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Zajímavé informace ...
(Dokončení ze str. 31)
Naďa Braťková upozornila, že
lze v rámci programu Nová zelená úsporám za určitých podmínek čerpat dotaci i na výstavbu
zelených střech. Jednou z podmínek dotace je závlaha z jiné než
veřejné vodovodní sítě (dešťová,
šedá) a mocnost vegetačního
souvrství větší nebo rovné osmi
centimetrům. Protože příjemce
také zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy,

na plochách. Jde o levnější variantu závlahy a postřikovače
jsou i odolnější vůči nečistotám
než mikrozávlahy. Lze je použít
tam, kde je mocnost souvrství
minimálně 12 cm, jinak by vyčnívaly nad terénem, případně
do výsadeb. Použití tohoto typu
závlahy vyžaduje udržovat určitou výšku porostu, případně je
nutno využít nástavců.
Další možností závlahy je kapkovací hadice s průměrem potru-

Praktická ukázka instalace systému zelené střechy

jsou na těchto plochách závlahové systémy velmi aktuální.
Porosty lze zavlažovat výsuvnými postřikovači, jejichž výhodou je snadná kontrola a servis.
Voda je rychle dávkována na plochu po relativně krátký čas a postřikem se také snižuje prašnost

bí 16 mm a vnitřními vestavěnými kapkovači po 33 cm, kterou
lze použít pro povrchovou závlahu výsadeb. Případně je v nabídce firmy ITTEC, s. r. o., rovněž
podpovrchová kapkovací hadice
Rain Bird SDI, která je opatřena
patentovaným řešením proti

prorůstání kořínků rostlin do
kapkovačů (Copper Shield™
Technologie). Měděné plíšky vestavěné v kapkovačích při kontaktu s organickými kyselinami
s rostlinami vylučují ionty mědi
a ukončují růst rostlin. Jedná se
o maximálně ekologické řešení
s dlouhou životností kapkovací
hadice. Podpovrchovou kapkovací hadici je možno použít i pro
závlahu travnatých ploch. Kapková závlaha je velice účinná,

Foto Lucie Poláková

neboť dávkuje vodu přímo k rostlinám a šetří se tím vodou. Ing.
Braťková doporučila instalovat
u těchto systémů vždy také indikátor provozu, zavzdušňovací
a vypouštěcí ventil. U tohoto typu závlahy je velmi důležitá čistota vody, proto je nezbytná kva-

litní filtrace a proplachování systému.
Další možností je závlaha podzemní zavlažovací rohoží Ecorain. Závlaha je díky vrstvám
fleecu velmi rovnoměrná. Výhodou je snadná montáž i u velmi
tvarovaných ploch. Rohož se
umísťuje pod kořenovou zónu
rostlin.
Zavlažovací systémy se automaticky ovládají pomocí ovládacích jednotek, elektromagnetických ventilů a čidel srážek a vlhkosti. Ovládací jednotky mohou
být buď konvenční (bateriové,
nebo na 230/24V), případně „inteligentní“ s možností ovládání
vzdáleně z chytrých telefonů
(notebooků, počítačů) a s možností automatických úprav dob
závlahy podle údajů o počasí, což
je v současnosti velkým trendem.
Dále zástupci firmy ITTEC, s. r. o.,
představili široké možnosti zahradního osvětlení in-lite s úspornou LED technologií. Systém
nabízí nadčasový design a v sortimentu najdete bodová svítidla
pro nasvícení rostlin, zapuštěná
svítidla, která lze osadit do široké škály venkovních povrchů
a dlažeb, i svítidlo do vodních
nádrží.

Zelená střecha jednoduše
Seminář završila praktická ukázka instalace systému zelené střechy, aby účastníci viděli, jak se
s materiály zachází, případně se
zeptali, pokud se setkali sami
s nějakým problémem. V loňském roce proběhla rekonstrukce sídla firmy AGRO CS v Říko-

vě, kde si zaměstnanci zkusili na
vlastní kůži založit střešní zahradu a své zkušenosti pak předali
účastníkům akce. Firma AGRO
CS nabízí třetím rokem program
pro zelené střechy se substráty
vyladěnými podle německých
norem.

Letošní novinkou je Interior
substrate – substrát určený
pro veškerou interiérovou zeleň
v samozavlažovacích nádobách
Foto Lucie Poláková

Jak doporučil Ing. Petr Káfoněk z firmy Nophadrain BV,
Smart Green Roof Systems, která je dodavatelem střešních systémů, měla by být první otázkou
realizátora, jaká je funkce střechy, a zda je souvrství, zahrnující
tepelnou izolaci, pochozí.
Alfou a omegou zelené střechy
je hydroizolační vrstva a dále následují vrstvy: ochranná, popřípadě separační a kluzná, drenážní, filtrační, vrstva substrátu,
u které jednou z hlavních funkcí
je funkce vodozádržná, a nakonec vrstva vegetace, popřípadě

zpevněného povrchu. Zelená
střecha chrání hydroizolaci před
UV zářením a před extrémními
výkyvy teplot v létě a v zimě, čímž
prodlužuje až trojnásobně její životnost.
Povrch střešního pláště by dále
měl být před založením zelené
vrstvy vyspádován k okapové
hraně a nebo ke vpusti. Spádu
povrchu hydroizolace lze dosáhnout tepelnou izolací nebo sklonem samotné střešní konstrukce. I plochá střecha by měla mít
určitý sklon. Sklon střechy je důležitý pro odvod srážkové vody
a měl by zabránit tvoření kaluží.
Doporučený minimální sklon
je běžně dvou- až tříprocentní
(asi 1,2º až 1,7º).
Samozřejmostí by měla být
kontrola střechy po dešti, zda se
netvoří kaluže, popřípadě zátopová zkouška. Kaluže stojaté vody tvořící se na povrchu hydroizolace představují vážné riziko pro vegetaci, zvláště u extenzivních střech s malou mocností
substrátu.
Na střešní hydroizolaci, která
není odolná vůči prorůstání kořenů, se použije protikořenová
bariéra. Na ni se pokládá drenážní systém. Výhodou systému Nophadrain je rychlá a snadná instalace, obsahuje totiž všechny
vrstvy, které by se musely dávat
jednotlivě – separační a ochrannou bílou fólii, drenážní a vodozádržnou vrstvu nopů a černou
filtrační fólii, která brání pronikání nečistot do nopů, aby se
nezanášely. Kónický tvar nopů
a použití HIPS (High Impacted
Polystyren) houževnatého polystyrénu zaručuje mimořádnou
odolnost proti deformacím způsobeným v důsledku dlouhodo
bého zatížení.

inzerce

Inovativní řešení v ochraně brambor
Společnost Belchim Crop Protection si uvědomuje, že důležitým prvkem v pěstování brambor je také ochrana proti plevelům. Proto v loňském roce
přinesla na trh pěstitelům jedinečné řešení, herbicidní přípravek Proman obsahující účinnou látku metobromuron.
Proman představuje inovativní
herbicidní řešení v ochraně
brambor. Jeho účinná látka metobromuron je jedna z nejselektivnějích účinných látek do
brambor. Proto je vhodné aplikovat přípravek na pozemcích, kde
se nachází odrůdy bramboru citlivější na ostatní herbicidní účinné látky.
Proman vykazuje jedinečnou
nesníženou účinnost i za sucha.
Funguje i tehdy, kdy se srážek

tézu plevelů. Hlavní účinek působení metobromuronu na plevelné rostliny je přes kořeny, ale
vedlejší účinnost vykazuje i přes
listy. Aplikuje se před vzejitím
brambor i plevelů, v technologii
odkamenění se používá deset dní
po výsadbě.

Proman v sólo i kombinaci
Proman můžeme aplikovat sólo v dávce 3 l/ha, ale pro rozšíření
plevelného spektra, především

zvýhodněno. Za zakoupení těchto čtyř balíčků (Promanu s Commandem 36 CS) dostanete jeden
balíček zdarma. Z jednoho setu
balíčku ošetříte 20–25 ha, záleží
na tom, jakou dávku Promanu
na hektar zvolíte (1 balíček =
4–5 ha).
Výhodný balíček nabízíme i pro
kombinaci Promanu s Roxy 800
EC (prosulfokarb). Vždy při zakoupení 20 l Promanu dostanete zdarma 5 l tohoto přípravku.

Proman v kombinaci s Roxy nebo Commandem se stává bezpečným a spolehlivým řešením
pro odplevelení porostu brambor: 2 l Proman + 0,2 l Command 36 CS na Pelhřimovsku
8. června 2016 (vlevo) a 2 l Proman + 3 l Roxy na Pelhřimovsku, 7. června 2016 (vpravo) Foto archiv firmy

nedostává a herbicidní účinek
běžných preemergentních herbicidů je nedostatečný. Vysokou
selektivitu oceníte také v situaci,
kdy dojde k přestřiku a dávka na
ošetřené ploše se zdvojnásobí.
V obou takových situacích pracuje Proman bezchybně.
Metobromuron pochází z chemické skupiny substituovaných
močovin, která blokuje fotosyn-

na svízel přítulu, doporučujeme
kombinaci s přípravkem Command 36 CS nebo Roxy 800 EC.
Zde je doporučená aplikační
dávka 2–2,5 l/ha Promanu.
Pokud zvolíte přípravek Command 36 CS, má společnost Belchim Crop Protection připravené odpovídající balení s Promanem (10 l Proman + 0,8 l Command 36 CS), které je i cenově

Proman v kombinaci s Roxy
nebo Commandem se stává bezpečným a spolehlivým řešením
pro odplevelení porostu brambor.
Proman zajišťuje čistý porost
a je předznamenáním pro vysoké
výnosy. Svoje výsledky potvrdil
v loňském roce na velkém bramborářském podniku na Pelhřimovsku, kde s jeho účinností by-

la vysoká spokojenost, a to i za
podmínek, že po aplikaci přišla
prudká bouřka a došlo ke smyvu
půdy. Byl tam použit Proman
v kombinaci s Roxy a jeho účinnost byla výborná i na problematický výdrol řepky.

Výhody přípravku Proman
Účinnost – působí na široké
spektrum plevelů.
Selektivita – a to i k velmi citlivým odrůdám brambor.
Nezávislost na počasí – aplikace za všech klimatických situací
(sucho, vlhko).
Včasné odstranění plevelů –
preemergentní použití.
Bezproblémová mísitelnost
s jinými herbicidy – optimální
formulace.
Proman v ekotoxikologických
testech vychází velice dobře a je
podle rozhodnutí Evropské komise povolen až do roku 2025.
Roxy 880 EC obsahuje účinnou látku prosulfokarb, která je
přijímaná prostřednictvím meristematických pletiv klíčků
a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Přípravek se doporučuje v dávce 2,4–
3 l/ha v kombinaci s Promanem. Roxy je specialista především na svízel přítulu, ale vynikající účinnost vykazuje i na
merlík bílý, kakosty, laskavec
ohnutý, pěťour maloúborný
a hluchavku. Při dávce 3 l/ha
vykazuje Roxy výborné výsledky

Účinnost na plevele Promanu v sólo aplikaci a v kombinaci s přípravkem
Command 36 CS nebo Roxy 800 EC
Účinnost na jedotlivé 3 l Proman 2,5 l Proman +
2,5 l Proman +
plevelné druhy
3 l Roxy 800 EC 0,2 Command 36 CS
Širokolisté plevele
Laskavec ohnutý
Kokoška pastuší tobolka
Merlík bílý
Zemědým lékařský
Svízel přítula
Pěťour maloúborný
Hluchavka nachová
Heřmánek pravý
Bažanka roční
Truskavec ptačí
Opletka obecná
Rdesno červivec
Řepka (výdrol)
Starček obecný
Lilek černý
Ptačinec prostřední
Rozrazil rezekvítek
Kakost maličký
Violka rolní
Jednoděložné trávy
Ježatka kuří noha
Lipnice roční
Vysvětlivky

<80%

90–95%

i proti zemědýmu lékařskému
a výdrolu řepky.

Poslední možnost
pro nákup Nuflonu
Další, v praxi již osvědčený herbicid do brambor, je přípravek
Nuflon s účinnou látkou linuron,
který hubí převážně jednoleté
dvouděložné plevele, a to nejen
v bramborách, ale například
i v luskovinách a slunečnici. Registrace přípravků na bázi této

80–85%
95–100%

85–90%

účinné látky bude zrušena v červnu letošního roku. Prodej těchto
přípravků pak bude možný do
prosince roku 2017 a pěstitelé,
kteří jsou zvyklí používat účinnou látku linuron, pak budou
moci tyto přípravky aplikovat
nejpozději do června 2018. Pěstitelům se tedy nabízí poslední
možnost si Nuflon zakoupit.
Ing. Dita Kourková
Belchim Crop Protection

