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JUMBO nebo řezačka ...

Souboj technologií

Systémové řešení šité přímo na míru
Výhody moderní technologie sklizně
senážními vozy
➤ Hospodárnější technologie senážování ve srovnání s technologií
sklizně samojízdnou řezačkou nebo sklizní do balíků.
➤ Perfektní kvalita krmiva – senážování ve vhodný okamžik.
➤ Žádné ztráty úletem.
➤ Řezanka s vhodnou délkou pro lepší stravitelnost, zdravotní stav
a dojivost zvířat (vhodné pro následnou technologii krmení míchacím krmným vozem).
➤ Vysoká spolehlivost celé sklizňové linky.
➤ Snadná logistika a vysoká flexibilita.
➤ Snadná údržba.
➤ Vysoká výkonnost v důsledku velké transportní rychlosti a užitečné hmotnosti.
➤ Další využití traktorů vyšších výkonnových tříd.
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Souboj technologií:
Senážní vůz kontra řezačka

JUMBO - nová dimenze
velkoobjemových
senážních vozů

Heinz Günter Gerighausen
Agrární komora Porýní, Bonn
„Moderní generace senážních vozů s rotačním vkládacím válcem si získá oblibu svou vysokou průchodností. Velké stlače-

Stále rostoucí výrobní náklady při stejných nebo klesajících cenách za zemědělské produkty nutí každého vedoucícho pracovníka k důsledné hospodářské analýze všech procesů, které při sklizni v podniku uskuteční. Osvědčená a
léta s úspěchem užívaná technologie sklizně senáže samosběracím vozem
tak nabývá opět na významu.

ní píce v ložném prostoru vozu umožňuje vysokou užitečnou
hmotnost a přepravní výkonnost.
Velmi dobrou kvalitou řezanky je dána také kvalita fermentace. Technologie sklizně senážním vozem nabízí různé možnosti vybírání senáže s následným mícháním a zakládáním
krmiva.

Požadované cíle při výrobě senáže:
✔ Vhodná řezanka pro dosažení kvalitního krmiva s vyhovující strukturou.
✔ Vysoký obsah energie (žací stroje s možností použití zařízení „EXTRA DRY“
pro plošný rozhoz píce).
✔ Enormní výkonnost.
✔ Sklizeň beze ztrát i na malých pozemcích.
✔ Malý podíl půdních částic v píci.
✔ Úspora nákladů při sklizni senáže.

Praktické zkušenosti
NĚMECKO:
Výnos 10 t/ha, sušina 35 %, vzdálenost pole – žlab do 2,5 km

JUMBO 6000: 36 m3 (DIN)

Samojízdná řezačka

Traktor s výkonem 200 PS + senážní vůz 36 m3
Průměrná výkonnost:

Řezačka s výkonem 416 PS + 2 traktory s návěsy 40 m3

2,5 ha/hod.

Náklady na linku:

Průměrná výkonnost:

117,0 d /hod.

47,0 d /ha

25 l/hod.

10 l/ha

Spotřeba pohonných hmot:

Odpovídá spotřebě 1 litru pohonných hmot na tunu senáže.

5,0 ha/hod.

Náklady na linku:

306,0 d /hod.

61,0 d /ha

80 l/hod.

16 l/ha

Spotřeba pohonných hmot:

Odpovídá spotřebě 1,6 litru pohonných hmot na tunu senáže.

Vůz JUMBO umožňuje 60-ti % úsporu pohonných hmot na tunu senáže.

IRSKO:

Výpočet nákladů JUMBO 6000

Srovnatelné podmínky:

Pořizovací cena:

Výnos 10 t/ha, sušina 35 %, vzdálenost pole – žlab 2 až 3 km

AFA, využití 10 let, zůstatková hodnota 12.754,0 l

5.101,0 l

Úroková sazba: 31885,0 l x 6,0 %

1.913,0 l

Samojízdná řezačka

Senážní vůz

450 PS

JUMBO 6600

Celkově
výkon
Stroj:

výkon

Celkově
počet

výkon

výkon

[PS]

strojů

[PS]

[PS]

strojů

450

220 x 2

440

2

450

1

375

3

Manipulátor:

145

1

145

Všeobecné náklady: 5,0 %

3.188,0 l

Odhadované náklady na opravy:

2.550,0 l
12.752,0 l

počet

[PS]
Dopravní vůz 30 m3: 125 x 3

63.770,0 l

Náklady na hodinu při 250 pracovních hod./rok:
Traktor 200 PS (1000 hod./rok)

145

145

1

Porovnání požadovaného

Spotřeba pohonných hmot 25 litrů/hod. + mzda obsluhy:
Min. hodinové náklady vozu JUMBO 6000 a traktoru 200 PS:

výkonu a počtu strojů:

970

Porovnání nákladovosti:

5

100 % 100 %

51,0 l

585

3

60 %

60 %

64,0 l
115,0 l

Shrnutí:
1. Sklizeň senáže řezačkou (61,0 l /ha) je nejméně o 30 % dražší než senážním vozem.
2. Energetická náročnost při sklizni řezačkou je o 60 % vyšší.
3. Logistika je pro zemědělské podniky při sklizni senáže vozem mnohem jednodušší.
4. Potřeba pracovních sil a strojů je při sklizni senáže vozem podstatně
nižší (viz. Irsko).

Ekonomická výhodnost (%)

Ekonomická výhodnost sklizně senážními vozy ve srovnání se samojízdnou
řezačkou a v závislosti na přepravní vzdálenosti od 1 do 10 kilometrů
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Srovnání senážní vůz – řezačka
Senážní vůz

Řezačka

Více sečí pro dosažení kvalitní senáže:

optimální množství píce

příliš málo píce pro plné vytížení

Délka řezanky:

pozitivní vliv na zdravotní stav a dojivost

méně vhodný vliv na zdravotní stav a dojivost

Míchací krmný vůz:

vychází vstříc technologii krmení

velmi krátká řezanka

kvalitní řezanka, výkonnost,

výkonnost a komfort

1. Současné trendy

2. Technika
Předpokládaný vývoj:

vysoká užitečná hmotnost, komfort
Využitelnost výkonu:

vysoce stoupá

prakticky žádné zlepšení, omezená i přes využití

Potřeba výkonu:

příznivá

vysoká

vysoké, cca. o 30 % vyšší než

střední až vysoké, v závisloti na objemu

čtyřrotorového shrnovače
Využití ložného prostoru vozu:

u návěsu pro řezačky
Logistika sklizně:

jednoduchá

náročná

Riziko poškození při nárazu cizích těles: malé riziko

vysoké riziko, prostoj celé soupravy

Délka řezanky:

minimálně 40 mm

minimálně 20 mm

Opotřebení:

malé

dvou až trojnásobné opotřebení řezačky ve srovnání

Nároky na údržbu:

malé

vysoké opotřebení kameny a nečistotami

Využitelnost bez dalších strojů:

lehce integrovatelná

těžko integrovatelná

Další využití a investice:

sklizeň sena a slámy,

sklizeň kukuřice při investici do adaptérů

se sklizní kukuřice
3. Obecné poznámky

návěs pro odvoz kukuřice
Zvýšení využití traktoru 160 až 260 PS:

ano

ne

Ztráty úletem:

žádné

ano, velký vliv podmínek a obsluhy

Využití ložného prostoru:

využitím automatiky plnění velmi dobré

malé, hmota je volně ložená

Manévrovatelnost:

dobrá i na malých a svažitých pozemcích

méně vhodné na malých a svažitých pozemcích

4. Další faktory: řádek, znečištění píce, ztráta píce
Kvalita řádku:

důležitá

Znečištění píce:

malé

důležitá
vysoké, pro využití řezačky je nutno nahrnovat řádky
z velké šířky: negativní vliv na zdraví zvířat

Ztráta píce:

velmi malá

velká (vlivem větru, nárazů a špatné jízdy)

Senážní vůz

Řezačka

několik sečí senáže, seno, sláma,

v dodatečném vytížení při sklizni travních senáží

odvoz kukuřice

a) vysoký tlak na náklady

5. Využití
Obecně:

b) u senáží dva až třikrát větší opotřebení než u siláží
Velké zemědělské podniky:

optimální využití

jen při dostatečné velikosti, předpokladem je využití

Podniky služeb:

optimální využití

předpokladem je využití při sklizni kukuřice min. 300 ha/rok

optimální využití, široká nabídka vozů

neekonomické

při sklizni kukuřice min. 300 ha/rok
Střední zemědělské podniky:

podle velikosti podniku
6. Náklady na energii
Předpoklad, že náklady na energii

menší negativní vliv na růst nákladů

větší negativní vliv na růst nákladů

příznivá

relativně vysoká

Vytěsnění vzduchu:

s kratší délkou řezanky velmi dobré

cca. o 5 % lepší

Potřeba prostoru v silážním žlabu:

běžné

cca. o 5 % menší

Kvalita senáže:

velmi dobrá

velmi dobrá

Prostředky pro konzervaci senáže:

možné

možné

budou dále stoupat:
Spotřeba energie na tunu krmiva:
7. Silážní žlab

8. Krmení
Příjem krmiva:

velmi dobré, krmná dávka vyžaduje jistý

velmi dobré, příliš krátká řezanka je kontraproduktivní

podíl strukturální vlákniny, délka řezanky

a poškozuje zdravotní stav skotu

od 40 mm je naprosto dostačující
Zbytky krmiva:

malé

malé

Senážovat
řezačkou = ?
(srovnání uživatele vozu a řezačky)
✔ Příkon 500 místo 800 PS
✔ 3 lidé místo 4
✔ Hektarová spotřeba PHM
10 litrů místo 16 litrů
✔ Řezanka s pozitivním vlivem na zdraví zvířat
✔ Jednoduchá logistika

Moderní hospodáři investují do výhodných technologií.
Požadavky na kvalitní senáž splňuje nová dimenze
velkoobjemových senážních vozů
s objemem až 72 m3.

Senážování s důvtipem
Moderní sběrací vůz je v podniku,
který chce mít dobré výsledky, naprosto nepostradatelný.

Velké podniky objevují tajemství senážních vozů

✔ Senážování ve správném okamžiku.

✔ Vysoká výkonnost a využití i při 24 hodinovém provozu

✔ Kvalitní senáž – základ úspěchu ve stáji.

(1000 vozů ročně a více).

✔ Řezanka s vhodnou délkou pro lepší stravitelnost a zdraví zvířat.

✔ Náklady dramaticky zredukované.

✔ Vhodné zejména pro následnou technologii krmení míchacím krmným vo-

✔ Vysoká spolehlivost celé sklizňové linky.
✔ Řezanka s pozitivním vlivem na zdravotní stav a dojivost.

zem.
✔ Další využití traktorů vyšších výkonových tříd.
✔ Hospodárnější technologie senážování ve srovnání s technologií sklizně samojízdnou řezačkou nebo sklizní do balíků.

Perfektní řešení
pro podniky služeb

Ústav zemědělské techniky při Mendlově
zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
Ústav zemědělské techniky při Mendlově země-

✔ Zlepšení ekonomiky sklizně senáže a zvýšení návratnosti investice.

dělské a lesnické univerzitě v Brně provedl ana-

✔ Technika s vysokou spolehlivostí.

lýzu nákladů při sklizni senáže.

✔ Vysoká výkonnost v důsledku velké transportní rychlosti a užitečné hmot-

Výzkum probíhal po dobu 4 let v podmínkách

nosti.

zemědělského podniku s 800 ha. Srovnávány

✔ Komfortní ovládání.

byly také senážní vozy (EUROPROFI a JUMBO)

✔ Nízké opotřebení a snadná udržba.

a samojízdná řezačka s výkonem 420 PS.

✔ Podstatně jednodušší logistika (organizace práce, počet pracovních sil, ...).

Zjišťovány byly u obou technologií všechny důležité údaje, které měly vliv na výkonnosti i na
náklady.

Hanshermann Buttjer
podnik služeb, Německo

Výsledky hovoří jasnou řečí:

Sklizeň senáže moderními samosběracími
vozy je o 30 až 40 % nákladově výhodnější

Se senážním vozem, mi sečteno a podtrženo,
zůstane prostě mnohem víc.
Musím nasadit méně lidí, potřebuji méně pohonných hmot a zjednoduším si logistiku sklizně.
Zákazníci si stále více žádají senážní vůz, protože musí na rok a hektar zaplatit méně.
Co mě na tomto stroji mile překvapilo, je výkonnost vkládacího rotoru s kvalitou řezanky
od řezacího ústrojí, kterých jsme ještě nikdy nedosáhli.

než samojízdnou řazačkou.

