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Sklízeèe cukrové øepy
a monosti mapování výnosu pøi sklizni
SUGAR BEET HARVESTERS AND POSSIBILITY OF YIELD MAPPING DURING HARVEST

Jiøí Maek, Petr Heømánek, Pavel Procházka  Èeská zemìdìlská univerzita v Praze

Pìstování cukrové øepy má v naí republice dlouholetou
tradici. I pøes problémy, je se na trhu s touto komoditou vyskytují v posledních nìkolika letech, je stále mnoho zemìdìlských podnikù, které mají cukrovku zaøazenou ve svých osevních postupech na nezanedbatelné ploe. Technologie pìstování
cukrovky se v souèasné dobì soustøeïuje na geneticky jednoklíèkové osivo, které vyséváme do øádkù vzdálených od sebe
450 mm (500 mm) pøi vzdálenosti rostlin v øádku 0,2 a 0,3 m,
co znamená pøiblinì 80 000 jedincù na 1 ha. Zamìøíme-li se
na stroje pro sklizeò, je tøeba uvést hlavní poadavky zemìdìlcù na tuto pomìrnì nákladnou mechanizaci. Sklizeò cukrovky
probíhá v podzimních, vìtinou mimoøádnì nároèných klimatických podmínkách. Tyto extrémní podmínky kladou nároèné
úkoly na výrobce strojù pro sklizeò cukrovky.
Moderní sklízeè cukrové øepy by mìl splòovat následující
kritéria:
- Vysoká hodinová výkonnost  tu mùeme povaovat za nejdùleitìjí faktor, obzvlátì pokud je podzim velmi mokrý
a sníh spolu s mrazy pøijde brzo, je tøeba sklidit úrodu v co
nejkratím èase.
- Hmotnost stroje ovlivòující mìrný tlak na pùdu je na mokrých
pùdách v sychravém podzimu dalím limitujícím faktorem, nebo riziko neádoucího zhutnìní a zhorení pùdní struktury je
vìtí ne kdykoliv jindy. Správnì zvolený typ, velikost, hutìní
a kvalita pneumatik v závislosti na celkové hmotnosti sklízeèe
je tedy dalím, velmi dùleitým ukazatelem pro kvalitní sklizeò.

- Èistota bulev pøímo ovlivòuje cenu, kterou zemìdìlec obdrí
od cukrovaru. Èástka, kterou zemìdìlec dostane za tunu dodaných bulev øepy je závislá nejen na cukernatosti, ale také
na obsahu pøímìsí dopravených spolu s bulvou ke zpracovateli, a proto je poadováno kvalitní èitìní bulev ve stroji.
Obsah zeminy má být v toleranci 69 %.
- V neposlední øadì je nutné zmínit procento ztrát, které by
nemìlo pøekroèit za pøíznivých podmínek 2 % (za extrémních
podmínek vak mohou dosahovat hodnot i kolem 15 %). Ztráty
mohou být zpùsobeny buï nevyoráním, hrubým èi mírným
pokozením bulev.
Vechny tyto ukazatele musí moderní sklízeèe cukrové øepy
splòovat, aby byly konkurenceschopné a také etrné k pùdní
struktuøe.
Technologický postup skliznì cukrovky

V dnení dobì se pouívá zpùsob skliznì oøezávací (pomritzský), tj. na bulvì usazené v pùdì se odøee chrást a teprve
poté se bulva vyorá a oèistí. Døíve pouívaný zpùsob vytahovací, kdy se nejprve vyorá celá bulva i s chrástem a následnì
dochází k odøíznutí chrástu, se z dùvodu mení pøesnosti oøezávání a tím i vìtích ztrát na skrojku nepouívá. Døíve se skrojek s chrástem sklízel a vyuíval jako krmivo pro skot. S poklesem
stavu skotu a pøechodem k modernímu zpùsobu výivy s komplexní celoroèní krmnou dávkou se od skliznì chrástu upustilo. Chrást se rozmetá zpìt na
povrch pùdy a po zapravení pùsobí jako velObr. 1. Schematické znázornìní principù monitorování výnosu (3)
mi hodnotné organické hnojivo pro následné
plodiny. Zde je nutné poznamenat, e chrást
musí být po pozemku rozmetán rovnomìrnì,
jinak vznikají problémy pøi následném zapravení chrástu do pùdy a potom také pøi zakládání porostu i vzcházení následné plodiny.
Vlastní sklizeò cukrovky mùe probíhat
v nìkolika fázích. Podle toho ji rozdìlujeme
na pøímou (jednofázovou) a dìlenou, vìtinou dvoufázovou.
Dìlená sklizeò znamená, e základní èinnosti sklizòového stroje  oøezávání, vyorání,
èitìní a nakládání bulev  vykonává více strojù, které uvedené èinnosti rùznì kombinují
(napø.: dvoufázová sklizeò = oøezávaè + vyorávací nakladaè , tøífázová sklizeò = oøezávaè + vyorávaè + sbìrací nakladaè). Dìlená
sklizeò má tu výhodu, e bulva leí na povrchu pozemku a zemina na ní ulpìná za pøíznivého poèasí zaschne a snadno z bulvy od-
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padne je pøi následném sbìru a èitìní. Nevýhodou je zvýený
poèet pøejezdù mechanizaèních prostøedkù po sklízeném pozemku, který vede k neádoucímu zhutnìní pùdy.
Souèasný trend smìøuje spíe ke sklizni pøímé. Pøi tomto
zpùsobu skliznì vykonává vechny operace pouze jeden stroj,
take pøi jediném pøejezdu je bulva seøíznuta, vyorána, oèitìna
a dopravena do zásobníku stroje. Ze zásobníku jsou bulvy pøeloeny vykládacím dopravníkem buï do odvozového prostøedku
nebo na hromadu (polní skládku) pøi okraji pozemku. Vývoj tìchto
sklízeèù pro jednofázovou sklizeò se ubírá smìrem k vìtím
a výkonnìjím samojízdným strojùm s obvykle estiøádkovým vyorávacím ústrojím. Objem zásobníkù se pohybuje podle typu stroje
od 10 do 25 m3 (a 40 m3, cca 26 t  Ropa). Výkonnost sklízeèù je
cca 1,01,5 ha za hodinu. Mení stroje pøipojované za traktor se
stále v podnicích støední velikosti pouívají, jsou ale èasto nahrazovány ji zmínìnými stroji samojízdnými.
Dalí manipulace s cukrovkou
Z hromad na okrajích pozemkù nebo z dalích meziskladù
se cukrovka pøekládá na odvozové prostøedky a je odváena
do cukrovarù. Jeliko náklady na dopravu øepy do cukrovarù
nejsou zanedbatelné, je ekonomické tyto náklady minimalizovat.
Jednou z moností je co nejvíce sníit mnoství pøímìsí (zeminy),
a proto se v poslední dobì pouívají na pøekládání a doèitìní
bulev nakladaèe s integrovaným doèiovacím zaøízením pro dalí
redukci neádoucích pùdních pøímìsí. Doèiovací nakladaèe
vyrábí velcí výrobci sklízeèù, jako je Ropa, Kleine èi Holmer.
Výkonnost tìchto strojù je pomìrnì vysoká, 150200 t naloené øepy za hodinu. Velmi výhodné je pouití tìchto nakladaèù
tehdy, je-li polní skládka bulev umístìna blízko zpevnìné komunikace. Pak odvozové prostøedky, ve vìtinì pøípadù nákladní automobily, nemusí vùbec zajídìt do pole, a tím opìt
chráníme pùdu pøed neádoucím zhutnìním.

Vyuití precizního zemìdìlství pøi sklizni cukrovky
Pìstování cukrovky staví z pohledu hladiny výnosù vysoké
nároky na produkèní techniku. Celý technologický proces od
vyorání a po zpracování v cukrovaru je vzájemnì provázaný
a znalost okamité hmotnosti by výraznì ulehèila organizaci:
cukrovary oèekávají vysoký obsah cukru, málo kodlivých látek
a nízký podíl zeminy stejnì tak dodávky ve správném termínu.
Dopravci poadují pro svoji logistiku data o mnoství a místì
skládky øepy. Díky vzájemné závislosti mezi rùstem øepy a úrodností pùdy zajiují výnosová data poznatky pro plonì specifické obdìlávání, pøedevím s pùsobností v osevních postupech.
Ke kontinuálnímu získávání dat o sklízené øepì se pouívají rùzná øeení, ale ádné dosud není v praxi plnì ovìøené
a nasazené do plného provozu (obr. 1.). Pøesnost mìøení je
pøipravená na malou hmotnost dílèí plochy. Prùchodnost pøi
20 kg.s1 pro pracovní zábìr 3 m dává dílèí mnoství bulev na
a tøiceti metrové trase dopravníkù sklízeèe i více ne 600 kg.
Ve zkoukách je mnoho rùzných systémù (obr. 2.), které
dokáí ve spolupráci s GPS pøijímaèem vytvoøit výnosovou mapu
daného pozemku (1). Jedním ze zpùsobù je vyuití váicích
kladek nesoucích okruní elevátor, které zváí hmotnost bulev
elevátorem unáených. U moderních sklízeèù je ale tento dopravní úsek velmi krátký, take tam není dostateèná délka vodorovné èásti dopravníku pro umístìní váicích mechanizmù.

LCaØ 124, è. 9-10, záøí-øíjen 2008

Obr. 2. Osazení sklízeèe mìøicími prvky (1)
kladka pro mìøení hmotnosti
senzor rychlosti dopravníku

systém
HARVESTMASTER

mìøení
hmotnosti

Podle Rottmeiera et al.
váicí klapky

Podle Kromera et al.
mìøení
hmotnosti

laserový
snímaè

systém
KLEINE

mìøení
objemového
mnoství

mìøení impulzu síly
pohybujících se bulev

Podle Bosse et al.
paprskové prosévací kolo

okruní dopravník
snímaè impulzu síly

Paprsková kola toti dopravují bulvy právì do blízkosti pøechodu okruního elevátoru z vodorovné do svislé roviny. Tento
mìøicí systém je vyvíjen v Anglii, Nìmecku i v USA. Ve sklízeèích firmy Grimme pro sklizeò brambor je vak ji pouit. Jednotlivé pøepady øepy mezi dopravníky umoòují instalovat pásové váhy do dopravních tras, nebo na výstupu z dopravníku
mìøit nárazovou energii odhazovaných bulev. Takovéto zaøízení umístìné na místì vodicího plechu vyaduje ale volný prostor, èím se zmenuje uiteèný objem zásobníku (1).
Dalí cestou je zaznamenání kadé øepy, kde cesta je buï
v mìøení objemu nebo poètu kusù. Mechanický hmataè (firma
TSI) nebo laserové èidlo (Institut für Landtechnik Bonn) udávají
poèet kusù vstupujících na dopravník. Tato namìøená hodnota
musí dostateènì korelovat právì s hmotností øepy (2). Na podobném základu je zaloeno i mìøení objem-kus. Kdy poèet a prùmìr
øepy je mìøen bìhem procesu seøezávání hlavy bulvy. Laserový
paprsek zde snímá jak poèet kusù bulev jdoucích do sklízeèe,
tak prùmìr seøíznuté èásti bulvy (3). Jako kritický moment se u
tohoto systému jeví kalibrování. Zcela jistì koreluje prùmìr po
seøíznuté èásti s hmotností øepy a také s mnostvím øepy vstupujícím do dopravníku. Namìøené hodnoty vykazují velmi silnou závislost. Rozptyl mùe být specifický podle dílèí plochy,
kdy tøeba druh a struktura pùdy èi dosaitelnost vody mohou
ovlivòovat tvar bulvy. Naopak výhodou je, e pro kalibraci se
pouívá hmotnost èisté øepy, tedy bez pøímìsí ulpìlé zeminy (4).
Alternativou k této metodì jsou systémy, které jsou schopny
zachytit hmotnost øepy i pøi velké prùchodnosti na dopravníku.
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Obr. 3. Závislost pøíkonu a tlakového spádu hydromotoru na prùchodnosti materiálu

Okruní elevátor je jako jeden z nejèastìji pouívaných dopravníkù pro osazení váicími elementy. Nevýhodou jsou ale vysoké jednotlivé hmotnosti a mechanické kmitání bìhem provozu,
které mùe mít vliv na pøesnost informací. Z toho plyne jediná
moná cesta, jak nìjakým zpùsobem zjistit hmotnost øepy, která
je dopravována nahoru do zásobníku. Mìøena mùe být buï síla
na vodicích otoèných kladkách dopravníku nebo pøíkon pro pohon okruního elevátoru. Souèasnì se záznamem o hmotnosti
øepy je zaznamenávána poloha od GPS pøijímaèe. Data o poloze
sklízeèe jsou v dobì pohybu øepy sklízeèem od vyorávacího ústrojí
k elevátoru asi o 10 s zpodìna. Vechna dùleitá data jsou zobrazována na kontrolním displeji. Systém je nutné pouívat, a kdy
hydraulický olej dosáhne své pracovní teploty, jinak jsou hodnoty
zkresleny. Stejnì tak podle specifických podmínek  vlhká nebo
suchá pùda  lze systém korigovat.
Materiál a metody
Pro zjiování prùchodnosti bulev cukrovky bylo provedeno
laboratorní mìøení na modelu sklízeèe, kde byly simulovány rùzné prùchodnosti. Pro pohon byl navren samostatný hydraulický
obvod, jeho souèástí je rotaèní hydromotor, který pohání prutový prosévací dopravník. Na tomto hydromotoru je mìøen tlakový
spád hydraulického oleje v obvodu. Z rozdílu tlakù a hodnoty
prùtoku lze urèit pøíkon hydromotoru a následnì pak porovnat
tuto hodnotu s prùchodností hmoty na dopravníku. Tento mìøicí
systém je zaloen na mìøení diference mezi pøíkonem pohonu

zatíeného a nezatíeného dopravníku. Zjiuje se jako namìøený
rozdíl tlaku hydraulického oleje pro pohon v hydromotoru
a variability rychlosti (otáèek) dopravníku. Pro nasazení na poli je
samozøejmostí doplnìní o senzor pro urèení polohy stroje.
Z namìøených hodnot a ze zjitìné skuteèné hmotnosti bulev je
vypoèten kalibraèní faktor.
Pøed a za spotøebièem (hydromotorem) jsou pøipojeny snímaèe mìøicí aparatury. Vlastní mìøicí aparatura obsahuje komponenty od firmy Hydrotechnik GmbH. Pro mìøení tlaku byly
pouity piezoelektrické snímaèe. Tento typ snímaèù má velký
odpor a malý svod, dobrou linearitu i stabilitu. Dalí výhodou
jsou malé rozmìry, které vyuijeme v dalích letech výzkumu na
konkrétních sklizòových strojích v polních podmínkách. Vlastní
snímaè je typu HT-PD s rozsahem mìøení 0 a 20 MPa a chybou
mìøení ±1 %. Mìøení prùtoku kapaliny v hydraulickém obvodu je
realizováno snímaèem, který pracuje na principu prùtoku kapaliny pøes ozubená kola. Jeliko chování oleje ovlivòuje do znaèné
míry jeho viskozita, je nutné sledovat teplotu a po dobu mìøení ji
udrovat na stejné hodnotì. Pro mìøení teploty byl pouit odporový teplomìr typu Pt-100 s pøesností ±0,01 oC. Olej v obvodu je
tedy nutné zahøát na bìnou provozní teplotu. Poté je ji zaruèena konstantní viskozita oleje bez nepøíznivých vlivù na pøesnost
mìøení. Vechny údaje od výe uvedených snímaèù jsou zaznamenávány a pøenáeny do pracovního poèítaèe.
Výsledky laboratorního mìøení prùchodnosti
Z namìøených hodnot pro frekvenci otáèení prutového prosévacího dopravníku 100 min1, byl sestaven graf (obr. 3.) a lze
konstatovat, e sledováním pøíkonu a tlakového spádu na hydromotoru je moné urèit prùchodnost materiálu na prutovém prosévacím dopravníku. Podle závislosti pøíkonu a tlakového spádu na
prùchodnosti bulev ovìøené v laboratorním zaøízení je patrné, e
prùbìh je lineární. V obou pøípadech výsledky ukazují na 98%
variabilitu namìøených hodnot. Z výsledkù je také patrné, e pro
sledování prùchodnosti mùe postaèit sledování pouze tlakového
spádu na hydromotoru za pøedpokladu, e se nebude mìnit frekvence otáèení pohonu prutového prosévacího dopravníku, co
v praxi skuteènì nenastává.
Pøímìsi zeminy patøí tradiènì ke sklizni cukrovky. Pro mìøení výnosù je nutné podíl zeminy minimalizovat. Ten kolísá podle
pùdního druhu a místních pùdních podmínek. Je moné zajistit
regulaci paprskových kol, kdy pøi zvýeném podílu zeminy se
zvýí jejich otáèky, a tím se znaèná èást zeminy odstraní. Tento
systém vak jetì není plnì funkèní, a tak se namìøené hodnoty
výnosu korigují na støední obsah ulpìlé zeminy na bulvách.
Závìr
Ve vývoji sklízeèù cukrovky (ale i brambor) vidíme posun
ke strojùm samojízdným. Pro zvyování výkonnosti je patrné
také zvyování poètu sklízených øádkù. Dále se setkáváme
s úpravami, které sniují pokození sklízených produktù a sniují spotøebu lidské práce v pøepoètu na 1 ha sklizené plochy.
Co se týèe mìøení výnosù, tak pøínosem mìøicích systémù
výnosu je to, e zemìdìlec mùe pøizpùsobit vekerou práci místnì
specifickým podmínkám pozemku. Dopravci vìdí, kolik tun øepy
se nachází na té které skládce, a mohou tak upravit poèet odvozových souprav. Cukrovary dostanou informaci o velikosti sklizené plochy i mnoství øepy a mohou tedy zpracování operativnì
øídit a kapacitu cukrovaru plnì vytíit.
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Souhrn
Sklízeèe cukrovky, je patøí mezi jedny z nejdraích zemìdìlských strojù, hrají významnou roli v technologii pìstování øepy.
Na kvalitì skliznì závisí celková ekonomická bilance pìstování. Pøi výbìru rozhoduje, s ohledem na klimatické podmínky
v prùbìhu skliznì, hodinová výkonnost, kvalita øezu skrojkù,
pokození bulev, schopnost odseparovat pøímìsi a celkové procento ztrát, je by nemìlo pøekroèit 2 %. Se stále èastìjím vyuíváním precizního zemìdìlství roste poptávka i po systémech
mapování výnosù i pøi sklizni cukrovky. V souèasné dobì je
moné vybrat si z nìkolika rùzných kontaktních i nekontaktních systémù. Vyuitím hydraulických pohonù dopravníkù je
moné hodnotit prùchodnost materiálu z tlakové diference mezi
zatíeným a nezatíeným dopravníkem. Po kalibraci systému je
moné urèit prùchodnost velice pøesnì. Tento systém lze vyuít
i pro jiné plodiny, napøíklad brambory.
Práce vznikla za podpory projektu MSM 6046070905.
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Maek J., Heømánek P., Procházka P.: Sugar beet harvesters and possibility of yield mapping during harvest
The sugar-beet harvesters which are one of the most expensive
machines in agriculture play an important role in sugar-beet
production system. The positive economic balance of production depends on harvest quality. It is necessary take care by choosing the machine about capacity of machine, cut quality,
separation of adulterants, damages minimization and total percent of losses cannot be higher than 2 %. The precision farming
system is more frequently in contemporary agriculture. There is
run for yield mapping systems by sugar-beet harvest. It is possible to choose several contact and contactless systems for yield
mapping at the present time. Thanks to hydraulic drive in harvest machines is possible to use hydraulic pressure drop for
evaluation of material feed rate according to load and unload
conveyor belt. The accuracy of system is very good after calibration. It can be use for other crops  potatoes, etc.
Key words: sugar-beet harvester, technology of harvest, yield mapping, precision farming.
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