Z dronu do postrekovača

V princípe o využití dronov v precíznom poľnohospodárstve už bolo povedané veľa. Nás ako firmu zaoberajúcu sa predajom
a servisom samochodných postrekovačov Hardi Alpha zaujímali konkrétne pesticídne plošné aplikácie s využitím dronov. Drvivá
väčšina poskytovateľov služieb sa v poľnohospodárstve zaoberá precíznym hnojením. V SR sme zatiaľ nenašli firmu, ktorá má
konkrétne skúsenosti s využitím dronov v aplikácii pesticídov. Preto sme sa rozhodli, že si uvedenú aplikáciu vyskúšame a tým
priložíme ruku k spoločnému dielu s názvom ochrana životného prostredia.
Plán vyzeral jednoducho. Nasnímať dronom poškodenie kohútikom pestrým v pšenici. Následne po spracovaní a prekonvertovaní
údajov vložiť aplikačnú mapu do počítača postrekovača. Vykonať cielenú selektívnu automatickú aplikáciu insekticídom
postrekovačom iba na poškodených miestach.

Lokalizácia poškodenia pšenice kohútikom pestrým z výšky 100 m

Pri hľadaní poľnohospodárskeho podniku, kde by sa mohol realizovať uvedený plán sme narazili na problém utlačenia pšenice.
Hrozilo poškodenie pšenice pri opakovaných možných neúspešných prejazdoch, nakoľko sme s uvedenou aplikáciou nemali žiadne
skúsenosti. Preto sme dohodli na PD Žemberovce pokus na parcele po zbere hrachu, kde sme simulovali poškodenie kohútikom.
PD Žemberovce pod vedením Ing.Milana Halmeša vlastní samochodný postrekovač Hardi Alpha Evo Twin Force so špičkovou
hardvérovou a softvérovou výbavou vhodnou na selektívnu aplikáciu.

Na kraji parcely Zibalky s výmerou 24 ha sme 7.7.2017 označili výstražnou bariérovou páskou simulované poškodenie na dvoch
miestach.

Na prvé miesto simulovaného poškodenia sme plánovali aplikačnú dávku 200 l/ha a na druhé miesto 250 l/ha. Následne bol
pomocou plánovacieho softvéru vypustený dron DJI Phantom 3 Professional ktorý vo výške 80m a rýchlosti 10 m/s vykonal
snímkovanie parcely frekvenciou 1 smínky za sekundu. Dron na ortofotosnímke zaznamenal aj okraje simulovaných poškodení
označených bariérovou páskou.

Hranice simulovaného poškodenia na ortofotosnímke

Po zaznamenaní simulovaného miesta poškodenia, po spracovaní a prekonvertovaní údajov na serveri sme pristúpili k samotnej
aplikácii čistou vodou. Údaje sme preniesli cez USB kľúč do ISOBUS-ového počítača postrekovača HC 9600 vo forme aplikačnej
mapy.

Zobrazenie aplikačnej mapy na monitore HC 9600 postrekovača Hardi Alpha Evo

Počas aplikácie nám chvíľu trvalo, kým sme prišli na niektoré podmienky selektívnej aplikácie. Po hodine pokusov a omylov začal
systém perfektne fungovať na radosť všetkých zúčastnených. Na jeseň 2017 pripravujeme využitie uvedených selektívnych aplikácií
na ochranu repky olejnej proti skočkám, kde by sme vyskúšali aj biologickú účinnosť.
Aké má teda selektívna aplikácia výhody v ochrane rastlín ?
Výhody selektívnej aplikácie pesticídov, teda aplikácie len na miesta v poraste kde sa vyskytuje škodlivý činiteľ má výhody
v dvoch rovinách. Po prvé v ekonomickej rovine – šetrenie pracovných nákladov a šetrenie prípravkov na ochranu rastlín. Po druhé
v ekologickej rovine - nižšia záťaž životného prostredia pesticídmi, zníženie rezíduí pesticídov v potravinách. Selektívna aplikácia
veľmi významne znižuje negatívny vplyv pesticídov aj na necielené organizmy a najmä na prirodzených nepriateľov. Týka sa to
hlavne aplikácie insekticídov. Pri celoplošnej aplikácii širokospektrálnych insekticídov okrem cielených organizmov bývajú zničené
aj necielené organizmy teda aj prirodzení nepriatelia škodcov. Zničenie necielených organizmov má za následok premnoženie
niektorých iných škodcov ktorí nemajú prirodzených nepriateľov a teda aj potrebu ďalšej aplikácie. Aplikáciou insekticídu len na
postihnuté časti porastu by sa zachovali prirodzení nepriatelia škodcov. Tí by sa po odozve perzistencie insekticídu šírili aj do
ošetrenej časti a pokračovali vo svojej nenahraditeľnej funkcii v ekosystéme. Sme si vedomí, že tento spôsob nemôže riešiť všetky
škodlivé činitele. Pri ktorých sa to dá, bude to viacnásobná výhoda. Prečo ju nevyužiť?
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