
MULČOVAČ DO CHMELNIC
s variabilní šířkou pracovního záběru a s odhozem mulčované plodiny do stran
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Popis produktu
Technické řešení je určeno pro oblast zemědělství, oboru chmelařství a týká se zařízení pro boční odhoz mulčované plodiny v meziřadí chmelnic s variabilní šířkou pracovního záběru, 
zkráceně mulčovač do chmelnic.

Inovace
Výhoda horizontálního mulčovače do chmelnic spočívá v možnosti nastavení šířky záběrů stroje a v odhozu mulčované hmoty do stran chmelových řadů za pomoci speciálně zahnutých nožů.

Podle dosavadního stavu techniky jsou mulčovací zařízení sestrojena s šířkou záběru, který nelze přizpůsobit šířce chmelových meziřadí a nedochází k odhozu mulčované biomasy do stran 
k chmelovým řadům. Po použití těchto zařízení mulčovaná biomasa zůstává shlukovitě na posečených místech, čímž dochází k degradaci biomasy a následnému potlačení růstu stávajícího 
porostu.

Nesené mulčovače s vertikální osou rotace o záběru 2,5 m slouží k úpravě povrchu meziřadí v sadech, vinicích a trvalých travních porostech mulčováním narostlé biomasy travního nebo 
jiného porostu. Uplatnění dále nacházejí při mulčování plošných kultur rostlin, parkových travnatých ploch, komunálních ploch a ostatních nevyužívaných ploch obrostlých vytrvalým travním 
porostem nebo drobnými invazními náletovými druhy rostlin. Mulčování probíhá pomocí rotace různého počtu rovných nožů nebo kladívek s vysokou obvodovou rychlostí. Rotací dochází 
k useknutí a rozdrcení nadzemní hmoty rostlin. Získaná hmota zůstává shlukovitě na místě posečení.

Na základě literární rešerše odborné a firemní literatury bylo zjištěno, že neexistuje zařízení, které by umožňovalo odhoz mulčované biomasy rovnoměrně k řádkům chmelových rostlin 
a to s variabilním nastavením šířky pracovního záběru s upravenými noži. Dostupná technická řešení na trhu v ČR a v zahraničí využívají mulčovací stroje s pevnou šířkou záběru 
s ponecháním nerovnoměrně rozložené biomasy na místě sečení. Další nevýhodou těchto řešení spočívá v tom, že při různé šířce meziřadí chmelnic nelze tato zařízení použít 
pro jejich široký záběr.

Stroj je určen k plošnému sežínání a mulčování travního porostu, plevele, dřevních náletů do průměru 1 cm, a to nejen ve chmelnicích, ale i ve vinicích včetně drcení révy.

Parametry
Zařízení pro boční odhoz mulčované meziplodiny v meziřadí chmelnic s variabilní šířkou pracovního záběru sestává ze tří sekcí: středová, pravá a levá. Středovou sekci tvoří nosný rám, 
na kterém je umístěna hlavní převodová skříň přenášející točivý moment z vývodového hřídele traktoru na pravou a levou sekci. Na středové sekci jsou umístěny dva příčné nosníky, 
na kterých je nasunuta pravá a levá sekce. Obě sekce jsou zajišťovány objímkou s fixačními šrouby pro nastavení šířky záběru. Na nastavitelné pravé a levé sekci jsou umístěny koncové 
převodové skříně přenášející pohyb z hlavní převodové skříně na rotory.

Pro odhoz mulčované hmoty jsou v přední části středové, pravé a levé sekce instalovány usměrňovače odchylující mulčovanou hmotu k výhozovému otvoru na boku pravé a levé sekce.

Šířku záběru popisovaného zařízení je možné nastavovat a tím regulovat záběr mulčování plodin na požadovanou šířku v závislosti na šířce chmelových řad chmelnice tak, že se povolí fixační 
šrouby a pak se pravá a levá sekce posunou na příčných nosnících na požadovanou šířku a nakonec se pomocí fixačních šroubů opět k příčným nosníkům zafixují. Zahnuté nože zabezpečují
 lepší drcení a odhoz mulčované hmoty vyhazovacími otvory.

Z hlediska technického osvědčení se jedná o:
-druh: pracovní stroj nesený, horizontální mulčovač,
-tovární značka: OSTRATICKÝ,
-typ: HM4/HM5
 Technický celek se shoduje s typem schváleným Ministerstvem dopravy pod číslem  S-0253-03-02.

Hmotnost stroje dosahuje 590 kg, maximální přepravní rychlost všech alternativ stroje je 20 km/hod. 

Tříbodový závěs (třetí bod) je uložen v přední části nosného dílu kyvně a je spojen řetězy na zadní nosný profil. Kyvné zavěšení třetího bodu je nutné pro správně seřízené kopírování terénu.

Právní ochrana
Mulčovač do chmelnic je právně chráněn u Úřadu průmyslového vlastnictví jako užitný vzor č. 23597 
„Zařízení pro boční odhoz mulčované plodiny v meziřadí chmelnic s variabilní šířkou pracovního záběru“ (datum zápisu 26. 3. 2012) 
a přihláškou průmyslového vzoru č. PVZ 2012-39189 „Mulčovač do chmelnic“ (datum podání 28. 8. 2012, t. č. v úředním řízení). 

Výkresová dokumentace a vlastní technologie výroby je interním obchodním tajemstvím výrobce OSTRATICKÝ, spol. s r. o., Týnec u Břeclavi.

Prodejní cena
Výchozí ekonomická hodnota stroje je stanovena na 168 000,- Kč bez DPH.

Perspektivy uplatnění inovace na trhu
Přestože se jedná o mulčovač do chmelnic, jeho využití lze doporučit i do jiných zemědělských oborů 
(vinohradnictví, ovocnářství, sadařství). Nezanedbatelné může být i využití v komunální sféře. 

PODĚKOVÁNÍ
Tento výrobek vznikl při řešení výzkumného projektu NAZV QH81049 „Integrovaný systém pěstování chmele (2008-2012)“ s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR.

Stroj je navržen pro mulčování
trvalého zatravnění

nebo zeleného hnojení ve chmelnicích
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na ÚH Stekník (8. 8. 2012)

Představení mulčovače na workshopu
v Kozojedech (8. 11. 2012)

Autor fotografií: Ing. Josef Ježek


