3/mi-
nutu, nový tvar zásobníku a řadu dalších 
vylepšení jako je dodatečná možnost mon-
táže digitálních vah. Digitální váhy Digi 
-star umožňují na překládacích vozech 
Güstrower plynulé zaznamenávání sklíze-
ného množství obilí. Koncept vozu GTU 21 
je ideálním doplněním logistické linky ke 
dvěma sklízecím mlátičkám na poli.

Oproti staršímu modelu jednonápravo-
vého překládacího vozu Güstrower se nový 
model GTU 21 vyznačuje moderním tva-
rem zásobníku, vyšším překládacím výko-
nem a také větší univerzalitou. Překládací 
vůz je určen pro dopravu a překládání obilí, 
řepky, zrnové kukuřice, hnojiv a osiva tak, 
aby se dal použít v průběhu celé sezóny.

Překládací výkon se u nového typu 
vozu zvýšil na 12 m3/minutu. Celkový čas 
vyprázdnění překládacího vozu GTU 21  

o objemu 21 m3 je nyní možný za méně  
než 2 minuty. Vyššího výkonu bylo dosa-
ženo optimalizací dopravních šneků.

Tento typ vozů je určen pro podniky 
služeb a zemědělské podniky,  které vlastní 
nebo na jednom poli nasazují dvě mlátičky. 
Obsahu zásobníků největších typů sklíze-
cích mlátiček odpovídá i velikost překláda-
cího vozu.

Nová konstrukce stěn zásobníku
Podobně jako u modelů GTU 25 a GTU 

32 dostal i jednonápravový překládací vůz 
Güstrower nový tvar zásobníku. Díky tomu 
se snížila hmotnost vozu a zároveň se zvý-
šila jeho stabilita.

Nový systém čištění podlahy vozu
U překládacích vozů je čištění prostoru 

pod ležícím šnekem velice důležitá věc. Při 
přechodu z jedné plodiny na druhou je 
třeba vůz dokonale vyprázdnit a vyčistit. 
Firma Güstrower používá u všech nových 

typů vozu GTU jednotný způsob čištění.  
V základní verzi se nejdříve v čelní části 
vozu /ležícího šneku/ odjistí jeden třmen 
a pomocí kliky a speciálního mechaniz- 
mu obsluha odklopí celý spodek ležícího 
šneku. Na přání se dodává také hydraulický 
způsob odjištění a odklopení spodní části 
šneku. Výhodu má nový způsob čištění  
u podniků, které dělají osivo a také u do-
konalého vyčistění vozu od hnojiv.

Celá řada vylepšení
Vylepšení proběhlo také v oblasti dáv-

kovacích šoupat uvnitř korby. Nově je 
možno překládací vůz GTU 21 objednat  
v provedení do horního nebo do spodního 
závěsu. Standardní pneumatiky o rozměru 
800/65 R32 Alliance přispívají k nízkému 
tlaku na poli. Na výběr má zákazník také 
širokou paletu dalších rozměrů pneuma-
tik. Vedle verze 25 km/h (bez blatníků) 
nabízíme zákazníkům také verzi 40 km/h 
s blatníky a osvětlením. Pro lepší pohodlí 
obsluhy může zákazník u firmy Güstro-
wer objednat také speciální set spočívající  
v osvětlení částí vozu a kamerou s obrazov-
kou v kabině traktoru. 

Zákazníci, kteří chtějí sledovat množ-
ství sklizené hmoty, mají nyní možnost ob-
jednat k překládacímu vozu GTU 21 digi-
tální váhy Digi-star s USB přenašečem dat 
do stolního počítače.

Překládací vůz GTU 21 s prodloužením výpadu ze šneku a pneu 650/60-30,5“

GTU 21 je ideální pro dvě mlátičky

nový typ jednonápravového překládacího 
vozu s výrazně vyšším výkonem
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Zelené překládací vozy německé firmy 
Güstrower se pomalu, ale jistě zabydlují na 
trhu v celé Evropě. Přispívá k tomu bohatá 
základní výbava vozů, včetně velkých pne-
umatik, výborné čistění korby, excelentní 
stabilita ve svažitém terénu a spokojenost 
jejich uživatelů.

I když firma Güstrower vyrábí jak jedno, 
tak i třínápravové překládací vozy, většina 
farmářů si oblíbila tandemový model GTU 
25/28 o objemu 25 nebo 28 m3. Tento vůz 
je ve standardu vybaven komfortní Buggy 
nápravou, zapojením do spodního závěsu, 
vynášecím šnekem o průměru 450 mm, 
krycí rolovací plachtou a především vel-
kými koly 650/65-30,5“. Takováto velká 
flotační kola nenajdete u žádného jiného 
překládacího vozu na trhu ve standardní 
výbavě. Díky tomu se tento vůz pohybuje 
„lehce“ po poli již s traktorem o výkonu od 
170 k. Velká kola mají vliv také na nízkou 
spotřebu soupravy při sklizni. Dosavadní 
zkušenosti českých majitelů překládacích 
vozů Güstrower GTU 25 jsou velice pozi-
tivní. Vůz má velice dobrou stabilitu i na 
svažitém terénu.

Čištění zásobníku a příslušenství
Velkou předností překládacích vozů 

Güstrower je čištění zásobníku mezi jed-
notlivými plodinami. V základní verzi 
vozu se oddělá jeden třmen a pomocí 
kliky se odklopí celé dno vozu. Na přání se 
dodává i hydraulické ovládání čištění dna.  
K překládacím vozům Güstrower je 
možno objednat také digitální váhy Digi-
-star, hydraulicky odpruženou oj a různé 
výpady ze šneku. Pro zákazníky děláme 
speciální barevné provedení vozu podle 
barvy traktoru.

Výhody překládacích vozů
Na základě praktických poznatků firmy 

CRS Marketing s.r.o. lze díky překládacím 
vozům Güstrower získat:
•   o 25–30 % vyšší výkon mlátiček
•   zlepšit logistiku odvozu obilí z pole na 

farmu a snížit počet odvozů
•   snížit spotřebu mlátiček o 2 až 3 l/ha díky 

překládání za jízdy
•   snížit půdní tlak – utlačení, a tím i ná-

sledné náklady na rekultivaci ploch

Tato data pocházejí z praktických po-
kusů firmy CRS-Marketing s překládacími 
vozy Annaburger a Güstrower.

Plnění secích strojů a rozmetadel 
minerálních hnojiv

Pro plnění secích strojů, rozmetadel hno-
jiv nebo pro překládání obilí ze souvrati na sil-
nici dodává Güstrower prodloužení výpadu 
ze stroje s velkou flexibilitou. Nejdelší realizo-
vatelná vzdálenost u základní verze adaptéru 
je 2,9 m od hrany překládacího vozu. Díky 
tomu je možno u překládacích vozů Güstro-
wer překládat obilí i přes kraj pole do přista-
veného nákladního automobilu.

Pokud použije zemědělský podnik pře-
kládací vůz Güstrower na plnění velkoploš-
ných rozmetadel řady GDK, je možno zvý-
šit výkon aplikace o 50%.

Překládací vůz pro náročné zákazníky

Překládací vůz GTU 25 ve verzi 40 km/h s hydraulicky odpruženou ojí

Překládací vůz GTU 25 ve verzi 25 km/h a s nástavbou na 28 m3

Standarní pneumatiky mají malý tlak na 
půdu

Nejprodávanější model GTU 25/28
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Na výstavě Agritechnica 2011 předsta-
vila firma Güstrower nový koncept tříná-
pravových překládacích vozů GTU 32/36 
s objemem 32 nebo 36 m3. Opticky navá-
zaly nové typy třínápravových vozů na 
své menší sourozence. Řada prvků výbavy  
z menších vozů zůstala zachována.

Perfektní čištění a zpracování 
vozů

Překládací vozy nelze hodnotit jen po-
dle ceny, ale také podle jiných parametrů, 
jako je funkčnost, překládací výkon, zpra-
cování produktu, použité náprava a přede-
vším pneumatiky.

U podniků služeb patří k důležitým 
funkcím překládacího vozu také čištění 
vozu mezi jednotlivými plodinami. Zde 
platí u třínápravových vozů Güstrower to 
samé jako u jedno a dvounápravových -  
excelentní a jednoduché otevření celé pod-
lahy ležícího šneku. Během 3 minut je vůz 
připraven na práci v jiné plodině.

Velice dobře hodnotí naši zákazníci za-
vírání plachty ze země bez pomoci žebříku. 
Technická data nových typů překládacích 
vozů najdete v tabulce. Za zmínku stojí nej-
větší vůz s objemem 36 m3, který lze nyní 
„obout do větších pneumatik“ 650/65-30,5“ 
nebo 750/60 -30,5“, což je podobný styl jako  
u pneumatik na tandemový vůz GTU 25. Oba 
dva typy třínápravových vozů jsou nyní stan-
dardně vybaveny hydraulicky odpruženou ojí.

Bohatá výbava na přání
K novým třínápravovým modelům pře-

kládacích vozu GTU je možno objednat 
široké nadstandardní příslušenství jako je 
digitální váha Digi-star s USB přenašečem 

a vyhodnocovacím programem v PC počí-
tači, digitální kamera s osvětlením, různé 
typy pneumatik, prodloužení šneku pro 
plnění obilí nebo flexibilní prodloužení 
šneku pro plnění rozmetadel, případně 

secích strojů. Nové vozy Güstrower mají 
již dva roky kvalitní nátěr složený z dvou 
komponentního laku, vodou ředitelného, 
který má kvalitu automobilního laku. Jeho 
kvalitu nám potvrzují také naši zákazníci.

Základní model GTU 32 s pneu 700/50-26,5“

Překládací vozy Güstrower GTU 32/36

Parametry GTU 32 GTU 36

Výkon 12 m³/min 15 m³/min

Celková délka 9750 mm 10700 mm

Délka zásobníku 6600 mm 7500 mm

Rozchod kol 2050 mm 2225 mm

Šířka zásobníku 2500 mm 2500 mm

Celková šířka 2850 mm 2880 mm

Pneumatiky 650/65-30.5

2980 mm

Pneumatiky 750/60-30.5

Pohotovostní hmotnost 9600 kg 10500 kg

Celková výška 3480 mm 3480 mm

Překládací výška 4500 mm 4700 mm

Celková transportní výška 3700 mm 3700 mm

Vyprazdňování 540 ot/min nebo 1000 ot/min ano ano

Průměr vyprazdňovacího šneku 450 mm 550 mm

Průměr vodorovného šneku 350 mm 400 mm 

Doporučený výkon traktoru 162 kW/220 PS 162 kW/220 PS

Zbytkové vyprázdnění zásobníku ano ano

Nápravy

Počet 3 3

Odpružení parabolicky parabolicky

Náběžná náprava 1. + 3. náprava 1. + 3. náprava

Závěs spodní spodní

Dvouokruhové vzduchové brzdy ano ano

Hydraulicky odpružená oj standard standard

Možnost naložení pro transport na silnici 20,4 t 22,5 t

Možné naložení pro transport na poli 25,6 t 28,8 t

Zadní pohled na GTU 32
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Příslušenství k překládacím vozům Güstrower řady GTU
V nabídce firmy Güstrower je široká paleta příslušenství k překládacím  

vozům, která rozšiřuje spektrum využití vozů v průběhu celého roku.

Zapojení vozu na pánev K 80 Digitální váhy Digi-star umožňují vážení nákladu

Flex. prodloužení výpadu pro plnění secích strojů a rozmetadel Hydraulicky odpružená oj a 40 km/h verze s blatníky

Jednoduché a praktické čištění zásobníku Osvětlení vozu spojené s kamerou
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Vápník - Velmi důležitá žiVina pro rostliny

Kyselé půdy a nedostatek  
vápníku

Řada rozborů půdy v řadě oblastí ČR 
vypovídá o nízké úrovni pH v orné půdě. 
V řadě těchto oblastí jsou půdy příliš ky-
selé na to, aby měly rostliny optimální 
vzrůst.Vápník je nepostradatelnou slož-
kou rostlinných a živočišných organismů. 
Vápnění upravuje nepříznivou půdní re-
akci na požadované rozmezí pH a  upra-
vuje aciditní poměry v  půdě. Vápnění 
spolurozhoduje o  dostupnosti a  úrovni 
využití dalších živin v  půdě rostlinami, 

zejména zvyšuje přijatelnost fosforu z pů-
dy.

Jednou z  důležitých funkcí vápnění je 
i  zlepšení půdní struktury a  zakořeňování 
rostlin. Mimo to zlepšuje biologickou akti-

vitu a podporuje biologickou fixaci dusíku 
hlízkovými bakteriemi.

Vápník je nezbytný pro růst, vý-
voj a  dobrý zdravotní stav rostlin. V  ta-
bulce č. 1 jsou uvedeny výsledky mě-

ření z  východního Německa udávající 
snížení růstu rostlin při nedostatku různých  
živin a  prvků. Nedostatek vápníku, re-
spektive okyselení půd, snižuje růst rostlin  
o 44 %.

Úroveň hnojení vápníkem stále 
klesá

Podle údajů, které uvádí ÚKZÚZ, byly 
plochy orných půd na začátku šedesátých let 
u nás rozloženy v tomto poměru. Výměra ky-
selých půd byla 27,5 %, slabě kyselých 32 %, 
neutrálních 26,7 % a alkalických 13,3 %. Vy-
jímku tvořily kraje Jihočeský a Západočeský 
s podílem kyselých půd přes 50 %.

Rozmetadlo Gűstrower D-076 o objemu 9,5 m3 pracuje ve společnosti ZEOS Lomnice 
nad Popelkou při aplikaci vápna

Tabulka 2)  Pořadí plodin s ohledem na jejich požadavky na půdní reakci1

1. Skupina velmi silně závislé na vápníku
ztráta výnosu2 50–30 %

jarní ječmen, ozimá řepka, bob, len
cukrovka, krmná řepa, vojtěška

2. Skupina silně závislé plodiny na vápníku
ztráta výnosu2 30–20 %

ozimý ječmen, triticale, jarní pšenice,  
oves, hořčice, červený jetel,

3. Skupina středně závislé na vápníku
ztráta výnosu2 20–10 %

ozimá pšenice, jarní žito, kukuřice,  
polní tráva, brambory, pícniny

4. Skupina málo závislé na vápníku
ztráta výnosu2 10–0 % ozimé žito, slunečnice, lupina, fazole

Legenda:
1 výsledky polních pokusů Institutu pro výživu rostlin Jena
2 při velmi nízkém zásobení vápníkem v půdě

Tab. 1)  Snížení vzrůstu v porostu1

Okyselení půdy 44 %

Nedostatek N 14 %

Nedostatek P 13 %

Nedostatek Mg 11 %

Nedostatek K 9 %

Nedostatek Mo 5 %

Nedostatek Cu, B, Mn a Zn 4 %

Legenda:
1 výsledky praktických pokusů ve východním  
Německu (W. Zorn)

Na aplikaci mletého vápence se používá aplikační šnek. Na obrázku rozmetadlo 
Gűstrower GDK 7000 o objemu 11 m3

Vymývání půdní úrodnosti, kyselé sráž-
 ky, fyziologicky kyselá minerální hnojiva 
a odběr vápníku rostlinami způsobují ve 
většině případů ztrátu vápníku v  půdě 
mezi 250 až 450 kg CaO. Jaké možnosti 
máme v oblasti vápnění a jakou techniku 
na vápnění použít, na to se pokusíme od-
povědět v následujícím článku.
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Od té doby zaznamenalo naše země-
dělství několik vln hnojení půd vápní-
kem v  závislosti na úrovni kyselosti půd. 
Faktem však zůstává, že se hnojení nebo 
chcete-li aplikace vápna v posledních dva-
ceti letech výrazně snížilo. V roce 1986 se 
v ČR vyaplikovalo přes 2,42 mil. t vápena-
tých hnojiv, v roce 1997 pak jen 246 tisíc t 
vápenatých hnojiv.

V  tabulce č. 2 jsou uvedeny kategorie 
plodin, které jsou méně nebo více závislé 
na dostatku nebo nedostatku vápníku.

Moderní technika spoří peníze

Pro aplikaci vápenatých hnojiv jsou 
nejlepší velkoplošná rozmetadla s velkým 
zásobníkem, univerzálním nasazením 
a  nízkým tlakem na půdu. Jedním z  tra-
dičních výrobců této techniky v Evropě je 
firma Gűstrower z Německa, která vyrábí 
širokou řadu nesených rozmetadel o  ob-
jemu 5–14 m3 a nástaveb na různé nosiče 
a nákladní automobily.

Rozmetadla Gűstrower jsou vhodná 
pro aplikaci širokého spektra minerálních 
hnojiv, práškových hnojiv, vlhčeného vá-
pence a také páleného vápna. Hlavní jejich 
předností je nekončící řetězový dopravník, 
přesná elektronika, šikmé stěny zásobníku, 
které neumožňují „klenbování“ hmoty 
v  zásobníku a  především univerzalita. Po 
odpojení dvoukotoučového rozmetacího 
ústrojí lze na rozmetadlo připevnit apli-
kační šnek na suché vápno. 

Agropodniky na Vysočině využí-
vají rozmetadla Gűstrower

I  přesto, že se v  posledních letech 
u  nás výrazně snížily plochy vápnění,  

najdou se především na Vysočině země-
dělské podniky, které vápní. Právě zde 
pracuje tažená aplikační technika Gűstro-
wer k  plné spokojenosti podniků služeb 
i farmářů.

Zelená rozmetadla Gűstrower použí-
vají v  Agropodniku Velké Meziříčí, Agro 
2000 Třebíč, Agroslužbách Žďár nad Sá-
zavou. 

Oproti klasické technologii apli-
kace vápence cisternou je tato technolo-
gie méně prašná, velice přesná, přičemž 
umožňuje i  variabilní dávkování podle 
potřeb zákazníků od 100 kg do 16  000   
kg/ha.

Vlhčený vápenec se u nás začíná stále 
více používat z  důvodů logistiky a  skla-
dování. Dopravu na pole zabezpečují ná-

kladní automobily, aplikace je možná roz-
metadly Gűstrower s kotouči na vápno.

Aplikátor na pálené vápno
Nejrozšířenější a  také asi nejlevnější 

formou aplikace je rozmetání vlhčeného 
vápence na 12–14 m kotoučovým ústro-
jím. Pro agropodniky, které jsou vyba-
veny skladováním a  logistikou suchých 
vápenatých hnojiv, má firma Gűstro-
wer řešení v  podobě rozmetadla GDK 
7000 o  objemu 11  m3, které lze vybavit 
jak kotoučovým rozmetacím ústrojím, 
tak i  šnekovým aplikátorem o  záběru 9  
a 12 m. Takováto aplikace je výrazně přes-
nější a  méně prašná jako varianta s  cis-
ternou, kde vznikají oblaka prachu. Z po-
hledu ochrany životního prostředí je to 
také jediná možná varianta do budoucna.

Zemědělské nosiče MAN  
a nástavby Gűstrower

Pro velké zemědělské podniky a pod-
niky služeb mohou být zajímavé také 
samochodné stroje na bázi nosiče MAN  

4 x 4, který se dodává s celkovou hmot-
ností 13, 14 a  18 t. Díky spolupráci se 
specializovanou firmou na úpravu těchto 
nákladních aut z  Německa jsme zařa-
dily kompletní podvozky a  nástavby 
Gűstrower do našeho programu. Firma 
Güstrower je schopna udělat jakoukoliv 
nástavbu na nosič nářadí, nákladní auto-
mobil nebo traktorový výměnný systém.

Rozmetadlo Güstrower GDK 7000 v červené barvě v ZD Dobruška při vápnění

Nákladní automobil MAN s rozmetací nástavbou Gűstrower D-076 o objemu 6 m3
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Stroj pod drobnohledem
velkoplošná rozmetadla Güstrower

Velkoplošná rozmetadla Güstrower při-
nášejí do oblasti aplikace průmyslových 
hnojiv a vápna nový vítr, díky jedineč-
nému konceptu řetězového dopravníku, 
hydraulickému pohonu rozmetacích ko-
toučů a elektronickému dávkování širo-
kého spektra hnojiv od granulovaných, 
přes prášková až po vápno nebo maso-
kostní moučku.

Široký záběr dávkování  
a maximální univerzalita

Rozmetadla Güstrower jsou schopna 
dávkovat hnojivo v rozmezí od 40 kg/ha do 
16 000 kg /ha. V současné době si řada far-
mářů oblíbila hnojení práškovým síranem 
amonným, který je levnější než granulo-
vaná hnojiva. Díky řetězovému dopravníku 
je možno u rozmetadel Güstrower precizně 
dávkovat jakákoliv prášková hnojiva, vápno 
nebo masokostní moučku, bez prokluzu 
dopravníku. Tuto skutečnost si uvědomují 
především agropodniky v ČR, které sázejí 
na aplikační techniku ze severu Německa.

Profesionální podniky služeb oceňují na 
konceptu rozmetadel Güstrower maximální 
univerzalitu, dlouhou životnost a spoleh-
livost. K přednostem patří také velice kva-
litní rozhoz hnojiva za každých podmínek, 
jednoduché nastavení rozmetacího ústrojí  
a možnost rozmetání široké palety hnojiv 
od granulovaných hnojiv, krystalických 
hnojiv až po prášková hnojiva, včetně 
vápna. 

Nové rozmetací ústrojí H

Vedle standardního rozmetacího ústrojí 
s 5 lopatkami nabízí firma Güstrower od 
roku 2011 u svých rozmetadel také nový 
typ rozmetacího ústrojí H (harnstoff = mo-
čovina), které umožňuje aplikavat granu-
lovanou močovinu na 36 m a jiná dusíkatá 
hnojiva až na 42 m. Je to dáno vyšší rych-
lostí kotoučů a novým tvarem rozmetacích 
lopatek. Dráha hnojiva je oproti staršímu 
typu rozmetacího ústrojí plošnější .

Vedle dvoukotoučového rozmetacího 
ústrojí, které je poháněno hydraulicky, lze 

použít na aplikaci mletého vápence apli-
kační šneky o záběru 9 m a 12 m. 

Hydraulický pohon kotoučů  
a řetězového dopravníku

Specialitou rozmetadel Güstrower je 
vlastní hydraulický systém pohonu kotoučů 
s čerpadlem a nádrží na olej. Speciální ven-
til hlídá neustále stejné otáčky kotoučů,  
i když se otáčky na vývodovém hřídeli 
pohybují v rozmezí 800-1100 ot/minutu.  
K tomu dochází při aplikaci hnojiv na 
svahu, kdy traktor neudrží pracovní rych-
lost a otáčky na kardanu. Většina konku-

renčních rozmetadel používá k pohonu 
kotoučů vývodový hřídel traktoru, kde do-
chází k velkým výkyvům otáček.

Model rozmetadla GDK 6000 o objemu 6 m3 je určen za malé traktory okolo 100 k

Nové rozmetací ústrojí H

Na přání je možno objednat zapojení rozmetadla do spodního závěsu na kouli K 80
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Odchylka od skutečnosti je u rozmeta-
del Güstrower 1-2%, reakční čas na změnu 
dávky je 1-1,5 s. Z toho důvodu jsou tato 
rozmetadla často agregována se systémy va-
riabilního hnojení.

Precizní zemědělství a alternativní 
hnojiva

Jednou z cest jak v současnosti snižovat 
náklady na aplikaci hnojiv je použití dife-
rencovaného hnojení, případně N-hnojení. 
Další cestou je použití alternativních hnojiv 
jako je síran amonný, masokostní moučka, 
vápno nebo šáma. 

Další možností úspory nákladů je sní-
žení množství lidí, kteří se podílejí na apli-
kaci hnojiv a zvětšení výkonu při rozme-
tání. To se pak projeví na nižších nákladech 
na rozmetání 1 ha. 

Například rozmetadlo Güstrower GDK 
7000 o objemu 10 m3 nahradí v podniku 3 
nesená rozmetadla a jeden odvoz hnojiva, 
tedy 3 pracovníky.

Pokud použije zemědělský podnik k pl-
nění velkoplošného rozmetadla Güstrower 
překládací vůz, pak je možno dosáhnout 
jednou takového výkonu, protože rozme-

tadlo na poli jen hnojí. Souprava „malého 
traktoru“ s taženým rozmetadlem se po-
hybuje po poli obratněji než větší traktor 
s neseným rozmetadlem. O průchodnosti 
soupravy s taženým rozmetadlem nelze 
pochybovat, protože váha je rozložena na 
tři nápravy a navíc rozmetadla Güstrower 
vybavujeme nízkotlakými pneumatikami.

Pokud si dnes zákazník zakoupí roz-
metadlo, které je schopno v průběhu  
1-1,5 s měnit dávku a variabilně hnojit, je  
na správné cestě. U velkoplošných rozmeta-
del Güstrower je zajištěna agregovatelnost  
s jakýmkoliv systémem GPS a N-senzoru 
na trhu v Evropě. 

Pokud uspoříte jen 10% z celkových 
ročních nákladů za hnojivo, je rozmetadlo 
Güstrower v průběhu 2-3 let zaplaceno. 
Skutečné úspory jsou v praxi ale vyšší.

Perfektní aplikace s novým rozmetacím ústrojím H u modelu GDK 7000 o objemu 10 m3

Rozmetadlo GDK 7000 při variabilním N hnojení s N -senzorem

Rozmetadlo Güstrower GDK 7000 s objemem 11 m3 při vápnění v Agropodniku Kněžmost

Palubní počítač TJ 500 komunikuje v češtině
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Díky tandemovému podvozku se sni-
žuje nebezpečí převrácení vozu a zvyšuje 
se komfort při jízdě. Rozchod kol je možné 
nastavit v rozmezí od 1,85 m do 2,25 m. 
Díky novému systému náprav se výrazně 
snižuje půdní tlak a také se snižuje potřeba 
tahové síly.

Vysoká plošná výkonnost
V praktickém nasazení se ukázala ob-

rovská přednost nového rozmetadla v ob- 
lasti vysoké výkonnosti. Například při 
přihnojování N hnojivem bylo možno na 
jedno naplnění udělat 100 ha (například při 
dávce hnojiva KAS - 150 kg/ha).

Moderní ovládání s ISO-BUS  
možností připojení

Jako u všech typů rozmetadel nabízí 
firma Güstrower i u modelu GDK 10 000 
širokou paletu příslušenství, včetně digi-
tální váhy pro neustálou kontrolu plnění 
rozmetadla hnojivem a pro kontrolu apli-
kace. Sériově je rozmetadlo GDK 10000 vy-
baveno elektronicko-hydraulickou regulací 
dávky pomocí počítače TJ 500 s vlastním 
softwarem. Tento systém je propojitelný  
s jakýmkoliv systémem N-senzoru (varia-
bilní hnojení N) nebo s jakýmkoliv systé-
mem GPS aplikace na trhu, včetně propo-
jení s ISO-BUS terminálem. V kombinaci 
s přívozem hnojiva pomocí překládacích 
vozů Güstrower řady GTU je možno zvýšit 
denní výkonnost o 50%.

Široké příslušenství
K rozmetadlu GDK 10 000 je možno při-

pojit aplikační šnek na pálené vápno o záběru 
9 nebo 12 m, plechovou střechu s výdechy, 
normální rolovací plachtu, dálkové ovládání 
hraničního hnojení. Pro aplikaci vlhčeného 
vápna nabízí firma Güstrower dvojici speciál-
ních talířů s 5-ti lopatkami z hardoxu.

Nové velkoplošné rozmetadlo firmy 
Güstrower nabízí široké možnosti nasa-
zení a extrémně vysokou výkonnost. Nový 
tandemový podvozek zabezpečuje nízké 
utlačení půdy a vylepšený komfort při 
jízdě. Novinkou je řízení oje v porostu, aby 
jelo rozmetadlo ve stopě traktoru.

Na podzimní výstavě Agritechnica 2011 
vystavila firma Güstrower ve svém stánku 
největší tandemové rozmetadlo minerál-
ních hnojiv a vápna, typ GDK 10 000 vy-
bavený řetězovým dopravníkem. Rozme-
tadlo nabízí „obrovský“ zásobník na 16 m3 
hnojiva, který dává rozmetadlu obrovskou 
výkonnost a zcela nové flexibilní oblasti na-
sazení. Například nové rozmetací ústrojí H 
(Harnstoff = močovina) dokáže aplikovat 
dusíkatá hnojiva v záběru až 42 m. U dobře 
granulované močoviny je to záběr 36 m. 
Vedle toho je ale schopno toto nové rozme-
tací ústrojí typu H rozmetat základní hno-
jiva, prášková hnojiva typu síranu, vápno, 
masokostní moučku nebo drůbeží trus  
s vysokou přesností.

Flexibilní aplikace různě  
kvalitních hnojiv

V mnoha testech vyzkoušené rozmetací 
ústrojí typu H umožňuje aplikovat vysoce 
kvalitně granulovanou močovinu v záběru 
36 m. Nově vyvinuté rozmetací lopatky 

pracují s velice plošnou aplikací hnojiva  
a s minimálním ovlivněním od větru. To je 
rozdíl oproti standardnímu lopatkovému 
rozmetacímu ústrojí firmy Güstrower, kde 
lopatky házely hnojivo pod úhlem 25⁰ do 
porostu.

Toto nové rozmetací ústrojí je schopno 
bez problémů rozmetat jak granulovaná 
hnojiva, krystalická hnojiva nebo práš-
ková hnojiva. Jako pracovní orgán slouží  
u rozmetadel řady GDK osvědčený řetě-
zový dopravník s elektronickou regulací 
dávky. Ta se děje regulací rychlosti řetězo-
vého dopravníku. Systém umožňuje práci 
s dělenými dávkami dusíkatých hnojiv (N-
-senzory) nebo podle hnojných map (GPS).

Lehce a komfortně přes pole
Technické inovace proběhly u nové 

řady rozmetadel GDK 10 000 také v oblasti 
náprav. Poprvé se u tandemových rozme-
tadel minerálních hnojiv objevuje elektro-
nicko-hydraulické řízení oje kombinované 
s řiditelnou nápravou. Tento nový systém 
řízení umožňuje udržet kola rozmetadla  
v kolejích traktoru a zajišťuje, díky 1 m vy-
sokému rozmetacímu stolu nad zemí, velice 
dobré příčné rozdělování hnojiva speciálně 
ve vzrostlém obilí. Nápravy jsou vhodné 
pro nasazení v kolejových řádcích od 1,8 m 
nahoru.

Rozmetadel s objemem 16 m3 na trhu 
moc nenajdete

Rozmetadlo GDK 10000 je jediné tandemové rozmetadlo s elektronickým zatáčením 
oje a náprav, které může pracovat ve vysokém porostu

Güstrower GDK 10000 
Nové tandemové velkoplošné rozmetadlo minerálních 
hnojiv a vápna - vysoký výkon a bezproblémová práce  
v porostu obilí
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Jaké jsou zkušenosti službaře s novým 
překládacím vozem GTU 21 po jedné se-
zoně? S touto otázkou jsme oslovili pana 
Luboše Jakubce, majitele firmy Agro-
služby Jakubec.

Firma Agroslužby Jakubec poskytuje 
služby v oblasti sklizňě obilí kombajny 
Massey Ferguson CEREA 7274 a 7276  
s výkonem motoru 340 koní a záběrem  
lišty 7,7 m. Mlátičky Massey Ferguson 
mají objem zásobníku 9500 a 10500 litrů. 
Na jaře roku 2011 si pan Jakubec pořídil, 
u našeho prodejce Agrocentrum ZS La-
vičky, nový jednonápravový překládací 
vůz Güstrower GTU 21.

Naše první otázka na pana Luboše 
Jakubce směřovala na spokojenost s vo-
zem a jeho zkušenosti po první sezoně?

„S vozem jsem velice spokojen. Je to jed-
noduchý, robustní návěs. Za první rok pro-
vozu odvezl zrno z plochy kolem 1100 ha 
obilovin, slunečnice a kukuřice. Díky pneu 
800/65 R 32 jede lehce a neboří se. Má mi-
nimální tahový odpor. Díky absenci odpru-
žení při plně naloženém voze nedosahuje 
takové rychlosti. Zde záleží na pozemku, 
někde nemůžete jet prázdný a jinde běžně 
dosahoval rychlostí kolem 20 km/h po poli.“

Jak jste byl spokojen s rychlostí pře-
kládání ?

„Rychlost překládání je výborná.  
Z dů vodu sypání do „matesů“ jsem před 
sezonou dodělal hydraulicky ovládanou 
koncovku, protože samotný výpad je dost 
vysoko. Když sypete řepku a fouká vítr, 
může to být problém. Další věc, kde jsem 
nešetřil, je na sledovací kameře. Stojí dnes 
kolem 5000,- Kč a řidič má perfektní pře-
hled, co dělá.Naši zákazníci neradi vidí 
obilí přesypané vedle vozu, děláte díky 
tomu preciznější práci. Doporučoval bych 
kameru na každý překládací vůz.“

Co se vám ještě zamlouvalo na va-
šem novém překládacím voze? 

„Firma Güstrower má perfektní dí-
lenské provedení, konstrukce je pevná, 
kvalitní lak ( ani po 1000ha není odřený 
vnitřek korby), šrouby a spoje z nerezu. 
Nebojím se s tím jet i na minerální hnojiva.

Co je velice dobrá věc, oproti starším 
modelům a konkurenci, je čištění dna 
šneku otevřením celé klapky, kdy za 3 min 
jedete z řepky na obilí. Ráno najede vůz 
nad koš, otevře celé dno vozu a máte čisto. 
Zaplachtování celé korby na jedničku, 
jednoduše ze země. Vůz tahá Steyr 9190 
(190koní), starý „pardál“, ale bez pro-
blémů. Výkon dostatečný. Měl jsem vůz i 
za New Hollandem 160koní. V kopci nejel 
tak rychle, ale stačí i ta 160. Spotřeba trak-
toru při obsluze dvou kombajnů v pšeni-
cích na Znojemsku dosahovala od 45 do 
60 litrů za den. Při kukuřicích na Vyso-
čině 75 litrů/den.“

Jak je to s propagovaným zvýšením 
výkonu mlátiček o 25% díky překláda-
címu vozu ?

„Mám linku dvou „Masseju“ a když 
vezmu žně 2010 - kolik času se stálo, tak 
letos jsem měl skoro třetí, takový střední, 
kombajn Güstrower. Jednu násypku sypu 2 
minuty. S kombajnem jedete 5-6 km/h, při 
záběru 7,7 m x dva kombajny je na konci 
dne jasné číslo využití překládacího vozu. 
Když se daří, mohu potvrdit opravdu 25% 
nárůstu výkonu!

Překládací vůz GTU 21 jste nasadil 
se svým traktorem také u jiných služ-
bařů a na jiných plodinách?

„Ano díky adaptérům na kombajnech 
zatím sklízíme jen obilí a řepku. U kolegů 
službařů jsme ale nasadili náš překládací 
vůz a na výkonu linky to bylo znát.

Výkon vozu byl znát ve slunečnicích 
ještě více něž v obilí, pod kombajny Claas 
Lexion 600 s 12tiřádkem a 460 s 8miřád-
kem. Od 12hod do půl osmé večer bylo 
sklizeno 76ha.

V kukuřicích ve Ždáru nad Sázavou 
jsme od jednoho kombajnu a plnění mač-
kače sklidili 22ha kukuřice. Podle slov 
vedoucího místních Agroslužeb jeden 
kombajn a vůz udělal větší výkon než 
dva samotné kombajny bez překládacího 
vozu. Máme to vyzkoušené !!“

                          Děkujeme za rozhovor.

K tažení  slouží traktor o výkonu 190 k

Překládací vůz GTU 21 při sklizni slunečnice

GTU 21 obslouží dvě mlátičky

Kombajnová kola zaručují nízký tlak 
na půdu

Společnost Agroslužby Jakubec využívá překládací vůz Güstrower GTU 21
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Volba správných pneumatik 
je pro naše zákazníky prioritou!

Rozmetadlo GDK 8000 (12,5 m3) na pneu 710/50-30,5˝ Miche-
lin na farmě pana Víta Veselého ze Sloupnice

Rozmetadlo GDK 8000 (10 m3) na pneu 540/80 R38 Nokian  
v podniku služeb Ditana

Rozmetadlo GDK 6000(6 m3) s pneu 18.4 - 38 14 PR Alliance 
na předváděcím rozmetadle

Rozmetadlo GDK 6000 (6 m3) na pneu 650/65 - 30.5 16PR BKT 
v podniku Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

Rozmetadlo GDK 6000 (6 m3) na malých kolech 16.5/85 - 24 
12PR Alliance u firmy ZS Písková Lhota

Rozmetadlo GDK 6000(9,5 m3) na pneu 700/50-26,5˝ Alliance  
v ZEOS Lomnice nad Popelkou a.s.
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Rozmetadlo GDK 8000 (8 m3) s pneu 800/65 R32 Alliance u 
zákazníka v Anglii

Rozmetadlo GDK 7000 (10 m3) s pneu 20.8 - 38 14 PR Alliance 
ve společnosti Agro Blatná a.s.

Rozmetadlo GDK 7000 (11 m3) na pneu 700/50-26,5˝ Alliance 
u firmy Mydlářka a.s. Trhový Štěpánov

Rozmetadlo GDK 7000 (10 m3) s pneu 650/65 -30,5˝ R Michelin 
u společnosti ZD Dobruška

Rozmetadlo GDK 8000 (12 m3) na pneu 520/85 R46 Alliance v Agrodružstvu Klas Křičeň
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Stav zásobení půdy vápnem ovlivňuje 
všechny faktory, které jsou důležité pro 
růst rostlin. Stav zásobení určuje prioritně 
stav půdy a úrodnost půdy.

Bez nezávislé hodnoty pH půdy, jsou 
všechna působení jiných výrobních fak-
torů (hnojiva - minerální nebo organická, 
postřiky) omezena nebo skoro zrušena. Na 
místech s kyselými půdami se objevují také 
škodlivé efekty (těžké kovy). Teprve s váp-
nem je možné dosáhnout úspěšného obdě-
lávání půdy a travních porostů. Optimální 
zásobení půdy vápníkem je proto základní 
předpoklad úspěšné rostlinné výroby, jak 
z pohledu ekonomického, tak i z ekologic-
kého pohledu. Znalosti o významu hnojení 

vápníkem nejsou nové. I přes tyto znalosti 
se u nás i v Německu v posledních letech na 
vápnění půd trochu zapomínalo.

V první linii půdní hnojivo
Potřeba vápnění je odvozena na jedné 

straně z přímé potřeby živin od rostlin, na 
druhé straně podle specifické potřeby půdy 
na daném místě. Zde ustupuje potřeba ži-
vin do pozadí, protože aspekty „hnojení 
půdy“ stojí výrazně na prvním místě.

V Duryňském zemědělském ústavu 
(TLL) prováděli v posledních letech dlou-
hodobé velkovýrobní výzkumy, které uká-
zaly, že přes 40% všech výpadků výnosu 
(snížení), oproti, na daném místě normál-

ních dosažitelných vyšších výnosů, jsou 
spojeny s okyselením půd, tedy s nedosta-
tečným zásobením půd vápníkem.

Jen díky pořádnému, tedy pravidel-
nému vápnění, je možno omezit velkou 
část nižších výnosů. To ukazují pro různé 
plodiny různé k místu vztažené požadavky 
na hodnotu pH půdy.

Vápnění se zodpovědností
Vápno působí na různé postupy v půdě. 

Přes 80% vápenatých hnojiv se aplikuje 
jako uhličitan vápenatý, tedy jako vápno. 
Toto spojení živin se v půdě díky kyselinám 
rozpustí a přemění se na vodou rozpustný 
uhličitan vápenatý. Vápník naproti tomu 
reaguje spontánně s vodou v půdě a tvoří 
Calciumhydroxid a po C02 - příjmu také 
uhličitan vápenatý. Toto je základní forma 
spojení vápna. S půdní vodou se dostává 
vápno na kontaktní místa hlinitých mine-
rálů a humusových látek a zde začíná vázat 
určité elektrické napětí, což je jedna z příčin 
tvorby agregátů a drobečků.

Proč se okyselují půdy?
Ve středoevropských klimatických pod-

mínkách probíhá přirozené okyselování . 
Díky dešťové vodě s průměrnou hodnotou 
pH o hodnotě 5,6 se dostávají kyseliny za 
pomocí vsakované vody do spodních půd-
ních podloží. S přispěním srážek a vsaková-
ním vody se projevuje pozitivní klimatická 
vodní bilance o hodnotě asi 20 - 100 mm za 
rok (podle místa).

Toto vede k nevyhnutelným ztrátám 
vápníku díky vymývání a neutralizaci, které 
jsou závislé na dešťových srážkách, druhu 
půdy a druhu využití půdy. V tabulce č.1 
jsou uvedená množství ztrát v závislosti na 
srážkách a druhu půdy.

Data o dávce v „kg/ha CaO“ v nás vy-
volávají dojem, že vápno půdou projde 

Vápno má mnoho výhod

Aplikace vápence rozmetacími kotouči na vápno na rozmetadle GDK 7000 v Agroche-
mickém podniku Svitavy, středisko Městečko Trnávka

Tab.1 Roční ztráty vápna díky vymývání a neutralizaci (kg/ha Ca0)

Stabilizace půdní struktury, zvýšení dispo-
nibility živin, zvýšení půdní úrodnosti

typ půdy využití
srážky

nízké 
< 600 mm

střední
600 - 750 mm

vysoké
> 750 mm

lehké půdy
pole
travní porost

100 - 300
150

400
250

500
350

středně těžké
pole
travní porost

400
200

500
300

600
400

těžké půdy
pole
travní porost

500
250

600
350

700
450



Güstrower

21

nepoužito. To ale není ten správný případ, 
na rozdíl od jiných živin, které jsou díky 
vymytí vodou částečně nepoužity a později 
se dostávají do spodních vod. Naproti tomu 
vápno již v oblastech půdní struktury svůj 
účel již splnilo, když v půdě obsažené nebo 
vytvořené kyseliny neutralizovalo.

Vymytí proběhne potom, například 
jako Ca-sulfát, Ca-chlorid nebo Ca-nitrát. 
Vymytý vápník není tedy jednoduše jen 
„ztracený“ tak, že mluvíme radši o produk-
tivním uložení vápníku.

Vedle neovlivnitelných ztrát můžeme 
pomocí určitých agronomických opatření 
v oblasti půdy a rostlin ještě okyselení půd 
zvýšit, například pokud budeme apliko-
vat organické látky, které budou aktivovat 
půdní život (tvorba CO2) nebo při použí-
vání fyziologicky kysele působících hnojiv 
(například Dam nebo močovina). V závis-
losti na regionu probíhá proces okyselování 
půd rozdílně rychle.

Kdy a jaké vápno volit?
Jednotlivá vápenatá hnojiva působí  

s různou rychlostí. Pokud má vápno pů-
sobit ihned, jsou k dispozici pro aplikaci 
pálené vápno a nebo míchané vápno. Toto 
je například vhodné při aktuálních ško-
dách okyselením půd v porostu, ale také při 
předseťovém vápnění potřebné pro hnojení 
cukrové řepy, kukuřice nebo řepky.

Pro zásobní vápnění je oproti tomu 
možno použít všechny typy vápena-
tých hnojiv.

Správná dávka živin díky vápnu
V závislosti na pH hodnotě půdy se mění 

také využití jednotlivých živin pro rostliny, 
zvláště u fosfátu. U neutrální nebo slabě ky-
selé půdní reakce je využití živin nejvyšší.  
Už z tohoto důvodu má pravidelná kontrola 
půd a provádění jemných korektur hodnoty 
pH na různých místech pozemků nezastu-
pitelný díl dobré odborné praxe zeměděl-
ského podniku.

Fyzikální působení - Ca a Mg
Složení půdy patří k nejdůležitějším vlast-

nos tem půdy, které ovlivňují půdní ú   rod  nost. 
Popisuje prostorové uspořádání pevných čás-
tic půdy a porézních systémů. Toto vychází  
v první linii z velikosti a z tvaru minerálních  
a organických půdních složených částic.

Složením struktury půdy jsou výraz  ně 
ovlivňovány mechanické vlastnos  ti půd a pře-
devším rozpočet, pokud jde o vo du, vzduch 
a teplotu v půdě. Z po hledu vývoje rostlin, 
zvláště v době klíčení a raném stádiu vývoje, 
hraje struktura půdy nezastupitelnou roli.  

S tím má souvztažnost také schopnost přejíž-
dět půdu a potřeba tahové síly při zpracování 
půdy. Bez dostatečného „nakrmení“ půdy 
vápníkem se částice hlíny v půdě „ zalepují“  
a vytvářejí nepropustnou plošnou struk-
turu, která silně zamezuje výměně plynů  
a dopravě vody.

Díky hnojení vápnem se aplikují dvoj-
mocné kationty vápníku (Ca2+) a hoř-
číku (Mg2+), nejdůležitější faktory ovliv-
ňující stabilitu půdních částic. Stabilní 
struktura půdy je na středně těžkých až  
těžkých půdách dána jen tehdy, pokud 
půdní měnič je obsazen z 60-80% s Ca  
a z asi 10-15% z Mg. Tento stav může  
v našich klimatických podmínkách, včetně 

osevních postupů, výnosové úrovně a sys-
témů hnojení, odpovídat stavu pH půdy C, 
kde se musí pravidelně vápnit.

Půdy se stavem pH třídy A+B (nízké) 
musí pracovat s odpovídajícími vysokými 
dávkami vápna (dávka daná půdními roz-

bory), aby se půda dostala z fáze struktu-
rálně labilní do fáze strukturálně stabilní. 
Ca a Mg jsou překlenovací mosty, které vy-
tvářejí stabilní stav půdních částic.

Chemické působení - nejlepší  
u optimálního pH

Hospodářské výnosy jsou možné 
jen tehdy, pokud je koncentrace živin,  
a tím i nabídka živin pro růst rostliny 
při optimální hodnotě pH, kde je sta-
bilní půdní struktura vyvážena s odpo-
vídajícím obsahem humusu. Zvláště úzký 
vztah existuje mezi pH hodnotou půdy  
a množstvím fosfátu, který je k dispozici 
rostlinám.

Rozmetadlo Güstrower GDK 8000 se šnekem o záběru 9 m pracuje na farmě pana 
Víta Veselého ve Sloupnici

Tab.2 Působení na vápno u vybraných hnojiv

hnojivo
dusíkaté hnojivo(%N)

ztráta vápna nebo zisk v kg CaO

na každých 
100 kg N

na každých 
100 kg hnojiva

Síran čpavku (21) -299 -63

Síran amonný dusičnan (26) -183 -49

Močovina, Piagran (46), Alzon 47 
(47)

-100 -46

DAM -100 -28

Vápenatý dusičnan amonný -56 -15

Vápno (21) +186 +39



Güstrower

22

Díky vápnění bylo zvýšeno pH (+ pH 
0,5 -1) a přitom bylo v mnoha testech 
prokázáno zvýšení podílu fosfátu, který je  
k dispozici rostlinám ve výši 2-5 mg/100 g 
půdy. Současně byl proces stárnutí, respek-
tive přeměna fosfátu na hliník a železo, vý-
razně přibrzděna.

Vápnění před setím s rozmanitým 
působením

Vápnění půd před setím na zmrzlých 
nebo únosných půdách nabízí mnoho 
výhod. Vápno je při přípravě seťového 
lůžka zapraveno v horní vrstvě půdy. Při 

dávce asi 1500 kg/ha CaO, na těžkých 
půdách se sklonem k zamazávání, kde 
je vápno aplikováno ve formě páleného 
vápna nebo míchaného vápna, se v horní 
vrstvě půdy vytvoří poměrně vysoká 
úroveň hodnoty pH. Díky tomu je tato 
oblast dobře chráněna proti okyselení. 
Vstupy okyselení z klimatu a z kyselin jsou  
v této horní vrstvě neutralizovány.
Přitom zůstává:
•   hodnota pH stabilní
•   půdní struktura horní vrstvy je upevněna
•   schopnost půdy přijímat vodu je vylep-

šena

•   je sníženo nebezpečí zamazání půdy  
a vznik eroze půdy

Na lehkých a středně těžkých půdách s ne-
dostatečným zásobením Mg přinese dávka 
300 kg/ha (vápno s hořčíkem) také dobré 
působení vápníku a přinese lepší zásobení 
rostlin Mg. Vlhčená vápna by se neměla při 
mínusových teplotách aplikovat.

Při aplikaci vápna před setím by se 
mělo dbát na dobré příčné rozdělování 
vápna na půdu a tedy na kvalitní aplikační 
techniku.
Závěr:
Bez pořádného vápnění není možná trvalá 
a rentabilní rostlinná výroba v podniku.
•   přírodní vlivy a některá opatření v rost-

linné výrobě vytvářejí neustálou spo-
třebu vápníku

•   správný stav zásobení půd vápníkem je 
základním předpokladem dlouhodo-
bého zachování úrodnosti půd

•   okyselení půd vede k snížení hodnoty 
pH půdy, což od určité hranice znamená 
výrazné snížení výnosů u plodin, které 
jsou na nedostatek vápníku, určité pH 
půdy náchylné

•   jen díky pravidelnému a na půdních 
rozborech založenému dávkování vápna 
může být okyselení půd odstraněno  
a půdní úrodnost dlouhodobě opět na-
startována.

Aplikace vápna rozmetadlem GDK 6000 v Anglii

Velkoplošné rozmetadlo GDK 8000 T o objemu 14 m3

Program velkoplošných rozmetadel 
firmy Güstrower je velice široký. Vedle 
nového modelu tandemového rozmeta-
dla GDK 10000, které představujeme v 

tomto čísle časopisu Güstrower News, 
firma vyrábí ještě jeden model tande-
mového rozmetadla s označením GDK 
8000 T (tandem), které je určeno pro 

základní hnojení, vápnění nebo roz-
metání dalších materiálů, jako je maso-
kostní moučka.

Díky nástavkám lze základní objem 
korby zvýšit z 8 m3 na 11,12,5 a 14 m3. 
Vůz je velice dobře odpružen pomocí Bu-
ggy nápravy, má řiditelnou nápravu a je 
v základu nabízen s pneumatikami 23.1 
- 26 16 PR Alliance, které jsou také zobra-
zeny na obrázku rozmetadla. Zákazník si 
ale může vybrat i jiné typy pneu s ráfkem 
26,5“ nebo 30,5“.

Výbava modelu GDK 8000 T je po-
dobná jako u ostatních jednonápravových 
modelů rozmetadel GDK s řetězovým do-
pravníkem. V současnosti firma Güstro-
wer připravuje tento model rozmetadla  
s možností připevnění hydraulické ruky  
v přední části stroje. Po odpojení dvouko-
toučového rozmetacího ústrojí lze k roz-
metadlu připojit aplikační šnek o záběru 
9 nebo 12 m.

Tandemové velkoplošné rozmetadlo 

Güstrower GDK 8000 T
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Vedle klasického hnojení rostlin du-
síkatými minerálními hnojivy, pomocí 
rozmetadel minerálních hnojiv ve více 
dávkách, se v Německu stále více rozšiřuje 
nová metoda hnojení pomocí injektáže te-
kutých hnojiv v jedné dávce N. Vytvoří se 
tzv. sklad hnojiva, ze kterého si rostlina v 
průběhu vegetace odebírá živiny.Náš part-
ner firma Güstrower je předním výrobcem 
strojů na aplikaci těchto látek do půdy, 
proto jsme pro vás připravili jednoduchý 
výtah předností této metody.

Výhody aplikace tekutých hnojiv 
pomocí metody Cultan jsme shrnuli 
do 20-ti bodů.
  1.  Tato technologie umožňuje přesné dáv-

kování aplikačního množství hnojiva (v 
kombinaci s GPS technikou je možno 
ovládat podle místa dávku).

  2.  Dlouhá doba uložení vysoce koncentro-
vaného ammonia v půdě

  3.  Vysoká stabilita proti mikrobiální pře-
měně

  4.  Žádné vymytí hnojiva do spodních vod, 
díky elektrochemické vazbě na hlinité 
koloidy v půdě

  5.  Díky vyššímu využití N v půdě je 
možno snížit aplikační dávku hnojiva 
v rozsahu 10-20%, oproti normálnímu 
hnojení.

 6.   Nezávislé vedení porostu v zásobování 
N, nezávislé na počasí

 7.   Vznik skladu díky zakořenění rostlin a 
odběru NH4 podle potřeby

 8.   Současně dojde, díky vzrůstu kořenů 
okolo skladu hnojiva, k mechanické sta-
bilizaci rostliny.

 9.    Přemístění syntézy bílkoviny z oblasti 
výhonků (klíčků) do oblasti kořenů 
(amonium se ihned přemění na amino-
kyseliny).

10.  Díky tomu vznikne velká kapacita pro 
tvorbu uhlohydrátů v oblasti výhonků.

11.  Vylepšený příjem zbývajících živin  
a stopových prvků, díky silnému pro-
jevu a diferenciaci kořenových systémů.

12.  Možná úspora pracovních operací pro 
použití stopových prvků, regulátorů 
růstu, chemických postřiků a selektiv-
ních herbicidů.

13.  Jako hnojivo stopových prvků je možno 
použít běžné rozpustné soli.

14.  Díky přitažlivosti Cultan -skladu hnojiva 
na růst kořenového systému je dosa-
ženo vyššího stupně působení stopových 
prvků, regulátorů růstu, selektivních 
herbicidů a systémových postřiků.

15.  Možná aplikace jiných živin jako je síra 
nebo fosfát při Cultan injektáži jako 
směsné a cíleně namíchané víceživi-
nové hnojivo.

16.  Výrazné snížení N -min obsahu ve skli-
zené hmotě proti variantě rozmetení 
hnojiv nebo nasazení postřikovače.

17.  Potvrzené vylepšení stability stébel  
a minimum problémů s padlím oproti 
konvenční variantě hnojení nitráty.

18.  Relativně široký časový prostor pro 
aplikaci hnojiva - redukce pracovních 
špiček v rostlinné výrobě.

19.  Snížení provozních a mzdových ná-
kladů díky snížení potřebného počtu 
přejezdů po poli.

20.  Přesná aplikace hnojiva až na kraj pole 
(ideální pro ochranu životního pro-
středí a ochranu spodních vod).

Firma Güstrower vyrábí širokou paletu 
injektážních strojů se záběrem od 1,5 m do 
18 m. V oblasti injektážních kol se její tech-
nika vyznačuje nejdelší životností a jed-
noduchou údržbou pracovních prstů. Více 
informací obdržíte na našich internetových 
stránkách www.crs-marketing.cz

Znázornění vstřiku hnojiva do půdy Detail uložení injektážních kol na rámu stroje

20 dobrých důvodů  
pro hnojení rostlin v systému Cultan



Vše pro aplikaci hnojiv a logistiku při sklizni

Prodejce

411 12 Čížkovice 83
tel./fax: 00420 416 538 136 

e-mail: info@crs-marketing.cz
www.crs-marketing.cz

Rozmetadlo GDK 7000 o objemu 10 m3 Nosič MAN s rozmetací nástavbou a aplikač ním 
šnekem o záběru 8 m

Překládací vůz GTU 21 o objemu 21 m3 Překládací vůz GTU 25 o objemu 25 m3

Injektor GFI - 12 se záběrem 12 m a speciálními 
injektážními koly

Injektor GFI - 12 o záběru 12 m s normálními 
injektážními koly


