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Postupy správného používání  

§ 3 – základní povinnost 

 b) používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti 

škodlivým organismům pouze přípravky, další prostředky a mechanizační prostředky 

povolené k používání podle tohoto zákona, a to způsobem, který nepoškozuje okolní 

porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí. 

§ 49 

 (1) Přípravky nesmí být používány v rozporu s přímo použitelným předpisem 
Evropské unie a tímto zákonem (326/2004 Sb.) s výjimkou rozšířeného povolení nebo 
použití pro účely výzkumu a vývoje nebo zkoušení. Při jejich aplikaci nesmí být 

a) postupováno v rozporu s požadavky na ochranu vod, včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů včetně rostlin, stanovenými prováděcím 
právním předpisem, 

 b) zasaženy rostliny a plochy mimo pozemek, na němž se provádí aplikace. 

 

 



Postupy správného používání  

    Zvyšování povědomí 

• Aktivity projektů pro  ochranu vody 

   Podpora EK a ECPA - 

   BMP, EOS, PROWADIS, AIM,… 

    vytvoření správných pracovních postupů pro: 

   - přepravu, přípravu, aplikaci, očistu, zbytky a odpady, 

   - úlet, splach 

• SUI – snižování rizik, bezpečnost zdraví, výplach obalů 



Aplikační technika a její stav 

• Pravidelná kontrola 

• Důkladné seřízení 

• Pozorné používání 



Přeprava přípravků 

• ADR - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě 
nebezpečných nákladů 

• Přeprava od dodavatele na farmu  - profesionální distributoři … 

• Přeprava na farmě/v podniku - zaměstnanci   

• OCHRANA OSOB, OCHRANA ŽP 

• PŘEDCHÁZET  TOMU, aby nedošlo k úniku POR a ke 
kontaminaci vozidel a prostředí 

• BÝT PŘIPRAVENI na možný výskyt nebezpečných 
situací 

 

 



Přeprava přípravků 

• Přeprava plného postřikovače na pole 

    -  omezení ze strany MD = v TP omezení  

    - zákaz přepravy po komunikaci s plnou nádrží (jen prázdná 
nádrž) 

    - pokud přeprava  s plnou nádrží – jen čistá voda 

• 341/2002 Sb., § 22  Provoz zvláštních vozidel 

    (1) Při  provozu na pozemních komunikacích  musí být pracovní nástroje   zvláštního  

vozidla   přepravovány  jen   ve  schválené přepravní  poloze. Zvláštní  vozidlo nesmí  
být zdrojem znečištění nebo  poškození  komunikace.  Jeho  zásobníky,  pracovní  
nástroje (např. nakládací lopata, paletizační  vidle) musí být prázdné, tj. bez 
náplně, nákladu, břemene apod. 

 

 



Postupy správného používání  

 Je třeba začít správným výběrem vhodného druhu  zařízení pro 
aplikaci 

• Při výběru je nutno přihlédnout k : 

• Termínu ošetření  

• Plodině, kterou budeme ošetřovat + stav,  

• Velikosti pozemku pro ošetření + okolí 

• Druhu škodlivého činitele 

• Druhu přípravku použitého k ošetření  

     a požadavku na jeho rozptylování 

 

Volba správného typu trysek!!! 



Příprava postřiku  
 Plnění nádrže postřikovače 

• Nosná látka většinou voda – kvalita vody viz dále!!! 

• Pokud je  postřikovač vybaven přimíchávacím zařízením, vždy je  použijeme 

• Míchací zařízení v provozu! 

• Provádí-li se aplikace více přípravků najednou, přidávají se jejich 
koncentráty do nádrže odděleně. 

 

Pro přípravu postřiku důležitá kvalita vody!! 

- bez mechanických nečistot, pozor na pH , tvrdost, biologické znečištění 

Pozor na pěnění!! 

 

 

 

 

 

 



Uzavřené přepravní systémy 

• zajistit snižování rizik expozice obsluhy 

• zvýšit bezpečnost při manipulaci s koncentráty 

• zajistit širší možnosti při posuzování managementu rizik 



Aplikace přípravků 

 Obsluha zařízení při aplikaci 

• Ošetření začínat na závětrné straně pozemku 

• Směr jízdy volit pokud možno tak, aby v případě větru pracoval s více či 
méně bočním větrem 

• Dodržovat zvolenou  pracovní pojezdovou rychlost i v členitém terénu 

• Pro udržení návaznosti záběru dle potřeby využívat směrové navigace 
nebo značkovacího zařízení, GPS 

• Na souvratích vypínat postřikovač a okraje pozemků ošetřit samostatným 
průjezdem 

• Sledovat dodržování pracovního tlaku a funkci trysek 

• Provádět ošetření jen za vhodných povětrnostních podmínek a na suchý 
porost 



Nežádoucí úlet  
 Příčiny  úletu  

• Rychlost větru ve výšce trysek 

• Stabilita místních povětrnostních podmínek 

• Špatná údržba postřikovače, nesprávné seřízení postřikovače 

 

       Prevence/redukce úletů - respektování povětrnostní situace 

• Typ a velikost trysky = velikost kapek = pracovní tlak  

• trysky - 50%, 75%, 90% redukce 

• Technické úpravy postřikovačů 

 



Ochranné vzdálenosti 

• směrnice 2009/128/ES, článek 11 

    Stanovené plošně nebo  pro jednotlivé přípravky na 
OR viz informace ÚKZÚZ na webu 

    Stanoveny  pro každý přípravek: od vodních zdrojů,  
od okrajů ošetřovaných pozemků atd. 

    opatření zaváděná pro ochranu necílových 
organismů, vodních živočichů a vodního prostředí a 
zejména pitné vody 



Protiúletové klasifikace 

• Tabulky aplikační techniky a trysek  

     - pro polní plodiny 

    - pro prostorové kultury 

       + podpora vzduchem 

• Pracovní režim !!!!!!! 

    - pracovní tlak 

    - výška rámu nad porostem/pozemkem 

  



Povrchový odtok-splach/eroze 

• Některá opatření z omezení splachu/eroze nesouvisejí přímo s 
aplikací  

• Péče o půdu – zvyšování schopnosti půdy zadržovat vodu,.. 

• Aplikace přípravků – omezení na svažitých pozemcích, 
vegetační pásy,… 



Čištění aplikační techniky  

Čištění profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků se provádí 

na místech k tomu určených, nebo na poli s následným 

vystříkáním zbytku na okraji ošetřeného pozemku.  

Kontinuální  očista postřikovačů 

 možnost montáže na starší stroje bez oplachu, minimální spotřeba vody (ve  

srovnání s krokovou očistou) 

Očista v krocích  (nejčastěji 3 kroky) 

Čištění aplikačního zařízení  

Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 3x) 

vypláchněte nádrž, ramena a trysky vodou (vždy min. čtvrtinou objemu nádrže 

postřikovače). ??????!!!!!!! 

 

 

 

 



Nakládání ze zbytky a odpady  

Zbytky oplachových vod, postřiků, obaly,… 
    - dle možností využít pro další aplikaci 

    - vystříkat na ošetřovaném pozemku 

    - uložit k bezpečné likvidaci 

    - prázdné obaly od přípravků – důkladně vypláchnout  

 

Vše co přišlo do styku s přípravky je nebezpečný odpad = Zákon o 

odpadech 

     

 

 

      

 

 

 



Děkuji za vaši pozornost 


