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Moderní zpracování a setí

Výrobce zemědělské techniky z České Skalice má v portfoliu roky prověřené stroje na předseťovou přípravu a setí všech různých plodin. Pro svoji
univerzálnost a modularitu vyniká secí stroj Falcon nad konkurencí a do konvenčního zemědělství přináší nové technologie, které jsou jednoduše
aplikovatelné. Ze základní řady Falcon PRO jsou odvozeny další modely Compact, Basic a modulární nosič SW, u kterých je možné měnit přední
předzpracující a zadní výsevní sekce, a tím stroj přizpůsobit třeba pro výsev jarních plodin.

Pod slovy „moderní technologie pro zpracování půdy i pro setí“
si většina z nás představí především moderní a výkonný traktor s kvalitním
přípojným zařízením. V dnešní době je ale velkým problémem nedostatek
lidských zdrojů a všichni zemědělci přemýšlí, jakým způsobem ho
kompenzovat. Nejjednodušším řešením je pořízení výkonnější
techniky a zvyšování pracovních záběrů strojů.

Konvenční zemědělci nejčastěji
používají předseťový kombinátor Kompaktomat, který po orbě
precizně připraví seťové lůžko.
Do jednoho přejezdu skloubí několik pracovních operací, během
kterých je půda povrchově urovnána a hloubkově upěchována,
čímž je obnovena vzlínavost vody. Pozemek je dokonale srovnán díky smykovým lištám, které
dokážou rozprostřít velké nerovnosti, a výborné urovnání a rozdrobení hrud je zase zajištěno
předním spirálovým a zadním
Crosskill válcem. To je nejběžnější varianta, zákazník si může
zvolit z více typů válců.
Uprostřed stroje mezi zvolenými válci se nachází hlavní pracovní sekce, kde zákazník vybírá
ze tří různých variant. Nejčastěji

volí radličkovou se šípovými radlicemi o šířce 25 cm ve dvou řadách, jištěných tlačnou nebo listovou pružinou. Půda je podříznuta a nakypřena, což napomáhá rovnoměrnému vzcházení
rostlin.
Do tak připravené půdy jednoduše zasejete secím strojem Falcon PRO, který může být vybaven
přední dvouřadou diskovou sekcí
vhodnou pro obiloviny a luskoviny. V případě potřeby může být
tato sekce doplněna předzpracujícím pružným smykem.
Na setí do připravené půdy je
vhodný také secí vůz Falcon SW.
Pomocí tříbodového univerzálního závěsu připojíte k nosiči širokozáběrovou secí lištu, díky níž
získáte velký pracovní výkon
stroje (až 14 ha/h).

Vývoj v posledních letech ale
jasně ukazuje, že technické možnosti jsou v tomto ohledu už prakticky na samé hranici. I u velkých
strojů má veliký podíl na výkonu
lidský faktor. A právě zde je prostor, jak obsluze práci usnadnit
a umožnit jí plně se věnovat kontrole a správnému nastavení příXXXXXXX
pojného zařízení. Trendem poinzerce
sledních let se stále častěji stávají
produkty precizního zemědělství.
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Do vlhčích podmínek a případně i po minimalizačních
technologiích můžete na jarní
předseťovou přípravu použít
kultivátor Verso. Jedná se o polonesený stroj s pracovním záběrem 6 až 9 m. Pružná dlátka,
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která se při nárazu na překážku
dokážou vychýlit, zajištují intenzivní a jemné zpracování půdy.
Dlouhou životnost pracovních
orgánů zabezpečují plátky ze slinutých karbidů. Dlátka o šířce
3,7 cm jsou umístěna na rámu
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v pěti řadách s dostatečnou
vzdáleností 57 cm, roztečí
7,5 cm a při výšce rámu 43 cm je
zajištěna výborná průchodnost
v těžkých podmínkách a odolnost proti nabalování a zahlcování stroje.
Verso se pohybuje po integrovaných pojezdových kolech, přes
která se plynule a jednoduše z kabiny traktoru nastavuje pracovní
hloubka v rozpětí 0 až 10 cm.
Přes další hydraulický okruh
ovládá obsluha stroje přední dělený pružný smyk, takzvaný flexi-board. Ten je dostatečně masivní a po orbě si poradí s velkými
hroudami, které rozdrobí, a povrch půdy urovná. V zadní části
stroje se nachází lehčí flexi-board, který je samostatně seřiditelný a centrálně ovládaný spo-
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lečně s předním smykem. Díky
mělkému prokypření a jemnému
zpracování půda výrazně rychleji
vysychá a prohřívá se.
Pro ještě preciznější setí je dobré vybavit secí stroj Falcon PRO
přední čtyřřadou dlátkovou sekcí
vhodnou zejména do vlhčích jarních podmínek. Pro setí kukuřice stačí u strojů Falcon PRO
a SW vyměnit zadní výsevní obilní sekci za širokořádkovou. Přihnojení granulovanými hnojivy
je zajištěno diskovými aplikátory
z obou stran řádku.
S technickým řešením od Farmetu budete mít náskok před
ostatními.
Ing. Václav Mytyska
produktový a technologický
poradce Farmet a. s.
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čí jediný displej. Při pořízení autopilota tak navíc získáváte multifunkční displej využitelný i pro
další pracovní úkony.

Optimální pojezdy po poli
Výše je uvedeno jen několik argumentů viditelných na první
pohled. Při nových trendech, které se v zemědělství prosazují –
strip-till, CFT – je využití navigací
už naprosto neodmyslitelné. Pomocí softwarového programu
SMS – Spatial Data Management – lze vytvářet optimální pojezdy po poli jak z hlediska jejich
četnosti, tak například s ohledem
na elevaci pozemku.
Společnost P a L nabízí odbornou konzultaci s možností zapůjčení asistentu řízení.
autor ??????
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