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VINOHRADNICTVÍ

GrassKiller – revoluční likvidace plevele

Předvádění v Mikulčicích
S novinkou označenou 
GrassKiller se mohli seznámit 
vinaři na předváděcí akci firmy 
JESTECH s.r.o., která se kona-

la 16. října ve vinici v Mikulči-
cích. „Tento speciální stroj dělá 
opravdu pěknou práci. I přes-
to, že ještě dopoledne pršelo 
a půda byla vlhká, při odpole-

dní akci si GrassKiller skvěle 
poradil i v hustějším porostu,“ 
konstatoval Rudolf Janulík, 
jednatel společnosti JESTECH 
s.r.o. Této akce se zúčastnili 
osobně i zástupci italského do-
davatele, firmy CAFFINI, a to 
export manažer Pier Giovanni 
Camparsi a technik Alberto 
Bonadiman. 

Stačí čistá voda

GrassKiller je tažený stroj 
s nádrží o objemu 1000, 1500 
nebo 2000 litrů. Aplikač-

ní „hlava“ o průměru 38 cm 
je umístěna vzadu, případ-
ně ji lze pro lepší viditelnost 
a nastavení za chodu umístit 
i dopředu. Další možností je 
verze TWIN s dvěma hlava-
mi o průměru 25cm. Součástí 
stroje je patentované čerpadlo 
s tlakem 1000 barů. Do nádrže 
se plní pouze čistá voda běžné 
pokojové teploty, spotřeba je 
asi litr na 3 m řádku. Pro za-
jištění dostatečného výkonu je 
doporučen traktor o výkonu 
min. 60 koní s hydraulickým 
výkonem min. 35 l/min. 

Společnost JESTECH s.r.o. z Mutěnic jako dovozce postřikové 
techniky italského výrobce CAFFINI představil v polovině října 
revoluční stroj na ekologickou likvidaci plevele ve vinicích 
a sadech. Novinka s přiléhavým názvem GrassKiller ničí plevel 
pouze za pomoci tlaku čisté vody běžné teploty. 

Text a foto: Ing. Petr Hynek

Ekologie především
Se stále rostoucími nároky 
na ekologii v zemědělství je 
tento stroj ideálním pomoc-
níkem při likvidaci plevele. 
Nejen proto, že jej ničí pouze 
za pomoci vody bez jakékoli 
stopy chemie, ale také z hle-
diska výkonu. „GrassKiller ničí 
plevel spolehlivě, takže stačí 
projet vinici dvakrát, maximál-
ně třikrát v průběhu vegetace,“ 
konstatoval Pier Giovanni 
Camparsi. Díky tlaku 1000 
barů jsou totiž ničeny i pod-
zemní části rostliny do něko-
lika centimetrů. Při projetí 

řádku s verzí TWIN pak vi-
nař ještě ušetří počet přejezdů 
i čas, když jsou ošetřeny dva 
řádky současně. Šířku rámu 
GrassKiller Twin lze hydrau-
licky nastavit přímo z kabiny. 
Obě hlavy mají nezávislé hyd-
raulické otočné zařízení. 

Zdá se, že výrobce CAFFINI 
nastartoval novou revoluci, 
která změní život tradičních 
výrobních farem, zejména těch 
ekologických. GrassKiller jako 
spolehlivý „zabiják“ plevele si 
vystačí pouze s vodou. Čím 
méně chemie do půdy, tím lépe! 

Předvedení stroje GrassKiller se konalo v polovině října v Mikulčicích
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Pracovní hlava s tryskami pro aplikaci vody pod tlakem 1000 barů

Spotřeba vody je asi 1 litr na tři metry Stav 
po průjezdu 
a aplikaci 
vody strojem 
GrassKiller

Export manažer firmy Caffini Pier Giovanni Camparsi s jednatelem 
společnosti JESTECH s.r.o. Rudolfem Janulíkem


