
Základy mechanizace



Mechanizace pro rostlinnou výrobu

 Podmítka
 Orba
 Předseťová příprava půdy
 Hnojení

– Organickými hnojivy
– Průmyslovými hnojivy

 Setí
– Řádkové secí stroje
– Přesné secí stroje
– Sazeče

 Ošetření během vegetace
– Mechanické ošetření
– Chemické ošetření

 Sklizeň pícnin
– Žací stroje
– Řezačky píce
– Obraceče a skulovače
– Lisy
– Samosběrací vozy
– Velkoobjemové přívěsy 
– Krmné vozy

 Sklizeň zrnin
 Posklizňové ošetření zrnin
 Sklizeň okopanin

– Sklizeň řepy
– Sklizeň brambor

 Sklizeň lnu



Podmítka

 První zpracování půdy po sklizni
 Slouží především k mělkému prokypření povrchu 

za účelem:
– Srovnání povrchu pozemku
– Udržení vody v půdě
– Zapravení posklizňových zbytků
– Zničení vzrostlých plevelů
– Podporu množení příznivých mikroorganizmů
– Provzdušnění povrchu půdy
– Zlepšení průsaku srážkové vody

 Stroje pro podmítku
– Podmítací pluhy
– Diskové podmítače
– Radličné kypřiče a podmítače



Radličkové 

podmítače

Kombinace s pružnou slupicí

S pevnou slupicí

Slupice z pružinové oceli jednoduchá

Nebo v tomto případě zdvojená jistí

radličky i rám proti poškození.

smykprutový válec

profilový válec

zavlačovač

šroub nastavení 

hloubky kypření

Jištění střižným kolíkem



Jištění radličního tělesa

Jištění 

radličky 

pružinou

Nastavení 

tlaku

Jistící pružina

Držák slupice

Pevná slupice

Oboustranná 

radlička

Křídla

Rám

Třmen

Pojistný čep





Křídlové (šípovité) radličky

Zadní pohled

Přední pohled

Odstraněním  křídel získáme dlátovitou (nožovou) radličku

Křídlo

Dláto

Slupice

Šrouby se zápustnou 

hlavou



Talířový (diskový) podmítač (brány) s disky 

na slupicích

Slupice

Odpružení slupic pryžovými segmenty

Stavěcí šroub přítlaku válce



Diskové brány ( podmítače )

Disky jsou umístěny na hřídeli



Orba
 Nejrozšířenější způsob zpracování půdy
 Orbou se odřezává, zvedá, posouvá do strany, drobí, mísí a obrací 

brázdová skýva
 Nejčastěji se provádí pluhy

Druhy orby dle hloubky

Mělká

Střední

Hluboká

Velmi hluboká

Hloubka 15 – 18 cm

Hloubka 18 – 24 cm

Hloubka 24 -30 cm

Hloubka nad 30 cm

Rigolování

Hloubka 40 a více cm



Historie pluhu



Historická orba koňmi



Stroje pro orbu

Pluhy

Radličné

Talířové

Jednostranné

Oboustranné

Podmítací

Otočné

Potažní, traktorové, samojízdné

Dle druhu pohonu



Jednostranné pluhy

Záhonová orba



Mistrovská orba – jednostranný pluh



Mistrovská orba – rozor a sklad

Rozor

Sklad



Orba jednostranným pluhem -schéma



Mistrovská orba koňmi – 1 kůň



Mistrovská orba koňmi – 2 koně



Jednostranný pluh



Oboustranné pluhy



Otočný pluh



Otočné pluhy



Jištění oboustranného pluhu



Části neseného pluhu

Plužní těleso



Tříbodový závěs



Rámy

Třmen 

slupice



Schéma radličného orebního tělesa



Čepele



Odhrnovačky



Krojidla



Opěrná (záhonová) kola



Druhy opěrných kol a jejich nastavení

Kovové s nastavením šroubem

Pneumatikové s nastavením 
hydraulikou 



Předradlička



Nastavení předradličky



Druhy předradliček

Louky
hnůj

Kukuřice Poskl.zbytky

DV M1 M2



Uchycení předradličky

Třmen uchycení

předradličky  na 

uchycení slupice

orebního tělesa

Uchycení slupice na rámu



Plynulá změna záběru - schéma



Plynulá změna záběru



Plynulá změna záběru



Stroje pro předseťovou přípravu půdy

 Smyky 
– Trámový
– Prstencový
– Hřebenový
– Kombinovaný
– Ozubený
– Širokozáběrové

 Brány 
– Pasivní

 Hřebové
 Prutové

– Aktivní
 Rotační

 Kývavé (vibrační)

Kypřiče
– Radličkové

Válce
– Hladké
– Hřebové
– Rýhované
– Kotoučové
– Hvězdicové
– Kembridžské
– Kroskilské
– Prutové
– Spirálové
– Pěchy
– Hrudořezy



Smyk deskový

V pracovní poloze
bez bran

V přepravní poloze
s branami



Smyky

Trámový dělený

se stavitelnou čelní ozubenou deskou

Deskový

Prstencový



Smyk ozubený a širokozáběrový



Brány

bidélec

řetízek

Podélný
nosník

příčný

nosník

Hřebové brány s tuhým rámem Prutové brány

Druhy hřebů
Článkové brány

Druhy hřebů

Nesené brány



Brány

Prutové brány



Rotační brány

Rotační brány



Části rotačních bran

Jištění převodů



Pracovní části rotačních bran



Rotační kypřič



Kypření
Slouží k prokypření půdy a rozbití hrud do hloubky  seťového lůžka (6 – 12 cm)



Kypřiče

Historie

Stavěcí kolo (hloubka záběru)

Kombinovaný kypřič : 1-kypřiče kolejí, 2-smyk, 3-spirálový válec

4-kypřič, 5-dvojice pěchů, 6-profilový válec 7-stavěcí a přepravní kola

1 2 3 4 5 6

7



Válce

Hladké
Ježkové

Složené profilové

Spirálové
Prutové

Cambridge

Profilované

Slouží k povrchovému utužení a srovnání půdy



Válce užívané v kombinacích

Prstencový válec

Rotopack

Prutové válce



Pěchy a hrudořezy



Rozmetadla pevných organických hnojiv



Jednonápravové rozmetadlo se svislými 

rozmetacími hřídeli



Rozmetací ústrojí

svislé rozmetací hřídele

Vodorovné rozmetací hřídele

Rozmetací stůl s lopatkami



Rozmetací stůl

čechrač

lopatky

stůl

Výhodou rozmetacího

stolu s lopatkami je větší

šířka rozmetání  8 – 12 m



Posuvné dno

Napínací kola

Napínací šroub

Hnací kolo

Nastavitelná clona

Možnost uzavření 

při převozu kašovitých

či sypkých směsí, 

je hydraulicky ovládaná

Zpravidla dva řetězové

dopravníky.  Článkové 

řetězy  jsou  propojeny

U profily. Pomalu posouvají 

hnůj k rozmetacímu ústrojí.

Pohon buď rohatkovým

mechanizmem nebo

šnekovým převodem.



Konstrukce rozmetacích hřídelí



Stroje k aplikaci kapalných organických 

hnojiv





Aplikátor meziřádkového hnojení



Zadní čelo s rozprašovačem



Aplikátor na zapravení hnojiva do půdy



Rozmetadla průmyslových hnojiv



Nesené rozmetadlo



Dávkovací a rozmetací ústrojí



Seřízení dávkování



Rozmetací talíře

Široký záběr při pozdním přihnojení 

malým množstvím na ha

Úzký záběr na hranici pozemku



Rozvodovka pohonu talířů a čechrače

Přívod pohonu od traktoru

Čechrač

Umístění rozmetacích talířů

Ukotvení v ložiscích

Převody kuželovými 

ozubenými koly

do rychla         do pomala



Výměna talířů



Ovládací a kontrolní panely



Zkušebna kvality rozmetání



Diagramy ke stanovení šířky rozmetání



Setí a sázení

Řádkové secí stroje a kombinace 
mechanické a pneumatické

–Bezorebné setí

–Setí do zorané půdy

–Setí do připravené půdy 

Přesné secí stroje

Sázecí stroje

–Pro sadbu brambor

–Pro sadbu zeleniny



Mechanický secí stroj

Víko Zásobník Výsevní ústrojí Semenovody Secí botky Lávka pro obsluhu    Zavlačovače Znamenák



Výsevní jednotky s drážkovými válečky



Výsevní ústrojí

Zásobník

Hradítko

Výsevní váleček

Krytka válečku



Spodní výsev



Výsevní ústrojí

Hradítko

Výsevní válečky

Hnací hřídel



Výsevní válečky hrotové
Drobná semena Větší semena

Mák, hořčice, řepka, jeteloviny Obiloviny, luskoviny



Převodovka pohonu hřídele výsevu



Teleskopické semenovody



Napojení semenovodů na secí botky



Secí botka nožová (radličná)



Secí botka nožová s nástavcem na široký 

výsev



Secí botka kotoučová (talířová)



Kotoučová secí botka



Zkouška výsevku



Zkouška výsevku



Části secí kombinace

 Náhon

 Aktivní brány

 Pěchovací a urovnávací

mechanizmus

 Secí stroj

Dalšími částmi, které je možno k secím strojům připojit jsou aplikátory průmyslových hnojiv a 

aplikátory pro chemické preemergentní (po zasetí a před vzejitím) ošetření



Části secí kombinace

Pneumatikový 
pěch Prutový 

válec

Profil.válec

Secí stroj 
pneu

Radličkový 
kypřič



Pneumatický secí stroj



Schéma pneumatického secího stroje



Výsevní ústrojí a druhy válečků 

o
s

iv
o

Zásobník  osiva



Výsevní váleček



Stoje pro přesné setí

 Použití u plodin  s výsevkem do 500 000 ks/ha

 Šířka řádků nad 25 cm

 V našich oblastech nejčastěji řepa a kukuřice

 Dělí se na: 

a) Mechanické

b) Pneumatické

 Přetlakové

 podtlakové



Složení stroje pro přesné setí

rám

znamenák



Složení výsevní jednotky



Pásková výsevní jednotka



Kotoučová výsevní jednotka

Druhy výsevních kotoučů



Kotoučové lžičkové výsevní ústrojí



Výsevní jednotka s podtlakovým výsevním 

ústrojím

Podtlaková komora



Podtlakové výsevní ústrojí



Kombinace stroje pro přesné setí



Ošetření rostlin za vegetace

Prosvětlování porostů

Meziřádková kultivace

Chemické ošetření:

Postřiky

Rosení

Zmlžování



Pasivní plečky



Radličky

Šípová Nožové



Rotační plečka



Rotační plečka s přihnojovacím agregátem

Zásobník hnojiv



Stroje pro chemické ošetření porostů

 Používají se: 
– Postřikovače

– Rosiče

– Zmlžovače

 Rozdělení je dle velikosti kapek, které vycházejí z trysek. V 
současné době se díky použití vzduchu u klasických postřikovačů 
stírá rozdíl mezi postřikovači a rosiči. Obojí se používá k plošné 
aplikaci na poli. Zmlžovače s nejmenším průměrem kapek se 
využívají především k chemické ochraně v sadech.

 Postřikovačů se rovněž využívá ke hnojení kapalnými 
průmyslovými hnojivy. Některé z chemikálií je možno kombinovat 
s některými druhy kapalných hnojiv, takže se provede očetření a 
přihnojení porostů v jednom sledu.



Postřikovač v přepravní poloze návěsný

Náprava

Nádrž

Ramena

Ukazatel naplnění

Nádrž na 

chemikálie

Ovladače směru 

toku kapalin



Postřikovač v pracovní poloze nesený



Membránové čerpadlo



Schéma rozvodu kapalin





Porovnání tří možných způsobů míchání postřiku



Předmíchávací nádrž, použití, umístění



Plnění a síto



Ukazatel naplnění

Možnost elektronického propojení do kabiny traktoru,

případně napojení na palubní počítač



Přídavná nádrž 

= rozložení  

zatížení náprav



Přepravní poloha



Rozkládání ramen pomocí hydrauliky



V pracovní poloze

Ližina pro výškové 

nastavení ramen



Trysky a jejich umístění 

na ramenech



Ovládací ventily toku kapaliny 
Plnění nádrže

Míchání

Čištění

Postřik 



Sklizeň píce

1. Druhy píce
• Čerstvá

• Konzervovaná:
• Seno 

• Senáž

• Siláž

Operace
• Čerstvá píce

• Sečení (sběr)

• Řezání

• Seno
 Sečení

 Obracení

 Shrnování

 Odvoz z pozemku

 Uskladnění

– Senáž
 Sečení

 Sběr a řezání

 Odvoz

– Siláž
 Sečení a řezání

 Odvoz

 uskladnění



Žací stroje

Rozdělení žacích strojů dle 
způsobu sečení:

1. Prstové – s přímočarým vratným 
pohybem žacího ústrojí

2. Rotační
– Bubnové

– Diskové

Rozdělení žacích strojů dle 
způsobu připojení:

1. Nesené 
– Čelní – před traktorem

– Zadní – za traktorem

2. Návěsné

3. Samojízdné



Prstový žací stroj



Diskový žací stroj

















Bubnové žací stroje



Převod rotačního pohybu bubnové sekačky



Konstrukce bubnové rotační lišty



Řez bubnem



Rotační obraceče píce





Shrnovač píce



Lis s hranolovitou komorou
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Sběrací ústrojí



Vkládací válec



Řezací mechanismus



Setrvačník a převodovka



Lisovací píst a komora

Píst
Výstředník

Komora s pístemVyústění komory



Vázací ústrojí



Krokový mechanismus



Příslušenství
Mazání

Senzor vázání

Ovládání a kontrola

Měření vlhkosti



Vysokotlaký lis – schéma 



Vázací zařízení



Druhy svinovacích lisů



Části svinovacích lisů



Sklízecí řezačka



Vývoj samojízdné sklízecí řezačky

1973

1983 1984

1998

1994 2000

2004



Složení sklízecí řezačky

Kabina

Žací ústrojí
Podávací a řezací ústrojí Pohon

Motor

Odhazovací 
koncovka

Metací kolo



Zařízení kabiny

 Dostatek prostoru

 Přehlednost

 Dostupnost ovládacích prvků

 Pohodlnost k odvrácení únavy

 Jednoduchost ovládání

 Přehled o provozu stroje



Druhy žacích ústrojí

DiskovéPrstové

Bubnové

Kukuřičné



Podávací a řezací ústrojí

Broušení nožů

Bubnové řezací ústrojí

Vkládací válce

Princip řezání



Rozvod hnacího momentu



Motor



Zvláštní příslušenství



Samosběrací vůz



Sběrací ústrojí





Vkládací ústrojí



Posuvné dno



Zadní čelo



Ovládací panel



Sklizeň zrnin

 Použití sklízecích mlátiček

– Sklizeň zrnin (obiloviny včetně kukuřice, luskovin, olejnin) to 
znamená oddělení a vyčištění zrna od posklizňových zbytků 
(sláma, plevy) a úprava posklizňových zbytků k jejich dalšímu 
zpracování (zaorání, sběr)

 Agrotechnické požadavky na skl.mlátičky

– Sklizeň porostu obilovin, kukuřice na zrno, luskovin , olejnin, 
jetelovin, trav na semeno a dalších zrnin

– Sklizeň rostlin o výšce od 0,3 do 2,5m , s vlhkostí zrna do 
30%, vlhkostí slámy do 40% porost stojatý i ležatý

– Výška strniště rovnoměrná a plynul měnitelná

– Ztráty zrna při přímé sklizni do 1,5%, při dělené sklizni do 2%. 
Poškození zrna max. 3%.

– Hmotnostní průtok (průchodnost) standardních mlátiček 5 –
16kg/s

– Měrný tlak na půdu do 0,15MPa

– Svahová dostupnost do 200



Stacionární mlátička



Návěsná sklízecí mlátička



Přívěsná sklízecí mlátička



Samojízdná sklízecí mlátička



Samojízdná sklízecí mlátička



Konstrukční uspořádání

Žací stůl

Přiháněč

Mlátící ústrojí

Čistící ústrojí

Zásobník





Žací stůl

Žací lišta

Průběžný šnek



Upevnění nožů pomocí šroubů



Flexibilita žací lišty a stolu



Prodlužování žací lišty



Druhy žacích stolů

Řepka

Kukuřice

Sběrač

Slunečnice



Mechanismus 

žací lišty pro 

sklizeň 

kukuřice na 

zrno



Přiháněč



Kopírování terénu žacím stolem



Kopírování terénu – práce nápravy



Šikmý dopravník, mlátící a čisticí ústrojí



Mlátící ústrojí



Mlátící ústrojí

Nastavení koše



Vytřasadla

Čechrací válec



Mlátička s axiálním mlátícím ústrojím



Axiální mlátící ústrojí



Axiální mlátící ústrojí



Vytřasadla + komora



Vytřasadla rotační



Vytřasadla rotační 1



Rotační vytřasadla - uzavírání



Žaluziová síta + ventilace



Rozbíjení slámy



Řídící systém GPS



Redukce tlaku na půdu

Pásová náprava

Pneumatiky







Skladištní škůdci

Teplotní podmínky pro jejich vývoj



Posklizňová úprava zrnin

Po sklizni je nutno:
1. Upravit vlhkost zrna zpravidla dosoušením horkým vzduchem

2. Odstranit nežádoucí příměsi (kamínky, prach, cizí semena …)

3. Vytřídit zrno dle velikosti a kvality (potravinářské produkty)

4. Uskladnit vyčištěný a vytříděný produkt a zamezit jeho 
poškození



Síťová čistička 











Pneumatický třídící stůl







Technologie pěstování 

brambor

Vyjma ošetření v průběhu 
vegetace













Sklizeň brambor

 Jednofázová sklizeň – hlízy se vyořou, předčistí a 
naloží na odvozní prostředek (používá se za 
dobrých klimatických podmínek – při nízké půdní 
vlhkosti)
– Kombinovaný vyorávač a a sklízeč brambor

 tažený

 samojízdný

 Dvoufázová sklizeň – hlízy se vyořou, zhruba 
předčistí a ponechají v řádku na poli 
– Ruční sběr

– Sběr kombinovaným sklízečem brambor





Samojízdný sklízeč

Textron



Tažený vyorávač - schéma



Schéma návěsného sklízeče brambor



Závěs

Uzpůsobení

Horní závěs Spodní závěs



Přítlačné válce

Přítl.válec

Tlakové senzory

Regulátor tlaku



Síta hrubého čištění



Odstranění natě a plevelů

Plevelný pás

Kartáčový pás



Čistící válce

Hvězdicové válce pro lehké
a středně těžké půdy

MultiSep válce pro půdy
s vysokým obsahem drobných

kamenů

Válečkový separátor 
pro těžké a velmi těžké

půdy 



Separace kamenů a hrud

Kartáče Hřebeny



Třídící a čistící válce



Přebírací stůl

Odstranění poškozených, nezdravých 
hlíz, zbytků natě, lehčích hrud



Zásobník

Možnost hydraulicky zvednout zásobník
s vyskladňovacím pásem



Náprava



Rotační vyorávač brambor



Sklizeň řepy

Fáze sklizně:

 Odstranění chrástu

– Jen pokud nesklízíme k dalšímu využití

 Ořezání bulvy

– Pokud dále používáme i s listy

 Očištění bulvy

 Doprava řepy



Ořezávače chrástu





Ořezávání chrástu a vyorávka na řádek

 A – Sklízeč chrástu (Rozbíječ)
 B – Šnekový dopravník chrástu
 C – Čistič řepy
 D – Skrojkovací nůž
 E – Čistící a těžící hřídel
 F – Samostavitelná vyorávací jednotka
 G – Dopravní a čistící válce



Mechanizace ořezávání chrástu



Naváděcí a vyorávací mechanizmus

1) Mechanismus odstranění listů

2) Hmatač – výškové nastavení nože

3) Ořezávací nůž

4) Řádkové vedení skrojků

5) Vyorávací radlice

6) Zvedací a podávací kolo

7) Rám

1
2

3 4

5

6

7



Druhy ořezávačů řepy

Rotační

Pasivní nože



Vyorávací mechanismy



Vyorávací radlice

Čistící paprskové kolo

Prutové a pružné stavitelné
zábrany vypadávání řepy

Stavěcí a opěrné kolo 



Čistící mechanizmy

Čistící válce

Čistící hvězdicová kola



Uspořádání čistících mechanizmů a dráhy 

čištění



Dopravníky řepy



Kombinovaný sklízeč řepy



Ukládání řepy na souvrati


