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Z Vysočiny do Českých Budějovic
Společnost P & L, spol. s r. o., působící na našem trhu již více než třicet let, prodává zemědělskou, manipulační, lesní a komunální techniku více než
20 tuzemských a světových výrobců, kterou doplňuje technika vlastní výroby. S průřezem její nabídky se mohli zájemci seznámit na nedávno skončeném
agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích, odkud si odvezla i jednu hlavní cenu.
Jiří Hruška
Firma P & L, spol. s r. o.,
v současné době provozuje
celkem 14 středisek, jedenáct
v České republice a prostřednictvím dceřiné společnosti
P & L Slovakia spol. s r. o. další tři na Slovensku. Základnou
společnosti a jednoznačně největším střediskem je s rozlohou
téměř 4 ha středisko ve Velkém
Meziříčí. Kromě vlastního prodeje a servisu techniky zajišťuje
toto středisko, strategicky ležící
uprostřed republiky, ještě další
úkoly.

Servis, za kterým stojí lidé
Tento slogan, který je součástí
loga společnosti, vyjadřuje, že
je servis komplexní službou jak
pro zemědělce, tak pro obchodní partnery. Vedení společnosti
se podařilo vybudovat propra-

Středisko ve Velkém Meziříčí je vybudováno na ploše čtyř hektarů
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možné přijet si díly vyzvednout
osobně.
Stejná péče je věnována i záručnímu a pozáručnímu servisu techniky. Třináct servisních
techniků, pravidelně školených
u tuzemských i zahraničních vý-

výzkum (NAZV) a dalšími partnery, především Ministerstvem
zemědělství ČR, Mendelovou
univerzitou v Brně, Českou
zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU), Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy,

PPL8, který výrobce představil v roce 2004, za ním pak následovaly další. Meziřádkový
kypřič s aplikací kapalných minerálních hnojiv do půdy Multi
Cropper – známý také jako
MeKy, dále speciální nesený
třímetrový secí stroj pro přísev
trav a obnovu trvalých travních
porostů – Ripper STP 300, jehož
nový model byl vystaven v Českých Budějovicích a ucházel se
o Zlatý klas.
Další stroje míří do technologií pro ochranu půdy a zadržení
vody v půdě. Pro bramboráře
je to modulátor hrůbků a také
kypřič Varior 600 pro povrchovou a podpovrchovou kultivaci
hrůbků a brázd s cílem zlepšit
retenční schopnost půdy. Stranou zájmu výrobce nezůstalo
ani téma protierozních opatření. Základem je stroj na pásové
zpracování půdy Eco Tiller, po
jehož doplnění předním zásobníkem na granulované nebo kapalné hnojivo vznikne stroj pod
názvem Ferti Tiller, po osazení
secím strojem APV Seed Tiller
a v kombinaci s rozdělovací
hlavou Wienhoff na digestát
a kejdu pro současné hnojení
do dvou různých hloubek pak
Muck Tiller.
Loňským produktem ﬁrmy je
Terrier – podpovrchový aplikátor návnad pro hraboše polního,
který byl druhým přihlášeným
strojem do soutěže o Zlatý klas
a uchazečem úspěšným.

Prezentace v jižních
Čechách

Expozice na výstavě Země živitelka

covaný systém prodeje náhradních dílů s rychlými dodávkami
k zákazníkům.
Za tím účelem byl v roce 2015
vybudován centrální sklad náhradních dílů, vybavený regálovými systémy s nákladními
výtahy. Ve skladu jsou zásoby
náhradních dílů v celkové hodnotě 25 milionů korun (v ostatních střediscích jsou uskladněny
díly za dalších 15 milionů korun). Skladový systém eviduje
tři miliony položek z ceníků výrobců pro techniku 160 značek,
reálně se objednává na sklad
kolem 100 000 položek. Rychlé
naskladnění i vyskladnění náhradních dílů zajišťuje pět skladníků a jejich přepravu do dalších
středisek a partnerských ﬁrem
vlastní rozvozový automobil.
Díly objednané do 15 hodin jsou
od výrobců dopraveny na centrální sklad do pěti hodin ráno
a okamžitě rozváženy. V době
od sedmi do 16 hodin je také

robců a vybavených deseti servisními vozidly, poskytuje zákazníkům profesionální servisní
služby. Servisní hala ve Velkém
Meziříčí má rozlohu 1200 m2
a umožňuje současně opravovat
i největší stroje.

Kompletace a výroba strojů
Ve středisku Velké Meziříčí
se také kompletují dovážené
stroje, především přesné secí
stroje Kinze a traktory Kioti. Od
výrobců přijíždějí na paletách
a v kontejnerech a ve Velkém
Meziříčí jsou smontovány a je
jim vdechnut život.
Samostatnou kapitolou je pak
výroba zemědělské techniky.
Firma P & L, spol. s r. o., neprodukuje velké série, ale nachází
mezery na trhu a poskytuje zemědělcům často unikátní stroje.
Při jejich vývoji úzce spolupracuje s Technologickou agenturou
České republiky (TAČR), Národní agenturou pro zemědělský
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v. v. i., Praha-Zbraslav (VÚMOP),
Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně
(VÚRV), Výzkumným ústavem
bramborářským Havlíčkův Brod
(VÚB HB) a samozřejmě celou
řadou zemědělských podniků.
Prvním vyrobeným strojem
byl kultivátor s přihnojováním
Cropper – dříve označovaný

Společnost P & L, spol. s r. o.,
nechyběla na letošní výstavě
Země živitelka. Jihočeský kraj
je obchodně zajímavý a ﬁrma
v něm posiluje obchodní i servisní pozici. Středisko v Kašperských horách doplnilo v březnu
další středisko v Kostelci nad
Vltavou. Exponáty vystavené na
ploše odrážely poptávku zemědělců v Jihočeském kraji a byly
mezi nimi jak stroje zahraničních partnerů, jejichž je P & L,
spol. s r. o., výhradním importérem, tak tuzemské a samozřej-

mě také stroje vlastní výroby.
Sklízecí mlátičku Sampo Comia
a Tatra traktor Phoenix doplnil
traktor Kioti, kloubový nakladač MultiOne, shrnovač Elho
a štípač dřeva s pilovou lištou
PALAX. Své místo věnoval vystavovatel i prezentaci špičkového softwaru SMS od společnosti
AG Leader – průkopníka v produktech zaměřených na precizní zemědělství.
Na ploše vyhrazené pro vlastní
produkci byly vystaveny čtyři
stroje: Eco Tiller 600 pro pásové
zpracování půdy metodou strip-till, kypřič brambor Varior 600
a dva přihlášené stroje do soutěže Zlatý klas – secí kombinace
Ripper 302 L a podpovrchový
aplikátor návnad na hraboše
Terrier.

Expert nejen na louky
Novinka letošního roku – secí
kombinace Ripper 302L, vyvinutá ve spolupráci s VÚRV, v. v. i.,
je efektivní technologií přísevů
trvalých travních porostů se
vzcházivostí přisetých kultur
okolo 80 %. Ripper připravuje seťové lůžko pro výsev trav pomocí
zvlněných řezacích disků – koltrů. Po odpojení koltrové části
lze samostatný secí stroj použít
jako polonesený pro setí obilnin,
luskovin, olejnin a dalších plodin
v různých podmínkách zpracování půdy před setím, jako
je no-till, minimalizace nebo
i orba. Secí kombinace Ripper
může být vybavena dvoukomorovou výsevní skříní s na sobě
nezávislými výsevními ústrojími. To umožňuje vysévat dvě
různé kultury s rozdílným výsevkem. Tyto kultury lze vysévat odděleně, tedy každou botkou zvlášť, nebo směsně všemi
botkami z poměrů nastaveného výsevku. Toto řešení umožňuje přisévat různé směsi nebo
hlavní plodinu s pomocnou podplodinou. Volit lze ze dvou meziřádkových vzdáleností, u stroje Ripper HD je to 15,5 cm,
nový kompaktní Ripper nabízí
13,5 cm. Secí kombinace může
být také doplněna o aplikaci
kapalné formy hnojiv nebo inokulantů. Pro aplikaci granulovaných hnojiv lze využít jednu ze
dvou komor výsevní skříně.

Zlatý klas pro Terrier

Novinka letošního roku – secí kombinace Ripper 302L
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Ocenění Zlatý klas pro letošní
rok získal podpovrchový aplikátor návnad na hraboše polního
Terrier, opět vyvinutý ve spolupráci s VÚRV, v. v. i., a s patentově chráněnou konstrukcí. Při
zákazu plošné aplikace rodenticidů na povrch pozemků a velmi náročné ruční aplikaci do
nor, je podpovrchová aplikace
jednoduchým a velmi účinným

Ocenění Zlatý klas pro letošní
rok získal podpovrchový
aplikátor návnad na hraboše
polního Terrier Foto Jiří Hruška

řešením při ochraně porostů
pěstovaných plodin před hrabošem polním.
Aplikační jednotku lze osadit
na samostatný rám, nebo pokud
to konstrukce stroje dovoluje,
také na rámy kypřičů, pleček,
secích strojů a dalších.
Aplikátor Terrier vytváří podpovrchovou dutinu (kontinuální
noru), do níž se aplikuje návnada. Ta je tak skryta před ostatními živočichy pohybujícími se na
povrchu půdy. Vytvořený podzemní tunel s aplikovanou účinnou látkou (popř. s atraktanty)
zaručuje vysoký efekt v hubení
hraboše polního a minimalizaci
ohrožení necílových živočichů.
Terrier dokáže přesně aplikovat v nízké dávce (2 kg/ha)
v ČR nejvíce používaný rodenticid Stutox 2 nebo směs Stutoxu 2 s jiným rodenticidem,
popř. atraktantem v různých poměrech (např. pro různě vlhkou
půdu) do vytvořené podpovrchové nory nebo speciální rýhy
se zúžením, popř. souvislým
nebo přerušovaným uzavřením
směrem k povrchu půdy pro
snadnější vstup hraboše.

Kontakt na firmu:
P & L, spol. s r. o.
Středisko Velké Meziříčí
Ing. Jindřich Doležal
Tel.: +420 606 702 772
E-mail: jdolezal@pal.cz
Prodej: +420 606 702 772
Servis: +420 724 217 866
ND:+420 721 370 538
E-mail: velmez@pal.cz
Tatra Trucks a.s.
Marek Šimkovský
Tel.: +420 607 098 873
E-mail: msimkovsky@pal.cz
NONSTOP TATRA ASSISTANCE:
+420 606 700 651
Prodej: +420 607 098 873
Servis: +420 606 700 651
ND: +420 606 700 651
E-mail: tatra@pal.cz
www.pal.cz

